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  گندم بخش اميد ژنوتيپهاي و الينها خشكي به تحمل ارزيابي
  3نخجوان و شهرام 1حيدري عباس ،3جعفري رضا ،2يمراد شيستا ،1احمدي درخش وحيد

                    versasanaatsabz@yahoo.com: الكترونيك پست اراك آزاد دانشگاه كشاورزي دانشكده دكتري دانشجوي -1

  بروجرد واحد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار -3 بروجرد واحد ياسالم آزاد دانشگاه ارشد يارشناسك التحصيل فارغ  -2
  چكيده

 تكرار سه با تصادفي كامل هاي بلوك طرح دو قالب در آزمايش. شد انجام گندم ژنوتيپ 20 خشكي به تحمل پتانسيل ارزيابي هدف با مطالعه اين
 به تحمل هاي شاخص. آمد در اجرا به لرستان استان در واقع بروجرد كشاورزي تحقيقاتي يستگاها مزرعه در ديم و نرمال آبياري ماريت دو در

 به حساسيت شاخص HM هارمونيك ميانگين GMP وري بهره هندسي ميانگين TOLتحمل شاخص MP وري بهره ميانگين: شامل خشكي
 شاخص با TOL شاخص. شد انجام آنها اساس بر صليا هاي مولفه به نيهمچن شد، محاسبه  TOL تنش به تحمل شاخص و SSI  تنش

 دار معني و منفي تنش شرايط در عملكرد با شاخص دو اين همبستگي. داشت درصد 1 سطح در داري معني و مثبت همبستگي تنش به حساسيت
 MP ، GMP هاي شاخص كه داد نشان خشكي به تحمل هاي شاخص و ديم و آبي شرايط دو تحت دانه عملكرد بين همبستگي يبررس. بود
 كيخش به تحمل يها شاخص دوم و اول مولفه دو ردنك پالت با. باشند مي گندم هاي ژنوتيپ كردن غربال براي ها شاخص مناسبترين  STIو
 ER87/1 ، ER 86/16 ، ER(  19 و 18 ، 13 ،2 يها پيژنوت. گرفتند قرار گروه چهار در ها پيژنوت ياصل يها مولفه      به هيتجز در

 ER 86/10، ER 86/1 ، ER ، آذر(  15 و 14 ،11 ،8 ،4 يپهايژنوت. باشد يم مناسب ميد و يآب طيشرا دو هر يبرا) ER89/2 و 86/10

 در شتك جهت) ER 87/6 و ER2 WS/14 ، ER2 WS8(  12 و 10 ،3 يها پيژنوت ،يآب طيشرا در شتك يبرا) ER 87/7 و 87/8
 ER87/13 ، ER 86/14 ، ER 2WS/10 ، ER87/4 ،ER 87/17 ، ER( 20 و 17 ،16 ،9 ،7 ،6 ،5 ،1 يها پيژنوت و ميد طيشرا

2WS/16 ، باشند يم فيضع طيشرا دو در) شتازيپ و بهار.  
   .گندمخشكي،  به تحمل هاي شاخص اصلي، هاي مولفه به تجزيه:كلمات كليدي

   مقدمه
 شود مي ايجاد هنگامي عامل اين و آيد مي حساب به جهان سراسر در راعيز محصوالت آميز موفقيت توليد كننده محدود عامل مهمترين خشكي

 عدم يا تاخير نتيجه در كاهش اين. دهند مي كاهش را توليد نتيجه در و شده گياه داخل در تنش باعث محيطي و فيزيكي عوامل از تركيبي كه
 و فيزيولوژيكي تغييرات و گياهي آفات و بيماريها حمله به نسبت گياه شدن مستعد يافته، استقرار گياهان رفتن بين از يا تضعيف گياه، استقرار

 دهد مي كاهش را گياه عملكرد و نمو و رشد آن از ناشي هاي تنش و خشكي. آيد مي وجود به گياهان ساز و سوخت در بيوشيميايي
)Rathinasabath, 2000 .(طاهري زاده صادق )شاخص داراي ژنوتيپي گاه هر آزمايش در رفته ارك به روشهاي اساس بر كه نمود بيان) 1383 

 به نسبت بهتري تحمل باشد، برخوردار ها ژنوتيپ ساير به نسبت كمتري SSI و TOL مقادير از و بوده بيشتري MP و STI، GMP هاي
 عادي و زا تنش محيط در دانه عملكرد با STI و MP، GMP مطالعه مورد هاي شاخص بين در) 1383( شفازاده. داشت خواهد تنش شرايط

. شوند مي توصيه مقاوم و حساس هاي ژنوتيپ شناسايي و تفكيك براي ها شاخص ترين مناسب عنوان به و داشتند بااليي و مثبت همبستگي
 الين 16 در گرما و خشكي تنش اثرات بررسي منظور به TOL و MP، GMP، STI، SSI هاي شاخص از استفاده با) 1381( زاده خليل
 الين تفكيك براي كمتري تشخيص قدرت ديگر شاخص دو با مقايسه در TOL و MP، SSI هاي شاخص كه داد نشان دوروم گندم هپيشرفت
 آزمايش اين در. داد انجام گندم الين 20 در خشكي به مقاومت شاخص بهترين تعيين جهت آزمايشي در) 1376( مويد نورمند. دارند متحمل هاي
 انتخاب ها شاخص بهترين عنوان به) GMP( هندسي ميانگين و) STI( تنش به تحمل هاي شاخص خشكي، به مقاومت نظر از ارقام ارزيابي در

 به مقاومت و عملكرد ژنتيكي بهبود در موثر عوامل شناسايي و نرمال و تنش شرايط در مختلف صفات روابط بررسي تحقيق اين از هدف. شدند
 توجيه درصد شده، استخراج عوامل بر مختلف محيطي عوامل تاثير دهنده نشان نتايج كلي بطور. باشد مي گندم هاي ژنوتيپ در خشكي تنش

 .  باشد مي عامل هر با همبسته عوامل توسط صفات بين تغييرات
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   روشها و مواد
 شهرستان جنوبي تريكيلوم پنج و بيست در واقع لرستان استان در بروجرد كشاورزي تحقيقات ايستگاه در 90-91 زراعي سال در طرح اين

. درآمد اجرا به ديم و نرمال آبياري شرايط دو در تكرار 3 با) RCBD( تصادفي كامل بلوكهاي طرح قالب در آزمايش اين. گرديد اجرا بروجرد
 65 خط هر روي فاصله و متر سانتي 130 عرض و متر 2 طول به كرتهايي در كه بوده گندم پيشرفته ژنوتيپ و الين 20 شامل طرح آزمايشي مواد

 ميزان. بود گرفته انجام بروجرد كشاورزي تحقيقات ايستگاه مسئولين هاي دستورالعمل اساس بر زراعي هاي مراقبت كليه و شده كشت متر سانتي
 زمين طعهق. گرديد مبارزه شيميايي صورت به هرز علفهاي با نيز رويش فصل طول در و گرديد محاسبه دانه هزار وزن اساس بر نيز مصرفي بذر
 روي بر ماله و ديسك قبيل از زراعي عمليات سپس شده، كودپاشي ازته و فسفاته كودهاي توسط الزم مقدار به 1388 سال پائيز در آزمايش مورد
 فاتبـرص عـالوه. گرديد انجام خطي صورت به 1388 سال پائيز اواخر در نظر مورد طرح انجام براي كشت اين نهايت در و گرفته انجام زمين

 كليه عملكـرد ميانگين و) YP( تنش بدون محيط و) YS( تنش محيـط در ژنوتيپ هـر دانـه عملكـرد از استفـاده با شـده، گيري اندازه زراعـي
 ،)STI( تنش تحمل ها شاخص اين كه شدند محاسبه نيز خشكي به مقاومت هاي شـاخص  تنش، بـدون و تنش هاي محيـط در هـا ژنوتيپ
) GMP( هندسي ميانگين و) HM( هارمونيك ميانگين ،)MP( متوسط وري بهره ،)TOL( تحمل شاخص ،)SSI( تنش به حساسيت شاخص

 محاسبه بررسي مورد هاي ژنوتيپ از يك هر براي خشكي تنش و نرمال آبياري شرايط دو در دانه عملكرد اساس بر ها شاخص اين كه باشند مي
  . گرديدند

 دانكن روش به ميانگين مقايسات سپس و گرفته صورت آزمايش دو به مربوط واريانس تجزيه بررسي، مورد هاي ژنوتيپ بين تنوع تعيين براي
 آزمايش دو هاي داده ميانگين روي مركب تجزيه كاشت، شرايط در ژنوتيپ متقابل اثر و تنش اثر تعيين براي گرفته، انجام SAS افزار نرم توسط
 دياگرام و شد انجام اصلي هاي مولفه به تجزيه GMP و SSI، TOL، STI، HM، MP شكيخ به مقاومت هاي شاخص و گرفت صورت
 ،MSTAT-C  افزارهاي نـرم از ها داده آماري تجزيه براي نهايت در. گرديد رسم دوم و اول اصلي مؤلفه دو اساس بر ها ژنوتيپ پراكنش

Minitab 15، SAS9، SPSS18 افزار نرم از ها گراف    و نمودارها رسم براي و Excel شد استفاده .  
  شيآزما مورد هاي ژنوتيپ و ها نيال مشخصات -1 جدول

1-ER 87/13 6-ER2 WS/10 11-ER 86/1 16-ER2 WS/16 

2- ER 87/1 7-ER 87/4 12-ER 87/6 17-بهار 

3-ER2 WS/14 8-ER 86/10 13-ER 86/16 18-ER 86/10  

 ER 87/17 14-ER 87/8 19-ER 87/2-9 آذر-4

5-ER 86/14 10-ER2 WS/8 15-ER 87/7 20-پيشتاز 

  
   بحث و نتايج
 مورد هاي ژنوتيپ بين در. داشت وجود كيخش به تحمل يها شاخص نظر از ياديز تفاوت مطالعه مورد يها پيژنوت و ها نيال يبررس در

 جدول( بودند TOL و SSI  شاخصهاي ارمقد بيشترين داراي) ER86/10 و ER 86/10، ER87/7(  18 و 15، 8 شماره ژنوتيپ 3 مطالعه
 دهنده نشان تواند مي موضوع اين بنابراين دهد مي نشان را خشكي تنش به نسبت بيشتر حساسيت ها شاخص اين باالي مقادير كه آنجايي از). 2

) ER 87/6 و ER2WS/14(  12 و 3 شماره ژنوتيپ دو طرفي از. باشد خشكي تنش به ها ژنوتيپ اين كمتر تحمل نهايت در و باال حساسيت
 زاده خليل. دهد مي نشان را خشكي تنش به نسبت ها ژنوتيپ اين بيشتر مقاومت كه بودند TOL و SSI شاخصهاي ميزان كمترين داراي

 گندم پيشرفته الين 16 در گرما و خشكي تنش اثرات بررسي منظور به TOL و MP، GMP، STI، SSI هاي شاخص از استفاده با) 1381(
 متحمل هاي الين تفكيك براي كمتري تشخيص قدرت ديگر شاخص دو با مقايسه در TOL و MP، SSI هاي شاخص كه داد نشان ومدور
 و بود) ER 87/2 و ER2WS/14(  19 و 3 شماره هاي ژنوتيپ به مربوط STI شاخص ميزان بيشترين بررسي مورد شاخصهاي بين در. دارند

 اين به توجه با بنابراين بود SSI يا تنش به حساسيت شاخص ميزان كمترين داراي) ER2WS/14( 3 هشمار ژنوتيپ كه شد مشاهده طرفي از
 10 ،3 شماره هاي ژنوتيپ. كرد معرفي خشكي به تحمل نظر از مقاوم هاي ژنوتيپ از يكي توان مي را) ER2WS/14(  3 شماره ژنوتيپ تفاسير
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 حال عين در و دادند اختصاص خود به را GMP و  MP هاي شاخص زانمي بيشترين) ER87/2 و ER2WS/14، ER2WS/8(  19 و
 كه نمود بيان) 1383( طاهري زاده صادق. بودند شاخص دو اين مقدار كمترين داراي) ER87/8 و ER2WS/10(  14 و 6 شماره هاي ژنوتيپ

 SSI و TOL مقادير از و بوده بيشتري MP و STI، GMP هاي شاخص داراي ژنوتيپي گاه هر آزمايش در رفته كار به روشهاي اساس بر
 مورد هاي شاخص بين در) 1383( شفازاده. داشت خواهد تنش شرايط به نسبت بهتري تحمل باشد، برخوردار ها ژنوتيپ ساير به نسبت كمتري
 براي ها شاخص ترين مناسب عنوان به و داشتند بااليي و مثبت همبستگي عادي و زا تنش محيط در دانه عملكرد با STI و MP، GMP مطالعه
 تعيين عملكردبراي و خشكي به حساسيت و تحمل هاي شاخص همبستگي. شوند مي توصيه مقاوم و حساس هاي ژنوتيپ شناسايي و تفكيك
 هر در MP و GMP , STI هاي شاخص كه شد مشخص و گرديد استفاده پيرسون همبستگي ضرايب از ها، شاخص و دانه عملكرد بين روابط

 پر و خشكي به متحمل هاي ژنوتيپ شناسايي جهت توانند مي و باشند مي دانه عملكرد با داري معني  و مثبت همبستگي داراي ايطشر دو
 با يمنف يهمبستگ و  STIو GMP ، HARMبا يدار يمعن و مثبت يهمبستگ MP شاخص. روند كار به محيطي شرايط دو هر براي محصول

SSI شاخص. است ردهك برقرار GMP شاخص با HARM و STI با يدار يمعن و مثبت يهمبستگ SSI است ردهك برقرار يمنف يهمبستگ .
 SSI با يمنف يهمبستگ زين STI شاخص. است ردهك برقرار SSI  با يمنف يهمبستگ و STI با يدار يمعن و مثبت يهمبستگ  HARMشاخص
 معياري عنوان به توانند مي و هستند مناسبي هاي شاخص    STI و GMP هاي شاخص كه داد نشان) 1378( نيكخواه. است ردهك برقرار
 گندم هاي ژنوتيپ روي بر تحقيقي طي) 1377( سنجري. شوند گرفته نظر در خشكي تنش شرايط در مطلوب هاي ژنوتيپ شناسايي براي مناسب
 عملكرد بين طرفي از و داشته وجود قوي و مثبت همبستگي TOL و MP هاي شاخص و تنش بدون شرايط در دانه عملكرد بين كه كرد اعالم
 ها مولفه از يكهر لهيبوس شده هيتوج انسيوار درصد. است موجود قوي و مثبت همبستگي MP و STI هاي شاخص و تنش شرايط در دانه
 را شاخصها انسيوار لك از درصد 99 مجموعا 2 و 1 مولفه دو هك داد نشان جينتا. است شده مشخص 3 جدول در آن در رهايمتغ كاشترا زانيوم

. ندك يم هيتوج را انسيوار درصد 76 مولفه نيا دارند قرار 1 مولفه در STI و YS ،MP ، GMP، HARMيشاخصها.  ندك يم حيتوج
  . ندك يم هيتوج را انسيوار درصد 23 مولفه نيا دارند قرار 2 مولفه در SSI و YP ،TOLيها شاخص

  
  ميد و نرمال ياريآب شرايط دو در عملكرد با خشكي به حساسيت و تحمل شاخصهاي بين همبستگي -2 جدول

SSI STI HM GMP MP TOL YS YP شاخص ها 

       1 Yp 

      1 19./ Ys 

     1 **79/0 - 43/0 TOL 

    1 38/0- **86/0 **66/0 MP 

   1 **98/0 *51/0- **93/0 *52/0 GMP 

  1 **99/0 **94/0 **63/0- **96/0 40/0 HM 

 1 **98/0 **99/0 **97/0 **57/0- **94/0 *47/0 STI 

1 **75/0 - **80/0- **73/0- **62/0- **95/0 **92/0 - 16/0 SSI 

  
  

 خشكي به حساسيت و تحمل شاخصهاي براي دوم و اول هاي مولفه ويژه بردارهاي و ويژه مقادير-3 جدول

درصد  مولفه
 واريانس

مقادير 
 ويژه

انسيدرصد وار
 يتجمع

YP YS TOL MP GMP SSI STI HM 

1 76 09/6 76 14/0 40/0 28/0- 37/0 39/0 34/0 - 39/0 40/0 

2 23 86/1 99 86/0 11/0- 52/0 26/0 14/0 36/0 01/0 05/0 
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Study drought tolerance in promising lines and genotypes of wheat 
V. Derakhsh Ahmadi, S.Moradi, R. Jafari, A. Heydari and Sh. Nakhjavan 

Abstract  
In order to investigate drought tolerance in twenty genotypes of wheat, two experiments using Randomized 
complete Block Design (RCBD) with three replications in two separated conditions in Borojerd Agricultural 
Research station were carried out. Tolerance indexes including MP, Tol, GMP, HM, SSI and Tol were 
calculated. After principal component Analysis (PCA) for these indexes based on first and second 
component, genotypes were placed in four groups. The genotypes in the first group including, 2, 13, 18 and 
19 were suitable for planting in both condition. The second group genotypes including 4, 8, 11, 14 and 15 
were suitable for irrigation. The Third group genotypes including 3, 10 and 12 suitable for dry land planting 
and finally the fourth group genotypes including 1, 5, 6, 7, 9, 16, 17 and 20 were weak in both conditions. In 
the investigation of correlation coefficients a positive significant correlation was between Tol and SSI 
indexes. The correlation between these indexes with yield in stress was significant and negative. 
Investigation correlation among grain yield in both conditions with drought tolerant indexes was showed this 
MP, GMP and STI have the most suitable indexes for screening wheat genotypes. 
Key words:  Wheat, Drought Tolerant indexes, Principal component Analysis. 
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