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 ژنوتيپ گندم به تنش خشكي  تعدادي ارزيابيدر  مقاومت هايشاخصاستفاده از 

  4، مهدي قيصري3، محمدمهدي مجيدي2، آقافخر ميرلوحي1فرشته رستم خاني

، دانشكده كشاورزي، يار گروه آباستاد -4زراعت و اصالح نباتات و دانشيارگروه دبترتيب استا -3و2دانشجوي سابق كارشناسي ارشد، -1
    :f.rostamkhani@ag.iut.ac.irEmail         نشگاه صنعتي اصفهاندا

 دهكيچ

با سطوح ژنوتيپ گندم  28متحمل به شرايط تنش خشكي، تعداد  يهاهاي تحمل به تنش و شناسايي ژنوتيپبه منظور بررسي شاخص
مورد عدم تنش خشكي و  تنشتكرار در دو شرايط  سه كامل تصادفي با يهاكدر قالب طرح بلوگونه  16پلوئيدي تترا و هگزا از 

هاي مقاومت به خشكي و نتايج همبستگي ميان شاخص اعمال شد. يتنش آخر فصل قبل از مرحله گلده آزمايش قرار گرفتند.
هاي با عملكرد باال در هر دو براي انتخاب ژنوتيپ GMPو  STI ،MPهاي عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش نشان داد كه شاخص

ن يعنوان بهتر ژنوتيپ را به 10ط تنش يدر شرا ياصل يهاه به مولفهيها و تجزپالت شاخصيج بايباشند. نتاشرايط مناسب مي
هاي برتر ژنوتيپصاي بر اساس شاخكرد. تجزيه خوشه ييشناسا ين به تنش خشكييت پايها از نظر عملكرد باال و حساسژنوتيپ

پالت گابريل و ترسيم سه بعدي كامال هاي مورد مطالعه را به دو گروه كلي تفكيك كرد كه اين نتايج با نتايج حاصل از ترسيم باي
  هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد از نظر صفات مورد بررسي تفاوت چنداني وجود نداشت.مطابقت داشت. بين ژنوتيپ

  ي، عملكرد، شاخص تحمل، گندم .تنش خشككلمات كليدي: 
  مقدمه 

انتخاب در جهت بهبود  يبرا ييارهايبه مع يابيتنش به منظور دست طيشراات موثر بر عملكرد گندم در ين خصوصين مهمترييتع
د يمف يهااز ژن ياتوانند حامل منابع بالقوهيگندم م يوحش يهامهم بوده است. گونه ينژادبه يهااه همواره در برنامهين گيعملكرد ا

 يكيها به عنوان منابع ژنتن گونهياربرد اكو  يابي، ارزيدار، نگهين جمع آوريباشند. بنابرا يطيمح يهااز لحاظ مقاومت به تنش
ا در يله متخصصان اصالح نبات در سراسر دني، به وسيطيط تنش محيارقام گندم در شرا يكيژنت يريپذبياهش آسك يسودمند برا

شنهاد يمختلف (با تنش و بدون تنش) پ يهاطيها در محپينش ژنوتيگز يبرا ينش متفاوتيگز يهاشاخص ].4است [ يريگيحال پ
]. انتخاب بر 5را پيشنهاد نمودند [ )MP( يورو شاخص ميانگين بهره )TOL() شاخص تحمل 1981شده است. روزيل و هامبلين(

 شود. همچنين انتخاب بر اساس لكرد باال ولي با تحمل تنش كم منجر ميهايي با پتانسيل عمبه گزينش ژنوتيپMP  شاخص يمبنا

MPشاخص ميانگين هارمونيك 1دهد [متوسط عملكرد را در هر دو محيط تنش و بدون تنش افزايش مي .[)HARM(  نيز توسط
 يهاانتخاب ژنوتيپ يرا برا )SSI() شاخص حساسيت به تنش1978برخي از محققين مورد استفاده قرار گرفته است. فيشر و مورر (

با پتانسيل پايين عملكرد  يهامتحمل به تنش آبي از ژنوتيپ يهامتحمل خشكي معرفي كردند، اما اين شاخص قادر به تفكيك ژنوتيپ
شود متحمل به تنش ولي با پتانسيل عملكرد پايين منجر مي يهابه گزينش ژنوتيپSSI نيست. بنابراين، انتخاب بر اساس شاخص 

متحمل به  يهاپيانتخاب ژنوت يرا برا )GMP( يورميانگين هندسي بهره )STI(تحمل به تنش  يها) شاخص1992]. فرناندز (2[
ر يط تنش و بدون تنش بوده و مقاديارقام با عملكرد بالقوه باال در دو شرا ييقادر به شناسا STIكرده است. شاخص  يمعرف يخشك
اين  يبرا TOL و MP ,SSI يهارسد كه شاخصاست. به نظر مي يط خشكيپ در شرايشتر ژنوتيانگر ثبات عملكرد بيآن ب يباال

 يبندمتفاوت تحمل وحساسيت به خشكي و گروه يهامقايسه شاخص بنابراين هدف از اين پژوهش]. 1منظور مناسب نيستند [
  باشد.ها مياساس اين شاخص گندم بر يهاژنوتيپ
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  هامواد و روش
ش در يآزما بودند. گونه 16 به متعلق هگزا و تترا پلوئيدي سطح دو از )1(جدول  گندم ژنوتيپ 28 شامل آزمايش اين گياهي مواد
 اصفهان يدانشگاه صنعت يشاورزكده كدانش يقاتيدر مزرعه تحقبا سه تكرار  تصادفي در قالب طرح بلوك كامل 1390-91 زراعي سال

. تنش آخر شد كنترل ياقطره ياريآب ستميس با كه بود يط تنش رطوبتيبدون تنش و مح طيشامل مح يرطوبت يهاطيانجام گرفت. مح
گام براي به ون گاميمحاسبه و از رگرس يب همبستگين صفات، ضرايبه منظور برآورد رابطه باعمال شد.  يفصل قبل از مرحله گلده

صفات و درك  يبندگروه يها براه به عامليده شد. ازتجزه تنوع عملكرد بذر دارند، استفايدر توج يشتريكه سهم ب ين صفاتييتع
  د. يها استفاده گردن آنيب يروابط پنهان

  مطالعه مورد يهاگونه يآور جمع محل و يديپلوئ سطوح -1 جدول   
  يديسطح پلوئ  يمحل جمع آور  ياسام پ يشماره ژنوت

1 T. oriental 4 خرم آبادX 

2 T. polonicum - 4X 

3 T. persicum - 4X 

4 T . polonicum - 4X 

5 T. turgidum - 4X 

6 T. dicoccum -  4X 

7 T. spelta 6  خرم آبادX 

 T. durum - 4X ا)ي(آر 8

9 T. oriental 4  هيارومX  
10 T. persicum - 4X 

11 T. spelta - 6X 

12 T. compactum - 6X 

13 T. polonicum - 6X 

14 T. persicum 4  نيقزوX 

15 T. dicoccum 4 نيقزوX 

16 T. oriental    4  سبزوارX 

17 T.volgar - 4X 

18 T. turgidum 4  مغانX 

19 T. dicoccum - 4X  
20 T. compactum - 6X 

 4X  يارياستان چهار محال بخت  نه دار)يازنبالغ(پوش 21

 4X يارياستان چهار محال بخت  نه دار)يزرنه(پوش 22

23 chiness spiring - 6X 

 4X  يارياستان چهار محال بخت  نه دار)يگان(پوشيخو 24

 T. durum - 4X (شوا) 25

26 T. durum - 4X 

 4X  يارياستان چهار محال بخت  نه دار)يجونقان(پوش 27

 T. aestivum - 6X (قدس) 28
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  نتايج و بحث
اساس مقادير   ها برژنوتيپ هر ژنوتيپ محاسبه و ، ابتدا رتبههاهاي متحمل به خشكي بر اساس تمام شاخصبراي تعيين ژنوتيپ

هر  شدند. مشخص بيشترين عملكرد دانه در شرايط تنش با هايژنوتيپ اساس اين بررتبه هر شاخص با هم مقايسه شدند.  عددي و
حمل و حساسيت هر يك تر است. بدين منظور تتوان عنوان نمود كه آن رقم مقاومچقدر عملكرد دانه در هر دو شرايط بيشتر باشد مي

داراي باالترين مقادير STI  از نظر شاخص ژنوتيپپنج  .هاي تحمل به خشكي مورد بررسي قرار گرفتها با ساير شاخصاز ژنوتيپ
 هايي با پتانسيل عملكرد باال شناسايي شدند.ها به عنوان ژنوتيپهاي مورد مطالعه بودند. بنابراين اين ژنوتيپدر ميان تمام ژنوتيپ

 بودند مشترك STI اساس بر شده مشخص هايژنوتيپ با هاآن چهارتاي كه ژنوتيپ 5 شدنموجب متمايز  MPو  GMPهاي شاخص
از مقادير كمتري برخوردار بودند و به عنوان  قبل از متفاوت يپژنوت SSI 5شدند. از نظر شاخص  شناخته هاي برتربه عنوان ژنوتيپ

 SSI اساس بر شده مشخص هايژنوتيپ با هاآن چهارتاي كه ژنوتيپ 5 خاب شدند. با اين وجود،هاي متحمل به خشكي انتژنوتيپ
هاي مطلوب برگزيده - از كمترين مقادير برخوردار بودند و از نظر اين شاخص به عنوان ژنوتيپ TOLاز نظر شاخص  بودند مشترك

كمتري در شرايط تنش و فاقد تنش داشتند و ارقام با مقادير اختالف عملكرد  TOLهايي با مقادير كم براي شاخص شدند. ژنوتيپ
ها به تنش، داشتند. به طور كلي انتخاب بر اساس شاخص تري در محيط تنش به دليل حساسيت اين ژنوتيپعملكرد پايين SSIزياد 
TOL لذا اين شاخص، 5و1دارند [ وري پايينيشود كه در محيط بدون تنش عملكرد و ميانگين بهرههايي ميباعث انتخاب ژنوتيپ ،[

نيز باعث  SSIمحسوب شود. انتخاب بر اساس شاخص  Aهاي گروه تواند شاخص مناسبي جهت انتخاب ژنوتيپبه تنهايي نمي
]، لذا اين شاخص نيز قادر به تشخيص 1شود كه متحمل به تنش هستند ولي پتانسيل عملكردشان پايين است [هايي ميانتخاب ژنوتيپ

با توجه به نتايج به دست آمده در اكثر مطالعات انجام شده در گياهان  هايي كه در هر دو شرايط عملكرد بااليي دارند نيست.ژنوتيپ
و  GMP ،MPهاي تر هستند كه از نظر شاخصهايي نسبت به شرايط خشكي مقاومزراعي مختلف مشخص شده است كه ژنوتيپ

STI هاي داراي بيشترين مقادير و از نظر شاخصSSI  وTOL ] (ها)، به منظور تعيين بهترين شاخص ].5داراي كمترين مقادير باشند
هاي تحمل به خشكي محاسبه و در جدول با شاخص (Yp) و بدون تنش (Ys) ها در شرايط تنشهمبستگي بين عملكرد دانه ژنوتيپ

هايي كه در دو محيط تنش و فاقد تنش داراي همبستگي بااليي با عملكرد دانه )، شاخص1992درج شده است. طبق نظريه فرناندز ( 3
شوند، ها معرفي ميبوده و از طرفي بر اساس نوع همبستگي باعث افزايش عملكرد در هر دو محيط شود، به عنوان بهترين شاخص

]. ضرايب 1باشند [) ميAهاي گروه (ژنوتيپ هايي با عملكرد باال در هردو محيطها قادر به شناسايي ژنوتيپچرا كه اين شاخص
با  %1دار در سطح احتمال داراي همبستگي مثبت و معني STIو  MP، GMPهاي ها نشان داد كه شاخصهمبستگي بين شاخص

مي Aهاي گروه ها قادر به تفكيك ژنوتيپدهد كه اين شاخصعملكرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش بودند. اين امر نشان مي
  ].3) مطابقت داشت [2006اران (كو هم يج گل آباديج به دست آمده در اين پژوهش با نتايباشند. نتا

  
  تنش آبي تنش و عدمدر شرايط  براي صفت عملكرد دانههاي مورد مطالعه مقايسه ميانگين ژنوتيپ -2 جدول

  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پيكدژنوت
 59/5 76/38 45/6 83/15 09/31 53/55 13/17 67/25 31/26 50/44 41/16 27/31 06/20 01/18 26/18 عدم تنش

 92/0 11/12 62/6 57/16 57/4 15/30 35/32 85/34 17/18 86/30 26/10 32/8 31/12 82/4 27/9 تنش
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  2ادامه جدول 
 LSD عملكرد كل 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

91/26 46/45 40/5 27/50 95/21 98/55 18/57 45/12 53/63 71/10 71/27 62/55 66/28 46/30 22/15  
88/0 98/0 17/0 53/1 82/0 53/1 80/1 04/1 47/1 27/1 50/1 35/1 55/1 84/20 35/0  

  
 هاي گندم مورد مطالعههاي تحمل به خشكي در ژنوتيپضرايب همبستگي ساده بين شاخص -3جدول 

Yp Ys MP GMP STI SSI TOL 

Yp 1 

Ys **605/0  1 

MP **907/0  **885/0  1 

GMP **688/0  **916/0  **994/0  1 

STI **783/0  **919/0  **946/0  **958/0  1 

SSI 304/0  *459/0-  066/0  128/0-  0144/0-  1 

TOL **531/0  353/0-  124/0  044/0  057/0-  **846/0  1 

* و ** به ترتيب معني درصد. 1و  5احتمال  دار در سطح  

 
هاي تحمل به خشكي و عملكرد دانه در شرايط تنش و هاي حاصل از شاخصهاي اصلي با استفاده از ماتريس دادهتجزيه به مؤلفه

نمودند. مؤلفه اول به دليل داشتن ضرايب باال و  توجيحها را درصد كل تغييرات داده 70/96دو مؤلفه اول  .بدون تنش محاسبه شد
و عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش پايداري عملكرد و تحمل تنش  SSIهاي تحمل به خشكي به جز براي تمام شاخص مثبت

و  SSIها را توجيه كرد. در مؤلفه دوم با توجه به باال و مثبت بودن ضرايب درصد از تغييرات داده 86/64خشكي ناميده شد. اين مؤلفه 
TOL هاي برتر ه در شرايط تنش و همچنين پايين بودن ضرايب شاخصو منفي بودن ضريب عملكرد دانMP ،GMP  وSTI  مؤلفه

ها را توجيه نمود. با توجه به اينكه درصد از تغييرات داده 8/31حساسيت به تنش خشكي و پتانسيل عملكرد ناميده شد. اين مؤلفه تنها 
مطلوب هستند، بنابراين اگر از ميزان مؤلفه دوم كاسته شود،  SSIو  TOLو مقادير پايين  STIو  MP ،GMPهاي مقادير باالي شاخص

پايين بوده و عملكرد در شرايط تنش باالتري  SSIو  TOLباال، مقادير  STIو  MP ،GMPشوند كه داراي هايي انتخاب ميژنوتيپ
ژنوتيپ در ناحيه  10 تنش خشكيهاي تحمل به پالت بر اساس دو مؤلفه اول با استفاده از شاخصترسيم باي در خواهند داشت.

هاي تحمل به پتانسيل توليد باال و حساسيت پايين به خشكي (قسمت سمت راست) و در مجاورت بردارهاي مربوط به شاخص
هاي مهم در ناحيه حساسيت به تنش خشكي و عملكرد پايين (قسمت سمت چپ) در مجاورت شاخص ديگرهاي خشكي و ژنوتيپ

ها نسبت به شرايط تنش خشكي هاي متفاوت نشانگر پاسخ متفاوت ژنوتيپالعملاند و اين عكسرار گرفتهق SSIحساسيت به خشكي 
 4 مشاهده شد كه ) در مقابل عملكرد در شرايط تنش و فاقد تنشMPو STI ،GMPهاي(در ترسيم نمودار سه بعدي شاخص است.

فرناندز قرار گرفته و متحمل به  Aط (تنش و بدون تنش) در گروه هايي با عملكرد باال در هر دو شرايبه عنوان ژنوتيپ ژنوتيپ
خشكي بودند. اگر چه نتايج حاصل از اين تجزيه با نتايج به دست آمده از باي پالت گابريل كامالً منطبق نبود ولي در بيشتر مطالعات 

ها هاي محاسباتي هر يك از روشبررسي و جنبه هاي موردانجام شده دليل اين عدم انطباق كامل را مرتبط با ماهيت ژنتيكي ژنوتيپ
براي گزينش ژنوتيپ STIو  MP ،GMPهاي توان پيشنهاد داد كه شاخصاند. با اين وجود بر اساس اين نتايج به دست آمده ميدانسته

)، 1992سط فرناندز(ها تواز ساير گروه Aهاي متحمل مفيد هستند، به طوري كه استفاده از نمودار سه بعدي براي تشخيص گروه 
) مورد استفاده و 2009)، ملكشاهي و همكاران(2013)، زبرجدي و همكاران(2005)، سوري و همكاران(2012خليلي و همكاران(
. ژنوتيپداددر دو گروه كلي قرار را ها ژنوتيپ STIو  GMP،MPهاي برتر اي بر اساس شاخصتجزيه خوشه ].1تأييد قرار گرفت [
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ها متحمل مطلوب بودند، پس اين ژنوتيپ Ysباال و  Ypهاي ذكر شده در حد پاييني قرار دارند و داراي نظر شاخص از اول گروه هاي
ها در شرايط تنش و برخي در شرايط بدون تنش داراي قرار گرفته كه برخي از آن دوم گروه درها به خشكي مي باشند. ساير ژنوتيپ

بندي ها از تحمل به خشكي پاييني برخوردار بودند. به طور كلي نتايج حاصل از گروهوتيپعملكرد مطلوبي بودند. بنابراين اين ژن
 پالت گابريل و ترسيم سه بعدي مطابقت نشان داد.ها با استفاده از اين تجزيه با نتايج به دست آمده از ترسيم بايژنوتيپ
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Use of resistance indices in volution of a set of wheat genotypes under drought stress 
 In order to study stress tolerance indices and identifying drought tolerant genotypes, a set of 28 different 
wheat genotypes consisting of both tetra and hexaploids were field planted according to a randomized 
complete block design with three replications. All genotypes were planted under both normal and water 
stress conditions. Late season drought stress treatment was applied right before anthesis. The results of the 
correlation between drought tolerance indices and yield under stress and non-stress showed that STI, MP and 
GMP are suitable for selection of high yielding genotypes in both conditions. The results of bi-plot and 
principal components analysis for indices identified 10 genotypes as the best genotypes in terms of high 
performance and low sensitivity to water stress. Cluster analysis based on the better indices, separated the 
genotypes into two groups. This was fully in agreement with the results of Gabriel bi-plot and three-
dimensional drawing. There were not any differences between tetraploid and hexaploid genotypes in terms of 
all measured traits. 
Keywords: Drought stress, yield, Tolerance indices, Wheat. 
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