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كاربرد روش هاي تجزيه و تحليل چند متغيره در شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي در گندم 
  دوروم
  

  4زهرا عباسي و 3، سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي2، احمد ارزاني1*ي مريم گل آباد
  استاد دانشگاه صنعتي اصفهان -2  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان -1

  دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان -4 شگاه صنعتي اصفهاندانشيار دان - 3
  چكيده

هاي محيطي از اهداف مهم  هاي متحمل به تنش خشكي به عنوان يكي از رايج ترين تنش شناسايي و انتخاب ژنوتيپ 
فات مختلف انتخاب بر اساس عملكرد دانه و در مرتبه دوم بر اساس ص. شود اصالحي مناطق خشك و نيمه خشك محسوب مي

. باشد مرتبط با تحمل به تنش خشكي كه در ارتباط نزديك با عملكرد دانه مي باشند،  از راهكارهاي اصالحي معرفي شده مي
استفاده از تجزيه و تحليل چند متغيره اين مشكل . سازد اما حجم وسيع صفات مختلف مطالعه آنها را  به طور همزمان مشكل مي

حاصل از تالقي دو الين حساس و متحمل به خشكي گندم  F4و  F3خانواده مختلف   151مطاله  در اين. را حل نموده است
صفت  23تعداد . هاي مختلف تحمل شناسايي شدند هاي متحمل بر اساس مكانيسم دوروم مورد مطالعه قرار گرفته و ژنوتيپ

شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي و در دو  مختلف مورفولوژيك، فنولوژيك، فيزيولوژيك، عملكرد دانه و اجزاي آن در دو
اي  نتايج رگرسيون مرحله. سال زراعي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل چند متغيره قرار گرفتند

نشان داد كه در شرايط تنش جزء عملكرد وزن دانه در سنبله، طول پدانكل و صفت فيزيولوژيك محتواي آب برگ بخش 
هاي پابلند به لحاظ دارا بودن ذخاير بيشتر ساقه در  در شرايط تنش بوته. تغييرات عملكرد دانه را توجيه نمودند اي از عمده

ها نشان داد كه در شرايط  نتايج تجزيه عامل. جهت پر كردن دانه در خالل تنش رطوبتي انتهاي فصل اهميت بيشتري داشتند
ولوژيك، عملكرد دانه به همراه صفات ارتفاع بوته و طول پدانكل و صفات ، صفات فنF4و  F3تنش رطوبتي و در طي دو نسل 

ها را توجيه نمودند و بر اساس بار عاملي اين صفات  مرتبط با مساحت برگ پرچم و طول سنبله بيشترين سهم تغييرات داده
ها را بر اساس  رين ژنوتيپت اي در محيط تحت تنش رطوبتي، متحمل تجزيه خوشه. هاي متحمل قابل شناسايي شدند ژنوتيپ

حداكثر عملكرد دانه و صفات مرتبط با تحمل تنش شناسايي نمود كه از بين پنج گروه حاصله، دو گروه  داراي اين ويژگي 
برداري  در اين دو گروه مكانيسم تحمل تنش خشكي و جبران افت عملكرد متفاوت بود، بطوريكه در يك گروه با بهره. بودند

و ديررسي و در گروه ديگر با استفاده از به حداكثر رساندن دوره پرشدن دانه و زودرسي در مراحل اوليه رشد از ذخاير ساقه 
 .به همراه صفات فيزيولوژيكي تحمل در برابر تنش خشكي ايجاد گرديد) رشد رويشي(

  
   تجزيه و تحليل چند متغيره، تنش خشكي، گندم دوروم: كلمات كليدي
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  مقدمه
سال گذشته در زمره مناطق خشك و نيمه خشك جهان طبقـه   30ميلي متر در  249متوسط نزوالت آسماني  كشور ايران با

باشد، خطـر   ميليمتر مي 250درصد مناطق كشور ايران داراي ميزان بارندگي كمتر از  75با توجه به آنكه حدود . بندي مي گردد
گرمـا بـه عنـوان هـدف اصـالحي مهـم در        و حمـل بـه خشـكي   بنابراين بهبـود ت . آيد وقوع خشكسالي امري جدي به حساب مي

هاي مفيـد از نظـر تحمـل بـه تـنش بـه دو        شناسايي و انتخاب ژنوتيپ. باشد مي حائز اهميتهاي اصالحي غالت اين مناطق  طرح
 انتخـاب غيرمسـتقيم براسـاس   ) انتخاب مستقيم براساس عملكرد در شرايط تـنش كنتـرل شـده، ب   ) الف: شود صورت انجام مي

خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش محيطي كه براساس انتخاب والدين واجد صـفات مطلـوب و   
از آنجاييكـه صـفت عملكـرد دانـه يـك صـفت       . )1(هاي در حال تفكيك براي صفات مطلوب مورد نظر است  انتخاب در نسل

هاي ارزيابي بوده، لذا توجـه بـه    و صرف هزينه و زمان جهت آزمونپيچيده با توارث پذيري پايين، تاثير پذيري شديد از محيط 
از طرف ديگـر وجـود انـواع مختلـف صـفات مـوثر در تحمـل بـه         . )4(ها قابل تامل است  ساير صفات  به عنوان مكمل ارزيابي

فولـوژي بـرگ،   خشكي از قبيل صفات فنولوژيك، فيزيولوژيك، عملكرد دانه و اجزاي آن، صفات مرتبط با قامـت گيـاه، مور  
بـراي  . آناتومي ريشه و تنظيمات اسمزي امكان انتخاب تعداد معدودي از اين صفات را به عنوان معيار انتخاب مشكل مي نمايـد 

هـا بـه منظـور دسـته بنـدي       تجزيـه عامـل  . حل اين مشكل روش هاي تجزيه و تحليل چند متغيره بسيار كارآمد و موثر مي باشـد 
فات و ارتباط هريك از آنها در ايجاد تغييرات كل داده هـا و مشـخص نمـودن اهميـت صـفات      صفات، تعيين ترتيب اهميت ص

مختلف در شرايط محيطي مختلف قابل استفاده است بطوري كه با كمك اين تجزيه و تحليل مي توان در شرايط محيطي تنش 
هـا،   يه خوشه اي بـه منظـور دسـته بنـدي ژنوتيـپ     از تجز. هاي متحمل را انتخاب كرد ها ژنوتيپ رطوبتي و با استفاده از بار عامل

مشخص نمودن فاصله ژنتيكي گروه هاي موجود، تعيين ميانگين صفات مختلف در گروه هاي حاصـله و شناسـايي گـروه هـاي     
اين تجزيه و تحليل ضمن شناسايي ژنوتيـپ هـاي متحمـل    ). 3(مطلوب از نظر عملكرد دانه و ساير صفات مي توان استفاده كرد 

ايـن تحقيـق بـه منظـور شناسـايي      . به مشخص كردن مكانيسم هاي تحمل به تنش خشكي در اين ژنوتيپ ها نيز خواهد بود قادر
حاصل از تالقي دو الين حساس و متحمل به خشـكي گنـدم دوروم، شناسـايي     F4و  F3فاميل   151ژنوتيپ هاي متحمل از بين 

  .ين تاثير بر عملكرد دانه پايه ريزي شدمكانيسم هاي تحمل به خشكي و شناسايي صفات با بيشتر
  

  مواد و روش ها
گندم دوروم استفاده  Massara-1و حساس به خشكي  Oste-Gataدر اين مطالعه از تالقي ژنوتيپ متحمل به خشكي  
ي دانشگاه به همراه والدين در مزرعه تحقيقات) فاميل 4F  )151و   F 3، فاميل هاي F 2و  F 1 پس از تالقي و تهيه بذور. شد

از دو طرح آزمايشي مجزا به صورت طرح بلوكهاي كامل . آباد كشت شدند صنعتي اصفهان واقع در منطقه لورك نجف
به منظور اعمال تنش خشكي  .تيمار آبياري بدون تنش و تنش رطوبتي استفاده شد دو تصادفي با دو تكرار براي هر كدام از

 Aا تيمار تنش قطع گرديد و آبياري بر اساس ميزان تبخير از تشتك تبخير كالس انتهاي فصل، با شروع گلدهي آبياري طرح ب
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صفات ارتفاع بوته، طول خوشه، طول پدانكل، طول و عرض برگ پرچم، تعداد خوشه . متر صورت گرفت ميلي 140به ميزان
 ،روز تا رسيدگي فيزيولوژيك تعداد ،گرده افشاني درصد 50دهي، تعداد روز تا درصد خوشه 50در مترمربع، تعداد روز تا 

، وزن خوشه، وزن دانه در خوشه، تعداد دانه در )هكتوليتر(عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه، وزن هزار دانه، وزن حجمي
گيري  محتواي نسبي آب برگ و آب حفظ شده برگهاي جدا شده اندازه، خوشه، شاخص برداشت و شاخص برداشت خوشه

  . شدند
  

  نتايج و بحث
در دو شرايط بدون تنش و تنش رطوبتي نشان داد كـه از   F4و  F3هاي  ج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در فاميلنتاي 

نشـان    F3اي در نسـل   نتايج رگرسيون مرحلـه . هاي مورد بررسي وجود دارد داري در بين فاميل نظر اكثريت صفات تفاوت معني
اي از تغييـرات عملكـرد دانـه را توجيـه      نبله و طـول پـدانكل بخـش عمـده    داد كه در شرايط تنش جزء عملكرد وزن دانه در سـ 

نشان داد كه در شرايط با تنش رطوبتي صفات وزن دانه در سـنبله و طـول      F4اي در نسل نتايج تجزيه رگرسيون مرحله. نمودند
  .  كردند پدانكل وصفت فيزيولوژيك محتواي آب برگ تغييرات عملكرد دانه را توجيه 

، صـفات  F4و  F3ها مشـخص كـرد  كـه در شـرايط تـنش رطـوبتي و در طـي دو نسـل          ها در تجزيه عامل بار عامل بررسي 
فنولوژيك، عملكرد دانه به همراه صفات ارتفاع بوته و طول پدانكل و صـفات مـرتبط بـا مسـاحت بـرگ پـرچم و طـول سـنبله         

اما در شرايط فاقد تنش رطوبتي . جزاي عملكرد دانه قرار داشتندها را توجيه نمودند و در مرحله بعد ا بيشترين سهم تغييرات داده
هـا را   اجزاي عملكرد دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، مساحت برگ پـرچم و طـول سـنبله بيشـترين سـهم تغييـرات داده      

  .صفات فنولوژيك در درجات بعدي اهميت قرار داشتند. توجيه نمودند
و در دو محيط بدون تنش و تنش رطوبتي پنج گروه كامالً مجزا را كـه   F4 و   F3در نسلتجزيه خوشه اي به روش وارد    

، گـروه  F3در شرايط تنش رطـوبتي نسـل   . داري داشتند، شناسايي كرد از نظر كليه صفات زراعي و فيزيولوژيكي اختالف معني
اجـزاي عملكـرد، صـفات فيزيولوژيـك و     دوم بهترين وضعيت را از نظـر كليـه صـفات مـرتبط بـا قامـت گيـاه، عملكـرد دانـه،          

گـروه چهـارم   . بنابراين پابلندي و صفات فيزيولوژيك مطلوب منجر بـه بـاالترين عملكـرد دانـه شـده اسـت      . فنولوژيك داشت
شرايط تنش پس از گروه دوم باالترين مقدار عملكرد دانه را داشته اما صفات مرتبط با قامت گياه و صفات فنولوژيك بيشترين 

در اين دو گروه مكانيسم تحمل تنش خشكي و جبران افت عملكرد متفاوت بود، بطوريكه در گروه دوم . دهند نشان نميحد را 
و ديررسي و در گروه چهارم با استفاده از به حداكثر رساندن دوره پرشدن دانه و زودرسـي در  ) 2(برداري از ذخاير ساقه  با بهره

  .صفات فيزيولوژيكي تحمل در برابر تنش خشكي ايجاد گرديد به همراه) رشد رويشي(مراحل اوليه رشد 
. ، گروه پنجم از نظر اكثر صفات بعنوان برترين گروه در بـين پـنج گـروه شناسـائي شـد     F4در شرايط تنش رطوبتي نسل     

شـي و طـوالني   ها، طويل بودن پـدانكل، زودرسـي در مراحـل رشـد روي     برتري عملكرد دانه در اين گروه به لحاظ پابلندي بوته
گروه چهـارم در شـرايط تـنش از    . حاصل شد  LWCو  RWCها به همراه مقادير باالي  بودن مراحل رشد زايشي و پرشدن دانه
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ها كه بيشترين مقدار عملكرد دانه را در شـرايط تـنش    ترين ژنوتيپ بنابراين متحمل. لحاظ عملكرد دانه در رتبه دوم قرار گرفت
تـر و خصوصـيات مطلـوب سـنبله بـه همـراه        ه از ذخاير موجود در ساقه، طول دوره پرشدن دانه طوالنيرطوبتي داشتند با استفاد

  . صفات فيزيولوژيكي مطلوب توانستند افت عملكرد دانه كمتري داشته باشند
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