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 چکیدُ

ارقام هَرد ًظز . رقن گٌدم ًاى ارسیابی شدًد 02ّای تحول بِ خشکی  هٌظَر هطالؼِ تحول بِ خشکی در گٌدم ًاى با استفادُ اس شاخصبِ 

ّای  طزح هَرد ًظز در ّز دٍ آسهایش بلَک. در دٍ آسهایش جداگاًِ در هشرػِ تحقیقاتی داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحد کزج هطالؼِ شدًد

در شزایط ًزهال هیاًگیي هزبؼات طَل سٌبلِ، . در آسهایش تٌش اس هزحلِ گلدّی بِ بؼد آبیاری قطغ شد. تکزار بَدکاهل تصادفی با سِ 

در شزایط تٌش خشکی هیاًگیي هزبؼات ارتفاع بَتِ، طَل . دار بَدداًِ ٍ طَل بذر در سطح احتوال یک درصد هؼٌی 122طَل ریشک، ٍسى 

ّای تحول  در تجشیِ ٍاریاًس شاخص. دار بَدذر ٍ طَل پداًکل در سطح احتوال یک درصد هؼٌیداًِ، طَل ب122سٌبلِ، طَل ریشک، ٍسى

بز اساس شاخص تحول فزًاًد، رقن شیزٍدی ٍ بز اساس هیاًگیي ٌّدسی هحصَل . دار بَدّا هؼٌیبِ خشکی، اثز صًَتیپ در ّوِ شاخص

 .باالتزیي تحول بَدًددّی، رقن ػدل ٍ بز اساس هیاًگیي ّارهًَیک، رقن هْدٍی دارای 

 

 .گٌدم،شاخص ّای تحول بِ خشکی،صًَتیپ:ٍاصُ ّای کلیدی

 

 هقدهِ
 

اها تا   ّای هْن طی چٌذ دِّ گذؽتِ در سهیٌِ اصالح ًثاتات، ؽٌاخت عزهایِ ػظین تٌَع صًتیىی در گیاّاى تَدُ اعت،یىی اس یافتِ

 10تزاعاط تزرعی ّای اًجام ؽذُ، تٌْا حذٍد . ٍعیغ آى تزداردوٌَى تؾز فمط تَاًغتِ یه گام همذهاتی تزای ؽٌاعایی پتاًغیل 

، تزای اعتفادُ اس ایي عزهایِ (von braun,1996)درصذ اس گًَِ ّای هَجَد تا تِ حال تِ رٍػ ػلوی هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ اًذ 

ٍالذیٌی . اهِ ّای تِ ًضادی تزخَردار اعتػظین، اطالع اس هاّیت ٍ هیشاى تٌَع هَجَد در صرم پالعن، اس اّویت تغیار سیادی در تزً

وِ اس لحاظ صًتیىی هتفاٍت ّغتٌذ، ّیثزیذّایی تا ّتزٍسیظ تیؾتز تَلیذ هی وٌٌذ ٍ احتوال تِ دعت آٍردى ًتاج تفزق یافتِ تزتز 

ّذ تا اس دٍتارُ اس طزف دیگز تؼییي هؾخصات ٍ گزٍُ تٌذی صرم پالعن تِ ًضادگزاى اهىاى هی د. افشایؼ هی یاتذ( تفىیه هتجاٍس)

تَلیذ ارلام تزتز وِ تِ افشایؼ تَلیذ گٌذم ووه وزدُ اعت، (. Sharma,1993)واری در ًوًَِ گیزی اس جوؼیت ّا اجتٌاب ًوایٌذ 

تحول تِ خؾىی یه صفت عادُ اس ًظز وٌتزل صًتیىی ًثَدُ، تلىِ یه صفت .تذٍى ؽٌاعایی تٌَع صًتیىی آًْا اهىاى پذیز ًثَدُ اعت

ذُ تا جٌثِ ّای هختلف هی تاؽذ وِ تَعط فزًاًذس ارائِ ؽذُ اعت ًیش لادر تِ گشیٌؼ صًَتیپ ّای تا تحول تِ خؾىی ووی ٍ پیچی

پاٍل ٍ پفیفز تزای اٍلیي تار تِ هٌظَر ایجاد ؽزایط خؾىی در هزحلِ جَاًِ . (Fernandez,1992) تیؾتز ٍ ػولىزد تاال هی تاؽذ

اعتفادُ اس ؽاخص تٌؼ جَاًِ سًی تذر تؼٌَاى یه ؽاخص در گشیٌؼ . تَل اعتفادُ ًوَدًذسدى تذرّا اس پلی اتیلي گالیىَل ٍ هاًی

 .(Richards, 2002) تزای ؽزایط تٌؼ ًیش گشارػ ؽذُ اعت 
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،ؽیزٍدی، هْذٍی، یاٍارٍط، C-81-10رلن ؽاهل  20تِ هٌظَر تزرعی تاثیز تٌؼ خؾىی تز صفات سراػی ٍ ظاّزی گٌذم ٍ تؼذاد 

-C-83-8 ، C-18-14 ،M-V،2دس، عایغَى، گلغتاى، گاعىَصى، ػذل، طَط، ارًٍذ، آسادی، ؽؼلِ، ًَیذ، ؽاُ پغٌذ، تیات، وزج 

ّای واهل تصادفی تا در هزوش تحمیمات داًؾگاُ آساد وزج در لالة طزح تلَن 1389-1390طی دٍ آسهایؼ هجشا در عال سراػی  17

در آسهایؼ اٍل ؽزایط تٌؼ خؾىی اػوال ؽذ ٍ آتیاری فمط یه تار تزای عثش ؽذى اًجام گزفت، . دٍ تىزار هَرد هطالؼِ لزار گزفتٌذ

صفات هَرد هطالؼِ ؽاهل ػولىزد تیَلَصیه، . اها در آسهایؼ دٍم تا آخز فصل رؽذی، آتیاری تِ صَرت هؼوَل هٌطمِ اًجام گزفت

طز عالِ، طَل تذر، لطز تذر، طَل پذاًىل، ٍ ػولىزد داًِ داًِ، ل 100ارتفاع تَتِ، طَل عٌثلِ، ٍسى عٌثلِ، طَل ریؾه، ٍسى 

 .درهتزهزتغ تَد

 .در ًْایت ؽاخص تحول فزًاًذس، هیاًگیي ٌّذعی ٍ هیاًگیي ّارهًَیه هحاعثِ ؽذًذ

 .اعتفادُ گزدیذ SPSSجْت آًالیشّای هزتَطِ، تجشیِ ٍاریاًظ ٍ ّوثغتگی صفات اس ًزم افشار 

 

 ًتایج ٍ بحث
 

، (89/0)داًِ  100، ٍسى (48/9)، طَل ریؾه(66/2)در ؽزایط ًزهال صفات طَل عٌثلِ( 1جذٍل ؽوارُ)ریاًظدر جذٍل تجشیِ ٍا

. دار ؽذهؼٌی 05/0در عطح ( 26674)ٍ ػولىزد داًِ در هتزهزتغ( 9/0)دار ؽذ ٍ صفات لطز تذر هؼٌی 10/0در عطح ( 38/0)طَل تذر

ٍ طَل ( 64/0)داًِ 100، ٍسى(76/3)، طَل ریؾه(51/4)، طَل عٌثلِ(41/184)ایي در حالی اعت وِ در ؽزایط خؾىی ارتفاع تَتِ

در ایي تحمیك . دار ؽذهؼٌی 05/0در عطح (7/0)صفات لطزتذر. دار ؽذهؼٌی 01/0در عطح (71/53)ٍ طَل پذاًىل( 99/0)تذر 

ایي در . دار دارًذایط اثز هؼٌیدر ّز دٍ ؽز. دار ؽذهؼٌی 01/0داًِ ٍ طَل تذر در عطح 100صفات طَل عٌثلِ، طَل ریؾه، ٍسى

ّای تحول تِ خؾىی در هَرد در تحث ؽاخص. داری داردحالی اعت وِ طَل تذر ٍ طَل پذاًىل در ؽزایط تٌؼ خؾىی اثز هؼٌی

 (.2جذٍل ؽوارُ .)هؼیار هؼٌی دار تَد 3صًَتیپ در ّز 

در ؽاخص ؽاخص تحول فزًاًذ،رلن ؽیزٍدی ٍ در هیاًگیي ٌّذعی هحصَل دّی رلن ػذل ٍ در هیاًگیي ّارهًَیه رلن طَط 

، ؽاُ پغٌذ، ارًٍذ، M-V-17 ارلام ؽیزٍدی، هْذٍی، یاٍارٍط، دس در ؽاخص تحول فزًاًذ ٍ ارلام ػذل،.دارای تیؾتزیي همذارتَد

 .وزج، هْذٍی، یاٍارٍط، دس در هیاًگیي ّارهًَیٌگ هؼٌی دار تَدًذ در هیاًگیي ٌّذعی هحصَل دّی ٍ ارلام طَط،

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 گیزی ؽذُ گٌذم ًاىّای اًذاسُتجشیِ ٍاریاًظ صفات اًذاسُ گیزی ؽذُ در صًَتیپ 1جذٍل ؽوارُ 

  

هٌاتغ 

 تغییزات

 

درجِ 

 آسادی

 هیاًگیي هزتؼات

ػولىزد  

 تیَلَصیه 

طَل  ارتفاع تَتِ

 عٌثلِ

ٍسى 

 عٌثلِ

طَل 

 ریؾه

ٍسى 

 دا100ًِ

لطز 

 عالِ

طَل 

 تذر

لطز 

 تذر

طَل 

 پذاًىل

ػولىزد 

داًِ در 

 وزت

 16949 21/12 28/0 83/0 02/0 14/0 65/0 54/530 29/1 66/101 86423 2 تىزار 

ؽزایط 

 ًزهال

 26674* 69/21 9/0* 38/0** 1/0 89/0** 41/9** 13/7 66/2** 80/102 105384 19 صًَتیپ

 15136 21/21 5/0 16/0 6/0 28/0 91/0 65/7 96/0 76/89 74567 38 خطا 

 42/7406 87/10 14/0 007/0 13/0 59/0 73/2 18/0 37/0 12/59 82/75376 2 تىزار 

ؽزایط 

 خؾىی

 82/5918 71/53** 07/0* 99/0** 13/0 64/0** 76/3** 16/0 51/4** 41/184** 80/44293 19 صًَتیپ

 09/7042 81/12 04/0 13/0 07/0 08/0 07/1 14/0 27/1 77/69 75/49603 38 خطا 

% 1ٍ % 5تِ تزتیة غیز هؼٌی دار ٍ هؼٌی دار  در عطح احتوال ** ٍ* ns 

 

 هیاًگیي هزتؼات در ؽاخص ّای خؾىی 2جذٍل ؽوارُ 

 هیاًگیي هزتؼات  

 STI GMP HRAM درجِ آسادی هٌاتغ تغییزات

 2 تلَن
**70/1425 **08/11204 

**27/10308 

 19 صًَتیپ
**08/1793 

**97/12564 **93/9687 

 10/9612 19/10324 56/1210 38 خطا

 .درصذ هؼٌی دار تَد1در عطح احتوال **

 

 ًتیجِ گیزی کلی
داًِ، طَل تذر ٍ طَل پذاًىل 100در ؽزایط تٌؼ خؾىی هیاًگیي هزتؼات ارتفاع تَتِ، طَل عٌثلِ، طَل ریؾه، ٍسى در ایي آسهایؼ،

دار ّا هؼٌیّای تحول تِ خؾىی، اثز صًَتیپ در ّوِ ؽاخص در تجشیِ ٍاریاًظ ؽاخص. ار تَدددر عطح احتوال یه درصذ هؼٌی

 .تَد
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Abstract: 

In order to study drought tolerance in bread wheat using drought tolerance indices, 20 wheat 

cultivars was evaluated. These cultivars study in Islamic Azad University- Karaj branch in two 

separate experiments at field conditions. Randomized Complete Block design with three 

replications was conducted. In stress experiment after flowering stage irrigation was stopped. In 

Normal conditions mean square for spike length, awn length, weight of 100 kernels and kernel 

length were significant (p < 0.01). In dry conditions mean square of plant height, spike length, awn 

length, 100 kernel weight, kernel length and peduncle length were significant. The genotype effects 

for all tolerance indices were significant. Based Fernandez index, Shiroody cultivar; based 

geometric mean, Adl cultivar and based harmonic index, Mahdavi cultivar had the highest 

tolerance. 
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