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در هرکس تحقیقبت  1300ایي آزهبیش در سبل  تٌش خشکی اًتْبیی تحولدر  آثی گٌذمّبی هختلف  شًَتیپارزیبثی ثِ هٌظَر 

ِ  تکرار سِّبی کبهل تظبدفی ثب  در قبلت طرح پبیِ ثلَک لیت پالتپاسکشبٍرزی ٍ هٌبثع طجیعی ّوذاى ثظَرت   .درآههذ اجهرا   ثه

آثیبری ًرههبل ٍ  )ین آثیبری رشٍ دٍ  اطلی ثِ عٌَاى فبکتَر (MV17ٍ  زریي، شْریبر، پیشگبم، C-78-14، هیْي) گٌذمشًَتیپ  شش

اثهر  در خظَص داری  تفبٍت هعٌی ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس. در ًظر گرفتِ شذ فرعیثِ عٌَاى فبکتَر  (افشبًی قطع آثیبری ثعذ از گردُ

، از ایٌهرٍ از هقبیسهبت ثهیي    ًشبى ًذادداًِ  عولکرد یثِ استثٌب رٍی طفبت گٌذم هَرد ثررسی ّبی شًَتیپدر  سطَح تٌشقبثل ته

از طرف دیگر راثطِ  .استفبدُ گردیذ( ثذٍى تٌش ٍ در شرایط تٌش)ّب ثرای عولکرد ثِ طَرت هجسا در ّر شرایط رطَثتی  شًَتیپ

هشبّذُ ( درطذ 00/0ثب ضریت تجیي )داری ثیي عولکرد داًِ در شرایط هطلَة رطَثتی ٍ عولکرد داًِ در شرایط تٌش  خطی هعٌی

ی کِ در شرایط ثذٍى تٌش عولکرد ثبالی دارًذ در شهرایط تهٌش دارای عولکهرد    یّب رٍد شًَتیپ ویًاًتظبر الساهب رٍ  از ایي، ًشذ

تَاًهذ ثهِ عٌهَاى     ّبی هَرد ثررسی در ایي آزهبیش در شرایط عذم رقبثت ًوی ثِ ثیبى دیگر پتبًسیل عولکرد شًَتیپ. ثبالیی ثبشٌذ

استفبدُ  ، از هقبیسبت جذاگبًِ ّوبًٌذ عولکردرتجط ثب عولکرده طفبت ْترثثررسی ی اثر. شبخظی از هقبٍهت ثِ تٌش شٌبختِ شَد

حبلهت  ّهر دٍ  در را کِ ٍ پیشگبم  C-78-14 ،هیْي ّبی شًَتیپ. ّبی هتفبٍتی را ًشبى داد ثٌذی گرٍُطفبت ایي ًتبیج ثرای . گردیذ

 تهٌش خشهکی  در شهرایط  کِ  MV17ّبی هتحول ٍ ارقبم شْریبر، زریي ٍ  تٌش ٍ ثذٍى تٌش تَلیذ ثْتری داشتٌذ ثِ عٌَاى شًَتیپ

اسهتفبدُ از رخهبیر سهبقِ در     .گرفتِ شذًذثِ عٌَاى ارقبم حسبس ثِ تٌش در ایي آزهبیش در ًظر  ،ذدًتَلیذ ًوَکوتریي عولکرد را 

ّهبی   در شًَتیهپ ایي در حبلی اسهت کهِ   دار ثَد ٍ  ثسیبر هعٌی در شرایط ثرٍز تٌش ًسجت ثِ شرایط هطلَة ّبی هتحول شًَتیپ

 .تفبٍتی دیذُ ًشذحسبس 

 عولکردتٌش خشکی، ، گٌذم :ّبی کلیذی ٍاشُ

 :هقذهِ

اص جملدٍ مُمتدشیه گیاَدان صساػدی مدًسد        گىدذ  دس تیه غالت،  .ذتاضى غالت مُمتشیه مىثغ تامیه کىىذٌ غزای تطش می

 امد  محدذيد کىىدذٌ   ػ تدشیه  گسدتشدٌ  آب .تشیه سطح صیشکطت ي تیطتشیه تًلیذ جُاوی سا داسد استفادٌ اوسان است کٍ گستشدٌ

خطکی تش مًسفًلًطی، سضذ، سًخت ي ساص گیاَان تاثیش گزاضدتٍ ي  (. Kamal et. al., 2010)گىذ  دس سشاسش دویا است  تاسيسی

حساسیت گیاَان تٍ خطکی تستٍ تٍ ضذت تدىص، فاکتًسَدای گًوداگًن    . ساصد ػملکشد داوٍ سا دس تیطتش مىاطق دویا محذيد می

                                                 
1- Triticum aestivum 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

کطًس ایدشان اص لحداو يیدؼیت آب ي    (. Demirevska et. al., 2009)مشاح  سضذضان متفايت است  َمشاٌ تىص، گًوٍ گیاَی ي

تدا   ای اص جملٍ کطًسَایی است کٍ قسمت ػظیمی اص يسؼت آن دس محدذيدٌ  ضًد ي ًَایی خطک ي ویمٍ خطک محسًب می

ضدًد، تاسودذگی    اسد ديسٌ پش ضذن داودٍ مدی  دس ایه وًاحی دس تُاس َىگامی کٍ گىذ  ي. ای قشاس گشفتٍ است آب ي ًَای مذیتشاوٍ

 Ehdaie)کىدذ   آب ي گشما سا تجشتٍ مییاتذ ي اغلة دس طًل سضذ ي تًسؼٍ داوٍ کمثًد  کاَص یافتٍ ي تثخیش اص خاک افضایص می

and Waines, 1996a.) 

گشٌ ماقثد  آخدش   دَذ کٍ میضان قىذ تجمدغ یافتدٍ دس میداو    َای مختلف گىذ  وطان می گضاسضات مختلف دس مًسد طوًتیپ

دس تشسسی اثش تىص خطدکی تدش سيی   ( 2000)ياسدالي ي يیلىثشیىک  (.Ehdaie and Waines, 1996b)تیطتش اص میاوگشٌ آخش است 

ای ساقٍ گىذ  گضاسش دادوذ کٍ ػاليٌ تش تیطتش تًدن محتًای قىذ تجمدغ یافتدٍ دس میداوگشٌ ماقثد       اوتقال مجذد تشکیثات رخیشٌ

َا اص مقذاس کشتًَیذسات اوتقال یافتدٍ   آخش، َمچىیه مقذاس کشتًَیذسات اوتقال یافتٍ اص ایه میاوگشٌ تٍ داوٍآخش وسثت تٍ میاوگشٌ 

َای مختلف ساقٍ ي  تیه مقذاس قىذ محلًل رخیشٌ ضذٌ دس تخص( 2001)یاوگ ي َمکاسان . َا تیطتش است اص میاوگشٌ آخش تٍ داوٍ

تًاودذ تدٍ ػىدًان یدک      ایه خصًصیت مدی . داسی تذست آيسدوذ َا َمثستگی مؼىیٌ مقذاس قىذ محلًل اوتقال یافتٍ اص ایه میاوگش

 .َایی تا ػملکشد ي پایذاسی تاال دس ضشایط تىص محسًب گشدد ضاخص مىاسة تشای اوتخاب طوًتیپ

ذٌ میضان تشکیثات رخیشٌ ضذٌ دس ساقٍ ي کاسایی جاتجایی ي اوتقال مجذد ایه رخایش تدٍ داودٍ دس ایده ضدشایط تؼیدیه کىىد      

ٍ )تافت مخدضن  سيوذ تغییشات فیضیًلًطیکی  تشسسی اص ایىشي، (Ehdaie and Waines, 1996a)ػملکشد وُایی داوٍ خًاَذ تًد  ( داود

 .سسذ یشيسی تٍ وظش میمحیطی دس ديسٌ پس اص گشدٌ افطاوی دس دي ضشایط ي رخایش ساقٍ 

 :ٍ رٍشْبهَاد 

ی یتا طًل جغشافیا َمذان-اکثاتانطثیؼی قات کطايسصی ي مىاتغ دس ایستگاٌ تحقی 1389 -90 ایه آصمایص دس سال صساػی

میداوگیه   ي سدشد کًَسدتاوی  متش اص سدطح دسیدا ي اقلدیی ویمدٍ خطدک       1671ي استفاع  48ي  51ي ػشض جغشافیائی  48ي  31

س سدشدتشیه مداٌ سدال    دسجٍ ساوتیگشاد ي د 66/23( مشداد ماٌ)میلیمتش ي میاوگیه دما دس گشمتشیه ماٌ سال  309 سالیاوٍتاسوذگی 

تکدشاس   سٍَای کام  تصادفی تا  تلًک پایٍقالة طشح  سد اسپلیت پالتآصمایص تصًست  .تٍ اجشا دسآمذدسجٍ ساوتیگشاد  92/1

تدٍ ػىدًان   ( MV17ي  صسیه، ضُشیاس، پیطگا ، C-78-14، میُه) گىذ طوًتیپ  ضص ضام  ،مًسد تشسسی اسقا  فاکتًس. اجشا ضذ

اتؼداد َدش    .تًدوذ (افطاوی پس اص گشدٌ)ش ضذن داوٍ پقطغ آتیاسی دس ديسٌ  ي آتیاسی تا اوتُای ديسٌ سضذاس دي تیم ي فاکتًس اصلی

 .ضدذ  وجدا  َش َفت سيص یکثاس اي وطستی تٍ صًست  آتیاسی .تًد سيی َش پطتٍخط کطت پطتٍ ي سٍ  4متش تا  8×  4/2 کشت

ي ضداخص تشداضدت   اجضای ػملکدشد   ،ػملکشدصفات اوتخاب ي  َا تًتٍ تٍ طًس تصادفی اص میان تًتٍ 20دس َش کشت آصمایطی 

 .صًست گشفت SASافضاس  تًسط وش ( تجضیٍ ياسیاوس ي مقایسٍ میاوگیه)َای آماسی  تجضیٍ .گشدیذگیشی  اوذاصٌ

 :ثحث ًتبیج ٍ

افطداوی   گدشدٌ یی آتیداسی تدشای صدفت تؼدذاد سيص تدا      طاثش س ،(وطذٌ استاسائٍ جذايل )تجضیٍ ياسیاوس  وتایجتا تًجٍ تٍ 

يصن ساقٍ ایه اثش تشای  .مىطقی استذ، کٍ تا تًجٍ تٍ ایىکٍ تىص سطًتتی اص ایه مشحلٍ تٍ تؼذ اػمال گشدیذٌ است، طداس و مؼىی

تؼدذاد سيص تدا سسدیذگی، ػملکدشد تیًلًصیدک ي      دس سطح پىج دسصدذ ي تدشای صدفات     دس َىگا  تشداضت ي ضاخص تشداضت

داوٍ  ػملکشدَمٍ صفات تٍ استثىای تشای  طوًتیپ دس سطیی آتیاسیاثش متقات   .داس گشدیذ ػملکشد داوٍ دس سطح یک دسصذ مؼىی
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اجدضای تدا    ایده  تدشای دسک تیطدتش سياتدط   ) تشای ػملکشد ي اجضای ػملکشد َا اص ایىشي مقایسات تیه طوًتیپ ،ذگشدیو داس مؼىی

 .اوجا  پزیشفت( دس ضشایط تىصي  تىصتذين ) سطًتتیتٍ صًست مجضا دس َش ضشایط  (ػملکشد

تفايت يصن ساقٍ تٍ استثىای  مًسد تشسسی دس صفاتدس ضشایط مطلًب سطًتتی  (تٍ صًست مجضا)وتایج تجضیٍ ياسیاوس 

 Fتدشای صدفاتی کدٍ    افطاوی  تٍ استثىای تؼذاد سيص تا گشدٌ مقایسٍ میاوگیه تٍ سيش داوکه دس ایه صفات .ی وطان وذادداس مؼىی

َدا   طوًتیدپ ه میاوگی متقاسنػلت ایه مًیًع تًصیغ  .(1جذيل ضماسٌ )َای متفايتی سا وطان داد  ذیتى گشيٌ ىذداسی وذاضت مؼىی

داوکه کٍ تش مثىدای   صمًنآتیماس، اص  Fداس وثًدن  يجًد مؼىی تًان تا یه مًاسد میدس ا. تاضذ دس اطشاف میاوگیه صفت مشتًطٍ می

افطاوی  صفات تؼذاد سيص تا گشدٌ ،ضشایط تىص دس (.Yazdi samadi, et. al., 2005)کشد استفادٌ  ،َا استًاس است دامىٍ تیه میاوگیه

ذگی ي يصن ساقٍ دس سدطح پدىج دسصدذ ي    یتشای صفات تؼذاد سيص تا سس .وطان وذادوذی داس مؼىی تتفايي ػملکشد تیًلًطیک 

 .داس گشدیذ مؼىیتفايت دس سطح یک دسصذ  تشای ػملکشد داوٍ ي ضاخص تشداضت

 َش دي ضشایط سطًتتیدس  گىذ َای  ٍ میاوگیه صفات مختلف دس طوًتیپمقایس: 1جذيل 

شرایط 

 رطَثتی
 شًَتیپ

تبریخ 

 افشبًی گردُ
 تبریخ رسیذگی

گرم ) سبقٍِزى 

 (ثَتِ ثر

 عولکرد ثیَلَشیك

 (ثَتِر ثگرم )

 عولکرد داًِ

 (پالتکیلَگرم در )

شبخض 

 ثرداشت

 هطلَة

 a 140/33 ab 215/00 b 1/05 b 3/85 a 6075/57 a 52/36 هیْي

C-78-14 a 141/33 b 213/67 ab 1/24 b 3/83 b 5290/03 ab 46/15 

 a 140/33 a 216/67 b 1/06 ab 3/88 a 6081/51 a 52/21 پیشگبم

 a 140/67 ab 214/67 b 1/22 ab 3/86 ab 5521/57 ab 47/75 شْریبر

 a 142/67 ab 216/00 a 1/41 a 4/39 ab 5920/89 b 44/81 زریي

MV17 a 142/33 a 216/67 b 1/21 ab 3/98 a 6073/13 ab 50/96 

 تٌش

 a 140/33 bc 208/67 c 0/89 a 3/04 a 4315/75 a 47/68 هیْي

C-78-14 a 140/67 bc 209/33 bc 1/02 a 3/02 ab 3842/03 ab 43/20 

 a 140/33 ab 210/67 c 0/90 a 2/99 a 4194/44 a 47/53 پیشگبم

 a 140/00 bc 208/67 abc 1/17 a 2/88 c 3060/30 bc 35/93 شْریبر

 a 141/67 c 208/00 a 1/37 a 3/27 bc 3261/82 c 34/04 زریي

MV17 a 142/67 a 211/67 ab 1/20 a 2/97 bc 3330/58 bc 38/36 

 داس َستىذ مؼىی َای داسای حشف مطتشک تش اساس سيش مقایسٍ میاوگیه داوکه فاقذ اختالف دس َش ستًن میاوگیه

 تىدذی  تا تًجٍ تدٍ گدشيٌ   ، کٍذدووطان داسسیذگی دس تؼذاد سيص تا ضشایط سطًتتی  َش دي دسداسی  تفايت مؼىیَا  طوًتیپ

تدىص پدس اص ایده مشحلدٍ     تًان وتیجٍ گشفدت کدٍ    می َش دي ضشایط سطًتتی دس افطاوی دس تؼذاد سيص تا گشدٌ َا یکسان طوًتیپ

کمتدشیه مقدذاس سا وطدان داد ي تدیه سدایش       مطلدًب سطدًتتی   دس ضدشایط  C-78-14طوًتیدپ   وٍػملکشد دا .صًست گشفتٍ است

ٍ    َای مًسد تشسسی طوًتیپ ضشایط تىص سطًتتی ياکىصدس  .ذگشدیداسی مطاَذٌ و َا تفايت مؼىی طوًتیپ  اص وظدش ػملکدشد داود

ي  تیطتشیه مقادیش تًلیذ سا داضتىذي پیطگا   C-78-14َای میُه،  طوًتیپ ،ضشایطتحت ایه دس طًسی کٍ تٍ تًد، متفايت  تسیاس

دس ایده تشسسدی   َا  تشیه طوًتیپ تشیه ي حساس متحم تٍ ػىًان کٍ تٍ تشتیة ي  کمتشیه مقادیش سا تًلیذ ومًدوذ َا طوًتیپ سایش

ص تدىص وسدثت تدٍ    استفادٌ تُتش اص رخایش ساقٍ دس ضشایط تدشي  َا، طوًتیپایه تاالتش تًدن ػملکشد اص دالی  مُی . ضىاسایی ضذوذ

اثش تدىص تدش ػملکدشد فیضیًلًطیدک تدا       .َای حساس تفايتی دیذٌ وطذ ضشایط مطلًب تًد ي ایه دس حالی است کٍ دس طوًتیپ
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َا تٍ خًتی مطًُد است، کٍ تا تًجٍ تٍ مقادیش ضاخص تشداضدت ي پایدذاسی آن دس َدش     کاَص متفايت دس دي گشيٌ اص طوًتیپ

 .دَذ َای حساس وطان می َای متحم  سا وسثت تٍ طوًتیپ یش دس طوًتیپدي ضشایط اَمیت اوتقال مجذد رخا
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Abstract: 

In order to find the capability of drought tolerance among different genotypes of wheat a 

trial was carried out in split plot experiment based on a randomized complete block design 

with three replications in Hamedan Agriculture and Natural Resources Research Center 

during 2011. Treatments of the experiment include six genotypes of bread wheat (Mihan, C-

78-14, Pishgam, Shahryar, Zarrin and MV17) were considered as main factor and two 

regimes of irrigation as lateral factor. The result showed that mean comparison of interaction 

between irrigation levels and genotypes was high significant only for yield. Therefore, 

comparison of genotypes for yield attribute was done separately for each condition. 

Furthermore a significant linear regression relationship was not found between yield in 

normal condition and yield in stress condition (R
2
=0.09), therefore it is not expected 
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necessarily, genotypes with high yield performance in normal condition show high yield in 

stress condition too. Yield potential in normal condition therefore, in this experiment, can not 

be used as an index for drought tolerance. Mihan and Pishgam showed the best yield in both 

normal and stress conditions, therefore they were accepted as tolerate genotypes but Shahryar, 

Zarrin and MV17 had the minimum lowest yield in stress condition and considered as 

susceptible genotypes. Use of stem reserves in tolerant genotypes was highly significant 

during stress in comparison to normal condition but there was not significant difference 

among susceptible genotypes. 
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