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  چكيده
سه تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منـابع طبيعـي اسـتان     كامل تصادفي بادو آزمايش مجزا در قالب طرح بلو ك هاي      

در آزمايش اول شرايط تنش خشكي اعمال شد كه قطع آبياري در مرحله بعد از گـل دهـي   . اجرا شد 1387مركزي در سال زراعي 
و اجـزاي آن،   بيل عملكردصفت هايي از ق. بود، اما در آزمايش دوم تا آخر فصل رشد، آبياري به صورت معمول منطقه انجام گرفت

عكس العمل رقم ها و الين هاي مختلف گنـدم در دو آزمـايش   . اندازه گيري شد... ارتفاع بوته، دوره رشد رويشي، طول پدانكل و 
نتـايج ايـن آزمـايش    . تنش خشكي موجب كاهش كليه صفت هاي مورد ارزيابي به خصوص عملكرد و اجزاي آن شد. متفاوت بود

ي از رقم ها و الين ها تنش كم آبي را تحمل كرده و عملكرد به نسبت بااليي داشتند، بـه طـور مثـال مـي تـوان      نشان داد كه بعض
و شـهريار داراي   C-78-14در دو شرايط بهينه و تـنش و ژنوتيـپ هـاي     مقاوم ترين ژنوتيپ ها C-82-12و  C-84-4ژنوتيپ هاي 

به منظور شـاخص هـاي   . خوب در شرايط تنش دارندعملكرد  C-83-7و  C-81-14عملكرد خوب در شرايط بهينه و ژنوتيپ هاي 
شاخص، ميانگين هارمونيك، شاخص تحمل تنش، شاخص تحمل، شاخص بهـره وري   6ارزيابي تنش در رقم هاي مورد بررسي از 

  . متوسط، شاخص حساسيت به تنش، و ميانگين هندسي بهره وري استفاده شد
   اي ارزيابي تنش، عملكرد، گندمشاخص ه تنش خشكي،: واژه هاي كليدي

  مقدمه
هـاي  اگرچه همه تـنش . باشدها مي، شرايط محيطي و برهمكنش آناهثير ساختار ژنتيكي گيتحت تأ عملكرد گياهان زراعي     

ترين عامـل محـدود كننـده توليـد     ، ولي تنش خشكي مهم)2(زنده و غير زنده از عوامل مهم كاهش توليد محسوب مي شوند 
بخش عمده اراضي كشور ايران از  .)1(آيد در مناطق خشك و نيمه خشك به حساب مي هاي كشاورزيت در سيستممحصوال

در چنين مناطقي وقوع تنش خشكي در مراحل زايشي كه بقاء . نظر اقليمي جزء مناطق خشك و نيمه خشك محسوب مي شود
و تعداد دانه در خوشه را  وزن دانه، پروتئين ،مرحله گلدهيتنش خشكي در . پذير استناگياه به آن وابسته است امري اجتناب 

  كاهش مي دهد كه نشان دهنده اين است كه گندم به تنش خشكي در مرحله بعد از گل دهي حساس است

بررسي هاي انجام گرفته در محيط هاي كم آب و با آب كافي نشان مي دهد كه ميزان حساسيت رقم هاي گندم به خشكي      
   .)5(بوده و اين حساسيت بستگي به شدت تنش خشكي محيط دارد متفاوت 

عملكرد باال در  هر دو ( Aچهار گروه تنش دار و بدون تنش به  يطيط محيپ ها را بر اساس عملكرد در شرايژنوت )3(فرناندز 
 Dو گـروه   )ش دارط تنيدر شرا عملكرد خوب صرفاً(  Cگروه، )ط بدون تنشيدر شرا اًعملكرد خوب صرف( Bگروه ، )طيمح
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ر گـروه هـا   يز سـا ا را Aگـروه   دار آن است كه بتوانين معيفرناندز بهتر به نظر. م كرديتقس، )طيف در هر دو محيعملكرد ضع(
   .شتر استيگروه ب اين مربوط به يپ هايعملكرد ژنوت يداريرا پايز. دهدص يتشخ

  
  :مواد وروش ها

 1759با ارتفاع  ستگاهين ايا. به مورد اجراء در آمد بع طبيعي شهرستان اراكو منا يقات كشاورزيستگاه تحقيا در قين تحقيا
 8 ين بررسـ يـ در ا. قرار دارد يقه طول شرقيدق 57درجه و  48و  يقه عرض شماليدق 45درجه و  33ن يا در بيمتر از سطح در

و قطع آبياري بعد ، تنش رطوبتيون بدط يشرا ر دوتكرار و د سهدر  يكامل تصادف يها گندم نان در قالب طرح بلوك پيژنوت
 شـامل دو پشـته   يشيهر كرت آزما. قرار گرفتند يبررس مورد 1387-88 در سال زراعي ش جدايزماآ دو در از مرحله گل دهي

ـ  . كشت شدف يهر پشته سه رد يدر رو طول شش متر بود وه ب و متر يسانت 62.5به عرض م متـر از  يبرداشت پس ازحـذف ن
  . مصرف شدش يبر اساس آزمون خاك محل آزما ازيمورد ن كود .كرت در سطح شش متر مربع انجام گرفت هر يابتدا و انتها

در طول  ياريپنج نوبت آب( ون تنش رطوبتيدبط  يكشت در شرا -1: دشر اعمال يبه شرح ز ياريآب يمارهايبر اساس ت ياريآب
قبل از مرحله گل دهي انجام شد و تا پايان فصل آبياري قطع آبياري تا  3(قطع آبياري بعد از مرحله گل دهي  -2) شيدوره رو

در اين آزمايش انتقال مجدد مواد پرورده، ميزان فتوآسيميالت قبل از مرحله گلدهي ذخيـره شـده، ميـزان فتوآسـيميالت      .)شد
... عملكرد دانه، شاخص برداشت و وزن دانه در سنبله، وزن پدانكل، انتقال يافته از پدانكل، ارتفاع بوته، ، تعداد دانه در سنبله، 

. گيري طي دو مرحله انجام گرفـت  ها به دانه نمونه به منظور محاسبه انتقال مجدد مواد پرورده ذخيره شده در اندام .محاسبه شد
جهت . در مرحله رسيدگي كامل در زمان برداشت) ، ب»بيشترين رشد رويشي«دهي  درصد گل 50گيري در مرحله  نمونه) الف
پشته صـورت گرفـت كـه بعـد از      2مكان تصادفي روي  5برگ و خوشه از  بوته كامل، شامل ساقه، 20هر رقم گيري از  هنمون

دند درجه سلسيوس در آون خشك شـ  70ساعت در دماي  72به مدت  هاي هوايي هر يك از رقم ها اندامانتقال به آزمايشگاه 
هـا قبـل از زمـان     ميـزان فتوآسـيميالت  . و خوشه از يكديگر جدا شد پرچم برگ هاي هوايي ساقه، برگ، پدانكل، و سپس اندام

   دهي ذخيره شده برابر است با، گل
دهي وزن كل ماده خشك در زمان گل - وزن كل ماده خشك در زمان رسيدگي) -  وزن دانه در سنبله    100 وزن دانه در سنبله  / [(

  ،ست باها انتقال يافته از پدانكل برابر ا ميزان فتوآسيميالت
[( دهي پدانكل در مرحله گل وزن  - وزن پدانكل در مرحله رسيدگي  ) / ( دهي وزن زيست توده در مرحله گل - وزن زيست توده در مرحله رسيدگي) -  وزن دانه در سنبله  )]  100  

  . دل قرار گرفتنيه وتحليمورد تجز  SPSSو  SAS يآمار ينرم افزارها با استفاده از دست آمده به يها داده 
بـه   ياريـ قطع آب يم هايك از رژيپ ها در هر يژنوت از عملكرد يت به خشكيو حساس تحمل يبمنظور برآورد شاخص ها

  . )6و  4، 3( استفاده  شد بدون تنش رطوبتيط يپ ها در شرايصورت جداگانه با عملكرد ژنوت
  
  وبحثج ينتا

 2و  1كه در شرايط بهينه و تنش خشكي در جدول  تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد و صفت هاي مورفولوژيكي
ن هزاردانه و ارتفاع بوته در مرحله رسيدگي داراي اختالف معني دار است كـه  وزبيان شده است در هر دو شرايط صفت هاي 
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ايش از به اين دليل مي باشد كه رقم هـاي مـورد اسـتفاده در آزمـ     و وزن هزاردانه به طور مستقيم در تعيين عملكرد نقش دارد
  .زراعي و همچنين شكل ظاهري داراي تنوع هستند ت هايلحاظ صف

بين ژنوتيپ ها در صفت عملكرد تفاوت معني دار مشاهده مي شود كه به ايـن معنااسـت كـه هـر     تنش همچنين در شرايط 
  .وجود آوردژنوتيپ در اين شرايط عكس العمل نسبت به تنش نشان داده است و در عملكرد آنها اختالف معني دار به 

نيز چنين نتيجه اي گرفت كه تنش خشكي از گرده افشاني تا رسيدگي موجب كاهش طول دوره رشد و ) 6(همچنين ريسل 
  .سرعت پر شدن دانه مي شود كه در نهايت منجر به كاهش وزن دانه مي شود

  
  

  ط بهينهنتايج تجزيه واريانس عملكرد، اجزاي عملكرد و صفت هاي مرفولوژيك در شراي: 1جدول 
 ميانگين مربعات

درجه 
  آزادي
  

  منابع تغييرات
  

ارتفاع 
بوته در 
مرحله 
  رسيدگي

  

ميزان 
آسيميالت 
انتقال يافته 
  از پدانكل

 

انتقال مجدد 
آسيميالت 
هاي ذخيره 
شده قبل از 
 گل دهي

شاخص 
  برداشت

 

وزن 
  هزاردانه

 

تعداد دانه 
  در خوشه

 

وزن دانه 
  در خوشه

 

  عملكرد
 

 تكرار 2 898352.07 0.119 22.16 49.52  8.80  63.67  175.59  42.89
*66.99  n.s 1170.83  n.s 182.51 n.s42.22  **37.44 n.s29.27 n.s0.024 n.s832380.28 7 تيمار 

 خطا 14 493125.34 0.016 17.83 6.39  21.72  250.43  602.32  17.43

4.39  19.9  17.69  9.93  6.24  12.91  9.96  10.59   
درصد ضريب 

  غييراتت
n.s  ،*درصد 1و 5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال ** و  

  
  نتايج تجزيه واريانس عملكرد، اجزاي عملكرد و صفت هاي مرفولوژيك در شرايط تنش خشكي: 2جدول 

 ميانگين مربعات

درجه 
  آزادي
  

  منابع تغييرات
  

ارتفاع 
بوته در 
مرحله 
 رسيدگي

ميزان 
آسيميالت 

يافته  انتقال
 از پدانكل

انتقال مجدد 
آسيميالت هاي 
ذخيره شده قبل 

 از گل دهي

شاخص 
  برداشت

 

وزن 
  هزاردانه

 

تعداد دانه 
  در خوشه

 

وزن دانه 
  در خوشه

 

  عملكرد
 

 تكرار 2 141835.15 0.040 84.50 0.51  52.84  724.51  274.99  30.78
*107.47  n.s 67.42  n.s 1664.71  n.s90.76  *6.49 n.s58.57 n.s0.023 **474873.26 7 تيمار 

 خطا 14 31331.49 0.016 35.50 1.86  68.45  288.08  232.80  16.30

4.58  18.63  16.91  20.74  5.97  20.54  19.28  8.40   
درصد ضريب 

 تغييرات

n.s  ،*درصد 1و 5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال ** و  
  

كيلـوگرم در هكتـار          1624كيلـوگرم در هكتـار و    1157دامنه تغييرات عملكـرد بـه ترتيـب     در شرايط تنش و آبياري بهينه
دامنه تغييرات عملكرد كم در شرايط تنش نسبت به شرايط بهينه ناشي از تنش رطوبتي مي باشد كه بستگي به زمـان  . مي باشد

  . بروز تنش دارد
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  شاخص هاي مقاومت به خشكي همبستگي بين عملكرد بهينه و تنش خشكي و: 3جدول 

شاخص حساسيت 
شاخص بهره وريميانگين هندسي شاخص تحمل تنش ميانگين هارمونيكبه تنش

 شرايطعملكرد در  شاخص تحملمتوسط
شرايط عملكرد در  تنش

  همبستگي بدون تنش 
شرايط عملكرد در   1          

 بدون تنش
 شرايطعملكرد در   - 0.034  1        

 تنش
 شاخص تحمل  0.805*  - 0.619 1       
شاخص بهره وري   0.790*  0.585 0.273 1      

 متوسط
 ميانگين هندسي  0.355  0.921**  -0.267 0.853** 1     
 شاخص تحمل تنش  0.350  0.922**  -0.271 0.850** 0.998** 1    
 ميانگين هارمونيك  0.096  0.990**  -0.511 0.685 0.964** 0.964**  1  
شاخص حساسيت   0.340  -0.937**  0.823* -0.297 -0.749* -0.746* -0.893**  1

 به تنش

  
  نتيجه گيري كلي

بـه عنـوان ژنوتيـپ هـاي مقـاوم و داراي       C-82-12و  C-84-4ژنوتيپ هاي از اين آزمايش با توجه به نتايج به دست آمده 
راي عملكـرد خـود در شـرايط    و شـهريار دا  C-78-14عملكرد خوب در هر دو شرايط بهينه و تنش مي باشند و ژنوتيپ هاي 

عملكرد خوب در شرايط تنش و رقم هاي الوند و بك كراس روشن جـزء ضـعيف    C-83-7و  C-81-14بهينه و ژنوتيپ هاي 
، همچنين طبق نتايج حاصـل از همبسـتگي شـاخص هـاي مقاومـت بـه خشـكي       . ترين ژنوتيپ ها در هر دو شرايط مي باشند

شاخص هاي ميـانگين هندسـي بهـره وري،     رين شاخص ها براي شرايط بهنيه ومناسب ت شاخص تحمل و بهره وري متوسط
مناسب ترين شاخص ها بـراي شـرايط تـنش كـم آبـي       شاخص تحمل تنش، ميانگين هارمونيك و شاخص حساسيت به تنش

گين حساسيت به تنش، ميان شناسايي شدند و با توجه به رابطه و همبستگي بين شاخص هاي مقاومت به خشكي شاخص هاي
مناسب ترين شاخص ها براي شناسايي ژنوتيپ ها در هر دو شرايط بهينه و تنش مي هندسي بهره وري و شاخص تحمل تنش 

دانه در خوشه و تعداد دانه در خوشه با شاخص برداشت همبستگي مثبت و  وزنهمچنين صفت هايي مانند  ).3جدول ( باشند
دانه در خوشه و طول برگ پرچم نيز از مهم ترين  وزنهزاردانه و  وزناي معني داري در شرايط تنش با هم داشتند و صفت ه

  . مي آيند عوامل در باال بردن عملكرد در شرايط تنش به حساب
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Abstract 
 
two experimental separated design were established using randomized complete blocks 

with three replications. A field study was conducted in 2009 in Agriculture and Natural 
Resource Experiment Station of Markazi province. One experimental was water stress in stage 
post flowering and second experimental irrigations the farm was done with normal regime. 
We measured yield and yield components, plant height, day to flowering, peduncle length and 
etc. Response of cultivars and lines under optimum irrigation and water stress conditions were 
different. Water stress reduced total characteristic specials yield and yield components. 
Results showed that some cultivars at water tress condition, tolerant and have relatively high 
yield for example, lines C-84-4 and C-82-12 more tolerance under optimum irrigation and 
water stress, also lines C-78-14 and Shariar cultivar have good yield at optimum irrigation and 
lines C-81-14 and C-83-7 have good yield at water stress condition. In order to stress 
evaluated indices at cultivars and lines we used 6 indices such as harmonic mean (Harm), 
stress tolerance index (STI), tolerance index (TOL), Mean productivity (MP), stress 
susceptibility index (SSI) and Geometric mean productivity (GMP).  
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