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اجزاي عملكرد و ارزيابي شاخص هاي تحمل به  ،عملكرد دانه ،ويژگي هاي رشد
  ژنوتيپ گندم ديم 10خشكي در 

  
  3رضا دريكوند،2فرهاد نظريان،1نجم الدين سپهوند

  .ارشد رشته اصالح نباتات دانشگاه آزاد بروجرد كارشناس - 1
  دكتراي بيوتكنولوژِي و استاد يار دانشگاه لرستان - 2

  ارشد اصالح نباتات و استاد دانشگاه آزاد خرم آباد كارشناس - 3
 

 چكيده
 1 

 با تلفيق در كه است موثري راهكارهاي از يكي زراعي محصوالت در خشكي به مقاوم و پرمحصول ارقام معرفي و توليد

 10 روي هـدف  ايـن  بـا  حاضـر  تحقيـق  .برساند حداقل به را پديده اين تأثير تواند مي آبي كم مديريت شهاي رو ساير

و  1387-88 زراعـي  سـال  يك مدت به )كمالوند ايستگاه(خرم آباد  منطقه در و عملكرد مقايسه آزمايشات برتر ژنوتيپ
 كامـل  هـاي  بلـوك  طـرح  درقالب آزمايش، هر در ها ژنوتيپ .گرفت صورت )آبياري ديم،(تفاوت م رطوبتي شرايطدر

 هـاي  شاخص براساس خشكي تنش به و تحمل حساسيت براي ها ژنوتيپ ارزيابي .شدند ارزيابي تكرار سه در تصادفي
GMP (Geometric Mean Productivity) ، STI (Stress Tolerance Index) و  MP (Mean 

Productivity) شاخص دو از متفاوت بندي گروه ها شاخص اين و داد نشان  ها ژنوتيپ بين زيادي اختالف نيز SSI 

(Stress Susceptibility Index)و TOL (Tolerance) نمودند ارايه خشكي تنش به حساسيت يا و تحمل براي 

 ژنوتيـپ  كـه  داد نشان بررسي مورد هاي ژنوتيپ عملكرد مقايسه و پايداري تجزيه آماري، هاي تجزيه از حاصل نتايج.

 قابـل  و داشـتند  برتـري  هـا  ژنوتيپ ساير به نسبت) PIGO(6و ) KOHDASHT(، 5)NESTOR( 4شماره  هاي

 تـنش  بـه  تحمـل  هـاي  شـاخص  بررسي .هستند خشك و نيمه خشك مناطق تكميلي آبياري و ديم شرايط براي صيهتو

   .داد نشان بقيه به نسبت راSTI  شاخص جامعيت
  
  تكميلي آبياري عملكرد، پايداري خشكي، به تحمل ديم، گندم : كليديگان  واژ
  

  :مقدمه
زراعي مي باشد كه در محدوده وسيعي از شرايط آب و هـوايي  گندم يكي از قديمي ترين و پرمصرف ترين گياهان 

و در درجه بعدي بـراي  % 75و در نقاط مختلف دنيا كشت مي شود توليد گندم در درجه اول به منظور تغذيه انسان 
بطـور   .گندم اصلي ترين منبع كالري و پروتين غذاي انسان اسـت . است% 10و مصرف بذري % 15مصارف صنعتي 

جمعيت جهان از لحاظ % 35وبيش از . وان گفت كه گندم مستقيما با تغذيه و اقتصاد جهاني رابطه داردخالصه مي ت
ميليمتر ذر سال در زمـره منـاطق خشـك     240ايران با متوسط نزوالت جوي به ميزان  .تغذيه اي به گندم وابسته اند
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امناسب آن در سالهاي اخير باعث كـاهش  پايين بودن ميزان نزوالت آسماني و پراكنش ن. جهان طبقه بندي مي شود
توليد گندم ديم گرديده است بنابراين بايستي توجه بيشتري به مطالعات اثرات تنش خشكي نحوه توارث مقاومت به 

تفاق مي افتد كه تركيبي از عوامل محيطي و فيزيكي اخشكي موقعي  .خشكي و انتخاب ارقام مقاوم به خشكي شود
تنش در نتيجه كمبود رطوبت خاك ، دماي باال و  .شده ودر نتيجه توليد را كاهش مي دهذباعث تنش در داخل گياه 

وزش باد ايجاد مي شود واكنش گياه نسبت به آن بستگي به مرحله اي از رشد گيـاه دارد كـه تـنش ذر آن رخ مـي     
بخيـر و تعـرق   تنش خشكي حاصل از كمبود آب در گياه زماني رخ مي دهد كه نسبت به ت).1376حق پرست (دهد

  ).1994بيكر .(بالقوه كمتر از يك باشد
تعيين رابطه بين اجزاي عملكرد و صفات مورفولوژيكي با عملكرد دانـه مـي توانـد معيارهـايي را جهـت گـزينش        

در غالت اجزاء اوليه تعيـين كننـده    .ژنوتيپ هاي مطلوب بويژه در مراحل اوليه برنامه هاي اصالحي مشخص نمايد
 ،تعـداد دانـه در سـنبله و وزن هـزار دانـه مـي باشـند و عملكـرد         ،شامل تعداد سنبله در واحـد سـطح  عملكرد دانه 

تعـداد سـنبلچه بـارور و غيربـارور در      ،اجزاء ثانويه شامل تعداد پنجـه در بوتـه  . حاصلضرب اين سه جزء مي باشد
گـزارش  ) 2006(عطايي  ).1376ران كوچكي و همكا(تعداد دانه در گلچه و تعداد دانه در مترمربع مي باشند  ،سنبله

نامبرده همچنين اظهـار داشـت اثـر    . نمود تعداد دانه در سنبله با عملكرد دانه داراي بيشترين اثر مستقيم و مثبت بود
در ايـن آزمـايش تعـداد    . مستقيم وزن هزار دانه و تعداد سنبله در واحد سطح بر عملكرد دانه مثبت و معني دار بود

زن هزار دانه و تعداد سنبله در واحد سطح بـا عملكـرد دانـه داراي همبسـتگي مثبـت و معنـي دار       و ،دانه در سنبله
كـوچكي و  (نسبت توزيع مواد فتوسنتزي بين عملكرد اقتصادي و عملكـرد كـل اسـت     شاخص برداشت بيانگر.بود

ك بخش رويشي بر روي ساقه ها بيشترين وزن خشك كاه را تشكيل مي دهد و بنابراين به عنوان ي). 1365عليزاده 
افـزايش شـاخص برذاشـت مـي گـردد      ،كاهش ارتفاع بوته سبب كاهش وزن كـاه و نهايتـا   شاخص برداشت موثرند

ارتفاع بوته به عنوان يك عامل در واكنش گياه به خشكي درنظرگرفته مي شـود،ولي اعتقـاد بـراين    ). 1995ر جاسل(
آب درگياه ندارد،وتعيين ارتفـاع مناسـب بـراي شـرايط تـنش      است كه ارتفاع بوته به تنهايي اثربخصوصي بر روابط 

  ).1988بلوم (خشكي با در نظرگرفتن ساير مالحظات زراعي صورت مي گيرد 
  

    مواد و روشها
اين آزمايش در قالب دو طرح بلوك هاي كامالً تصادفي كه يك طرح در شرايط تنش وطرح ديگر در شـرايط  

، سـرداري ، زاگـرس، كوهدشـت،    2گندم به  نام هاي آذر ژنوتيپ 10تكرار با  3بدون تنش خشكي است در 
NESTOR-SERI-BAVIACORA- TV2-PIGO-FLORKAWA2- ــي ــال  زراع در  87-88در س

متر به فاصله خطوط  4خط به طول  4هر ژنوتيپ در .مزرعه ي تحقيقاتي دانشگاه آزاد خرم آباد به اجرا در آمد
  .وي رديف كشت شدسانتيمتر ر 5سانتيمتر و فاصله بوته  20

كمي مقاومت به هاي  شاخص )Yp(و محيط بدون تنش ) Ys(تنش  با استفاده از عملكرد ژنوتيپ ها در دو محيط
  .محاسبه گرديد)  STI, MP, SSI  ,TOL, GMP(خشكي
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 بـراي . اسـتفاده شـد   SASبراي تجزيه آماري صفات و مقايسه ميانگين آنها به روش دانكن از نرم افزار رايانـه اي  
اسـتفاده   SPSSاندازه گيري و مقدار رابطه متغييرهاي مستقل و وابسته از ضـريب همبسـتگي سـاده از نـرم افـزار      

و بـر اسـاس موقعيـت ژنوتيـپ هـاي       MSTAT-Cبا استفاده از نرم افـزار   در تجزيه به مولفه هاي اصلي .گرديد
اقدام  PCAدو بعدي حاصل از روش  شاخص هاي مختلف پنجگانه در نمودار ،مختلف در دو شرايط بهينه و تنش

همبستگي بين شـاخص هـا و   .نسبتا متحمل و حساس به خشكي گرديد ،روه متحملگبه شناسايي ژنوتيپ هاي سه 
 .انجـام گرديـد   SPSSو ترسيم نمودارها با استفاده از نرم افزار  )تنش و پتانسيل(عملكرد ژنوتيپ ها در دو محيط 

  .رسم شد Stat Graphicsنرم افزار باي پالت با استفاده از  نمودار
  

  نتايج و بحث
با استفاده از تحليل همبستگي بين عملكرد در محيط بدون تنش و داراي تـنش و شـاخص هـاي كمـي تحمـل بـه       

مناسـب  ). 1385صـفايي  .(خشكي مي توان شاخص هاي مقاومت را غربال و مناسب ترين شاخص را انتخاب نمود
محيط  تنش و بدون تنش داراي همبستگي مثبت و معني دار با عملكرد باشـد  ترين شاخص آن است كه در هر دو 

در همين راستا و با توجه به نتايج همبستگي شاخص هاي مختلـف و عملكـرد   ). 1377معروفي  ،1378امام جمعه (
داراي  MP   و STI، GMP ژنوتيپ ها در دو محيط تنش و بدون تنش مالحظـه مـي شـود كـه شـاخص هـاي       

تنش به ترتيـب   ،اين شاخص ها با عملكرد ژنوتيپ ها در هر دو محيط). 2جدول (ذكر شده مي باشند  ويژگي هاي
همبستگي مثبـت و معنـي   )  888/0و  827/0 ،843/0(و بدون تنش ) 903/0و 947/0 ،935/0(با ضرايب همبستگي 

بيشترين مقدار شاخص هـا را   بنابراين ژنوتيپ هايي كه از نظر عدد. دار در سطح احتمال يك درصد نشان مي دهند
اين نتايج با نتايج حاصل از تحقيق ضابط و همكاران . داشته باشند به عنوان مقاومترين ژنوتيپ ها شناخته مي شوند

در هيبريـدهاي ذرت دانـه    )1383(احمدي و همكـاران   ،در نخود) 1382(و فرشادفر و همكاران  ،در ماش) 1382(
همبستگي مثبت و غيـر معنـي    TOLمالحظه مي شود كه شاخص  ،ساير شاخص هادر رابطه با . مطابقت دارد ،اي

از . داري با عملكرد در محيط بدون تنش و همبستگي منفي و غير معني دار با عملكـرد در محـيط تـنش نشـان داد    
اب بـر  لذا انتخ ،بعنوان ژنوتيپ هاي متحمل شناخته مي شوند ،آنجايي كه ژنوتيپ هايي با مقادير كمتر اين شاخص

اساس اين شاخص موجب برگزيدن ژنوتيپ هايي مي شود كه عملكـرد بـااليي در محـيط داراي تـنش و عملكـرد      
همبستگي منفي و غير معني داري با عملكرد در شرايط بدون تنش   SSIپاييني در محيط بدون تنش دارند شاخص 

)015 /- r = ( محيط تنش و همبستگي منفي و بسيار معني دار با عملكرد دانه در)804/0r = - (با توجه . نشان داد
نيـز   SSIلـذا بـر اسـاس شـاخص      ،ويژگي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي است ،به اينكه مقادير كمتر اين شاخص

  . ژنوتيپ هايي با عملكرد باال در محيط داراي تنش و عملكرد پايين در محيط بدون تنش انتخاب مي گردد
  

  .كي ژنوتيپ هاي گندم براساس عملكرد درهر دو محيطشاخص هاي مقاومت به خش) 1جدول 
GENOTYPE YS YP GMP MP STI TOL SSI 
AZAR2 145.96 282.23 203.04 214.20 121.03 136.47 1.23 
BAVIACORA 149.10 328.30 221.25 238.70 143.72 179.20 1.39 
FLORKAVA 217.30 348.23 275.08 282.77 222.17 130.93 0.96 
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KOHDASHT 249.26 410.56 319.90 329.91 300.46 161.30 1.00 
NESTOR 238.16 378.23 300.13 308.20 264.47 140.07 0.94 
PIGO 240.66 368.46 297.78 304.56 260.35 127.80 0.88 
SARDAR 147.16 329.23 220.11 238.20 142.25 182.07 1.41 
SERI 224.06 282.43 251.47 253.15 185.66 58.17 0.52 
TV2 244.83 345.20 290.72 295.02 248.14 100.37 0.74 
ZAGROS 210.70 333.13 264.93 271.92 206.08 122.43 0.93 

  
درصـد تنـوع موجـود بـين      89/99نتايج تجزيه به مولفه هاي اصلي نشان داد كه مولفه هاي اول و دوم در مجمـوع  

مقادير عملكرد دانه در دو شرايط تنش و بدون تنش و شاخص هاي ارزيابي تحمل به خشـكي ژنوتيـپ   ( متغييرها 
از اجـزاي اصـلي    MP  و STI، GMPهمانطور كه ديده مي شود سه شـاخص  . را توجيه مي كند) هاي مختلف 

بنابراين مي توان گفت كه مولفـه اول نماينـده    ،از اجزاي اصلي مولفه دوم هستند SSIو TOLمولفه و دو شاخص 
شاخص هاي مقاومت به تنش و مولفه دوم نمايانگر شاخص هاي حساسـيت بـه تـنش در گـزينش ژنوتيـپ هـاي       

  )3جدول(مختلف مي باشند
به عنوان ژنوتيپ  PIGOو  NESTOR ،سه رقم كوهدشت ،)1شكل( پ هاي مختلف بر اساس گروه بندي ژنوتي

و هيچكـدام از  . و زاگرس به عنوان ژنوتيپ هاي نسـبتا متحمـل شـناخته شـدند     FLORKAWAهاي متحمل و 
ژنوتيپ هاي متحمل به دليل حفظ نسبي مقادير بـاالي عملكـرد دانـه در    . ژنوتيپ ها در گروه حساس قرار نگرفتند

از باالترين مقادير شاخص هاي مقاومت و پايين ترين مقادير شاخص هاي حساسـيت   ،از شرايط بهينه به تنشگذر 
  . به تنش برخوردار بوده است
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تنش و پتانسيلماتريس ضرايب همبستگي ساده بين شاخص هاي تحمل خشكي و عملكرد در دوشرايط ) 2جدول  
 
 YS YP GMP MP STI TOL SSI 
 
YS 
YP 
GMP 
MP 
STI 
TOL 
SSI 

1 
0.60 
0.94** 
0.90** 
0.93** 
-0.50 
-0.80** 

 
1 
0.82** 
0.88** 
0.84** 
0.38 
-0.01 

 
 
1 
0.99** 
0.99** 
-0.20 
-0.57 

 
 
 
1 
0.99** 
-0.08 
-0.47 

 
 
 
 
1 
-0.17 
-0.54 

 
 
 
 
 
1 
0.91** 

 
 
 
 
 
 
1 

 
      %1و % 5به ترتيب معني دار درسطح احتمال   **،*
  
  
  

       
  به مولفه هاي اصلي براي شاخص هاي تحمل تنش خشكي  تجزيه) 6- 4جدول

  
  تجمعي    مقاديرويژه      مولفهشاخص تحمل   شاخص تحمل تنش    شاخص حساسيت به    شاخص متوسط    شاخص ميانگين هندسي   عملكرد دانه محيط   عملكرد دانه محيط    سهم

TOL               STI                     تنشSSI                بهره وريMP        بهره وريGMP          بدون تنشYP          تنشYS  
0.14-               0.44   0.29-  0.43 0.44 0.46                0.43               71.06    4.97  1  
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0.66                0.10                       0.52                   0.16                      0.08                  0.33               0.14 -                   99.89                       2.01  2  
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بـه دليـل عـدم     ،همجنين ژنوتيپ هاي نسبتا متحمل عليرغم داشتن پايين ترين مقادير عملكرد دانه در شرايط بهينـه 
ش بسيار شديد عملكرد دانه در شرايط تنش مواجه نشـده و از نظـر مقـادير شـاخص     حساسيت زياد به تنش با كاه

  .هاي مقاومت و حساسيت به تنش در حد واسط ژنوتيپ هاي متحمل و حساس به تنش قرار گرفتند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي موقعيت ژنوتيپ هاي گندم و بردارهاي مقادير عملكرد دانـه در شـرايط بهينـه و تـنش و شـاخص هـا       -1شكل 
  .مقاومت و حساسيت به تنش در دياگرام دو بعدي حاصل از روش تجزيه به مولفه هاي اصلي

  
در مجموع در اين پژوهش پنج شاخص مختلف كه جهت تشخيص مقاومت به كار ميرونـد مـورد محاسـبه قـرار     . 

هـر دو   يا شاخص تحمل مي باشد كه بيـانگر تفـاوت بـين عملكـرد در     TOLاولين شاخص محاسبه شده . گرفتند
بـا ميـزان   ) سـرداري ( 7ژنوتيپ شـماره    ،نتايج حاصل از اين شاخص نشان داد كه حساس ترين رقم. شرايط است

07 /182  = TOL 8بوده و ژنوتيپ شماره )SERI (  58/ 17با ميـزان  = TOL     مقـاومترين ژنوتيـپ مـي باشـد .
ه ماهيت اين شاخص هرچه مقـدار  با توجه ب. است MPدومين شاخص مورد بررسي شاخص بهره وري متوسط يا 
 =MP 91/329با  ) كوهدشت( 4بنابراين ژنوتيپ شمازه . آن براي ژنوتيپي بيشتر باشد آن ژنوتيپ مطلوب تر است

شاخص بهره وري  ،شاخص ديگر. حساس ترين ژنوتيپ مي باشد =MP 19/214با  1مقاومترين و ژنوتيپ شماره 
يج بدست آمده بر اساس اين شاخس بيانگر اين است كه ژنوتيپ هاي نتا. است) GMP(متوسط ژئومتريك فرناندز 

مقـاومترين و    =GMP 03/203و  =GMP 90/319به ترتيب بـا مقـدار  ) 2آذر( 1و شماره ) كوهدشت( 4شماره  
نشـان   SSIمقادير . است) SSI(شاخص حساسيت به تنش  ،چهارمين شاخص محاسبه شده. حساسترين مي باشند
حساس تـرين    =SSI 52/0با  8مقاومترين و شماره  =SSI 40/1با مقدار) سرداري( 7شماره  مي دهد كه ژنوتيپ

بای پالت
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با توجه به ماهيـت  . است STIشاخص تحمل به تنش فرناندز يا  ،شاخص محاسبه شده ديگر. ژنوتيپ ها مي باشند
 45/300بـا   )كوهدشـت ( 4ژنوتيـپ شـماره    ،اين شاخص مي توان دريافت كه در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسـي 

STI=   03/121  با) 2آذر( 1مقاومترين و ژنوتيپ شماره STI=   حساس تزين ژنوتيپ نسبت به تنش خشكي مي
  .باشند

پـالت مفيـد مـي    از نمايش چند متغييـره ماننـد بـاي     يك شكل  حاصل ،براي مطالعه روابط بين بيش از سه متغيير
از كل تغييرات ذاذه ها را توجيه و همبستگي مثبت و بااليي  درصد 06/71 ،در اين شكل اولين مولفه ).1شكل (باشد

پتانسيل عملكرد "از اين رو مي توان آن را بعنوان مولفه . نشان داد STIو  Yp,Ys, GMP, MPبا شاخص هاي 
از انجا كه مقادير باالي اين شاخص براي ما مطلوب است و با توجه بـه  . نام گذاري كرد "و تحمل به تنش خشكي

اگر ميزان مولفه اول را باال انتخاب كنيم ژنوتيپ هايي را بر مي گزينيم كه  ،مثبت مولفه اول با اين شاخص ها رابطه
درصد از تغييرات موجـود   89/99از طرفي دومين مولفه . داراي عملكرد باال در هر دو محيط تنش و پتانسيل هستند

و همبستگي منفي با عملكـرد در محـيط    TOL, SSIرا به خود اختصاص داد و همبستگي مثبت  با شاخص هاي 
  ).3(نشان داد جدول ) Ys(داراي تنش 

با توجه به اين نكات قسمت مطلوب باي پالت ناحيه باال و سمت راست آن مي باشد كه ژنوتيپ هاي برتر نيـز در  
ژنتيكي در ژنوتيپ توزيع ژنوتيپ ها ار نظر مقاومت به خشكي نيز بيانگر وجود تنوع . همين قسمت قرار مي گيرند

همـانطور كـه در   . هاي مورد بررسي براي اين صفت مي باشد كه زمينه اي مناسب براي اصالح را فراهم مي نمايـد 
مالحظه مي شود با توجه به زواياي خطوطي كه شاخص ها را نمايش مي دهند مي توان استنباط نمـود كـه    1شكل 

ي باشند كه همبستگي مثبت و بااليي بـا همـديگر و   بعنوان بهترين شاخص ها م STIو  MP,GMPشاخص هاي 
اين نتايج بعالوه نتايج مربـوط بـه سـاير    . نيز با عملكرد دانه ژنوتيپ ها در محيط تنش و بدون تنش نشان مي دهند

 5و 4از آنجايي كه ژنوتيپ هاي شماره .مطابقت كامل دارد  1شاخص ها در اين زمينه با اطالعات حاصل از جدول 
نوتيپ هاي انتخاب شده از طريق بهترين شاخص ها مي باشند و از طرفي در ناحيه مطلـوب بـاي پـالت    جزء ژ 6و

نيز قرار گرفته اند لذا اين ژنوتيپ ها به عنوان ژنوتيپ هايي با پتانسيل عملكرد باال در هر دو محيط تـنش و بـدون   
بعنوان بهترين ژنوتيـپ بـا پتانسـيل    ) دشتكوه( 4ژنوتيپ شماره  ،از ميان اين سه ژنوتيپ.  تنش معرفي مي گردند

  .عملكرد باال در هر دو محيط داراي تنش و بدون تنش شناخته مي شود
گروه بندي ژنوتيپ هاي مورد بررسي با روش تجزيه خوشه اي و بر اساس شاخص هاي كمي تحمل بـه خشـكي   

)TOL,SSI,STI,MP,GMP ( به روشward شكل. انجام شد )حاصل از اين تجزيـه را   نمودار دندروگرام ،)2
در مجموع از دندروگرام نتيجـه گرفتـه   . ژنوتيپ ها در سه گروه قرار گرفتند ،بر اساس نتايج حاصله. نشان مي دهد

مي باشد كه فقط در شرايط بدون تنش  2سرداري و آذر ،BAVIACORAمي شود گروه اول شامل ژنوتيپ هاي
و  PIGO، TV2،د گـروه دوم ژنوتيـپ هـاي كوهدشـت    عملكرد خوبي دارند و نسبتا حساس بـه خشـكي هسـتن   

NESTOR  را در بر مي گيرد كه از لحاظ اكثر صفات در هر دو محيط تنش و بدون تنش داراي مقادير بااليي بوده
گـروه سـوم شـامل    . و اين ژنوتيپ ها را مي توان جزء ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي جهت كشت ديم معرفي نمود

و زاگرس بود كه عملكرد دانه آنها در شرايط محيطي عـدم تـنش در حـد     FLORKAWA، SERIژنوتيپ هاي
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متوسط و در شرايط تنش كمبود آب بيشتر از حد متوسط مي باشد و اين امر سبب پايداري عملكرد در اين الين ها 
ايـن نظـر   اگر در يك برنامه اصالحي هدف انتقال پايداري عملكرد باشد الين هاي موجود در اين گـروه از  . گرديد

  مفيد خواهند بود
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  BAVIACOR    2   ─┬─┐ 
  SARDARI     7   ─┘ ├─────────────────────────────────────────────┐ 
  AZAR2       1   ───┘                                             │ 
  NESTOR      5   ─┐                                               │ 
  PIGO        6   ─┼─┐                                             │ 
  TV2         9   ─┘ ├───────────┐                                 │ 
  KOHDASH     4   ───┘           ├─────────────────────────────────┘ 
  FELORKA     3   ─┬───┐         │ 
  ZAGROS     10   ─┘   ├─────────┘ 
  SERI        8   ─────┘ 

  
  .كيدندروگرام حاصل از تجزيه خوشه اي بر اساس شاخص هاي مقاومت به به خش -2شكل 

  
  نتيجه گيري

 
تحمل به تنش خشكي ارزيابي شـد   ،براي هريك از الين ها STI,MP,GMP,TOL,SIبا محاسبه شاخص هاي 

داراي ضريب همبستگي بسيار معني داري با عملكرد در محيط  STI,MP,GMPو با توجه به اينكه شاخص هاي 
بـه اينكـه معيـار تحمـل بـه تـنش در        و نظـر . شاخص هاي مناسبي تشخيص داده شـدند  ،تنش و بدون تنش بودند

اين امر گزينش را به سوي انتخاب اليـن هـايي    ،ميانگين عملكرد در محيط تنش و بدون تنش است STIشاخص 
 4در ايـن بررسـي اليـن هـاي شـماره      . تحمل به تنش بيشتري داشته باشـند  ،پيش مي برد كه عالوه بر پرمحصولي

بنـابراين  . تحمل ترين و حساس ترين ژنوتيپ ها به تنش خشكي بودندبه ترتيب م) 2آذر(  1و شماره ) كوهدشت(
از  .تحت تنش خشكي بيشترين كاهش عملكرد را داشته و براي مناطق داراي كمبود آب توصيه نمي شود 2رقم آذر

جزء ژنوتيپ هاي انتخاب شده از طريق بهترين شاخص ها مي باشند و از  6و 5و 4آنجايي كه ژنوتيپ هاي شماره 
رفي در ناحيه مطلوب باي پالت نيز قرار گرفته اند لذا اين ژنوتيپ ها به عنوان ژنوتيپ هايي با پتانسـيل عملكـرد   ط

) كوهدشـت ( 4ژنوتيپ شـماره   ،از ميان اين سه ژنوتيپ.  باال در هر دو محيط تنش و بدون تنش معرفي مي گردند
در ضـمن  . حيط داراي تنش و بدون تنش شناخته مي شودبعنوان بهترين ژنوتيپ با پتانسيل عملكرد باال در هر دو م

 ،با توجه به اينكه نتايج بدست آمده از شرايط شبيه سازي تنش خشكي هر دو محيط ديم و آبي تقريبا يكسان هستند
  .اين موضوع نشان دهنده دقت در آزمايش مي باشد

 
 

  منابع
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Abstract1 
Breeding and release of high yielding and drought tolerant varieties along with 
advance agronomic practices are effective ways to manage drought and water 
deficit in agriculture. This experiment was conducted in order to identify tolerant 
genotypes to drought and evaluation of main characters and drought resistance indices 
on 10 bread wheat genotypes during one cropping seasons (2008-2009) in location, 
Khoramabad province, Kamalvand station.  
The genotypes were evaluated in a RCBD design fashion with three replications. 
Simple and combined analyses of variance for one year were carried out. The results 
showed significant differences among genotypes in different irrigation application. 
The highest grain yield, yield stability,and drought tolerance were belonged to the 
genotypes nos.4 (KOHDASHT), 5 (NESTOR) and 6 (PIGO),under different irrigation 
scheme. Evaluation of stress tolerance indices i.e. stress tolerance index (STI), 
geometric mean productivity (GMP) and Mean productivity (MP) also showed the 
superiority of the above mentioned genotypes. Evaluation of different stress tolerance 
indices indicated that STI is a general index which can be used as selection criteria in 
breeding programs. 

 
Keywords: Rainfed Wheat; Yield stability; Drought Tolerance; Supplemental 

   Irrigation  
  
  

  

  

  


