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  چکیده
 یآزمایشـ  ،کـم آبـی  تنش  تحمل هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به الینبندي  ، شناسایی و گروهبه منظور ارزیابی         

طـرح آزمایشـی    .د اسالمی واحد تبریز اجـرا گردیـد  در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دانشگاه آزا 1388در سال زراعی 
عامل اصـلی شـامل سـه سـطح     . مورد استفاده کرت هاي خرد شده بر پایه بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار بود

الیـن اینبـرد نوترکیـب     هشـت و عامل فرعی شامل   Aمتر تبخیر از تشتک کالس  میلی 160و  120، )شاهد( 80آبیاري 
هـاي تحمـل بـه خشـکی در هـر دو سـطح تـنش         شـاخص  .بود Super Head#2)روشن و ( اه والدینگندم نان به همر

بـدون تـنش و داراي   (در هر دو محـیط   با عملکرد دانه GMPو  STI ،MPهاي  با توجه به اینکه شاخص. محاسبه شد
. شدپیشنهاد  نش کم آبیتهاي متحمل به  جهت انتخاب الین ها به عنوان بهترین شاخص ،شتندهمبستگی باالیی دا) تنش

شـناخته   ها ترین الین متحملبه عنوان  34و  31، 10 هاي رقم روشن و الین ، در هر دو سطح تنشها از نظر این شاخص
هاي مورد مطالعه با اسـتفاده از تجزیـه    بندي الین گروه GMPو  TOL، SSI ،STI ،MPهاي  بر اساس شاخص. ندشد

و  36و  34، 31، 10هـاي   الیـن  .و دو گروه تشکیل شـد  یط تنش انجام گرفتدر متوسط شرا Wardاي به روش  خوشه
  .بودندبرتر از گروه دوم تنش اعمال شده  از نظر ه ودر گروه اول قرار گرفت رقم روشن

  
  گندم نان، الین اینبرد نوترکیب  کم آبی، تنششاخص تحمل به : کلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to evaluate and grouping bread wheat recombinant inbred lines for water deficit 

tolerance an experiment was conducted using split plot based on complete randomized block 

design with three replications at Tabriz Islamic Azad University Agriculture Research Station. 

Main factor consisted of different levels of irrigation (80, 120 & 160 mm water evaporation from 

Class A evaporation pan) and sub factor included 8 lines and two parents (Roshan & Super 

Head#2). Drought tolerance indices were calculated in both water deficit conditions. The result 

indicate that STI, MP and GMP indices had high correlation with yield under drought and non-

drought stress condition, therefore this results may advise these indices to be the best predicates 

for selection tolerable lines. Based on these indices, lines number 10, 31 and 34 and Roshan were 

identified as the most tolerable lines in both water deficit conditions. Cluster analysis based on 

TOL, SSI, STI, MP & GMP in average stress condition using Ward method grouped lines into 

two clusters. First group, which contained lines number 10, 31, 34, 36 and Roshan, was better 

than the second one under exacting stress condition. 
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  مقدمه

افزایش تولید گندم به خاطر مواجه شدن بـا  امروزه     
تقاضاهاي بیشتر در نتیجه رشد جمعیـت در بسـیاري   

این در  ).2008( هماماز کشورها هنوز یک چالش است 
هاي موجود تنها به  حالی است که گیاهان به دلیل تنش

تـوان تولیـدي   % 75رسند و  توان تولیدي خود می% 25
بـه ایـن    تحملهرچه . گیرد آنها مورد استفاده قرار نمی

تـر   ها بیشتر شود، امکان افزایش محصـول فـراهم   تنش
ــود   ــد بــ ــهخواهــ ــبانکاره  تیشــ ــالمی شــ   زن و دیــ

ترین عامل ایجاد تـنش محیطـی    خشکی شایع ).1383( 
هـاي   درصـد از زمـین   25است که تولیـد محصـول در   
کند و بـه تنهـایی عامـل     کشاورزي جهان را محدود می

 .)1390( ذاکـر شـود   اصلی کاهش عملکرد محسوب می
نـژادي بـراي بهبـود عملکـرد، ایجـاد       هاي به یکی از راه

ــام ــه   ارق ــاوم ب ــب مق ــی نوترکی ــم آب ــتفاده از و  ک اس
هـاي برتـر    بـراي گـزینش الیـن   هـاي مناسـب    شاخص

 .باشد بخصوص از نظر عملکرد در شرایط تنش  می
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بر این عقیده انـد کـه بـا    ) 1994(کلهون و همکاران      
ارزیابی همزمان گندم در شرایط داراي تـنش و بـدون   

هـایی بـا عملکـرد بـاال در هـر دو محـیط        تنش ژنوتیپ
ن را براسـاس  گیاهـا ) 1992(فرناندز . شوند گزینش می

واکنش به شرایط بدون تـنش و داراي تـنش بـه چهـار     
با عملکرد باال در هایی  زنوتیپ: گروه تقسیم بندي کرد 

بـا   ،)Aگـروه  (تنش و بدون تـنش  داراي هر دو محیط 
ــاال در شــرایط  ــدونعملکــرد ب ــا ، )Bگــروه (تــنش  ب ب

، و )Cگـروه  (تنش داراي باال در شرایط نسبی عملکرد 
 .)Dگـروه  ( یمحیطـ شرایط یین در هر دو عملکرد پابا 

 محیطـی  شـرایط  در هـا  ژنوتیـپ  واکنش ارزیابی براي

 هـاي  آنها شاخص حساسیت و تحمل تعیین و مختلف
 جهت) 1978(مورر  و فیشر. است شده ارائه متفاوتی

 شاخص خشکی، به ها ژنوتیپ حساسیت میزان تعیین
 بـر نـد  کرد را پیشـنهاد  )SSI1(خشـکی   بـه  حساسیت

 در شـرایط  مقـدار عملکـرد   هرچه شاخص این اساس
 باشـد  مناسـب نزدیکتـر   شـرایط  در عملکـرد  بـه  تنش

 .کمتــر خواهــد بــود خشــکی بــه رقــم حساســیت
بـاالتري دارنـد، لزومـا پتانسـیل       SSIکه هایی ژنوتیپ

عملکرد آنها کـم نیسـت، بلکـه در حالـت تـنش درصـد       
بیشتري از پتانسیل عملکرد خود را از دست می دهنـد  

 وري بهـره  میانگین شاخص). 1987کنر و فوبري، برو(
)MP2 ( تحمـل   و شـاخص)TOL3 ( و روزیـل  توسـط 

 کـه  گفتنـی اسـت   .شـده اسـت   ارائـه  )1981( هـامبلین 

 براسـاس  تـنش،  بـه  متحمـل  هـاي  ژنوتیـپ  انتخـاب 
 .گیـرد  صورت می MP باالي مقادیر و TOLمقادیرکم 
تمـایز   موجـب  معمـوال  MP شاخص براساس گزینش

 در هـر دو  عملکـرد بـاال   داراي میـانگین  هـاي  ژنوتیـپ 
هـا خواهـد شـد     از سایر ژنوتیـپ  و نرمال تنش شرایط

 محمــدي و همکـــاران   ،1383 شــفازاده و همکــاران  (
و شاخص میانگین ) STI1(شاخص تحمل تنش  .)2006

                                                 
1Stress Susceptibility Index  
2Mean Productivity 
3Tolerance  
4Stress Tolerance Index  

) 1992(که توسط فرناندز ) GMP2(وري  هندسی بهره
بـا  قـادر بـه شناسـایی ژنوتیـپ هـاي        اند معرفی شده

بنــابراین  باشــند عملکــرد بــاال در هــر دو شــرایط مــی 
هاي متحمـل بـه    شاخص مناسبی براي انتخاب ژنوتیپ

  . شوند تنش محسوب می
هـاي ارائـه شـده بـراي      بطور کلی از بـین شـاخص      

تعیین تحمل تنش  آنهایی که در هر دو شرایط تـنش و  
عدم تنش داراي همبستگی باالیی با عملکرد باشـند بـه   

شـوند، زیـرا ایـن     ها معرفی مـی  بهترین شاخص عنوان
هـاي بـا عملکـرد     ها قادر به شناسایی ژنوتیـپ  شاخص

توان از آنها براي تخمین  باال در هر محیط هستند و می
  ).1991بانسال و سینها (پایداري عملکرد استفاده کرد 

هـاي   ارزیـابی و گـزینش الیـن   این مطالعه به منظور     
ــب  ــرد نوترکی ــاینب ــدم ن ــه ان گن ــل ب ــی متحم ــم آب و ک

 ي تحمـل بـه تـنش   ها براساس  شاخص آنهابندي  گروه
  .انجام گرفته است

  
  ها مواد و روش

ــی        ــال زراعـ ــایش در سـ ــتگاه  1388آزمـ در ایسـ
تحقیقات کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریـز  

الین اینبرد نوترکیـب   هشتدر این مطالعه  .اجرا گردید
مقـاوم بـه   (ی دو رقـم روشـن   گندم نان حاصل از تالق

همـراه  ) بـا عملکـرد بـاال   ( Super Head#2و ) خشـکی 
طـرح آزمایشـی   . والدین مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد    

مورد استفاده در این مطالعه کرت هاي خرد شـده بـر   
عامـل  . پایه بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار بود

تنش ( 120، )شاهد( 80 ،اصلی شامل سه سطح آبیاري
متـر تبخیـر از تشـتک     میلـی ) تنش شدید( 160و  )مالیم

اینبرد نوترکیـب گنـدم    هايینو عامل فرعی ال  Aکالس 
هر کـرت فرعـی شـامل سـه      .نان به همراه والدین بود

متـر   سانتی 20خط کاشت به طول سه متر و با فاصله 
 مورد نیاز بـر اسـاس آزمـایش خاکشناسـی    کود  .بود

. خــش شــدبطــور یکنواخــت در واحــدهاي آزمایشــی پ

                                                 
6Geometric Mean Productivity 
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هـاي   هاي زراعی از قبیل وجـین علـف   کاشت و مراقبت
هزر به صورت دستی انجام گرفت و بـراي جلـوگیري   

دهـی کـل    از خسارت پرندگان در شروع مرحله سـنبله 
اعمال تـنش همزمـان بـا شـروع     . مزرعه تور کشی شد

دهی آغـاز و بـا توجـه بـه میـزان تبخیـر از        مرحله گل
  . مه یافتسطح تشتک تا مرحله رسیدگی ادا

در مرحله رسیدگی کامل برداشت انجام شـده و بـا       
 و  (Yp) شرایط نرمـال در ها  استفاده از عملکرد الین

بـراي هـر دو    تـنش  بـه  تحمل هايشاخص (Ys) تنش
 زیر شرح به متر تبخیر میلی 160و  120سطح آبیاري 

  :گردید محاسبه
)]/1/[)]/(1[ pYsYYpYsSSI −−=    

MP = (Yp + Ys) / 2  
TOL=Yp-Ys          

2)pY/()YpYs(STI ×=  
YsYpGMP ×=  

Ys    تنش شرایط در ها  الین  کل عملکرد میانگین    
Yp    نرمال شرایط در ها  الین کل عملکرد میانگین   

در هــا  عملکــرد الیــننمــودار ســه بعــدي برحســب      
و شاخص تحمل به  (Ys) و تنش   (Yp)شرایط نرمال

 STATGRAPHبا استفاده از نرم افـزار  ) STI(تنش 
متـر تبخیـر    میلی 160و  120براي هردو سطح آبیاري 

در  عملکــردهــا بــا همبســتگی شــاخص. رســم گردیــد
هـا و   بنـدي الیـن   گـروه شرایط نرمال و شرایط تنش و 

اي  ارقام مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از تجزیـه خوشـه      
 SPSS بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ،ها شاخص براساس

 .انجام گرفت
  

  نتایج و بحث
هــاي مقاومــت بــه  مقــادیر مربــوط بــه شــاخص    

و والدین  هاي اینبرد نوترکیب گندم نان خشکی در الین
بطور مجزا  متر تبخیر میلی 160و  120آنها در آبیاري 
 120آبیـاري  سـطح  در  ).2و  1جـداول  (برآورد گردید 

 TOLو  SSI شـاخص  دو تـر تبخیـر، براسـاس   م میلی
الینــی  36شــمارهو متحمــل بــه عنــوان الیــن  10الیــن 

ــدند حســاس  ــناخته ش ــاخ . ش ــر اســاس ش ، STIصب
هـاي متحمـل    و رقم روشن الین 34و  31، 10هاي  الین

 STI با و رقم سوپرهد 35و  33، 4، 2هاي  بوده و الین
 GMPو  MPبراساس  .الین هاي حساس بودند ،کمتر
تـرین و رقـم سـوپرهد     و رقم روشـن متحمـل   31ین ال

 160بـراي سـطح آبیـاري    . ها بودنـد  ترین الین حساس
بیشـترین و رقـم    31رقم روشن و الین متر تبخیر  میلی

، MPهـاي،  سوپرهد کمتـرین مقـدار را بـراي شـاخص    
GMP  و STI از نظـر شـاخص   . دارا بودندSSI   رقـم

 33و  10هـاي   تـرین و الیـن   حساس 4سوپرهد و الین 
ــن متحمــل ــرین الی ــد ت ــا بودن ــراي شــاخص . ه  TOLب

و  36و  31هـاي  بیشترین مقدار را رقم روشـن و الیـن  
 .از خود نشان دادنـد  33و  2هاي  کمترین مقدار را الین

هــاي تحمــل بــه  شــاخصدر مقایســه ) 1992(فرنانــدز 
هــاي حســاس اظهــار داشــت کــه   خشــکی در ژنوتیــپ

  برنامـه  سـبب هـدایت   TOLگزینش براساس شاخص 
هـایی بـا عملکـرد     اصالح نباتات بسوي انتخاب ژنوتیپ

سبب گزینش  MPشود ولی انتخاب براساس  پایین می
زیـرا شـاخص   . شـود  هایی با عملکرد بـاال مـی   ژنوتیپ
وري نشــان دهنــده میــزان اختصــاص مــواد      بهــره

ارقـامی کـه از   . هـاي زایشـی اسـت    فتوسنتزي به اندام
ار باشـند، سـهم   وري بیشـتري برخـورد   شاخص بهره

هـا قـرار    بیشتري از مـواد پـرورده را در اختیـار دانـه    
در حــالی کــه ). 1380 دانشــیان و همکــاران(دهنــد  مــی

هایی با  گزینش را بطرف انتخاب ژنوتیپ STIشاخص 
دهد و هر چه  عملکرد باال و متحمل به خشکی سوق می

مقدار این شاخص زیاد باشد نشان دهنده تحمل بیشتر 
بت بـه تـنش خشـکی و در نتیجـه عملکـرد      ژنوتیپ نسـ 

   ).1992( فرناندزباالست 
هـا و ارقـام مـورد مطالعـه براسـاس       پـراکنش الیـن      

به ) Yp(نرمال  شرایطو ) Ys( شرایط تنشعملکرد در 
ســـه بعـــدي  هـــايدر نمودار STIهمـــراه شـــاخص 

در سـطح آبیـاري   . شـود  مشاهده می) 2و 1هاي  شکل(
  ) 1992(قسیم بندي فرناندز طبق تمتر تبخیر  میلی 120
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 120هاي اینبرد نوترکیب گندم نان و والدین آنها در آبیاري  مقادیر مربوط به شاخص هاي مقاومت به خشکی در الین -1جدول 
  متر تبخیر میلی

 Yp Ys MP  GMP STI SSI TOL  الین

2  85/352  46/276 66/314 33/312 32/0  763/0  38/76 

4  45/490 42/257 94/373 32/355 414/0 674/1 04/233 

10  75/618 84/563 29/591 66/590 145/1 313/0 92/54 

31  47/773 07/518 77/645 02/633 315/1 164/1 4/255 

33  69/416 26/327 98/371 28/369 447/0 756/0 43/89 

34  62/648 86/547 24/598 11/596 166/1 547/0 75/100 

35  1/428 98/323 04/376 42/372 455/0 857/0 12/104 

36  37/687 39/373 38/530 61/506 842/0 61/1 99/313 

 11/124 347/1 214/0 26/255 69/262 64/200 75/324  سوپرهد

 5/214 969/1 447/1 1/664 71/672 46/565 96/779  روشن

  
  

متر  میلی 160هاي اینبرد نوترکیب گندم نان و والدین آنها در آبیاري  هاي مقاومت به خشکی در الین مقادیر مربوط به شاخص -2جدول 
  تبخیر

 Yp Ys MP  GMP STI SSI TOL  الین

2  85/352 04/212 45/282 53/273 245/0 868/0  8/140 

4  45/490 09/184 27/337 48/300 296/0 359/1 37/306 

10  75/618 36/424 56/521 42/512 861/0 684/0 4/194 

31  47/773 33/431 4/602 6/577 095/1 962/0 14/342 

33  69/416 98/270 84/343 03/336 37/0 761/0 71/145 

34  62/648 9/391 26/520 17/504 834/0 861/0 72/256 

35  1/428 41/190 26/309 51/285 267/0 208/1 68/237 

36  37/687 32/334 85/510 38/479 754/0 118/1 05/353 

 62/184 237/1 149/0 32/213 44/232 13/140 75/324  سوپرهد

 97/375 049/1 034/1 33/561 97/591 99/403 96/779  روشن
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  تبخیر متر میلی 120گندم نان به همراه والدین در آبیاري  هاي اینبرد نوترکیب نمودار سه بعدي پراکنش الین -1شکل 

  STIبر اساس شاخص  
  
  
 

  
   تبخیر متر میلی 160هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه والدین در آبیاري  نمودار سه بعدي پراکنش الین -2 شکل

  STIبر اساس شاخص 
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 Aرقـم روشـن در گـروه     و  36 ،34، 31، 10هاي  الین
که در هر دو محـیط داراي تـنش و بـدون     ،گرفتندقرار 

بـاالیی نیـز    STIتنش عملکرد باالیی داشته و از میزان 
و  35 ،33، 4، 2هاي  ، الینDدر گروه . برخوردار بودند

قابل . داشتندقرار تحمل به تنش پایینی با رقم سوپرهد 
 .هیچ الینـی را شـامل نشـد    Cو B ذکر است که گروه 
متـر تبخیـر    میلـی 160مربـوط بـه    در نمودار سه بعدي

قـرار   Aو رقم روشـن در گـروه    34، 31، 10هاي  الین
در گروه . گرفتند که شاخص تحمل تنش باالیی داشتند

B  ها در گروه  هیچ کدام از الین. قرار گرفت 36الینC 
و  35، 33، 4، 2هـاي   شـامل الیـن   Dگروه . قرار نگرفت

در ) 1380نورمند موید و همکـاران  ( .رقم سوپرهد بود
از و بدون تـنش،   کم آبی بررسی گندم در شرایط تنش

نمودارهاي سه بعدي عملکـرد ارقـام در هـر دو     طریق
باال و در نتیجه داراي  GMPو  STIمحیط، ارقامی که 

ــد،   ــاال در هــر دو محــیط بودن شناســایی را عملکــرد ب
 . کردند

و حمـل تـرین   مت 31رقم روشـن و الیـن   مجموع در     
هـاي   الین از نظـر شـاخص   حساس ترینرقم سوپرهد 

MP ،STI  وGMP   ــاري ــر دو ســطح آبی و  120در ه
هـا و ارقـام مـورد     در بـین الیـن  متـر تبخیـر    میلی 160

، در SSIو   TOLهاي ولی از نظر شاخص. مطالعه بود
تــرین و  از متحمــل 33و  10، 2هــاي  تــنش شــدید الیــن

وشـــن و ســـوپرهد از و ارقـــام ر 36و  4هـــاي  الیـــن
 10هـاي   رقم روشن و الین. ها بودند ترین الین حساس

تـنش از نظـر   هـر دو سـطح   در شرایط نرمـال و   31و 
  تــرین عملکــرد از بهتــرین و رقــم ســوپرهد از ضــعیف

اظهـار  ) 1381(خزاعـی و کـافی    .ها و ارقام بودنـد  الین
اند که ارقام حساس به خشکی عمدتا از مکانیسـم   کرده

منـد هسـتند، بـه طـوري کـه در       ز خشکی بهرهاجتناب ا
ها و حفـظ آب از محتـواي    شرایط تنش با بستن روزنه

آب نسبی باالتري برخـوردار هسـتند و ایـن در حـالی     
است که ارقام نیمـه مقـاوم و مقـاوم عمـدتا متکـی بـر       

 ).1381(باشـند خزاعـی    مکانیسم تحمل به خشکی مـی 
تـاثیر   هاي خشک تحـت  توان گفت عملکرد در محیطمی

سه جزء پتانسیل عملکـرد، مناسـب بـودن فنولـوژي و     

بنابراین اگر غربـال بـراي   . گیرد تحمل خشکی قرار می
عملکرد دانـه باشـد، ممکـن     تنها تحمل خشکی براساس

هایی انتخاب شوند کـه پتانسـیل عملکـرد     است ژنوتیپ
باال یا فنولوژي مناسب داشته اما فاقـد تحمـل خشـکی    

ــند  ــارا(باش ــذا). 2006ن اوك و همک ــه در   ل ــامی ک ارق
ــاري  ــوبشــرایط آبی ــاري محــدود عملکــرد  مطل و آبی

آنهـا   یکسانی داشته باشند و یا الاقل تفاوت عملکرد در
ــد کــم آبــیکــم باشــد، نســبت بــه    تحمــل نســبی دارن

  .)1380فرشادفر و همکاران (
هاي مقاومت بـه   در بررسی همبستگی بین شاخص     

هـاي   ر تبخیـر شـاخص  مت میلی 120در آبیاري خشکی 
TOL  وSSI  در آبیـاري  ولی همبستگی باالیی داشتند

 دار شـد  متر تبخیر این همبستگی غیـر معنـی   میلی 160
بـا شـاخص    TOLهمبستگی شاخص . )4و  3جداول (

و عملکــرد دانــه در شــرایط  GMPو  STI ،MPهــاي 
دار بـود   ، در تنش مالیم غیر معنـی )Yp( آبیاري نرمال
. دار شـد  همبسـتگی معنـی  شدید این تنش درحالیکه در 

ها  این موضوع نشانگر متفاوت بودن نقش گزینش الین
هاي مورد بحـث در شـرایط مختلـف     براساس شاخص

، )1388 آقــایی و همکــاران(. باشــد مــی کــم آبــیتــنش 
 )1381(، ولیلو و پاك نیت )2006آبادي و همکاران  گل(

در مطالعــات خــود ) 1386(و یوســفی آذر و رضــایی 
را بـاهم   GMPو  STI ،MPستگی شـاخص هـاي   همب

دار گزارش کردند، که نتایج بدست آمـده   مثبت و معنی
  .از این تحقیق با نتایج آنها مطابقت دارد

بـا توجـه بـه     در شرایط پـژوهش حاضـر    بنابراین    
با عملکرد دانه  GMPو  STI ،MPاینکه شاخص هاي 

ی همبسـتگ ) بدون تنش و داراي تنش(در هر دو محیط 
توان این سه شـاخص را بـه عنـوان     می شتند،باالیی دا

کـم  هاي متحمـل بـه    بهترین شاخص جهت انتخاب الین
 .پیشـنهاد نمـود   هـاي مـورد مطالعـه    آبی در بـین الیـن  

تحقیقی کـه بـه منظـور    در ) 1383(شفازاده و همکاران 
ــکی آخرفصــل در     ــنش خش ــه ت ــل ب ــی تحم  20بررس

ژنوتیپ امیدبخش گندم در دو تیمـار آبیـاري نرمـال و    
تنش خشکی انتهایی انجام دادند، با بررسی و مقایسـه  

هاي مختلف مقاومت و حساسـیت بـه خشـکی     شاخص
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 در MPو STI ،GMPهـاي   اظهار نمودند که شاخص
دار بـا   مثبـت و معنـی  شـرایط داراي همبسـتگی    دو هر

تواننـد جهـت شناسـایی     باشـند و مـی   عملکرد دانه مـی 
و پر محصول براي هـر   کم آبیهاي متحمل به  ژنوتیپ

همکـاران  آبـادي و   گل .دو شرایط محیطی به کار روند
ــاران (، )2006( ــائی و همکـ گراونـــدي و (، )1388رضـ

نیـز  ) 1391کـریم زاده و همکـاران   (و ) 1389همکاران 
را به عنـوان بهتـرین    GMPو  STI ،MPص سه شاخ
در  کم آبیهاي متحمل به  ها جهت انتخاب الین شاخص

   .گزارش نمودندگندم 
هـا   بندي الیـن  با توجه به اینکه نتایج حاصل از گروه    

اي  و ارقام مورد مطالعه بـا اسـتفاده از تجزیـه خوشـه    
و  120(ها در هر دو شرایط آبیـاري   براساس شاخص

بنـدي   مشابه بود، بنـابراین گـروه  ) متر تبخیر میلی 160
اي  تجزیه خوشـه . در متوسط شرایط تنش انجام گرفت

ها و ارقام مورد مطالعه را بـه دو   الین Wardبه روش 
بنـدي انجـام شـده     گـروه ). 3شـکل (خوشه تقسیم کرد 

توسط تجزیه تابع تشخیص مـورد تاییـد قـرار گرفـت     
 36و  34، 31 ،10هـاي   گروه اول شامل الین). 5جدول(

و  33، 4، 2هـاي    و رقم روشن و گروه دوم شامل الین
میانگین و درصـد انحـراف از   . و رقم سوپرهد بود 35

ــدول     ــه در ج ــل دو خوش ــانگین ک ــت   6می ــل روی قاب

، TOL ،MPگروه اول از نظر شـاخص هـاي   . باشد می
GMP  وSTI      نسبت بـه میـانگین کـل ارزش بیشـتري

نسـبت بــه   SSIص داشـت و گــروه دوم از نظـر شــاخ  
 کـم بـودن    با توجـه بـه اینکـه    .میانگین کل باالتر بود

TOL وSSI  باشد بنابراین نتایج حاصـل از   میمطلوب
. همخــوان نبــودهــا  شــاخصبــا بقیــه  TOL  شــاخص

هاي گروه اول از  توان نتیجه گرفت که الین بنابراین می
ها برتر بوده و تحمل بیشتري نسبت  نظر اکثر شاخص

 2و  1با توجه بـه آنچـه در جـداول    . شتندبه خشکی دا
و رقـم   36و  34، 31، 10هـاي   شـود الیـن   مشاهده مـی 

هاي گروه دوم، در هر دو شرایط  روشن نسبت به الین
 بنابراین. بودندتنش و بدون تنش داراي عملکرد باالیی 

اي در متوسـط   بندي انجام گرفته با تجزیه خوشه گروه
  . باشد ایج قبلی میشرایط تنش در راستاي تایید نت

، MPهاي  شاخص توان نتیجه گرفت بطور کلی می    
GMP  وSTI ها شناخته  به عنوان بهترین شاخص

هم از نظر این  10 شدند و رقم روشن و الین
ها و هم با توجه به افت عملکرد پایین در  شاخص

رقم سوپرهد حساس  متحمل ترین وشرایط تنش، 
نیز  34و  31هاي  ها، الین عالوه بر این .ترین الین بود

هاي  در هر دو شرایط در برنامهبا داشتن عملکرد باال 
  .اصالحی قابل بهره برداري می باشند

   
  تبخیر متر میلی 120هاي ارزیابی مقاومت به خشکی در آبیاري  ضرایب همبستگی بین شاخص -3جدول 

MP STI SSI TOL Ys Yp  

     852/0 ** Ys 

    058/0  572/0  TOL 

   805/0 ** 514/0-  00/0  SSI 

  286/0-  296/0  965/0 ** 948/0 ** STI 

 993/0 ** 241/0-  353/0  954/0 ** 969/0 ** MP 

999/0 ** 995/0 ** 289/0-  305/0  968/0 ** 956/0 ** GMP 

  01/0معنی دار در سطح احتمال**:            
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  تبخیر متر میلی 160هاي ارزیابی مقاومت به خشکی در سطح آبیاري  ضرایب همبستگی بین شاخص -4جدول 

MP STI SSI TOL Ys Yp  

     891/0 ** Ys 

    46/0  813/0 ** TOL 

   419/0  591/0-  174/0-  SSI 

  387/0-  648/0 * 969/0 ** 966/0 ** STI 

 994/0 ** 348/0-  691/0 * 96/0 ** 983/0 ** MP 

997/0 ** 995/0 ** 415/0-  637/0 * 978/0 ** 967/0 ** GMP 

  01/0و  05/0به ترتیب معنی دار در سطح احتمال**:و *         
  

  
هاي مقاومت به  هاي اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه والدین براساس شاخص اي الین دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -3شکل 

  در متوسط شرایط تنش  Wardخشکی به روش 
  

هاي مقاومت به  اي براساس شاخص تجزیه تابع تشخیص کانونیک براي تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه -5جدول 
  خشکی در متوسط شرایط تنش خشکی

 تعداد گروه ویلکس المبدا کی دو  سطح معنی داري

00/0 366/21 037/0 2 

21/0 331/5 440/0 3 
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  هاي مقاومت به خشکی در متوسط شاخصانگین گروه ها و درصد انحراف آنها از میانگین کل براساس می -6جدول 
  شرایط تنش خشکی 

 TOL SSI  STI  MP  GMP    الین  خوشه

1  
10 ،31 ،34 ،
  و روشن 36

 54/562 543/578 049/1 928/0  184/246  میانگین

در صد انحراف 
  از میانگین کل

904/22 268/4- 079/55 028/28 491/28 

2  
2 ،4 ،33،35 

  و سوپرهد

 348/307 457/320 318/0 083/1 226/164  میانگین

در صد انحراف 
  از میانگین کل

013/18 - 757/11 046/53 - 085/29 - 798/29 - 

  804/437  887/451  677/0  969/0 306/200  میانگین کل    

  
  

  مورد استفاده منابع

هاي متحمل به تنش خشکی در گندم  ، شناسائی ژنوتیپ1388 ،ست رحق پر محمدي ر و ، آقائی سربزه م، روستائی م
  .23-1 هايفحه، ص1، شماره 2جلد مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی،  .نان

، 60 شماره صنعت، و کشاورزي مجله .تنش مدیریت و ها مکانیسم ، خشکی،1383 ح،  شبانکاره دیالمی و زن پ تیشه
 .20-18 هايصفحه

، اثر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گندم و معرفی 1381ح،   خزاعی
نامه دکتري گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي  پایان .هاي مقاومت به خشکی ترین شاخص سبمنا

 .دانشگاه فردوسی مشهد

اي در مقاومت به خشکی در گندم  و مقاومت روزنه) RWC(، بررسی نقش مقدار آب نسبی 1381 ،خزاعی ح و کافی م
، 2،شماره 16جلد مجله علوم و صنایع کشاورزي،  .رد دانه در شرایط مزرعه و گلخانهها با عملک و ارتباط آن

  .125- 115 هايصفحه

ر شرایط ، بررسی الگوي تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه سویا د1380 ،نورمحمدي ق و جنوبی پ ، دانشیان ج
 .شهریور، کرج 7- 13هفتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، . تنش خشکی

 پیشرفتهي ها الین در آبی کم تنش به تحمل ارزیابی، 1388 ،روستائی م و فرامرزي ع ،بخورشیدي بنام م ،رضائی ر
  .51- 39 هايصفحه، 10شمارهمجله علوم کشاورزي،  .دیم گندم

هفتمین همایش . غیرزیستی هاي تنش به گیاهان تحمل افزایش جهت ژنتیک مهندسی از استفاده، 1390 ،ذاکر توالیی ف
  .، تهرانشهریور، پژوهشگاه نیرو 23-21ملی بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی ایران، 



  19                                                                هاي تحمل به تنش کم آبی ب گندم نان از نظر شاخصهاي اینبرد نوترکی ارزیابی الین
                                                                  

 

 امید ايه در ژنوتیپ فصل آخر خشکی تنش به تحمل ، بررسی1383 ،رقنادها م ، امینی ا. ك، یزدان سپاس اشفازاده م
، 20جلد ،و بذر نهال مجله .تنش به تحمل و حساسیت هاي شاخص از استفاده با و بینابین زمستانه گندم بخش

  .71- 55 هايصفحه، 1شماره 

مجله علوم  .هاي نخود مقاومت به خشکی در الین، انتخاب براي 1380فرشادفر ع، زمانی م، مطلبی م و امام جمعه ع، 
  .77-65 هايصفحه، 32شماره ، کشاورزي ایران

هاي مقاومت به تنش  ، واکنش عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص1391زاده سورشجانی ه، امام ي و موري س، کریم -
 هايصفحه، 1شماره مجله علوم گیاهان زراعی ایران، . در ارقام گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از گلدهی

151 - 162.  

هاي پیشرفته گندم نان در شرایط مزرعه  ، ارزیابی تنش خشکی در ژنوتیپ1389زي د، گراوندي م، فرشادفر ع و کهری
  .252- 233 هايصفحه ،2، شماره 26جلد  و بذر، نژادي نهال مجله به. و آزمایشگاه

مجله علوم  .هاي مقاومت به خشکی در گندم نان ، ارزیابی شاخص1380نورمند موید ف، رستمی ع و قنادها ر، 
  .805 - 795 هايصفحه، 32شماره ران، کشاورزي ای

. (.Hordeum vulgar L)، تعیین شاخصهاي کمی مقاومت به خشکی در ارقام جو زراعی 1381ولیلو ر و پاك نیت ر، 
  .461 هايصفحهخالصه مقاالت هفتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران، کرج، 

مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع  .هاي گندم ی در الینی تحمل به خشک، ارزیاب1386یوسفی آذر م و رضایی ع، 
  .121- 113هايصفحه، 42شماره طبیعی، 

Bansal KC and Sinha SK, 1991, Assessment of drought resistance in 20 accessions of Triticum 
aestivum L. and related species. I. Total dry matter and grain yield stability, Euphytica, 
 56: 7-14. 

Bruckner PL and Fohbery RC, 1987, Stress tolerance and adaptation in spring wheat, Crop Sci., 
27: 31-36. 

Calhoun DS, Miranda A, Gebeyehu G, Rajram S and Van Ginkel M, 1994. Choosing evaluation 
environments to increase wheat grain yield under drought conditions. Crop Sci.,  
34: 673-678. 

Fernandez GC, 1992, Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance, in 
proceeding of symposium, 13-18 Agust, Taiwan, 25: 257-270. 

Fischer RA and Maurer R, 1978, Drought resistance in spring wheat cultivars, I. Grain yield 
response, Aust. J .Agric. Res., 29: 897-912. 

Golabadi M, Arzani A and Mirmohammadi Maibody SAM, 2006, Assessment of drought 
tolerance in segregating populations in durum wheat, Afr. J. Agric. Res., 1: 162-171. 

Hamam KA, 2008, Increasing yield potential of promising bread wheat lines under drought 
stress, J. Agric. Biol. Sci., 4: 842- 860. 



  1392سال / 4شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                           زاداحمدي و اهري                    20
 

 

Mohammadi R, Haghparast R, Aghaee-Sarbarzeh M, Abdollahi A, 2006, Evaluation of drought 
tolerance of advanced durum wheat genotypes based on physiological criteria and related 
traits, J. Agric. Sci. Iran, 3: 563- 575. 

Ouk M, Basnayake J, Tsubo M, Fukai S, Fischer KS, Cooper M and Nesbitt H, 2006. Use of 
drought response index for identification of drought tolerant genotypes in rainfed lowland 
rice. Field Crops Res., 99: 48-58. 

Rosille AA and Hamblin J, 1981, Theoretical aspect of selection for yield in stress and non- 
stress environments. Crop Sci., 21: 934-946. 


