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 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان -اعضاي هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
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 04527463672: تلفن تماس

  
  چکیده

ژنوتیپ در قالب طرح  30با بصورت دیم و آبیاري کامل هاي مقاوم به تنش خشکی دو آزمایش مجزا براي شناسایی ژنوتیپ     
هاي تحمل به تنش خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش شاخص .هاي کامل تصادفی با سه تکرار  اجرا گردیدبلوك

، میانگین هارمونیک )GMP(وري ، میانگین هندسی بهره)MP(وري بهره، میانگین )TOL(، شاخص تحمل )SSI(خشکی 
)Harm ( و شاخص تحمل به تنش خشکی)STI (ها بر اساس این شاخص. و نیز درصد تغییرات صفات محاسبه گردید

. دندبه عنوان حساس معرفی ش 28و  16، 12، 7هاي هاي متحمل و ژنوتیپبه عنوان ژنوتیپ 13و  9، 5، 3هاي ژنوتیپ
نسبت به  را حساس 25و 15، 10، 1هاي  و ژنوتیپ متحمل 30و  19، 18، 12، 9، 8هاي ژنوتیپ TOLو  SSIهاي شاخص

و میانگین هندسی ) STI(، تحمل به تنش )Harm(هاي میانگین هارمونیک بر اساس شاخص. تنش خشکی نشان دادند
)GMP (ژنوتیپ 13و  9، 5، 3هاي تحمل نسبی به تنش است، ژنوتیپدهنده  ها نشانکه میزان باالي عددي این شاخص -

  .حساس شناخته شدند  28و  16، 12، 7هاي هاي متحمل به خشکی بودند و ژنوتیپ
  

  هاي مقاومت گندم، تنش خشکی، عملکرد، شاخص: کلید واژه
  

  مقدمه
 جهان خشک نیمه و مناطق خشک در ویژه به که است عاملی ترین مهم کمبود آب طبیعی، کننده محدود عوامل میان در    
 بارش توزیع نامناسب آبی، منابع محدودیت. شود می محصوالت غذایی کاهش و کاشت محدودیت مختلف باعث طرق به

 با). 1996اك، (شود  می فوق مناطق در شدید عملکرد اُفت باعث موجود منابع صحیح عدم مدیریت و فصول طول در سالیانه
 ها آن در بارندگی که متوسط دهد می تشکیل خشک نیمه و خشک را مناطق ما کشور وسعت از سوم دو که این به توجه
 یکی از بنابراین شود، می توزیع بینی پیش و غیرقابل نامنظم صورت به نیز میزان این و است سال متر در میلی 150 از کمتر

بنابراین تهیه ). 1990خدابنده، (است  گیاه رشد فصل طول در خشکی گیرد تنش قرار توجه مورد بایستی که مهمی مسایل
 یک توانایی را خشکی مقاومت به )1982( کوئیزنبري. ارقام مقاوم به خشکی و مناسب دیم کاري در ایران اهمیت بسزایی دارد

 وردم بیشتر این تعریف که نمود تعریف یکسان رطوبتی شرایط در ها ژنوتیپ دیگر نسبت به عملکرد بیشتر تولید در ژنوتیپ
 را تنش ها ژنوتیپ سایر با مقایسه نسبی در طور به که ارقامی معرفی نیز) 1987(واستاوا  سري .است نبات گران نژاد به توجه
 .نمودند ذکر خشکی به ارقام متحمل تهیه از هدف را باشند داشته کمتري عملکرد افت شرایط یکسان در و کرده تحمل بهتر
 شده غربال سریع و ایی شدید گونه به آبی تنش شرایط در دانه عملکرد اساس بر ارقام ابتدا خشکی، به مقاوم ارقام تهیه براي

 انتخاب خشکی تحمل به در موثر و عملکرد با مرتبط و مهم مرفوفیزیولوژیک اساس صفات بر مانده باقی هاينمونه سپس و
  ). 1987فیشر و مورر، (گردند می

 :کرد بنديدسته گروه به چهار را هاژنوتیپ تنش بدون یا تنش با محیطی شرایط ها بهتیپژنو واکنش براساس) 1992(فرناندز 
 در خوبی عملکرد فقط که هایی ژنوتیپ :B گروه .دارند تنش وغیرتنش محیط دو در خوبی عملکرد که هایی ژنوتیپ :A گروه
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 پایین عملکرد که هایی ژنوتیپ :D گروه .ارندد تنش محیط در خوبی عملکرد که هایی ژنوتیپ :C گروه .غیرتنش دارند محیط
   .دارند محیط دو هر در

شده  ارائه آنها حساسیت و مقاومت تعیین و مختلف شرایط محیطی در هاژنوتیپ واکنش ارزیابی براي متفاوتی هايشاخص
 گروه تشخیص به قادر که است تنش معیاري هايمحیط در انتخاب جهت معیار ترینمناسب )1992(طبق نظر فرناندز  .است
A به باشند دانه عملکرد با همبستگی باالیی داراي و غیرتنش تنش محیط دو که در هاییباشد و شاخص هاگروه سایر از 

 و فیشر که باشدمی )SSI( 1تنش به شاخص حساسیت انتخاب، هايشاخص از یکی .شوندمی معرفی هابهترین شاخص عنوان
 در نتیجه و تنش شرایط در ژنوتیپ یک عملکرد کم تغییرات دهنده نشانSSI کمتر مقدار. دادند پیشنهاد را آن) 1978( مورر

 به تنش شرایط در عملکرد این است که این شاخص نسبت SSIترین معایب شاخص یکی از مهم. است آن بیشتر پایداري
 .کندمی گیري اندازه آزمایش در اي موجودهژنوتیپ کل براي نسبت این با مقایسه در ژنوتیپ براي هر را تنش بدون شرایط

 و تنش شرایط بین عملکرد اختالف چون داشته باشند، یکسانی SSIمقدار  توانندمی پایین و باال با عملکرد ژنوتیپ دو لذا
  C از گروه  A گروه هايژنوتیپ قادر به تفکیک شاخص بنابراین این. باشد یکسان تواندمی ژنوتیپ دو هر تنش براي بدون
 باالي مقدار. معرفی نمودند را )MP(3 وريبهره میانگین و )TOL( 2تحمل هاي شاخص) 1981( هامبلین و روزیل. باشدنمی

TOL که این است ذکر قابل .باشدمی آن کم مقادیر براساس هاژنوتیپ و انتخاب بوده تنش به ژنوتیپ حساسیت نشانه 
 به تمایل MPشاخص  که حالی در .باشد نمی A از C گروه هايژنوتیپتفکیک  به قادر  SSIشاخص نیز همانند شاخص 

 Bاز  Aگروه  هاي ژنوتیپ تشخیص به قادر و را داشته ترپایین تنش به تحمل و باالتر بالقوه عملکرد با هايگزینش ژنوتیپ
 نمود اشاره مطلب این به معرفی کرد و) GMP(4وري هندسی بهره عنوان میانگین تحت شاخصی) 1992(فرناندز . باشدنمی
 شاخص که حالی در بود خواهد Ypبه سمت  اریبی داراي MPزیاد باشد شاخص  Ypو  Ysکه اختالف نسبی  هنگامی که

GMPهاي گروه بهتر ژنوتیپ تفکیک به قادر دلیل همین به و نخواهد داشت را اریبی چنینA این به توجه با ایشان. باشدمی 
 شناسایی به قادر STIشاخص . بنا نهاد GMPبر اساس ) STI(5تنش  به تحمل شاخص وانعن تحت دیگري شاخص مسئله

 خشکی به گیاه بیشتر تحمل آن نشانگر باالي مقادیر و بوده غیرتنش و تنش شرایط دو هر باال تحت عملکرد با هايژنوتیپ
 قرار استفاده مورد) 2004(اران زینالی و همک توسط (Harm)6هارمونیک  میانگین عنوان نیز تحت دیگري شاخص. است

  .گرفته است
  

  ها مواد و روش
 نان گندم ژنوتیپ 30 تنش خشکی تعداد شرایط به متحمل ژنوتیپهاي شناسایی و تنش به تحمل شاخصهاي بررسی منظور به

تنش و  شرایط ود در تکرار 3 با کامل تصادفی بلوکهاي طرح قالب در از مرکز تحقیقات کشاورزي استان اردبیل تهیه شد و
در آزمایش بدون تنش در مرحله داشت بطور مرتب پنج بار آبیاري انجام و در آزمایش داراي تنش به . بدون تنش بررسی شد

 شاخص ها، ژنوتیپ خشکی به تحمل میزان بررسی جهت. زنی یکنواخت فقط در زمان کاشت آبیاري انجام گردید منظور جوانه
 MP وري بهره میانگین ، TOL تحمل ، SSI تنش حساسیت به شاخص قبیل از تنش به حساسیت و مقاومت هاي مختلف

 ژنوتیپ براي YSI شاخص و STI فرناندز  شاخص تحمل به تنش ، Harm هارمونیک میانگین ، GMP میانگین هندسی ،
   :شدند محاسبه زیر روابط به کمک دانه در شرایط آبی و دیم عملکرد از استفاده با و ها

 
                                                             

1 Stress Susceptibility Index 
2 Tolerance 
3 Mean Productivity 
4 Geometric Mean Productivity 
5 Stress Tolerance Index 
6 Harmonic mean productivity 
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 sῩشرایط دیم،  در نظر مورد ژنوتیپ دانهعملکرد  Ysتنش،  بدون شرایط در نظر مورد ژنوتیپ دانه عملکرد Ypکه در آنها 

. باشدشرایط دیم می در ها ژنوتیپ همه دانه عملکرد میانگین pῩو  تنش بدون شرایط در ها ژنوتیپ همه دانه عملکرد میانگین
  .استفاده گردید Statgraghو  Statisticaافزارهاي ارها از نرمبراي محاسبات آماري و رسم نمود

  
  نتایج و بحث

ارائه شده  1هاي مقاومت به تنش در جدول و مقادیر عددي شاخص تنش و بدون تنشها در شرایط میانگین عملکرد ژنوتیپ
تحمل نسبی به تنش است،  دهنده که میزان باالي عددي این شاخص نشان) MP(وريمتوسط بهره بر اساس شاخص. است

و  03/5، 47/4، 31/4، 49/4، 30/4، 95/4، 47/5، 31/4به ترتیب با مقادیر  27و  26، 25، 15، 13، 9، 6، 5، 3، 1هاي ژنوتیپ
 52/2و  29/2، 66/2، 56/2به ترتیب با مقادیر  16و  12، 8، 7هاي ژنوتیپ. هاي متحمل به تنش معرفی شدندژنوتیپ 31/4

  . حساس شناخته شدند هايژنوتیپ
آن  MPاست در حالی که  9در شرایط تنش بیشتر از ژنوتیپ  9نشان داد که عملکرد ژنوتیپ  25و  9هاي مقایسه ژنوتیپ

در شرایط تنش بیشتر از  8و  7هاي نشان داد که عملکرد ژنوتیپ 15با  8و  7هاي همچنین مقایسه ژنوتیپ. تر بودپاییین
مقاوم به تنش  15حساس به تنش و ژنوتیپ  8و  7هاي ژنوتیپ MPدر حالی که براساس شاخص است  15عملکرد ژنوتیپ 

 MPدر شرایط بدون تنش دانست که باعث باال رفتن  شاخص  15توان به باال بودن عملکرد ژنوتیپ علت را می. شناخته شد
اي عملکرد باال در شرایط تنش هستند هایی که داردر گزینش ژنوتیپ MPدهد که شاخص این نتایج نشان می. شده است

هاي تحمل به خشکی هاي ذرت و برآورد شاخصبا بررسی اثر تنش بر روي الین) 2006(چوکان و همکاران . مناسب نیست
شاخص مناسب براي . هاي متحمل و پرمحصول در شرایط تنش مناسب نیستایی الیندر شناس MPنشان دادند که شاخص 

زاده، مقدم و حاجی(هاي با عملکرد باال در هر دو شرایط تنش و بدون تنش باشد گزینش آن است که منجر به انتخاب ژنوتیپ
2002  .( 
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 هاي مورد مطالعهبراي ژنوتیپ هاي تحمل به خشکی و عملکرد در شرایط  آبی و دیممقادیر شاخص  -1جدول 

SSI Harm TOL MP GMP STI Ys Yp ژنوتیپ 
59/1  46/3  85/3  31/4  86/3  73/0  39/2  24/6  1 
90/0  89/2  3/1  03/3  96/2  43/0  38/2  68/3  2 
80/0  29/5  03/2  47/5  38/5  41/1  46/4  49/6  3 
19/1  98/2  98/1  28/3  13/3  48/0  29/2  27/4  4 
73/0  81/4  64/1  95/4  88/4  16/1  13/4  77/5  5 
05/1  02/4  21/2  30/4  16/4  85/0  20/3  41/5  6 
91/0  44/2  11/1  56/2  50/2  30/0  01/2  12/3  7 
27/0  65/2  30/0  66/2  65/2  34/0  51/2  81/2  8 
36/0  47/4  67/0  49/4  48/4  98/0  16/4  83/4  9 
50/1  97/2  93/2  47/3  26/3  52/0  11/2  04/5  10 
82/0  14/4  63/1  29/4  42/2  88/0  48/3  11/5  11 
63/0  24/2  64/0  29/2  27/2  25/0  97/1  61/2  12 
74/0  19/4  45/1  31/4  25/4  88/0  59/3  04/5  13 
61/0  35/3  92/0  41/3  37/3  56/0  95/2  87/3  14 
00/2  64/2  72/5  47/4  43/3  58/0  61/1  33/7  15 
24/1  26/2  61/1  52/2  39/2  23/0  72/1  33/3  16 
07/1  67/2  51/1  87/2  77/2  37/0  12/2  63/3  17 
50/0  67/2  58/0  71/2  69/2  35/0  42/2  00/3  18 
14/0  49/3  20/0  49/3  49/3  59/0  39/3  59/3  19 
86/0  66/3  53/1  81/3  74/3  68/0  05/3  58/4  20 
91/0  83/3  73/1  02/4  93/3  75/0  16/3  89/4  21 
65/0  95/3  17/1  03/4  99/3  77/0  45/3  63/4  22 
86/0  77/2  17/1  88/2  82/2  39/0  30/2  47/3  23 
11/1  93/2  75/1  17/3  05/3  45/0  30/2  04/4  24 
52/1  14/4  25/4  03/5  56/4  02/1  91/2  16/7  25 
02/1  96/3  10/2  22/4  09/4  81/0  17/3  27/5  26 
95/0  09/4  96/1  31/4  20/4  86/0  33/3  29/5  27 
54/1  24/2  35/2  74/2  48/2  30/0  57/1  92/3  28 
15/1  11/3  96/1  40/4  25/3  52/0  42/2  38/4  29 
43/0  75/2  51/0  77/2  76/2  37/0  52/2  03/3  30 

  
 19/4و  47/4، 81/4، 28/5به ترتیب با مقادیر  13و  9، 5، 3هاي ژنوتیپ) Harm(بر اساس شاخص میانگین هارمونیک 

 24/2و  26/2، 24/2، 44/2با مقادیر به ترتیب  28و  16 ،12، 7هاي ژنوتیپ. هاي متحمل به تنش معرفی شدندژنوتیپ
ها الزم به توضیح است مقادیر باالي عددي این شاخص نشان دهنده تحمل نسبی ژنوتیپ. هاي حساس شناخته شدندژنوتیپ

  .است
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دهنده  ها نشانکه میزان باالي عددي این شاخص) GMP(و میانگین هندسی ) STI(هاي تحمل به تنش بر اساس شاخص 
، 98/0، 84/0، 16/1، 41/1با مقادیر عددي به ترتیب  27و  25، 13، 11، 9، 6، 5، 3هاي تحمل نسبی به تنش است، ژنوتیپ

، 30/0به ترتیب با مقادیر  28و  16، 12، 7هاي هاي متحمل به خشکی بودند و ژنوتیپژنوتیپ 86/0و  01/1، 88/0، 86/0
  .دندحساس شناخته ش 30/0و  27/0، 25/0

هاي تحمل به تنش خشکی همراه با عملکرد در دو شرایط تنش و بدون تنش هاي اصلی بر اساس شاخصتجزیه به مولفه
ها را بیان نمودند لذا درصد از تغییرات کل داده 89/98با توجه به اینکه دو مولفه اصلی اول ). 2جدول (خشکی انجام شد 

 دوم مؤلفه توسط که گیردبرمی در را اول تغییراتی مؤلفه آنجائیکه از. ت پذیرفتپالت بر اساس این دو مولفه صورترسیم باي
 براساس هاژنوتیپ که ايگونه به داد برهم نمایش عمود صورت به را مؤلفه دو تغییرات توانمی لذا و بالعکس شودنمی تبیین

-درصد ازکل تغییرات را توجیه می 23/67لفه اول با توجه به اینکه مؤ. گردند مشخص نقاطی با نمودار در سطح مؤلفه دو این
و  MP ،GMP ،Harmهاي و شاخص )Ys( و تنش) Yp(کرد و همبستگی مثبت و باالیی با عملکرد در شرایط بدون تنش 

STI داشت از این بابت این مولفه به عنوان مؤلفه پتانسیل عملکرد و تحمل به تنش خشکی معرفی شد .  
  

درصد واریانس، درصد واریانس تجمعی و بردارهاي ویژه براي شاخص هاي تحمل به خشکیمقادیر ویژه،  -2جدول   
       هاي مورد مطالعهشاخص

SSI Harm TOL MP GMP STI Ys Yp  درصد تجمعی
 واریانس

درصد 
 واریانس

 مؤلفه مقادیر ویژه

03/0 41/0 16/0 43/0 43/0 42/0 35/0 37/0 23/67 23/62 378/5 1 
61/0 18/0- 58/0 07/0 06/0- 07/0- 37/0- 32/0 89/98 66/31 535/2 2 
73/0 31/0 39/0- 22/0- 09/0 18/0 05/0 34/0- 83/99 93/0 0745/0 3 
13/0- 23/0- 07/0 18/0- 20/0- 88/0 25/0- 08/0- 96/99 12/0 010/0 4 
25/0- 61/0 24/0 33/0- 28/0 06/0- 55/0- 10/0- 00/100 04/0 003/0 5 

  
ها توسط دو مؤلفه اول توجیه درصد داده 39/99ها از کل تغییرات داده) Kargar et al, 2004(تحقیق کارگر و همکاران در 

، Ys ،Yp ،MPدرصد از کل تغییرات داده ها را بیان نمود و همبستگی مثبت و باالیی با  12/72شد بطوري که مولفه اول 
GMP ،Harm  وSTI  معرفی کردند» ه پتانسیل و پایداري عملکرد و تحمل به تنش خشکیمؤلف«داشت که آن را مؤلفه .
هاي شاخص و غیرتنش و تنش شرایط هر دو در باال عملکردهایی که مقادیر مثبت و باالي این مؤلفه را دارند داراي ژنوتیپ

MP ،GMP ،Harm  وSTI و تنش شرایط ر دوه درهاي متحمل با عملکرد باال بنابراین ژنوتیپ. باالیی خواهند داشت 
درصد از کل تغییرات را بیان نمود و همبستگی منفی  66/31دومین مؤلفه . گیرندپالت قرار میدر سمت راست باي غیرتنش

 عملکرد پایداري با هايتواند ژنوتیپ می مؤلفه این. داشت Ypو تاحدودي با  TOL ،SSIو همبستگی مثبت باال با  Ysباال با 
 از و کند انتخاب را) هاي با عملکرد باال در شرایط بدون تنش اما تحت تاثیر تنشژنوتیپ(متوسط  لکردعم پتانسیل و پایین
 درنظر را مؤلفه پایین این میزان با نواحی حاصله پالت باي در اگر پس است مطلوببراي ما  SSIو  TOLکم  مقادیر که آنجا

) Kargar et al, 2004(کارگر و همکاران . کنیم انتخاب را پایین SSIو  TOLباال و  Ysبا  هايژنوتیپ توانیممی بگیریم،
و همبستگی مثبت  Ysدرصد از کل تغییرات را توجیه نمود و همبستگی منفی باال با  27/26دومین مؤلفه را با توجه به اینکه 

فوق  دو مؤلفه اصلیساس بر ا. نامیدند» عملکرد پایداري و خشکی تنش به حساسیت مؤلفه«داشت  Ypو  TOL ،SSIباال با 
- بودند که نشان Ypو  Ysپالت داراي بیشترین فاصله از بردارهاي در باي SSIو  TOLهاي بردار. پالت ترسیم گردیدباي

 و  MP ،GMP ،Harmهاي بردار. ها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش بوددهنده همبستگی کمتر بین این شاخص
 
 

 

 



 

۶ 

 
STI  در حد فاصل دو بردارYp  وYs  و در کمترین فاصله از آنها قرار گرفته بودند که تاییدي بر همبستگی باالي آنها با

  . عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش است
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