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 تحمل بررسی به منظورهای مختلف محیطی، خشکی تاثیر منفی باالیی بر روی میزان تولید محصوالت دارد. در بین تنش

ژنوتیپ گندم نان در دو شرایط دیم )تنش خشکی( و آبیاری تکمیلی  36آزمایشی با  دیم، گندم هایژنوتیپ در خشکی

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و  1395-96زراعی  در سال های کامل تصادفی با سه تکراردر قالب طرح بلوک

ها از نظر پیژنوت نیداری بیتفاوت معنتجزیه واریانس نشان داد که  نتایجمنابع طبیعی مغان مورد بررسی قرار گرفت. 

آبیاری تکمیلی تجزیه واریانس مرکب نشان داد که در هر دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی وجود داشت.  عملکرد دانه

به ترتیب با  21و  34، 22های شماره ژنوتیپ آبیاری تکمیلیدار عملکرد دانه گردید. در شرایط باعث افزایش معنی

 دیمدادند. تحت شرایط  اختصاص خود به را دانه عملکرد باالترینکیلوگرم در هکتار  2921و  3089، 3143میانگین 

، 20شماره های به ترتیب مربوط به ژنوتیپ کیلوگرم در هکتار 2558و  2610، 2647میزان  دانه به عملکرد بیشترین

، (SSIحساسیت به تنش )، (TOLهای تحمل )شاخص به خشکی، از متحمل هایژنوتیپ شناسائی بود. برای 27و  22

عملکرد شاخص پایداری و  (STIشاخص تحمل به تنش )، (GMPوری )میانگین هندسی بهره(، MP)وری میانگین بهره

(YSI) های استفاده شد. شاخصMP،GMP   وSTI  همبستگی باالیی با عملکرد تحت شرایط تنش و بدون تنش داشتند

بر اساس پرمحصول در هر دو شرایط محیطی معرفی شدند. های های مناسب برای گزینش ژنوتیپبه عنوان شاخص و

های مقاوم و به عنوان ژنوتیپ 15و  33، 34، 22ماره های شهای اصلی و نمودار سه بعدی، ژنوتیپتجزیه به مؤلفه

 Ward’sبه روش ای تجزیه خوشهبه عنوان حساس به تنش خشکی شناخته شدند.  1و  14، 17، 7های شماره ژنوتیپ

های مورد بررسی را در چهار گروه های تحمل به خشکی و عملکرد دانه در هر دو شرایط محیطی ژنوتیپبر پایه شاخص

 های اصلی مطابقت داشت.که با نتایج تجزیه به مؤلفهاد قرار د

 های تحمل به تنشگندم نان، آبیاری تکمیلی، تنش خشکی، عملکرد دانه، شاخص های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 مقدمه -1-1

ترین گیاهان روی زمین است که بيیش از هير ترین و پرارزش( یکی از قدیمیTriticum aestivum Lگندم )

شود و بیش از هر محصول دیگری تأمین کالری نموده و بیشترین پيروتيین را محصول دیگری در دنیا کشت می

سال قبل  3000از حدود  دهد که کشت گندمهای علمی نشان میکند. بررسیدر جیرة غذایی انسان عرضه می

سال پیش در مصر رواج داشته است، طبق مدارک موجود یکی از نباتاتی که  5000از میالد مسیح یعنی حدود 

ی پیيداش آن ابتيدا در باشد و موطن اصلی گندم آسیای مرکزی اسيت. منطقيهشده گندم میدر دنیا کشت می

ین و سيسس بيه ایيران آميده و بعيداط از طریيق ایيران بيه سوریه و فلسطین بوده و از آنجا به مصر و بيین النحير

-یکهندوستان، چین و روسیه و باالخره به اروپا رفته و سسس به سایر نقاط دنیا انتقال یافته است. گندم حدود 

 یمي ینبشر را تيام یازمورد ن یناز پروتي یمیبه ن یکو نزد یاز کالر یمیاز ن یشجهان، ب یزراع یداتاز تول سوم

در حال توسعه با رطوبيت  یکشورها ی% از اراض35حدود  شود.تولید می کم باران یهایناکثرا در زم گندم کند.

 (.1996 ،و همکاران )راجارام شودیگندم کشت م یدتول یمحدود برا یهاول

خشکی و کم آبی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدود کننده تولید گندم در مناطق خشک و نیمه خشک 

میلیون هکتار برآورد شده است که  61/6(. سطح زیر کشت گندم کشور حدود 2004)اشرف و هاریس،  باشدمی

درصد بصورت دیم بوده اسيت و همننيین میيزان تولیيد گنيدم کشيور حيدود  43/61درصد آن آبی و  57/38

مده است. درصد آن از کشت آبی و مابقی از کشت دیم بدست آ 93/66میلیون تن برآورد شده است که  57/14

% آن در مناطق نیمه خشک و سرد کشور واقع شده است. در این مناطق محيدودیت 70به طوری که نزدیک به 

آب آبیاری و کمبود رطوبت در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه مهمترین محدودیت رشد و نمو گنيدم محسيوب 

ارقيام سيازگار و مقياوم بيه  یيدو تول یبيه نيداد یقگونه مناطق از طر ینعملکرد دانه گندم در ا یششود. افزامی

مقاوميت بيه  یهيایيدهپد یاندر ب یاریبس یطیو عوامل مح یاهیصفات گ یراچندان موفق نبوده است. ز یخشک
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از  ین،دهند. بنيابرا یصفات و عوامل اثرات  متقابل با هم نشان م ینمحصول دخالت داشته و ا یشو افزا یخشک

. بخيش یردمورد توجه قرار گ یدبا یزراع یهایتهدر وار یمقاومت به خشک یاتاز خصوص یاپاره یبه نداد یدگاهد

خیزی درخور توجهی برخوردارند، در مناطق ساحل خيزر )اسيتان حاصلقابل توجهی از اراضی دیم کشور که از 

 هيای اخیير خسيارات قابيلگلستان، استان مازندران و بخشی از استان اردبیل( واقع گردیده و طی خشکی سال

اند در مجموع با توجه به روند رو به افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه و ایران توجهی را متحمل شده

اقتصادی و سیاسی تولید این گیاه بایيد نگياهی ویيده بيه تولیيد و اصيالح آن داشيت. از طيرف دیگير  یتو اهم

و آفيات و سيازگار بيا شيرایط موجيود در هيا شوری، سرما و مقاوم به بیماریمحدودیت ارقام سازگار به خشکی، 

توسيعه و ایيران بيا بحيران  الهای در حيمناطق مختلف یکی دیگر از عواملی است که تولید این غله را در کشور

ای از اهمیيت ویيده خشيکیشناسایی ارقيام متحميل بيه تينش  ین(. بنابرا1380رو کرده است )آذر کیش، هروب

 :یداجرا گرد یربا اهداف زطرح  ینمنظور ا ینبرخوردار است. بد

 های مورد مطالعه تاثیر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد دانه در ژنوتیپبررسی  -1

 کشت دیم و آبیاری تکمیلی به سازگار هایشناسایی ژنوتیپ -2

 های محیطیتنش -2-1

های محیطی مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصوالت کشاورزی در سيطح جهيان هسيتند. از تنش

نقطه نظر بیولوژیک هر نوع تغییر در شرایط محیطی که موجب افت قابل مالحظه در رشد و توسيعه گیياه شيود 

از نظر فیزیولوژیکی، تينش در واقيع نتیجيه رونيد غیير عيادی فراینيدهای  .(1991تایز و زایگر، تنش نام دارد )

به عبارتی هرگونه تغییر   .شودصل میفیزیولوژیک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حا

 تر از شرایط بهینه و عادی داشته باشد، را تنش گویند.در شرایط محیطی را که باعث شود گیاه عملکردی پایین

چناننه تنش محیطی حادث نشود، عملکرد واقعی باید برابر با عملکيرد پتانسيیل گیياه باشيد. در حيالی کيه در 

)کيافی و  درصد پتانسیل عملکرد آنيان اسيت 10-20متوسط عملکرد گیاهان کمتر از بسیاری از گیاهان زراعی 
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صدمات وارده به گیاه از طریق تنش ممکن است موقيت یيا برگشيت پيذیر یيا دائميی  (.1381مهدوی دامغانی، 

مهمترین  (. از1380پذیر هستند )نورمندموید و همکاران، باشند. ولی در گیاهان مقاوم این فشارها غالباط برگشت

اوزترک و است که به طور قابل توجهی بر روی صفات مهم گندم تأثیر گذار می باشد ) خشکیها تنش این تنش

(. تنش خشکی به عنوان مهمترین تنش غیر زیستی نقش مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان 2004آیدین، 

 (.1384و محمدی، شود )فرشاد فر زراعی در جهان داشته  و باعث کاهش تنوع ژنتیکی می

 تنش خشکی -3-1

-تحت تاثیر قرار ميیهای جهان را درصد زمین 25ترین حادثه و تنش محیطی است که تقریباط خشکی شایع

بینی در بسيیاری از نيواحی اسيت کيه (. خشکی یک پدیده گسترده و غیر قابل پیش1982کریستیانسن، ) دهد

به تعریف دیگر خشيکی یيک دوره بيدون  .عملکرد را کاهش دهدتواند شدیداط عملکرد دانه و علوفه و پایداری می

یياداو و سيازد )بارندگی است که ظرفیت رطوبتی خاک تقاضای اتمسفری تبخیر و نیز کارایی گیاه را متياثر ميی

 (.  2002همکاران، 

 خشکی را می توان از سه دیدگاه به قرار ذیل تعریف کرد:

 های زیر زمینی است.ات خشکی بر دبی رودخانه ها و تغذیه آبالف( خشکی هیدرولوژیکی که مربوط به اثر

-خشکی کشاورزی که مربوط به اثرات کم آبی بر رطوبت خاک و رشد گیاهان زراعی و باغی است. خشک ب(

سالی عبارت از یک دوره خشکی است که نتیجه اش کاهش عملکرد در حد پایین تر از شرایط مناسب فراهميی 

ای نسبی بيوده و بيه عنيوان (. در مجموع خشکی در کشاورزی پدیده1381ی دامغانی، آب است )کافی و مهدو

ویریچ و گردد )عدم عرضه رطوبت کافی چه از طریق ذخیره آب که برای رشد مطلوب گیاه ضروری است بیان می

 (.1995همکاران،
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دگی کمتر از حد نرمال هایی است که در آن مقدار بارنخشکی هوا شناختی که مربوط به وضعیت در دوره ج(

سالی از نظر هواشناسی به حالتی از خشکی ناشيی از کمبيود بارنيدگی باشد. به عبارت دیگر خشک)معمول( می

 .(1380شود )علیزاده و همکاران، اطالق می

% تعرقيی 50که در آن مناطق مجموع تعرق گیياهی  شوداطالق میمناطقی  بهمناطق خشک و نیمه خشک 

(. بطوریکه در این شيرایط میيزان 1991تایز و زایگر، دهد )حالت عدم محدودیت آب انجام می است که گیاه در

های گیاهی به شدت کاهش یافته و در ها و سلولکند و میزان آب درون بافتتعرق از میزان جذب آب تجاوز می

آب موجيود در خياک دهد کيه تنش ناشی از خشکی هنگامی رخ می ،شودنتیجه رشد کاهش یافته و متوقف می

 (.1372نماید )حکمت شعار، کاهش یافته و شرایط جوی به دفع آب از طریق تبخیر و تعرق کمک می

 یبه خشک یاهانمقاومت گ -4-1

رقام گندم تحت شرایط خشکی در نواحی خشک و نیمه خشک از مهمتيرین ا گسترش و بهبود عملکرد باالی

مقاوميت بيه خشيکی، حاصيل و نتیجيه تنيوع  (.2005 ليیالح و الخطیيب،هيای اصيالحی اسيت )موضوع برنامه

دنوتیيپ از که توانایی یک گیاه یيا یيک  توان بیان کردخصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی است. بنابراین می

نظر بقاء رشد و نهایتاط عملکرد در صورتی که بخشی از چرخه زنيدگی آن تحيت تينش واقيع شيود مقاوميت بيه 

در مناطق گرم و بارندگی کم خسارت ناشی از گرما  (.1375شمی دزفولی و همکاران، شود )هاخشکی نامیده می

مقاومت به تنش خشيکی و گرميا صيفت کميی بيا  .و خشکی در گندم و سایر گیاهان زراعی امری معمول است

موع در مج گردد.وراثت پینیده بوده و در مزرعه با ترکیبی از خصوصیات فیزیولوژیک و ریخت شناسی تعیین می

پذیری برای صفات تحمل به خشکی و نبود راهکارهای انتخاب مؤثر مانع گسترش ارقام پایین بودن میزان وراثت

 (.2004کریجوی و همکاران، مقاوم به تنش خشکی شده است )

 باشد که عبارتند از:های پینیده میمقاومت به خشکی شامل تعدادی مکانیزم و بازتاب
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 از تنش خشکی فرار -1-4-1

(. به 1991تایز و زایگر،  ) شودیم را شامل یقبل از شروع دوره خشک یدوران زندگ یلتکم یبرا یاهگ یتقابل

به عنيوان  یتنش خشک ینکهو کامل کردن دوره رشد خود قبل از ا یدگیرا، در رس یاهگ یک ییتوانا یگرعبارت د

زودرس مرحله حساس را که عبارت از  یته هاینامند. وار یم یفرار از خشک ید،عامل محدود کننده بروز نما یک

کنند، در  یفرار م یاز خشک یقطر ینکنند و بد یم یلبودن آب تکم یباشد در زمان کاف یم یمثل یدمرحله تول

هر چه طيول دوره رشيد کوتياهتر باشيد، عملکيرد  یابد، یشافزا یاهگ یاتدر دوره ح یکه احتمال خشک یموارد

 یدارد.  به عبارت یمقاومت به خشک یدر راستا یادیمحاسن ز یویده زودرسب خشکیفرار از  یناست بنابرا یشترب

دوره رشد خود را با  یاه،نوع مقاومت گ ینکند. در ا یم یدشوار دور یطاز مواجه شدن با شرا یاهگ یزممکان ینبا ا

 .سازد یوجود دارد همزمان م یزندگ یبرا یمناسب یطکه در آن شرا یدوران

 خشکیتنش اجتناب از  -2-4-1

اجتناب ميی داشته باشد، حداقل کاهش را  ،ب محیطآکاهش  باب بافتی آبیان کننده حالتی است که در آن 

تواند ناشی از وجود ریشه های عمیق، بستن روزنه ها و یا مقاومت زیياد کوتیکيولی باشيند )هاشيمی دزفيولی و 

هيای اجتنياب از خشيکی کيه وجود دارد مکانیسم  خشکیدر مناطقی که دوره های نامنظم  (.1375همکاران، 

موجب باال نگه داشتن پتانسیل آب و پتانسیل فشار می شوند مورد نیاز است. به طور کلی گیاه برای اجتنياب از 

 خشکی به دو صورت  عمل می کند: 

 ادامه جذب آب از خاک -1

 کاهش تعرق   -2
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 خشکی تحمل تنش -3-4-1

 یدگیشيککيم آب و بيه هنگيام آب  یلدر پتانس یا یخشک یطسازد تا تحت شرا یرا قادر م یاهگ یزممکان ینا

 (.1375وهمکاران،  یدزفول یکند )هاشم یدبافت، رشد کرده و دانه تول

 تحمل به خشکی از دو راه امکان پذیر است:

 1اجتناب از پسابیدگی -1-3-4-1

 ایيخياک و  یتينش خشيک یطاز رطوبت تحت شيرا یشتریسطوح نسبتاط ب ینگهدار یبرا یاهگ یک ییبه توانا

آب  یادتاط زنسب یرمقاد یعبارت از نگهدار یقتدر حق یدگیاجتناب از پساب یشود. مفهوم اساس یر اطالق ماتمسف

ف مختل هاییترغم وجود تنش، فعالیتواند علیم یاهمعنا که گ یناست. به ا یطبا وجود تنش در مح یدرون بافت

ه دهد و تند، ادامرشد و عملکرد دانه در ارتباط هس یندهایخود را که با فرا یوشیمیاییو ب یزیولوژیکف یک،متابول

ز ااميالح سيلول کيه باعيث اجتنياب  یشافيزا یجيهسيلول در نت یاسمز یلدچار تنش نگردد، کاهش پتانس یاهگ

نيد. در کیجهت ادامه رشد را فراهم مي یکاف یشود که آماس سلولیده مینام یاسمز یمشود تنظیم یدگیپساب

ردد و گيیحيادث مي یها و ارقام زراعاز گونه یاریبس یبرا یاسمز یماست که تنظدر دست  یحال حاضر شواهد

 (.1372 ی،شود )کوچکیکامل باعث آماس م یا یامر بطور نسب ینا

 2یدگیتحمل پساب -2-3-4-1

نامنيد یمي یدگیها بعد از تنش را مقاومت بيه  پسيابرفتن سلول یناز ب یریو جلوگ یعمل حفظ آماس سلول

کننيد، سيلول حاليت  یدور یاجتناب از خشيک یسمبا  مکان یدگیتوانند از  پسابینم یاهیگ یهاکه  بافت یوقت

بيه وقيوع  یدر سيطح سيلول دیمتعد یزیولوژیکیف یعشده و وقا یدگیخود را از دست داده و دچار آب کش یهاول

                                                      
1 .Dehydration advoidance 
1 Dehydration tolerance 
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کيه  یدر ميوارد یياشيوند و یحادث م یتصادف یهایکه خشک یطی(. در شرا1996)بلوم و همکاران،  یونددپیم

 یياهگ یبه علت نقيش آن در بقيا یدگیتحمل به پساب یابد،یم یشافزا یاهگ یاتدر دوره ح یاحتمال عدم بارندگ

 (.1376،  یتواند مهم باشد )کوچکیم

 یپس از تنش خشک یمترم -4-4-1

و کياهش  یآغاز رشد دوباره، بعد از برطيرف شيدن تينش خشيک یبرا یاهگ یک یتعبارت است از قابل یمترم

از  یمسيتلزم وجيود برخي یاهيانگ یم(. رشيد دوبياره و تيرم1375 یيد،)نورمند مؤ یعملکرد در اثر خشک یزناچ

که  یاهانیگ یهاباشد که در برگی(  مABA) یکآبسز یدهورمونها اس یناز انواع ا یکیاست  یداخل یهاهورمون

دچيار  یياهگ یيبترت ینگردد تا بيدیها موزنهکرده و سبب بستن ر یداپ یشاند افزاقرار گرفته یدر معرض خشک

 (.1996نگردد )بلوم و همکاران،  یدتنش شد

 یمقاومت به خشک یبرا ینشگز یارهایمع -5-1

های خالص در دامنه وسیعی از تغییرات محیطی، در اصيالح نباتيات از اهمیيت فراوانيی مقایسه عملکرد الین

هيای مقياوم و تشخیص حساسیت محیطی و ژنوتیپ برخوردار است. چندین روش تجزیه پایداری عملکرد جهت

های متنوع شرایط محیطی دارای تنش و غیر مقاوم در شرایط متنوع محیطی گزارش شده است. منظور از محیط

های سازگار به شيرایط های مقایسه عملکرد انتخاب ژنوتیپباشد و هدف اصلی از آزمایشبدون تنش یا عادی می

بطور کلی مشخص شده است که برای گزینش ارقيام مقياوم بيه  (.1992فرناندز، د )باشتنش و شرایط عادی می

متکی شد و بهتر است مجموعه ای از صفات در یک برنامه اصالحی در نظر خاص توان به یک صفت خشکی نمی

(. گیاهان مقاوم به خشکی، گاهی در شرایط عيادی، عملکيردی پيایین تير از گیاهيان 1988بلوم، گرفته شوند )

حساس به خشکی دارند لذا انتخاب از میان مواد ژنتیکی صرفاط نباید به تعيداد معيدودی آزميون محيدود شيود و 

های اصالح گیاهان برای مقاومت به خشکی باید از دو جنبه طراحی شوند و این دو جنبه عبيارت از تنيوع برنامه
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شوند ضيروری ایط آن محیط اصالح میلذا شناخت از محیطی که ارقام برای شراست.  ژنتیکی و شرایط محیطی

 رسد. به نظر  می

 توان به شرح زیر خالصه نمود:های مختلف ارزیابی با مقاومت گیاهان به خشکی را میبطور کلی روش

 بررسی گیاهان یا ارزیابی کردن آنها بر اساس خصوصیات ظاهری و تشریحی -1

خاک خشک شده، یا ایجياد خشيکی بيا اسيتفاده از ش بذر در شرایط خشکی )در یاندازه گیری قدرت رو -2

 ترکیباتی چون مانیتول، کاربو واکس و پلی اتیلن گلیکول(

 قطع آب و شمارش روزها تا موقعی که گیاه به نقطه پدمردگی دایم برسد. -3

 اندازه گیری برخی از صفات فیزیولوژیک نظیر اندازه گیری مقاومت روزنه ها و تجمع پرولین  -4

 مقایسه عملکرد در محیط دارای تنش و محیط فاقد تنش -5

 یصفات مرتبط با تنش خشک -6-1

به شرح زیر تقسيیم  یو فیزیولوژیک ی، مورفولوژیکیتوان در سه گروه فنولوژیکصفات مرتبط با خشکی را می

 بندی کرد:

 مرتبط با خشکی یصفات فنولوژیک -1-6-1

 یشیطول دوره رشد رو -1-1-6-1

امير از  یينا یندر مراحل مختلف رشد متفاوت اسيت بنيابرا یوء خشکشدت اثرات س یزراع یاهاندر غالب گ

را  یتحساسي یشيترینبه نبود آب ب یاهکه گ یزمان یا یاه،رشد گ یبرخوردار است که مرحله بحران یخاص یتاهم

آب در زميان بيه  دودیت(. در غيالت محي1376 ی،معمول در منطقه نباشد )کوچک یدارد مصادف با دوره خشک

 یزودرسي ینگذارد.  بنابرایعملکرد دانه م یبرو یقابل جبران یردانه اثرات غ یلو تشک یسنبله رفتن، گرده افشان

 یطکيه در شيرا هایییش. آزمایدنما یآخر فصل دور یتواند از تنش خشکیآن م یلهبوس یاهاست که گ یاز صفات
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تعداد  عملکرد دانه و یندهد که بیجو انجام گرفته نشان م اهیگ یو در زمان به سنبله رفتن در رو یتنش خشک

کوتياه، عملکيرد  یشيیدوره رشيد رو یکه ارقام دارا یمعن ینوجود دارد. بد یمنف یهمبستگ یک یروز تا گلده

 یيادتریفرار کرده و محصيول ز یدر مرحله گلده یفرصت را دارند که از اثرات تنش خشک ینداشته و ا یباالتر

؛ فیشير و ميورر، 1979باشيد )بليوم، یکوتاه م یشیدوره رشد رو یارقام دارا یها یتاز مز یکی ینکنند. اد یتول

دوره  یدنبا یبه نداد هایدر برنامه ینو عملکرد بالقوه رابطه معکوس وجود دارد بنابرا یزودرس (. البته بین1978

 (.1376 ی،کوتاهتر نمود )کوچک یازرشد را از مقدار مورد ن

 دوره پر شدن دانهطول  -2-1-6-1

بنيدی تيا رسيیدن ( و یيا مجميوع روزهيا از دانيهGDDدوره پر شدن دانه بر حسيب درجيه روزهيای رشيد )

بطيوری کيه برخيی از  ،گيذاردوی طول پر شيدن دانيه تياثیر ميیر شود. شرایط محیطی برفیزیولوژیک بیان می

 (.1991هانيت و همکياران، شيود )کوتاهتر ميیاند که با افزایش دما این دوره گران به این نتیجه رسیدهپدوهش

-دهد که به ازای افزایش یک درجه سيانتیوی گندم نشان میر ای انجام گرفته در تگزاس برهای مزرعهآزمایش

بروکنر ) شودپر شدن دانه، کاسته می دوره روز از طول 1/3گراد به میانگین دمای روزانه در مرحله پر شدن دانه، 

 (.1987و فروبرگ، 

هایی که با هدف ارزیابی تنوع ژنوتیسی ارقام گندم بهاره اجرا ( در آزمایش1987فروبرگ ) و همننین بروکنر 

گزارش نمودند که بین تاریخ گلدهی و طول دوره پير شيدن دانيه همبسيتگی منفيی وجيود دارد و  ،کرده بودند

 باشد.تر مین دانه آنها طوالنیباشد دوره پر شدهایی که تاریخ گلدهی آنها جلوتر از بقیه میژنوتیپ
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 یمرتبط با مقاومت به خشک ییکصفات مورفولوژ -2-6-1

 هابرگ ها و زاویهبودن سطح برگ ها، مومیسطح برگ -1-2-6-1

باشد مرحله رویشی تنش کمبيود آب و عيدم رشيد سيلول های متکی به تورژسانس میرشد سلولی از پدیده

سطح برگ سبب کاهش تعرق و به تبيع آن باعيث شود و کاهش سبب آهسته تر شدن گسترش سطح برگی می

تواند برای مدتی در خاک ذخیيره گيردد. بنيابراین محيدود کم شدن بخشی از تلفات آب شده و مقداری آب می

 های دفاعی گیياه در مقابيل خشيکی در نظير گرفتيه شيود.تواند به عنوان یکی از مکانیسمشدن سطح برگ می

ایين کياهش  ،باشيدکردن میزان توسعه برگ و کاهش نرخ رشد برگهيا ميیمهمترین تاثیر تنش خشکی محدود 

توانيد تجميع مياده باشد و میبدلیل کم شدن میزان تقسیم سلولی و یا طویل شدن سلولها و یا هر دوی آنها می

مطيابق گيزارش ميک کيری و  (.1989ارلير و وان بياول، خشک و عملکرد گیاه زراعی را تحت تاثیر قرار بدهد )

های محیطی مربوط به تغییيرات طيولی بيرگ بیشترین تغییر در سطح برگ تحت تاثیر تنش (1974) انهمکار

یکی دیگر  شود. تغییر در میزان عرض برگ سهم کمتری از تغییرات سطح برگ را به خود اختصاص می دهد.می

رای دریافيت تشعشيع هيا بيها طرز قرار گرفتن آنها بر روی ساقه است زاویيه بيرگاز خصوصیات مربوط به برگ

 ،های عمودی که تشعشع کمتری دریافت ميی کننيدبرگ .گذاردخورشیدی و توزیع آن در جامعه گیاهی اثر می

 های باال بودن عملکردتواند یکی از علتمی معموالط در شرایط کمبود آب دارای وضعیت آبی بهتری هستند و این

ادميدس و همکياران، افقی در شرایط تنش رطيوبتی باشيد ) برگ با هایالین نسبت به برگ عمودی باهای الین

1989.) 

وی بشيره بيرگ ر ت مرتبط با مقاومت به خشکی وجود الیه های مومی به نام کوتیکول بيرااز دیگر خصوصی 

کند. کوتیکول تقریباط شفاف بوده و نور مرئی قادر اسيت از است که در مقابل تبادالت گازی مانند مانعی عمل می

های داخلی تر برگ بشود کوتیکول مانع تبادالت گازی بین برگ و هيوا ميی شيود و از کرده و وارد الیه آن عبور

وجود موم بر روی برگ یک خصوصیت ژنتیکی است یعنی برخی  کند.این طریق از اتالف زیاد آب جلوگیری می
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را  انرژی تشعشعی زیاد تولید آناز گیاهان این قابلیت را دارند که در پاسخ به شرایط محیطی از قبیل خشکی و 

این صفت در بسیاری از گونه ها از جمله گندم به عنوان یک صفت مرتبط بامقاوميت بيه خشيکی  افزایش دهند.

 (.1979فیشر و وود، شناخته شده است )

 تراکم روزنه -2-2-6-1

تاثیر تعدادی  کنند تحتهایی که گیاهان برای مقابله با تنش خشکی از آنها استفاده میها و واکنشمکانیسم

ها در واحيد سيطح مثالط در اثر کمبود آب تعداد روزنه .باشدمی یو فنولوژیک ی، مورفولوژیکیاز صفات فیزیولوژیک

ها تحت کنترل عواميل ژنتیکيی اندازه و تعداد روزنه ،اندازدیابد و این تاثیر، کمبود آب را به تأخیر میکاهش می

در مورد توانایی گیاه برای مقاومت در مقابل کمبود آب در اختیار بگذارند  توانند اطالعات مفیدی رامی هستند و

با توجه به موارد فوق، اندازه و فراوانی روزنه ها نقش مهمی را در مقاومت کلی گیاه  (.1990آستین و همکاران، )

می کننيد.  دارند، ایفا نسبت به انتشار بخار آب و کلیه فرایندهایی را که به نحوی با مصرف آب در گیاه سر و کار

های مقاوم به خشکی خواهد بود. در لذا فراوانی و اندازه روزنه احتماالط معیار مناسبی در شناسایی و انتخاب واریته

ولی در ارزن عکس ایين  های پایینی کاهش می یابد.های باالیی به طرف برگگندم و جو تراکم روزنه ها از برگ

 .( 1972همکاران، میسکین و ) موضوع صادق است

 ارتفاع بوته -3-2-6-1

متفياوت اثيرات  یطيیمح یط. هرچند در شرایدآیاز صفات مهم به شمار م یکیارتفاع بوته در اصالح نباتات، 

 یينتا کنيون درا یکسانی یجنتا ی(. ول1979شده است )فیشر و وود،  یعملکرد بررس یبر رو یاهانارتفاع بوته گ

 یطدر شرا یاهیمحصوالت گ یبر رو تاهیپا کو یکیژنت یربه علت تاث یودامر تا حد ینمورد گزارش نشده است. ا

 یسيتممر یيتفعال یجيهساقه نت یباشد. رشد طول یمورد مطالعه، متفاوت م یکیبوده و بر حسب مواد ژنت یکم آب

 یمي یم( کنتيرل و تنظيRht3,Rht2,Rht1) یپاکوتياه یصفت توسط ژنها ینهاست. ا یانگرهم یواقع در پا یها
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 یمهمتر(، ن یسانت100-130به سه گروه پا بلند ) یپاکوتاه یبا ژنها مرتبطشود ارقام گندم از نظر داشتن صفات 

عمومياط بيا  یاهارتفاع گ یکشوند. ژنت یم یممتر( تقس یسانت 50-75متر( و پا کوتاه ) یسانت 75 -100پا کوتاه )

پيا  یهيا یيپن ژنوتیدارد بنيابرا یانگرهتعداد م یاگ و بر تعداد بر یزن یها در ارتباط است و اثر کم یانگرهطول م

 100باشند. در شرایط کمبود آب گیاهان پا بلند ) یپا بلند م یها یپمتفاوت از ژنوت یساختار کانوپ یکوتاه دارا

بيا  ییسانتی متر به باال( عملکرد دانه بهتری نسبت به گیاهان پا کوتاه دارند زیرا وزن خشک قسيمت هيای هيوا

ارقيام  یيندر ا یشيترارقام پا کوتاه منجر به عملکرد دانه ب یشترو شاخص برداشت ب یابد یکاهش ارتفاع نقصان م

از  یرتبخ یزانشود که میباعث م یهدر مراحل اول یمپا بلند در مناطق د یهاگندم یعشود. به عالوه رشد سرینم

 ایشامر منجر به افيز ینو ا یابد یششود افزا یده متعرق استفا یاز آب که برا یسطح خاک کاسته شود و نسبت

 (.1992گردد )رینارد، یم یمقاومت به خشک یشافزا یتاستفاده از آب و در نها ییکارآ

 طول پدانکل یا گردن سنبله -4-2-6-1

ها در فتوسنتز بعيد از گليدهی ها و پدانکلهای برگی، سنبلهدر گندم، همانند سایر غالت سطح برگ و غالف

شيود. هستند. امّا غالباط، سطح برگ در شاخص سطح برگ و محاسبات دوام سطح برگ در نظر گرفته ميیسهیم 

لوژیکی در افزایش عملکرد مهم تلقی ادامه فرایند بعد از گلدهی یعنی از گلدهی تا رسیدن محصول از نظر فیزیو

نمایيد )اسيالفر و را تيامین ميی شود و در این شرایط پدانکل بخشی از نیازهای آسیمیالتی بيرای رشيد دانيهمی

های محلول در آب از جمله فروکتيان و (. و از سوی دیگر این صفت با داشتن ذخایر کربوهیدرات1994ساوین، 

کند برآورد شده است که تحت وقت قابل انتقال به هنگام پر شدن دانه عمل میهای منشاسته، به عنوان اندوخته

در صد در  40درصد در شرایط تنش خشکی و گرما بیش از  12تا  10ساقه  شرایط نرمال اندوخته کربوهیدارات

لکرد (. زیادی طول پدانکل تحت شرایط تنش با عم1992عملکرد نهایی گندم نقش دارند )داویدسون و چیوالر، 

انيه بنابراین اهمیت زیاد طول پدانکل و نقش آن هنگام پر شدن د دارد. داریدیک همبستگی مثبت و معنیبیولو

 .(1994شود )اسالفر و ساوین، دار مشخص میهای تنشو دانه تحت شرایط محیط و افزایش عملکرد بیولوژیک
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 تعداد پنجه بارور -5-2-6-1

تعداد پنجه بارور برای تولید عملکيرد بیشيتر در  ، باال بودنکنترل عوامل ژنتیکی است اغلب تحت دهیپنجه

این صفت در مناطقی که تينش خشيکی قبيل از  رود. امامی شرایط محیطی مساعد، یک صفت مطلوب به شمار

هيای کيم پنجيه، عملکيرد بیشيتری این شرایط واریته دهد درمی اغلب عملکرد را کاهش ،افتدمی گلدهی اتفاق

های خود را در اثر تنش خشکی قبيل از گليدهی از های پر پنجه تعداد زیادی از پنجهخواهند داشت، زیرا واریته

سنبله های بارور حاصل از آنها نیز، در مقایسه با واریته های کم پنجه، دارای تعداد دانه کمتری دهند و می دست

های پر پنجه عموماط عملکرد بهتری تولید افتد واریتهباشد. اما موقعی که خشکی در اواخر دوره رشد اتفاق میمی

 (.1373، اربط کنند )کاظمیمی

 هاریشك -6-2-6-1

هيا در زميان بيروز توانند فتوسنتز انجام دهند. ریشکپالست بوده، و بنابراین میها دارای روزنه و کلروریشک

توانند کاهش جذب مواد فتوسنتزی توسيط بيرگ می دهند و از این طریقتنش خشکی عمل فتوسنتز انجام می

 ایالینهي ( با بررسی بيازدهی مصيرف آب و میيزان فتوسينتز در1995ویریچ و همکاران ) پرچم را جبران کنند.

پر شدن  یهایزوژن گندم ریشکدار و بدون ریشک دریافتند ریشک تاثیر معنی دار بر فتوسنتز سنبل در مراحل اول

باشد. نظر های طویل میدر غالت داشتن ریشک به شرایط خشکی سازگاری هایروش دانه دارد. بنابراین یکی از

بليوم، ) اسيتبرخيوردار  نیيز ایوراثيت سيادهبه اینکه صفت ریشکدار بودن به سهولت قابل تشخیص بيوده و از 

های متحمل بيه ژنوتیپ تواند به عنوان معیاری برای گزینشبنابراین در مناطق دارای تنش خشکی می .(1989

 .مورد استفاده قرار گیرد تنش رطوبتی
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 مرتبط با مقاومت به خشکی یصفات فیزیولوژیک -3-6-1

 هاتنظیم روزنه -1-3-6-1

گیرد، ليذا این دلیل است که اتالف آب و جذب دی اکسید کربن از طریق آنها صورت می به اهمیت روزنه ها

باز بودن بیشتر روزنه ها از نقطه نظر انجام فتوسنتز مطلوب و از نظر ذخیره و نگهداری آب بيرگ نيامطلوب ميی 

شود. منظور از یای در گیاهان از نظر بهبود کارائی مصرف آب خصوصیتی مفید محسوب محساسیت روزنه ،باشد

گیاهيان  یپاسخ فیزیولوژیک ،باشدای افزایش مقاومت آن به موازات پیشرفت تنش کمبود آب میحساسیت روزنه

صيورت های برگ ( سلولABAها از طریق افزایش مقدار اسید آبسزیک )به تنش کمبود آب با بسته شدن روزنه

( ABAتجميع ) تيوان گفيتبنابراین می (.1376)کوچکی،  شودو بدین طریق از اتالف آب جلوگیری می گرفته

 باشد.به عنوان شاخصی جهت پیشگویی چگونگی مقاومت به خشکی  دتوانمی

 هاای شدن برگلوله -2-3-6-1

های اصلی گیاهيان بيه خصيوص غيالت ها یکی از مکانیسمبعد از کامل شدن سطح برگ یا اتمام توسعه برگ

شرایط تنش خشکی ارقامی کيه  (.1989ادمدس و همکاران، ) است هالوله شدن برگ برای سازگاری به خشکی

 گیيرد.شود نسبت به ارقامی که فاقد این ویدگی هستند کمتر تحت تاثیر تنش قرار ميیای میهای آنها لولهبرگ

 .تواند مورد ارزیابی قرار گیرد ای شدن برگ از صفاتی است که از طریق مشاهده در مزرعه میلوله

اسمزی: یکی از تغییرات فیزیولوژیک که به هنگام توسعه خشکی ممکن است روی بدهد تنظیم تنظیم فشار 

فرایندی است کيه پتانسيیل  ،(. تنظیم اسمزی، یا ذخیره امالح بوسیله سلول1372اسمزی است )حکمت شعار، 

اسمزی است کيه کند، تغییر در پتانسیل آب بافت در نتیجه تغییر فشار آب را بدون کاهش تورژسانس کمتر می

تنظیم اسمزی نباید با ازدیاد غلظت اميالح در ميدت پسيابیدگی اشيتباه  جزئی از پتانسیل آب می باشد. نیز آن

این پدیده اکثراط توسط افزایش  ،دهدشود، تنظیم اسمزی اجزای محلول در سلول را بدون تغییر حجم افزایش می
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نتيایج  .( 1991تيایز و زایگير، پيذیرد )انجام ميی k+ه یون غلظت موادی نظیر قندها، اسیدهای آلی و یونها بوید

هيای مقياوم بيه خشيکی از نظير پایيداری اده است که واریتهدهای انجام یافته بر روی ارقام گندم نشان آزمایش

هيای عملکرد تحت شرایط تنش خشکی طوالنی مدت، دارای ظرفیت تنظیم اسمزی بياالتری نسيبت بيه واریتيه

 (.1989بلوم، باشند )حساس به خشکی می

 ای ساقه به دانهانتقال مواد ذخیره -3-3-6-1

ای به دانيه های ساقهمرتبط با مقاومت به خشکی در گیاهان، انتقال اندوخته یپدیده های فیزیولوژیک یکی از

گیرد نقيش زمانی که تولید مواد فتوسنتری تحت تاثیر خشکی قرار می است.در حال رشد بعد از مرحله گلدهی 

ادمدس و همکياران، یابد )ها به عنوان منبعی در پر شدن دانه افزایش میای ساقه بویده کربوهیدراتذخیرهمواد 

ها بوسیله سياقه گنيدم در زميان بيه در یک آزمایش که جهت بررسی متابولیسم و ذخیره کربوهیدرات (.1989

ذخیيره قنيدها در قسيمت پيایین  نمیيزاموید این است که بیشترین  ،سنبله رفتن و رسیدگی دانه انجام گرفته

واردالو و ویلين )باشيد ميی غالف برگ پرچم پوشیده می شود( و میانگره ماقبل آخر پدانکل )قسمتی که بوسیله

نظر به اینکه مقدار مواد ذخیره ای ساقه در زمان گليدهی نقيش مهميی در پير شيدن دانيه در  (.2000برینک، 

و میيزان فتوسينتز قبيل از گليدهی بيه  زیادراین ممکن است رشد بناب .شرایط تنش خشکی بعد از گلدهی دارد

 (.1989ادمدس و همکاران، تحمل به خشکی در نظر گرفته شوند ) معیاری جهت باال بردنعنوان 

 شاخص برداشت -4-3-6-1

شاخص برداشت در گندم عبارت از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک بيوده و کيارایی تخصيیص ميواد 

-تحت تاثیر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل بین این دو می . این شاخصدهدعملکرد دانه را نشان میفتوسنتزی به 

توان به دو دسته تقسیم نمود دسته اول اجزاء اصيلی عملکيرد دانيه می  عوامل موثر بر شاخص برداشت را باشد.

 از اجزا عملکرد هسيتند ات که غیربقیه صف .هستند که باال بودن آنها باال بودن شاخص برداشت را به همراه دارد
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دوناليد و هيامبلین، شيود )گیرند و افزایش این صفات به کاهش شاخص برداشت منجر میمی در دسته دوم قرار

اثر تنش خشکی در قبل از مرحله گليدهی بير روی کياهش  ند( اظهار داشت1990استین و همکاران )  .(1976

زارهيا بعالوه شاخص برداشت در دیم .رحله بعد از گلدهی استتنش خشکی در م وقوعشاخص برداشت بیشتر از 

 کمتر از شرایط آبی است.

 های گزینش برای تشخیص ارقام مقاوم به خشکیشاخص -7-1

یکی از اهداف استراتدیک در برنامه های به ندادی، معرفی یک یا چند ژنوتیپ سازگار برای کشت در یيک یيا 

شيود. از مهمتيرین های متفاوت بررسی میها در محیطاین ژنوتیپ چند منطقه است، در این راستا عکس العمل

ها به شرایط محیطی مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط است. پایيداری های ارزیابی عکس العمل ژنوتیپشاخص

هایی که دارای شيرایط محیطيی عملکرد یک ژنوتیپ از طریق عدم تغییرات قابل مالحظه یک ژنوتیپ در محیط

به عبارت دیگر هدف اصلی اجرای آزمایشات مقایسه  (.1981روزیل و هامبلین، شود )ارزیابی می ،نباشندیکسان 

باشد می های سازگار به شرایط دارای تنش و شرایط عادیهای مختلف، انتخاب ژنوتیپعملکرد در مناطق و سال

 (.1992فرناندز، )

 گروه تقسیم می شوند:  چهارر و بدون تنش به ژنوتیپ ها براساس عملکردشان در شرایط محیطی تنش دا

 :ژنوتیپ هایی که در هر دو محیط برتری دارند.A گروه

 : ژنوتیپ هایی که فقط در محیط مطلوب برتری دارند Bگروه

 : ژنوتیپ هایی که عملکرد نسبتاط باال در محیط دارای تنش دارند.Cگروه

 یین دارند.: ژنوتیپ هایی که در هر دو محیط عملکرد پاDگروه 

چندین معیار برای گزینش ژنوتیپ های مقاوم به خشکی بر اساس عملکرد آنها در شرایط تنش و عدم تينش 

 پیشنهاد شده است که عبارتند از:
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 (1TOLشاخص تحمل به تنش  ) -1-7-1

را پیشنهاد نمودند و عبارت از اختالف بین عملکرد یک ژنوتیپ در  TOL( شاخص 1981یل و هامبلین )زرو

 باشد.شرایط تنش و بدون تنش می

sY-pTOL=Y 

-می ژنوتیپ در شرایط تنش همان عملکرد sYعملکرد یک ژنوتیپ در محیط بدون تنش و  pYدر این رابطه 

مقيدار  ودنپيایین بيبوده و بنيابراین ها به تنش زیاد حساسیت ژنوتیپ ،بیشتر باشد TOLهر چقدر مقدار  باشد.

TOL های مطلوب است. گزینش بر اساس معیار مناسبی جهت انتخاب ژنوتیپTOL ای همعادل انتخاب ژنوتیپ

ر اغليب د .های با عملکرد پایین در شرایط بيدون تينش اسيتدارای عملکرد باال در تحت شرایط تنش و ژنوتیپ

اسيت. مثبيت  Ysو  Tol منفيی و همبسيتگی بيین  Ypو   TOL های مقایسه عملکرد همبسيتگی بيینآزمایش

 (.1992فرناندز، امکان پذیر نیست ) Cاز  Aگروه   ژنوتیپ هایجدا کردن  بنابراین توسط این شاخص

 (2MP)  وریبهره میانگینشاخص   -2-7-1

 .عبارت از میانگین عملکرد یک ژنوتیپ در هير دو محيیط تينش دار و بيدون تينش ميی باشيد Mpشاخص 

 وليی ایين شياخص ،می گيردد  معموالط موجب افزایش متوسط عملکرد در هر دو شرایط  MP گزینش بر اساس

 (.1992فرناندز، ندارد ) Bرا از گروه  Aتوانایی تفکیک گروه 

2

sp YY 
 =MP  

                                                      
1 Tolerance Index 
2 Mean productivity  
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 (1SSIشاخص حساسیت به تنش  ) -3-7-1

 پیشنهاد گردیده و از رابطه زیر بدست می آید: (1978)شاخص توسط فیشر و مورراین 

  
SI

YY
SSI

ps /1
 

SY عملکرد ژنوتیپ مورد نظر در شرایط تنش: 

PYعملکرد ژنوتیپ مورد نظر در شرایط بدون تنش: 

2SI و از رابطه زیر محاسبه می شود. می باشدبین صفر تا یک  بوده و میزان آن: شدت تنش 

SYمیانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط دارای تنش= 

PYمیانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش = 
















P

S

Y

Y
SI 1 

ژنوتیپ مورد نظر نسبت به خشکی حساسیت کمتری خواهد داشت و در  .نزدیکتر باشدPYبه SYهر چه مقدار

 آن ژنوتیپ کوچکتر خواهد بود. SSIنتیجه مقدار 

اگير . دآنهيا مشيخص نميو SSIتوان از مقایسه مقادیر به خشکی را می هاژنوتیپمقاومت یا حساسیت نسبی 

 مطالعياتبيه خشيکی اسيت در اکثير  ژنوتیپ زیادشاخص حساسیت کوچکتر از یک باشد نشان دهنده مقاومت 

کيه توسيط  هياییژنوتیيپشده اسيت. بطيور کليی  مثبت گزارش SSI با TOLبین  ، همبستگیمقایسه عملکرد

 .ر اسيتاند دارای عملکرد بالقوه کمی هستند ولی در شرایط تنش عملکرد آنهيا بیشيتانتخاب شده SSIشاخص 

 .را ندارد C از گروه  A ردن گروهنیز توانایی جدا ک  SSIبنابراین شاخص

                                                      
1 Stress susceptibility index 
2. Stress Index  
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 (1GMP) وریبهره هندسی میانگینشاخص  -4-7-1

 گردد:این شاخص با استفاده از رابطه زیر برآورد می

  PS YY=GMP 

خیلی زیاد باشد  PYوSYبر اساس میانگین حسابی است در صورتی که اختالف بین MPنظر به اینکه محاسبه 

 شدید بین به اختالفاما به سبب اینکه میانگین هندسی حساسیت زیادی  بود.خواهد  اریب همراهبا  MP برآورد

SY و PY  ندارد لذا شاخص بهتری ازMP  برای تفکیک گروه A (.1992فرناندز، هاست )از سایر گروه 

 (2STIبه خشکی )شاخص تحمل  -5-7-1

 شود:از رابطه زیر برآورد می

 2
.

P

SP

P

S

S

S

P

P

Y

YY

Y

Y

Y

Y

Y

Y
STI   

عملکرد ژنوتیپ ميورد نظير  SYنظر در شرایط بدون تنش،  عبارت از عملکرد ژنوتیپ مورد PYدر این فرمول 

ه ژنوتیپ یمیانگین عملکرد کل SYها در محیط بدون تنش و ژنوتیپ میانگین عملکرد کلیه PYدر شرایط تنش،

پتانسیل  ودار، نشانگر تحمل برای یک ژنوتیپ در محیط تنش STIمقدار بیشتر  در محیط دارای تنش می باشد.

شيرایط عملکيرد  در هير دو کند کهارقامی را انتخاب می  STIفرناندزهای یافتهباشد. بر اساس عملکرد باالتر می

. بنيابراین نشان دهنده تحمل زیاد به تنش و عملکيرد بيالقوه زیياد اسيت STIومقادیر زیاد  باشد بیشتری داشته

ن یيک شياخص تفکیک نموده و به عنوا Cو  Bهای را از گروه Aهای گروه بتواند ژنوتیپ STIرود که انتظار می

 د.های چهار گروه از هم عمل نماینوتیپها در تفکیک ژبرتر، نسبت به سایر شاخص

                                                      
1 Geometric Mean Productivity 
3 Stress Tolerance Index 
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 (1YSIشاخص پایداری عملکرد  ) -6-7-1

 شود.بصورت زیر برآورد می

P

S

Y

Y
YSI   

 شتين بيدون شيرایط در آن عملکيرد به را تنش شرایط در رقم یک عملکرد ،(YSI) عملکرد پایداری شاخص

 بنيابراین باشد، خشکی به مقاوم هایژنوتیپ شناسایی برای مناسبی شاخص تواندمی شاخص این. میکند ارزیابی

ما و و اسيکاپا، باشيند )بوسيال داشيته زیيادتری عملکيرد شرایط، دو هر در باالتر YSI با ارقامی که رودمی انتظار

1984.) 

  

  

                                                      
2 Yield stability Index 
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Effect of supplimentary irrigation on grain yield and yield 

components in promising bread wheat genotypes 

Morteza Kamrani, Asghar Mehreban and Manoochehr Shiri 

Abstract 

Among the different environmental stresses, drought is the constraint that induces a highly 

negative effect on crop production. In order to evaluate drought tolerance in dryland wheat 

genotypes, 36 genotypes were studied in a randomized complete block design with three 

replications under rainfed (drought stress) and supplemental irrigation conditions during 2016–

2017 growing season at the Research Farm of Moghan College of Agriculture and Natural 

Resources. Results of analysis of variance showed the significant difference among genotypes for grain 

yield in both rainfed and supplemental irrigation conditions. Combined analysis of variance over two 

experiments showed that drought stress significantly increased grain yield. Under supplemental 

irrigation condition, genotypes 22, 34 and 21 had the highest grain yield by an average of 3143, 3089 and 

2921 kg/ha, and under rainfed condition, genotypes 20, 22 and 27 produced the highest grain yield with 

an average of 2647, 2610 and 2558 kg/ha, respectively. In order to identify drought tolerance genotypes, 

drought resistant indices such as tolerance index (TOL), stress susceptibility index (SSI), mean 

productivity (MP), geometric mean productivity (GMP), stress tolerance index (STI) and yield stability 

index (YSI) were used. GMP, MP and STI indices were highly correlated with grain yield under both 

stress and non-stress conditions. Therefore, they were introduced as suitable indices to identify superior 

genotypes for both environmental conditions. Based on principal component analysis and three 

dimensional graph, genotypes 22, 34, 33 and 15 were identified as drought tolerant genotypes 

and 7, 17, 14 and 1 were identified as drought sensitive genotypes. Cluster analysis with Ward's 

method based on grain yield under supplemental irrigation (Yp) and rainfed (Ys) conditions and 

drought-tolerance indices divided the 36 genotypes into four groups, therefore this result was 

consistence with results of principal component analysis. 

Keywords: Bread wheat, Supplemental irrigation, Drought stress, Grain yield, Drought tolerance 

indices 
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