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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  91بهار ، اول، شماره  پنجمجلد

122-105  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام گندم نان  تجزیه ژنتیکی براي برخی از
  

  2و آقافخر میرلوحی 2المجید رضاییدعب،  2احمد ارزانی، 1مقدم زاده محسن اسماعیل*

  د دانشگاه صنعتی اصفهاناستا2، بذر سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وؤاستادیار پژوهش م1
  10/3/90 : ؛ تاریخ پذیرش20/1/89: تاریخ دریافت

  1چکیده
ین و رقم  ال14منظور تعیین سهم ژنتیکی صفات مؤثر در تحمل به تنش خشکی در  هاین مطالعه ب

که از جنبه واکنش به خشکی در دو گروه متحمل و حساس قرار گرفته بودند، در دو شرایط تنش 
هاي کامل تصادفی با سه  صورت طرح بلوك رطوبتی و رطوبت کافی در قالب دو آزمایش جداگانه به

گیري  اندازهاساس طرح دو کارولیناي شمالی براي صفات تجزیه واریانس مرکب بر. ام گردیدتکرار انج
تنش براي همه   والد نر در دو شرایط رطوبتی تنش و غیر نشان داد که اثر ژنوتیپ F1شده در نسل 

پذیري  قابلیت ترکیب. دار بود جز اجزاء عملکرد دانه شامل تعداد دانه در سنبله و بوته معنی هصفات ب
داري با محیط  تر صفات اثر متقابل معنیعمومی ارقام در شرایط تنش رطوبتی متفاوت بود و براي بیش

دلیل وجود اثر متقابل  هپذیري خصوصی صفات ب در شرایط غیرتنش، برآوردهاي وراثت. وجود داشت
ثرتر بودن طالعه نشان داد که براي مؤاین منتایج . تر از شرایط تنش بودند محیط بیش در ژنوتیپ

 در دو شرایط بدون تنش و با تنش گزینشالزم است  نژادي در تحمل به تنش خشکی، هاي به برنامه
تحمل به ها براي  عنوان معیاري قوي در غربال ژنوتیپ شاخص برداشت نیز به. رطوبتی انجام گردد

 .گردد تنش خشکی معرفی می
  

  پذیري  گندم نان، تنش خشکی، تجزیه ژنتیکی، وراثت: کلیديهاي واژه
  
  

                                                        
  mohsen_esma@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 218 کشت آن به  گیاهان زراعی است که سطح زیراز جمله) .Triticum aestivum L(گندم 

این گیاه زراعی، محصول ). 2009نام،  بی(گردد   میلیون تن بالغ می650میلیون هکتار و تولید آن به 
ترتیوان و پفیفر، (باشد   درصد جمعیت دنیا به آن وابسته می35 کشور است و غذاي حداقل 43اصلی 
و  میلیارد نفر رسیده 8/6دود  به ح2009ر سال هاي موجود، جمعیت جهان د اساس برآورد بر ).1999

فائو، ( میلیارد نفر برسد 9 و 8ترتیب به   به2050 و 2025هاي  رود این جمعیت در سال انتظار می
باید افزایشی بالغ بر  ، می2025بی به نیاز این جمعیت، تولید جهانی گندم تا سال منظور دستیا هب). 2006

 درصد برآورد 8/1این افزایش در کشورهاي در حال توسعه .  هر سال داشته باشديازا  درصد به3/1
افزایش تولید به توانایی در حصول ) 2000 (  بنا بر نظر بلوم). 2004آروس و همکاران، (شده است 

این امر هنگامی . هاي باالتر از واحد سطح در مقایسه با افزایش سطح برداشت بستگی دارد ردعملک
 زنده  هاي محیطی غیر  گندم با تنشگردد که تصور شود بخش زیادي از مناطق زیر کشت  تر می پیچیده

 را از جمله رطوبت و درجه حرارت روبرو هستند که این امر شدیداً تولید این محصول و ثبات آن
  ).1996ریچارد، (نماید  تهدید می

توان سود جست که چهار ویژگی  در اصالح گیاهان براي تحمل به تنش خشکی از صفاتی می
شامل نقش مؤثر در تحمل به تنش و پایداري عملکرد، ارزیابی آسان و تظاهر در زمان مناسب در طول 

قبول از جنبه زمانی و هزینه  ارزیابی قابلپذیري باال و باالخره  چرخه رشد گیاه، برخورداري از توارث
پیشرفت ژنتیکی براي . باشد تر می تر و راحت گونه صفات مطمئن گزینش براي این. را داشته باشند

  ).1989بیکر، ( باشد تر می پذیري باالتر نیز بیش صفات با وراثت
 آن، نشان دادند که در آلل در شرایط تنش و بدون  با انجام تجزیه داي) 1993(خیراهللا و همکاران 
ها در کنترل  توجه است و اثر افزایشی و غیرافزایشی ژن پذیري عملکرد دانه قابل شرایط مطلوب، وراثت

پذیري خصوصی عملکرد دانه گندم  با تعیین وراثت) 1994(در مقابل اهدایی و وینز . آن سهیم هستند
پذیري پایینی  ین صفت از وراثتدر دو شرایط تنش خشکی و آبیاري کامل، گزارش کردند که ا

بر سهم اثر   اند که عالوه مدعی شده) 1996(با این وجود، حسن و همکاران . باشد برخوردار می
ها، هر دو بخش  آن. ها نیز در کنترل این صفت بارز است افزایشی آن ها، سهم اثر غیر افزایشی ژن

  .دانند در توارث تعداد دانه مؤثر میواریانس ژنتیکی مشتمل بر اثر افزایشی و غیرافزایشی را 
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خصوص وزن دانه، مقدار نسبتاً متوسطی  هپذیري اجزاء عملکرد، ب با بررسی وراثت) 1984(کاماك 
پذیري  وراثت) 1994( مو و کرونستد مقابلدر . پذیري خصوصی آن گزارش کرده است را براي وراثت

پذیري شاخص برداشت موضوع  تعیین وراثت .اند خصوصی باالیی را براي این صفت برآورد نموده
را براي آن گزارش میزان پایین  )1995(که زائو و همکاران  طوري همطالعه چند محقق بوده است، ب

 درصد براي شرایط 20 و 60ترتیب  هپذیري این صفت را ب نیز وراثت )1994(اهدایی و وینز . اند نموده
این محققان، پایین بودن برآورد واریانس ژنتیکی و . اند آبیاري معمولی و تنش خشکی گزارش نموده

با توجه به موارد فوق، اصالح براي  .اند محیط را علت این امر دانسته درباال بودن اثر متقابل ژنوتیپ 
 .آید شمار می نژادي گندم نان به هاي به  مهم در برنامهتحمل به تنش رطوبتی از جمله اهداف بسیار

ثر در تحمل به تنش رطوبتی و تعیین ؤپذیري صفات م منظور این مطالعه با هدف تعیین وارثت بدین
  . طراحی و اجرا گردید در گندمفزایشی براي صفات مرتبط با تحمل به خشکی ا سهم اثر افزایشی و غیر

  
  ها روش ومواد 
اي  ، مطالعه)1جدول (هاي گندم نان   منظور بررسی ژنتیکی تحمل به خشکی در برخی از ژنوتیپ          هب

 نژادي بخش تحقیقات غالت مؤسسه اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر کـرج      مدت سه سال در مزرعه به    هب
) 1952( دو کامـستاك و رابینـسون   هاي مورد مطالعه بر پایه طـرح     گیري بین ژنوتیپ    دورگ. اجراء شد 
هاي والـدي بـه    منظور تعیین سهم ژنتیکی صفات مؤثر در تحمل به تنش خشکی، ژنوتیپ      هب. انجام شد 

ها، در شرایط خـشکی و تـأمین رطوبـت کـافی در      آن F2و نسل ) F1( نتاج حاصل از تالقی 49همراه  
ی با سـه تکـرار مـورد ارزیـابی قـرار      هاي کامل تصادف صورت طرح بلوك قالب دو آزمایش جداگانه به  

  .گرفتند
از هر ژنوتیپ والدي و هر نسل . طول یک متر کشت شدنده مواد آزمایشی در روي یک ردیف ب

F2 ،20 بذر و از هر تالقی F1  بذر از یک رقم جو در انتهاي ردیف کشت 10 بذر به همراه 10تعداد 
منظور  هب.  بودAتبخیر از سطح طشت تبخیر کالس متر  میلی 120±3مبناي تنش، آبیاري پس از . گردید

.  لیتر در ثانیه استفاده شد2/0هایی با دبی  ها از پارشال فلوم و سیفون تعیین حجم آب ورودي به کرت
آبیاري در هر میزان آب . شد  دقیقه بود و پس از آن آبیاري متوقف می6مدت زمان در هر دور آبیاري 

هاي   و ژنوتیپF1 ،F2هاي  تجزیه و تحلیل نسل .کتار تعیین گردیدمکعب در ه متر1200دور برابر 
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با استفاده ) 1952(اساس طرح دو کامستاك و رابینسون  تعیین اجزا واریانس ژنتیکی، برمنظور هوالدي ب
ضی میانگین هاي ریا پذیري صفات موردمطالعه بر پایه امید توارث. انجام شد) SAS) 2000افزار  از نرم

  . متشکله واریانس محاسبه شدحاسبه اجزامربعات و م
  

  هاي گندم نان مورد مطالعه  شجره، عادت رشد و منشاء ژنوتیپ-1جدول 
 واکنش به خشکی عادت رشدي شجره یا منشاء رقم/ الین

 متحمل بهاره Tan/Vee//Opata) سیمیت( زاگرس

 متحمل بهاره Stm/3/kal//V534/Jit/716 کویر

 متحمل رهبها سیمیت 1ناك ویري

 متحمل زمستانه Kaz/Tr71/3/Maya/Bb//inia/4/Sardari 2آذر 

 متحمل زمستانه Hys//Drc*2/7c/3/2*Rsh بک کراس روشن

 متحمل زمستانه/ بینابین رقم بومی ماهوتی

 متحمل زمستانه رقم بومی سرداري

 حساس زمستانه فرانسه 2گاسپارد

 حساس زمستانه انگلستان 3چارجر

 حساس زمستانه نگلستانا 4ریالتو

 حساس زمستانه انگلستان 5یامهیل

 حساس زمستانه انگلستان 6نورمن

 حساس زمستانه انگلستان 7مروآ

 حساس زمستانه انگلستان 8ویرمارین
  

                                                        
1- Veery/ Nacozari 
2- Gaspard 
3- Charger 
4- Rialto 
5- Yamhil 
6- Norman 
7- Merua 
8- Virmarin 
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  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی براي دو تیمار رطوبتی محدود و کافی نشان داد 

وقوع تنش موجب ). 2جدول (دار بوده است  ر رطوبتی از نظر کلیه صفات معنیکه تفاوت دو تیما
کاهش مواد  ).3جدول (گردید  F1هاي نسل  هاي بارور بوته  درصد کاهش در تعداد پنجه6/19

اند،  هایی که دیرتر تشکیل شده فتوسنتزي و اختالل در تعادل بین منبع و مخزن موجب شد تا سنبله
ارتفاع بوته، طول پدانکل و میانگره زیر آن با وقوع  . شده و عقیم و پوك باقی بمانندموقع پره نتوانند ب

هاي رویشی و زایشی در  رقابت بخش. درصد کاهش یافتند 6/8 و 5/9، 7/9ترتیب  تنش رطوبتی به
تر  ها و اختصاص کم طرف دانهه  ب تر انتقال مجدد این مواد از ساقه تخصیص مواد پرورده و سهم بیش

تنش  ها در شرایط تنش در مقایسه با حالت غیر  گره گردد تا فاصله میان ها موجب می ن به رشد میانگرهآ
ها در شرایط تنش  ها، عامل اصلی کاهش ارتفاع بوته رغم تثبیت تعداد گره این کاهش علی. کاهش یابد

 .بود

 3/31 و 7/16ترتیب  در بین اجزاي اصلی عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در بوته به
ر مرحله ها د  عقیم شدن برخی از گلچه در شرایط تنش. درصد در شرایط تنش کاهش یافتند

 دلیل عدم تعادل بین منبع و مخزن ههاي بارور ب افشانی و عدم توانایی در پرکردن همه گلچه  گرده
 کاهش.  کاهش یابدF1هاي نسل  دنبال آن تعداد دانه در بوتهه موجب شد تا تعداد دانه در سنبله و ب

ع موجب شد تا وزن دانه در شرایط منظور ایجاد تعادل در ارتباط بین مخزن و منب هتعداد دانه در سنبله ب
 ز در شرایط تنش درها نی عملکرد بوته.  درصد نیز افزایش یابد5/0میزان  تنش کاهش نیافته و حتی به

علت این نتیجه، کاهش تعداد دانه در ). 3جدول ( درصد کاهش یافت 9/31تنش به میزان مقایسه با غیر
و تعداد پنجه بارور عملکرد شامل تعداد دانه در سنبله بوته بود، زیرا این صفت برآیند دو جزء اصلی 

نسبت به میانگین والدین براي  F1در شرایط تنش رطوبتی، متوسط هتروزیس نسل  .در بوته است
  . درصد بود-6/3  و2/15ترتیب  ر و ارتفاع بوته بههاي بارو تعداد پنجه

 براي 9/4عداد پنجه در بوته و براي ت 7/27ترتیب  سط درصد هتروزیس بهتنش متو در شرایط غیر
در بین  .گردد این امر به رقابت براي تخصیص مواد پرورده در شرایط تنش مربوط می. ارتفاع بوته بود

هاي سرداري و مروآ با سایر ارقام در هر دو  ترین تعداد پنجه به نتاج حاصل از تالقی ها بیش تالقی
 تعلق 2  آذردر براي ارتفاع بوته به تالقی ویرمارین ها نیز شرایط اختصاص داشت و باالترین میانگین

  .داشت



 1391، )1 (پنجممجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 
 

 110

  



   و همکارانمقدم  زاده محسن اسماعیل
 

 111

   در شرایط تأمین رطوبت کافی و محدودیت رطوبتیF1هاي صفات مورد بررسی در نسل  میانگین مقایسه -3ول جد
 درصد تغییرات  محدودیت رطوبتی رطوبت کافی صفات

5/23 تعداد پنجه بارور a 9/18 b 6/19 
3/79 )متر سانتی( ارتفاع بوته a 6/71 b 7/9 

4/28 )متر سانتی( طول پدانکل a 7/25 b 5/9 
2/16 )متر سانتی( طول میانگره زیر پدانکل a 8/14 b 6/8 

3/38 تعداد دانه در سنبله a 9/31 b 7/16 
0/905  تعداد دانه در بوته a 0/622 b 3/31  
310/35  )گرم(عملکرد تک بوته  a 052/24 b 9/31  

 5 در سـطح احتمـال   LSD  درصـد 5هایی که در یک حرف مشترك هستند، بر مبنـاي آزمـون    نبراي هر صفت، میانگی  * 
 .باشند دار می ، فاقد تفاوت معنیدرصد

 
 6/3 در مقایسه با ارقام والدي، براي طول پدانکل F1در شرایط تنش رطوبتی برتري نتاج نسل 

 نسبت به میانگین والدین F1تاج متوسط هتروزیس ن.  درصد بود- 67/0گره آن  درصد و براي طول میان
 درصد 9/10 و 4/15ترتیب  گره زیر آن به در شرایط مطلوب رطوبتی براي طول پدانکل و طول میان

  ). 4جدول (دست آمد  هب
  

  . در دو شرایط تنش و رطوبت کافیF1نسل هاي  صفات و میزان هتروزیس تالقی میانگین -4جدول 
  تنش رطوبتی    رطوبت کافی

  F1 والدین هتروزیس   F1 والدین هتروزیس
  صفت

 تعداد پنجه بارور  9/18  4/16  2/15    5/23  4/18  7/27

 )متر سانتی(ارتفاع بوته   6/71  3/74  -6/3    3/79  6/75  9/4

  )متر سانتی(طول پدانکل   7/25  8/24  6/3    4/28  6/24  4/15
  )متر سانتی(طول میانگره زیر پدانکل   8/14  9/14  -67/0    2/16  6/14  9/10
 تعداد دانه در سنبله 9/31  29  0/10    3/38  2/35  8/8

  تعداد دانه در بوته  0/622  7/457  9/35    905  9/638  6/41
  )گرم(عملکرد تک بوته   05/24  4/16  6/46    31/35  7/20  6/70
  WLR(1(سرعت تلفات رطوبتی   -  - -    75/32  7/25  4/27

                                                        
  .ر شرایط رطوبت کافی تعیین گردیداین صفت تنها د - 1
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ا والدین خود براي تعداد دانه در سنبله در  در مقایسه بF1با اعمال محدودیت رطوبتی، نتاج نسل 
 درصد براي تعداد دانه در سنبله 8/8تنش این برتري به  در شرایط غیر.  درصد برتري داشتند0/10حدود 

هاي باالتري در دو  کویر میانگین دربراي تعداد دانه در سنبله نتاج تالقی یامهیل ). 4جدول (بالغ گردید 
ط  نسبت به میانگین والدین در دو شرایF1ها متوسط هتروزیس نتاج نسل  تالقیدر تمام . شرایط داشتند

در مجموع علت برتري ). 4جدول ( درصد بود 6/70 و 6/46ترتیب  بهتنش عملکرد تک بوته  تنش و غیر
هاي بارور،  تر پنجهتوان به تعداد بیش   در مقایسه با ارقام والدي را از جنبه این صفت میF1نتاج نسل 

  .تر در هر دو شرایط رطوبتی مرتبط دانست هاي درشت تر دانه در سنبله و دانهعداد بیشت
گیري شده در نسل  اساس طرح دو کارولیناي شمالی براي صفات اندازهتجزیه واریانس مرکب بر

F1 جز اجزا هتنش براي همه صفات ب  والد نر در دو شرایط رطوبتی تنش و غیر نشان داد که اثر ژنوتیپ 
 والدهاي ماده نیز براي همه  اثر ژنوتیپ. دار بود ملکرد دانه شامل تعداد دانه در سنبله و بوته معنیع

والد ماده براي در  اثر متقابل والد نر). 5جدول (دار بود   آن معنیجز عملکرد بوته و اجزا هصفات ب
محیط  در متقابل والد ماده نتیجه مشابهی نیز براي اثر. دار نبود یک از صفات این مطالعه معنی هیچ

دار نبود  کدام از صفات مورد بررسی معنی محیط نیز براي هیچ دراثر متقابل والد نر . مشاهده گردید
 ).5جدول (

پذیري والدها براي صفت  مقایسه اثر قابلیت ترکیب: F1پذیري عمومی والدها در نسل  قابلیت ترکیب
 و بک کراس روشن در بین والدهاي نر و رقم 2، ماهوتی، آذر تعداد پنجه نشان داد که ارقام سرداري

پذیري عمومی را براي تعداد پنجه داشتند  ترین اثر قابلیت ترکیب ویرمارین در بین والدهاي ماده بیش
تري برخوردار  دهی بیش رسد که ارقام با عادت رشد زمستانه از قدرت پنجه  نظر می هب). 6جدول (

تنش  براي شرایط تنش و غیر ارقام براي صفت تعداد پنجه به تفکیک GCAبررسی اثر . اند بوده
ناك و کویر  مشخص کرد که در بین والدهاي نر ارقام سرداري و ماهوتی باالترین و ارقام ویري

ترین اثر  ترین و در بین والدهاي ماده ارقام مروآ و ویرمارین باالترین و ارقام چارجر و ریالتو کم کم
GCAپذیري عمومی والدها براي عملکرد  اثر قابلیت ترکیبدر این آزمایش  ).6جدول (د  را دارن

ها متفاوت بود، به طوري که در مجموع دو محیط ارقام ماهوتی و زاگرس در بین والدهاي نر  بوته
تالف ترین اثر را داشتند و در بین والدهاي ماده بجز یامهیل، اثر دیگر ارقام اخ ترین و کم ترتیب بیش به

 GCAترین اثر  ترین و کم  در شرایط تنش رطوبتی، بیش).6جدول (داري با یکدیگر نداشت  معنی
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در این شرایط، ارقام . براي عملکرد بوته به ارقام بک کراس روشن و زاگرس اختصاص داشت
ط در شرای.  در بین والدهاي ماده بودندGCAترین اثر  ویرمارین و یامهیل حایز باالترین و پایین

هاي ویرمارین و نورمن در بین  تنش به ترتیب ارقام ماهوتی و زاگرس در بین والدهاي نر و ژنوتیپ غیر
  ).7جدول ( را براي عملکرد دانه در بوته داشتند GCAترین اثر  ترین و کم والدهاي ماده بیش

یط پذیري عمومی والدها براي صفت سرعت تلفات رطوبتی در شرا مقایسه اثر قابلیت ترکیب
ناك و در بین والدهاي ماده  ترتیب ارقام ماهوتی و ویري تنش نشان داد که در بین والدهاي نر به غیر

در مجموع دو ). 7جدول ( را براي این صفت داشتند GCAترین اثر  ترین و کم یامهیل و ریالتو، بیش
ترین   ویرمارین بیششرایط محیطی و در بین والدهاي نر رقم ماهوتی و در بین والدهاي ماده ژنوتیپ

پذیري عمومی هر دو رقم براي صفات تعداد  اثر ترکیب. پذیري عمومی را داشتند اثر قابلیت ترکیب
بنابراین هر دو ژنوتیپ . دنبال آن تعداد دانه در بوته بارز بوده پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و ب

با تغییر شرایط  .ر دو شرایط رطوبتی داشتند د  را براي صفت عملکرد دانه تک بوتهGCAترین اثر  بیش
پذیري عمومی والدها براي صفات مورد بررسی تغییر  محیطی و اعمال تیمار رطوبتی، اثر قابلیت ترکیب

ها متفاوت است و بنابراین شاید الزام انتخاب براي هر  ها در محیط یافت و معلوم گردید که بروز ژن
پذیري  با تغییر محیط اثر قابلیت ترکیب. باشد ناپذیر  بصفت در شرایط محیطی خاص خود اجتنا

 .عمومی والدها براي هر صفت، در برخی از ارقام با افزایش و در برخی دیگر با کاهش مواجه بود
 و 2آذر  پذیري عمومی ارقام بک کراس روشن، درمجموع با اعمال تنش رطوبتی، اثر قابلیت ترکیب

ترین  بیش. لعه نسبت به شرایط رطوبتی عادي افزایش پیدا کردتر صفات مورد مطا کویر براي بیش
 ارقام GCAدر بین والدهاي ماده اثر . ناك اختصاص داشت  به ارقام زاگرس و ویريGCAکاهش اثر 

هاي  تر صفات این اثر در ژنوتیپ براي بیش. تر صفات با افزایش مواجه شد ویرمارین و مروآ براي بیش
  .کاهش داشتنورمن، چارجر و ریالتو 
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ها براي صفات مـورد بررسـی در    والدهاي نر و ماده تالقی    ) GCA(پذیري عمومی     مقایسه قابلیت ترکیب   -6ول  جد
  دار و بدون تنش شرایط محیطی تنشدر مجموع  F1نسل 

 ژنوتیپ
 بارور  پنجه

 در بوته

ارتفاع 
 بوته

طول 
 پدانکل

  گره طول میان
 زیر پدانکل

تعداد دانه 
  در سنبله

تعداد دانه 
 در بوته

عملکرد 
  بوته

           والدین نر

99/1 سرداري a 09/1 b 29/1 b 40/0 a 25/4- c 26/50- bc 66/1- bc 

88/0 بک کراس روشن a 66/1 ab 12/1 b 82/0 a 01/0- abc 30/14 bc 94/1 ab 
65/1 2آذر  a 09/5 a 86/3 a 75/0 a 37/1- bc 07/25 ab 26/1 b 

-48/2 زاگرس b 09/5- d 15/2- cd 31/1- b 91/1- bc 67/115- c 73/5- c 
-39/2 کویر b 57/0- bc 15/1- cd 73/0- b 62/3 a 35/18- bc 32/1- bc 

-27/2  ناك ویري b 04/4- cd 50/2- d 91/0- b 08/2 ab 17/8- bc 76/1- bc 
54/2 ماهوتی a 47/1 b 35/0- bc 14/1 a 07/2 ab 25/153 a 12/7 a 

         والدین ماده
82/4  ویرمارین a 29/7 a 03/3 a 07/1 a 24/3- bc 54/84 a 01/4 a 

-88/0  گاسپارد bc 95/1- cd 31/0 b 28/0 ab 48/1 a 61/11 ab 49/0 ab 

-07/0  یامهیل bc 47/2 b 85/0 b 66/0 ab 14/0 abc 39/8 ab 02/0- ab 

-78/1  چارجر c 79/4- d 43/2- c 77/0- cd 15/1 ab 52/15- ab 55/2- b 

62/1  مروآ b 93/2- d 09/0 b 90/0- d 40/3- c 71/55- b 90/0- ab 

-38/1  نورمن c 97/0 bc 63/0 b 06/0 bc 42/1 a 00/28- ab 46/0- ab 

-40/2  ریالتو c 44/1- cd 36/2- c 24/0- bcd 68/2 a 12/5- ab 71/0- ab 

  .باشند دار می اوت معنیفاقد تف LSD بر مبناي آزمون داراي حروف مشتركي ها میانگینبراي هر صفت 
 

در بین والدهاي نر، : F1هاي تحمل به خشکی در نسل  ارزیابی سرعت تلفات رطوبتی و شاخص
باالترین .  برخوردار بودندترین میانگین سرعت تلفات رطوبتی ناك و زاگرس از کم نتاج ارقام ویري

ترین میانگین به نتاج ارقام  ر بین والدهاي ماده بیشد .ها به رقم نتاج ماهوتی اختصاص داشت میانگین
  ). 8جدول ( ویرمارین و یامهیل اختصاص داشت
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 والدهاي نر 1Fهاي تحمل به خشکی در نتاج  ت رطوبتی و شاخص سرعت تلفاهاي  میانگین مقایسه-8جدول 
   .)حساس به تنش(و ماده ) متحمل به تنش(

 ژنوتیپ
سرعت 

 رطوبتی تلفات

 تحمل
)TOL( 

شاخص 
حساسیت به 

  )SSI (تنش

میانگین 
 عملکرد

)MP( 

شاخص 
تحمل به 

  )STI (تنش

میانگین هندسی 
   عملکرد

)GMP(  
              نروالدهاي 
9/30  سرداري ab 5/21 a 117/1 a 0/28 bc 490/0 bc 8/24 bc 

4/34 کراس روشن بک ab 1/14 ab 824/0 ab 6/31 ab 728/0 ab 6/30 ab 

0/30 2آذر  ab 3/14 ab 855/0 ab 0/31 ab 575/0 bc 8/29 ab 

7/26 زاگرس b 4/14 ab 027/1 ab 0/24 c 406/0 c 6/22 c 

7/36 کویر ab 5/11 b 743/0 b 4/28 bc 583/0 bc 4/27 bc 

4/25  ناك ویري b 4/19 ab 124/1 a 9/27 bc 553/0 bc 4/25 bc 

1/45 ماهوتی a 4/22 a 983/0 ab 8/36 a 879/0 a 9/33 a 

        والدهاي ماده
3/38 ویرمارین a 8/13 a 796/0 b 7/33 a 829/0 a 6/32 a 

7/31 گاسپارد ab 5/14 a 820/0 b 2/30 a 645/0 ab 6/28 ab 

0/44 یا مهیل a 9/20 a 198/1 a 7/26 a 574/0 ab 2/27 ab 

9/20 چارجر b 2/16 a 008/1 ab 1/27 a 516/0 b 0/25 b 

4/33 مروآ ab 0/18 a 976/0 ab 8/28 a 563/0 ab 5/26 ab 

7/32 نورمن ab 9/12 a 802/0 b 2/29 a 640/0 ab 3/28 ab 

2/28 ریالتو ab 2/21 a 072/1 ab 0/29 a 546/0 b 3/26 ab 

داقل در یک حرف مشترك هستند، بر مبناي آزمون هایی که ح  در هر ستون و به تفکیک براي والدهاي نر و ماده، میانگین           
LSD باشند دار می  درصد فاقد تفاوت معنی5 در سطح احتمال.  

  
ها ارقام ماهوتی و  هایی که والد نر آن تالقی ها به براي شاخص تحمل، نیز باالترین میانگین

ترین  ن، متحملویرماریدر بر مبناي این شاخص، نتاج ترکیب کویر . سرداري بودند اختصاص داشت
 به شرایط ها ترین ژنوتیپ  ریالتو نیز حساسدرها به تنش رطوبتی و نتاج تالقی سرداري  ژنوتیپ

ها به نتاج والد نر کویر  ترین میانگین از نظر شاخص حساسیت به تنش، کم .محدودیت رطوبتی بودند
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هایی که ارقام سرداري و  یها براي این شاخص به تالق که باالترین میانگین اختصاص داشت، در حالی
ها به نتاج یامهیل و  در بین والدهاي مادري باالترین میانگین. ها بودند، متعلق بود ناك والد نر آن ویري

توجه آن که   نکته قابل). 8جدول (ها به نتاج نورمن، گاسپارد و ویرمارین اختصاص داشت  ترین آن کم
 )2000(یت به تنش وجود داشت که با گزارش صبا ارتباط قوي بین نتایج دو شاخص تحمل و حساس

 حایز باالترین از نظر میانگین عملکرد دانه و در بین والدهاي نر، نتاج رقم ماهوتی. هماهنگی دارد
رتبه آخر از . از این نظر در مکان دوم قرار داشتند 2 راس روشن و آذرک نتاج ارقام بک. میانگین بودند

هاي  داري در بین نتاج ژنوتیپ اختالف معنی. لحاظ این شاخص به رقم زاگرس اختصاص داشت
 این شاخص نتاج بنابراین مطابق). 8جدول (مادري براي شاخص میانگین عملکرد مشاهده نشد 

ترین دامنه تحمل به  ترین و کم ترتیب داراي بیش چارجر بهدر  ویرمارین و زاگرس درترکیب ماهوتی 
  .تنش رطوبتی بودند

هاي ماهوتی  هاي نر، باالترین میانگین به تالقی براي شاخص تحمل به خشکی و در بین ژنوتیپ
در رتبه دوم قرار  2ك، کویر، سرداري و آذر نا ویريکراس روشن،  هاي بک تالقی. اختصاص داشت

در بین والدهاي مادري، باالترین میانگین . داشتند و باالخره رتبه آخر به نتاج زاگرس اختصاص داشت
  ). 8جدول (ترین آن به نتاج ارقام چارجر و ریالتو اختصاص یافت  به نتاج ویرمارین و کم

ن والدهاي پدري، نتاج ها براي شاخص میانگین هندسی عملکرد نشان داد که در بی مقایسه میانگین
در بین والدهاي . ا بودنده ترین میانگین ترتیب داراي باالترین و پایین ماهوتی و زاگرس بههاي  تالقی

   ).8جدول (ها بودند  ترین میانگین ترین و بیش ترتیب حایز کم مادري، نتاج ارقام چارجر و ویرمارین به
بر مبناي سه شاخص میانگین عملکرد، میانگین هندسی عملکرد و تحمل به خشکی، رقم ماهوتی 

در .  داشتF1تري را در اعطاء تحمل به تنش به نتاج نسل  ترین ژنوتیپ پدري بود و نقش بیش متحمل
تر در  هاي متحمل تري در تعیین ژنوتیپ خص از دقت بیشهاي مورد بررسی، این سه شا بین شاخص

  . برخوردار بودند) SSI(و حساسیت به تنش ) TOL(مقایسه با دو شاخص تحمل 
پذیري خصوصی در شرایط تأمین رطوبت کافی  اد پنجه، برآورد وراثتبراي تعد: پذیري وراثت
محیط در شرایط بدون تنش  درمر به کاهش اثر متقابل ژنوتیپ این ا. تر از شرایط تنش بود بزرگ

مقایسه . هماهنگی داشت) 1995(و زائو و همکاران ) 2000( یافته با گزارش صبا این. باشد مرتبط می
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تر بودن واریانس افزایشی  ایشی و غالبیت براي صفت تعداد پنجه حاکی از بزرگدو جزء واریانس افز
  . در مقایسه با نوع غالبیت بود

پذیري خصوصی متوسطی براي ارتفاع بوته در هر دو شرایط تنش رطوبتی و تأمین رطوبت  وراثت
ها در شرایط  ها در شرایط عدم تنش و اثر افزایشی آن اثر غالبیت ژن). 9جدول (برآورد گردید کافی 

پذیري خصوصی نسبتاً باالیی براي طول پدانکل  وراثت. کی ارتفاع بوته بارزتر بودتنش در کنترل ژنتی
هاي افزایشی و غالبیت براي  مقایسه واریانس. در شرایط تنش و تأمین رطوبت کافی برآورد گردید

ها در مقایسه با اثر غالبیت  ی ژنتر متأثر از اثر افزایش طول پدانکل حاکی از آن بود که این صفت بیش
برآورد . پذیري خصوصی پایینی بودند تعداد دانه در سنبله و بوته داراي وراثت .)9جدول  (است

بر اثر افزایشی  هاي افزایشی و غالبیت حاکی از آن است که در توارث این صفات، عالوه واریانس
هر دو اثر افزایشی و ) 1996(حسن و همکاران . باشد ها نیز بارز می افزایشی ژن ها، سهم اثر غیر ژن
دایی و وینز اه. اند ها را در کنترل ژنتیکی صفت تعداد دانه در سنبله مهم گزارش نموده افزایشی ژن غیر

پذیري خصوصی پایینی را براي عملکرد  نیز در هر دو شرایط خشکی و آبیاري کامل، وراثت )1994(
ها حاکی از آن بود که براي این صفت، سهم اثر  مقایسه اثر غالبیت و افزایشی ژن. دانه گزارش نمودند

پذیري خصوصی  هاي جدا شده از وراثت سرعت تلفات رطوبتی از برگ .استها بارزتر  غالبیت ژن
بررسی اجزاء واریانس ژنتیکی حاکی از آن بود که سهم اثر غالبیت ). 9جدول (متوسطی برخوردار بود 

پذیري خصوصی نسبتاً پایینی را براي  نیز وراثت )2000(صبا . تر است ها در کنترل این صفت مهم ژن
ها را  وي سهم اثر افزایشی ژن. برآورد کرد که با نتایج این مطالعه مطابقت داردسرعت تلفات رطوبتی 

  .تر دانسته است که با نتایج این مطالعه مغایرت دارد در کنترل این صفت مهم
 ماهوتی و سرداري ، کویر،2 کراس روشن، آذر ناك، زاگرس، بک نتایج نشان داد که ارقام ویري

تري نسبت به تنش  در بین ارقام حساس، گاسپارد از حساسیت کم. باشند متحمل به تنش خشکی می
هاي ژنتیکی نیز نشان داد که ارقام بومی  تجزیه و تحلیل. خشکی در مقایسه با بقیه ارقام برخوردار بود

حمل به خشکی برخوردار بوده که هاي ژنتیکی خاصی براي ت ایران شامل ماهوتی و سرداري از پتانسیل
نتایج . نژادي با هدف ایجاد ارقام متحمل به خشکی استفاده نمود هاي به ها در در برنامه توان از آن می

 نژادي در تحمل به تنش خشکی، هاي به ثرتر بودن برنامهؤاین مطالعه همچنین نشان داد که براي م
عنوان  شاخص برداشت نیز به. باید در دو شرایط بدون تنش و با تنش رطوبتی انجام گردد گزینش می

  .گردد کی معرفی میها براي تحمل به تنش خش معیاري قوي در غربال ژنوتیپ
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Abstract1 

This study was conducted to evaluate the genetically effective traits that related 
to drought tolernace using 14 bread wheat lines and cultivars where in previous 
experiment clusterd into two resistant and susceptible groups under non-stress and 
stress conditions using randomized complete block design replicated three times. 
The combined analysis based on north carolina desing II for studied triats in F1 
generation revealed that the genotypice effect of male parents in two conditions, 
drought and irrigated, was significant for all traits with the exception of grain yield 
components including number of grain per spike and plant. The general combining 
ability (GCA) effects of cultivars were changed with decreasing of water 
availability. For most of the traits, the GCA × environment effect was significant. 
The estimates of narrow-sense heritability in two different moisture treatments 
revealed greater estimates for non stress than drought stress conditions due to 
genotype × environment interactions. The results revealed that for effectiveness of 
breeding program in drought stress, selection can be made under both full irrigated 
and water stress conditions. Harvest Index be suggested as powerful trait for 
screening of genotypes for drought stress tolerance. 
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