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  چکیده
 ژنوتیپ گندم نان در دو آزمایش جداگانه در         30تعداد  تنش خشکی در گندم نان،       تحملبه منظور شناسایی منابع     

نتـایج  . نـد رد آزمـایش قـرار گرفت      تکرار مو  سههاي کامل تصادفی با     ط بدون تنش و تنش خشکی در قالب طرح بلوك         یشرا
در شـرایط فاقـد تـنش خـشکی     . تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقام اختالف معنی داري را براي اکثر صفات دارنـد              

 و  2، پیـشتاز، آذر     2، پیشتاز، الوند، روشن و هیرمند و در شرایط واجد تنش خـشکی ارقـام داراب                 C-81-10هاي  ژنوتیپ
نظر میرسد، رقم پیشتاز داراي پتانسیل کشت در هر دو محیط           بنابراین به . رد دانه برخوردار بودند   چناب از بیشترین عملک   

 علیـت تجزیـه  . عملکرد دانه دیده شد   مورد اندازه گیري شد و بیشترین کاهش در         صفات  اکثر   کاهش در    موجبتنش  . است
، وزن هزاردانـه و   تعداد سـنبله بـارور  ،تهبو ارتفاع ، اصلیصفات وزن سنبلهدر محیط بدون تنش که صفات مشخص کرد  

 اهمیت بیـشتري    تعداد سنبله بارور و وزن هزاردانه از       اهمیت بیشتري دارند ولی در محیط داراي تنش، صفات         تعداد پنجه 
بـه دو گـروه     بـدون تـنش     هـا در محـیط       ژنوتیپ . تجزیه کالستر براي دو محیط بدون تنش و تنش انجام شد           .رخوردارندب

-ژنوتیـپ گـروه دوم    و   ند که از لحاظ اکثر صفات داراي مقادیر باالیی بود         بودهایی   گروه اول شامل ژنوتیپ    .تقسیم شدند 
 دو گـروه  هـا بـه   ژنوتیپدر محیط داراي تنش نیز       .ندداشت گیرد که از نظر اکثر صفات در حد پایینی قرار         میهایی را در بر   

 شـاخص   ووزن هزاردانـه  از نظر عملکرد دانه، تعداد دانـه و پنجـه،            هاي گروه اول  قرار گرفتند ولی در این شرایط ژنوتیپ      
هـاي   پنجـه و کـارایی انتقـال مجـدد داراي ویژگـی            تعداددیررسی،   بوته،   ارتفاعهاي گروه دوم از لحاظ      برداشت و ژنوتیپ  

ر هر دو شرایط نرمـال و  محیط بوده و لزوم ارزیابی ارقام را د - که این امر نشانگر وجود اثر متقابل ژنوتیپ باالیی بودند 
  .کندگوشزد میداراي تنش 

  
   گندم نان صفات زراعی مرفولوژیک،،تحمل خشکی، تجزیه علیت: هاي کلیديواژه
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Abstract 

This study was conducted to identify the drought tolerant genotypes in bread wheat. In this 

study, 30 wheat genotypes were evaluated under irrigated and water stress conditions based on 

randomized complete block design with three replications. Analysis of variance showed that there 

were significant differences among genotypes for most traits. Under normal condition, genotypes 

C-81-10, Pishtaz, Alvand, Roshan and Hirmand and under drought stress condition the cultivars 

Darab2, Pishtaz, Azar2 and Chenab had the highest yield among the genotypes under study. 

Therefore, it seems that pishtaz has a good yield potential in both environments. Most traits were 

negatively affected by drought stress, the highest reduction being observed in grain yield. The 

results of path analysis showed that traits such as main spike weight, plant height, number of fertile 

spikes, 1000 grain weight and number of tillers were important under non-stress conditions, 

whereas number of fertile spikes and 1000 grain weight were important under drought stress 

condition. Cluster analysis carried out for both non-stress and stress conditions. The genotypes were 

divided in to two groups in the normal condition. The first groups include the genotypes that had 

the higher values for most traits, while in the second group genotypes had the lower values for most 

traits. In the stress condition two clusters were also obtained. However, in this condition the first 

cluster was superior for grain yield, number of grains for spike, 1000 grain weight and harvest 

index but the second cluster was bethre in terms of plant height, late maturity, tiller nimber and 

carbohydrates translocation efficiency, which indicates the resistance of genotype by environment 

interaction and suggests that the genotypes should be evelueted under both normal and drout stress 

conditions. 
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  مقدمه
کمبود بارنـدگی عامـل اصـلی تـنش خـشکی و            

اي از  محـسوب شـده، امـا محـدوده       کاهش رطوبت خاك    
رد بـه   گـذا کمبود رطوبت خاك کـه روي گیـاه تـاثیر مـی           

 سرعت تعرق، واکنش گیـاه بـه کـم آبـی و             مانندعواملی  
هاي مؤثر بر جذب آب از خـاك بوسـیله      برخی از ویژگی  

هـاي  تـنش ). 1981جـونز و همکـاران      ( است   گیاه مرتبط 
هــا در  باعــث بــروز دامنــه وســیعی از واکــنش محیطــی

گیاهان، از تغییر بیان ژن و متابولیسم سلول تا تغییر در          
ــد و عم  ــرعت رش ــرد گس ــان یلک ــود  اه ــی ش ردي و (م

تنش خشکی بیشتر از هر عامل محیطی       ). 2004همکاران  
و ) 2000هانـگ   ( کنـد    دیگري رشد گیاهان را محدود می     

شود کـه خـروج آب از گیـاه بـه واسـطه      وقتی حادث می  
شتر از جـذب آن از طریـق ریـشه باشـد       یـ فرآیند تعرق ب  

-هبررسـی مقاومـت واریتـ      لذا   .)2002شفرد و همکاران    (
نـژادي همـواره   از دیدگاه بـه هاي زراعی به تنش خشکی  

 با توجه به شرایط اقلیمی خـشک        .مورد توجه بوده است   
و نیمه خشک کشور و محدودیت آب، تهیه ارقام و الیـن            

بتوانند عملکرد قابـل قبـول      ی که در شرایط تنش آبی       یها
برخی از محققان   . و پایداري داشته باشند ضرورت دارد     

هـا و ارقـامی از تحمـل بـه          ی به چنین الیـن    یاببراي دست 
از طـرف دیگـر     ). 1377اسکندري   ( کنندمیتنش استفاده   

ن اســتفاده از صــفات مورفولــوژیکی و برخــی از محققــا
 بـه عنـوان شـاخص        دانـه  فیزیولوژیکی را بجاي عملکرد   

انـد  گزینش در جهت مقاومت به خـشکی پیـشنهاد کـرده          
، وینتـر   1981نگر    یدیندل و ب  سوی ،1981بلوم و ابرکون    (

، گـاوازي و    1991، کالرك و همکـاران      1988و همکاران     
ــاران  ــاران   1997همک ــسال و همک ــاجی و 1998، ای  و ب

اظهار داشـتند   ) 2001(باجی و همکاران    ). 2001همکاران  
که گزینش در جهت مقاومت به خشکی فرآیندي سخت و     
وقت گیر است و اگر صـفاتی یافـت شـوند کـه بـا تـنش                 

 .رتبط باشند، این گـزینش تـسریع خواهـد شـد          خشکی م 
تنش خشکی شدید در مراحل قبل از گرده افشانی باعـث           

-له و سنبلچه، کاهش بـاروري سـنبلچه       کاهش تعداد سنب  
 و کـاهش تعـداد    ) 2002شفرد و همکاران    (هاي باقیمانده   

وان گینکـل و    (شـود   دانه در متر مربـع و وزن دانـه مـی          
ــاران   ــپینال ). 1988همک ــه  ) 1984(آس ــرد ک ــزارش ک گ

حساسیت به کمبود آب در این مراحـل ممکـن اسـت بـه              
عنوان وسیله اي براي محدود کردن تعداد دانه عمل کند،          

اي کـه علـی الـرغم کمبـود آب در طـی دوره پـر                به گونه 
شـفرد و همکـاران     . شدن دانـه انـدازه دانـه حفـظ شـود          

بیان داشتند کـه تعـداد      ) 2002(دانیل و تربوي     و   )2002(
بله در متــر مربــع در شــرایط تــنش از ثبــات نــسبی ســن

بیشتري در مقایسه با تعداد دانه در هر سنبله برخوردار          
گزارش کردنـد کـه تحـت       ) 2001(شوتز و فانگمیر    . است

 30تنش خشکی عملکرد ساقه اصلی و پنجه هـا بترتیـب            
 ها اظهار داشتند کـه    آن کاهش یافت،     درصد 79و  درصد  

واسـطه  ه تحت تنش خشکی بـ     کاهش عملکرد بیشتر گندم   
  .استها کاهش عملکرد پنجه

ارزیابی عملکرد دانه تحت شـرایط نرمـال و تـنش                
هـاي اصـالحی    براي تعیین مقاومت به خشکی در برنامه      

در عــین حــال ). 1981بلــوم و ابرکــون (کــار میــرود بــه
  ). 1988وینتر و همکاران (بر است پرهزینه و زمان

به اهمیت گندم بعنوان یک گیاه با توجه          
-استراتژیک، تحقیق حاضر به منظور شناسایی ژنوتیپ

بررسی ارتباط و هاي مقاوم نسبت به تنش خشکی 
  . مقاومت به تنش صورت گرفت،صفات مورفولوژیک

  
  مواد و روش ها

ــی   ــن بررسـ ــپ 30در ایـ ــان   ژنوتیـ ــدم نـ گنـ
)(Triticum aestivum L.) در قالــب طــرح )1 ولجــد 

ــا  بلــوك  تکــرار در مزرعــه ســههــاي کامــل تــصادفی ب
 هـران  ت ه دانشکده کشاورزي دانشگا   یقاتیتحق -یآموزش
ابی قــرار یــ مــورد ارز1385-86 یز ســال زراعــیدر پــائ
خط  شش روي   ها در هر واحد آزمایشی    ژنوتیپ. گرفتند

روي  اهــانی سـانتی متــر و گ 50سـه متــري بـا فواصــل   
بعـد از   .  سانتی متـر کـشت شـدند       10خطوط به فواصل    

دو محیط تـا مرحلـه ظهـور سـنبله          هرگیاهان در کاشت،  
متـر  یلی م 100 روز یک بـار معـادل        10هر  (آبیاري شدند   

 واجـد محـیط   در  ولی پـس از آن      ) ریر از تشتک تبخ   یتبخ
در طـول   . صورت گرفـت  زمان برداشت    تا آبیاري   تنش،

صفات زمان گلدهی، زمـان رسـیدگی، وزن     فصل زراعی   
عــداد ســنبله بــارور، تعــداد ســنبله بوتــه، تعــداد ســاقه، ت

   اصلی، تعداددانه سنبله نابارور، تعداد پنجه، ارتفاع ساقه،
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 ارتفاع سـنبله، وزن سـنبله، طـول پـدانکل، وزن پـدانکل،             
وزن هزار دانه، وزن دانه ، وزن کاه و کلـش هـر سـنبله،          

شت سنبله، میزان انتقال مجـدد و کلروفیـل         شاخص بردا 
. با انتخاب شش بوته از هـر تکـرار انـدازه گیـري شـدند              

شاخص برداشت سنبله نیز از نسبت وزن دانـه بـر وزن         
میـزان کلروفیـل بـا اسـتفاده از         . سنبله محاسـبه گردیـد    

انتقــال .  در مزرعــه انــدازه گیــري شــدSPADدســتگاه 
اقه بـا اسـتفاده از      مجدد از طریق اندازه گیري ذخایر سـ       

وزنی تحت شرایط آبیاري و کم آبیـاري صـورت          روش  
 20 ساقه در مرحله   تعداد شش     به این صورت که    .گرفت

ــدهی   ــد از گل ــه   و روز بع ــاقه در مرحل ــداد شــش س تع
در هـر دو    . برداشت شد در هر واحد آزمایشی     رسیدگی  

 سـاعت در    48هاي برداشت شده بـه مـدت        مرحله نمونه 
و سـپس وزن   شـدند   نتیگراد خـشک     درجه سـا   75دماي  

  . شدخشک سنبله و ساقه اندازه گیري 
دانه به منظور تعیین مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد             

. در هر دو شرایط از رگرسیون گام به گام استفاده شـد           
صفات اثـرات مـستقیم و غیـر مـستقیم     این پس از تعیین    

ه علیت  هر یک از آنها بر عملکرد بوته با استفاده از تجزی          
بـه  از تجزیـه خوشـه اي       . بـرآورد گردیـد   در هر محـیط     

بر اساس کلیه صفات نیـز بـراي گروهبنـدي          روش وارد   
 کمـک   ههاي مورد نظـر بـ     داده. ها استفاده گردید  ژنوتیپ

  و SAS ،SPSS،MSTAT،MINITAB  ينرم افزارها
EXCEL تجزیه شدند .  

  
  نتایج و بحث

صــل از آزمــایش هــاي حاتجزیــه واریــانس داده           
براي هر یک از شرایط محیطی، اخـتالف معنـی دار بـین             

همچنـین  . ها را براي اکثر صفات مـشخص نمـود    پیژنوت
هاي حاصل از آزمایش براي     تجزیه واریانس مرکب داده   

دو شرایط بدون تنش و تـنش، اختالفـات معنـی داري را            
هــا آشــکار ســاخت بــین دو شــرایط محیطــی و ژنوتیــپ

ــداده نــشدهجــداول نــشان د( دار بــین تفــاوت معنــی). ان
. باشـد ها نشان دهنده وجود تنوع در بین آنها می  ژنوتیپ
براي صفات مختلف   را  ها  پ، میانگین ژنوتی  2 و   1جداول  

. دهـد  نـشان مـی    ون تـنش و تـنش خـشکی       ددر شرایط ب  
ط بـدون تـنش     یشـود در شـرا    همانطور که مالحظـه مـی     

رمنـد  یروشـن و ه شتاز، الوند،  ی، پ C-81-10هاي  پیژنوت
ر، چمران  یداراي بیشترین و ارقام ماهوتی، سرداري، کو      

پ ژنوتی .و فالت داراي کمترین مقادیر عملکرد دانه بودند       
C-81-10           از بیشترین تعداد پنجه در بوته، تعـداد سـاقه 

در بوته، تعداد سنبله بارور در بوته و شاخص برداشـت       
عـداد دانـه در   نیز برخوردار بود و افزون بر این از نظر ت    

ن یهمچن. سنبله و وزن هزاردانه داراي مقادیر باالیی بود       
 2شتاز، آذر ی، پ 2هاي داراب پیتنش ژنوت واجد  ط  یدر شرا 

، الونـد   رمندیگاسپارد، ه  و چناب داراي بیشترین و ارقام     
. داراي کمترین مقادیر عملکـرد دانـه بودنـد   C-81-10 و 

 را نـشان    ییط عملکـرد بـاال    یشـرا شتاز در هر دو     یرقم پ 
ن یشتریــط بــدون تــنش بی در شــراC-81-10 و رقــم داد

دارا ن عملکـرد را     یتنش کمتـر  واجد  ط  یعملکرد و در شرا   
 به  تمقاومعامل  هاي   که نشان دهنده عدم وجود ژن      بود

اساس تمام  بر  میانگین عملکرد   . ن رقم است  یخشکی در ا  
 و در شـرایط تـنش       80/163ارقام در شرایط بدون تنش      

ط بـدون  ی دوره پر شدن دانـه در شـرا        . بود  گرم 38/119
 روز و بـراي رقـم مـاهوتی         C-81-10 17/35تنش براي   

ــرا72/35 ــنش  دارايط ی روز و در شـ ــراي تـ  2داراببـ
ــراي روز و44/44 ــود روز C-81-10 39/27  ب ــا.ب د ی ش

ط بـه   یتحـت دو شـرا     C-81-10ژنوتیـپ   تفاوت عملکرد   
  . علت تفاوت در دوره پر شدن دانه باشد

 همبـستگی صـفات مختلـف در هـر دو           ضرایب
که حاکی از آن بود   ) جداول نشان داده نشده اند    (شرایط  
 بـا صـفات    دانـه ط بدون تنش همبستگی عملکردیدر شرا 

شاخص برداشت، تعداد سنبله بارور، تعداد ساقه، تعـداد         
پنجه، وزن بوته و تعداد دانـه در سـنبله اصـلی مثبـت و               

ش همبستگی عملکـرد    تنواجد  ط  یدار بود و در شرا    معنی
با صفات وزن بوته، تعدادساقه، تعداد سنبله بـارور،   دانه  

وزن سـنبله،   سـنبله اصـلی و      در  تعداد پنجه، تعداد دانـه      
در شــرایط بــدون تــنش مــدل  . مثبــت و معنــی دار بــود

ر تعداد سـنبله بـارور، وزن       ی متغ  شش رگرسیونی شامل 
تفـاع  هزاردانه، وزن سنبله اصلی، ارتفاع سنبله اصـلی، ار  

ط ی مـدل رگرسـیونی در شـرا       .ساقه و تعـداد پنجـه بـود       
 متغیـر تعـداد سـنبله نابـارور، وزن          سـه ز  یـ تنش ن واجد  

   هايمدل. هزاردانه و تعداد سنبله بارور را در بر گرفت
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یط  درصد و در شرا    85مورد نظر در شرایط بدون تنش       
 درصــد از تغییــرات عملکــرد را توجیــه  83واجــد تــنش 

  . کردند
بــا اســتفاده از تجزیــه علیــت مــی تــوان اثــرات 
مستقیم و غیر مستقیم صفات مشخص شـده در تجزیـه           

نتـایج تجزیـه    . رگرسیون را روي عملکـرد بـرآورد کـرد        
در محیط بدون تنش  نشان داد کـه  ) 4 و 3 جداول(علیت 

) -191/0(ارتفاع بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را دارد         
ولی به علـت اثـرات مثبـت صـفات دیگـر بـه طـور غیـر                  

 .)439/0(مثبت شد   با عملکرد دانه    آن   همبستگی مستقیم  
م صفات تعداد سنبله بـارور، وزن       یدر مورد اثرات مستق   

-ی و تعداد پنجه مـشاهده مـی       هزاردانه، وزن سنبله اصل   
شتر از یـ عملکـرد ب ن صفات بـر  یم ای که اثرات مستق  شود

تـنش  واجـد   در شـرایط    . م آنهـا اسـت      یر مستق یاثرات غ 
روي اثــر مثبــت صــفت تعــداد ســنبله بــارور بیــشترین  

نظر  به این که اثر آن از طریق         .  را داشت  )74/0 (عملکرد
دانـه  سایر صفات ناچیز بـود همبـستگی آن بـا عملکـرد             

با توجه به نتایج حاصل از تجزیـه علیـت بـه      . تغییر نکرد 
هاي اصالحی به منظور نیل به   رسد که در برنامه   نظر می 

عملکرد باال در هر دو شرایط بدون تـنش و واجـد تـنش              
هاي با سنبله بـارور و وزن هزاردانـه         بهتر است ژنوتیپ  

نیـز ایـن   ) 2004(ردي و همکـاران   . بیشتر  انتخاب شـود    
و ) 2002(شفود و همکاران    .  وع نتایج را بدست آوردند    ن

نیز اظهار داشتند که تعداد سـنبله  ) 2002(دانیل و تربوي  
ــات     ــشکی داراي ثب ــنش خ ــرایط ت ــع در ش ــر مرب در مت

  .بیشتري نسبت به تعداد دانه در سنبله است
 صـفت   19نتایج تجزیه کالسـتر بـا اسـتفاده از          
ــنش   ــد ت ــراي دو محــیط واجــد تــنش و فاق  1 در شــکلب

گروهبندي ارقام در محیط بدون تنش      . شوندمالحظه می 
در محـیط بـدون     . ها را به دو گروه تقسیم نمـود       ژنوتیپ

هـایی اسـت کـه از لحـاظ         تنش گروه دوم شامل ژنوتیپ    
گـروه اول نیـز     . اکثر صفات داراي مقادیر بـاالیی بودنـد       

گیرد که از نظر اکثر صـفات در   هایی را در بر می    ژنوتیپ
در شــرایط داراي تــنش نیــز . داشــتند  پــایینی قــرارحــد

در ایـن   ) 2شـکل (ها بـه دو گـروه تقـسیم شـدند           ژنوتیپ
شـرایط گــروه دوم از نظـر صــفات رویـشی، دیررســی،    
تعداد پنجه و انتقال مجدد برتر بود ولی از لحاظ عملکرد           
ــه و شــاخص    ــه، وزن هزاردان ــه در بوت ــداد دان ــه، تع دان

هاي مطلـوبی برخوردارنـد     یبرداشت، گروه اول از ویژگ    
اثـر متقابـل در مـورد صـفات مـورد مطالعـه         ). 5جدول  (

وجود دارد که این امر ضرورت ارزیابی ارقام را در هـر          
ند بیان داشـت  ) 1989(اتلین و فري    . دو شرایط بیان میکند   

ــه ــاس    ک ــنش براس ــرایط ت ــستقیم در ش ــزینش غیرم  گ
آزمایش در شـرایط مطلـوب منطقـی نخواهـد بـود زیـرا          

ملکرد دانه در شرایط شـاهد بوسـیله ژنهـاي مـشابهی            ع
در شرایط بدون تنش گروه اول داراي       .  کنترل نمی شود  

 ژنوتیـپ را در بـر گرفـت و          11 ژنوتیپ و گروه دوم      19
 ژنوتیپ و گـروه دوم      15در محیط واجد تنش گروه اول       

در گـروه اول در محـیط   .  ژنوتیـپ را شـامل شـد   15نیز  
 ژنوتیپ دیگر   14،  )زاگرس (19واجد تنش به جز ژنوتیپ      

هـاي گـروه اول محـیط بـدون تـنش مـشترك             با ژنوتیپ 
ــنش از     ــدون ت ــیط ب ــروه دوم در مح ــد و در گ  11بودن

هـاي  با ژنوتیـپ  ) 19به جز ژنوتیپ    ( ژنوتیپ   10ژنوتیپ  
شـکل هـاي     (بودندگروه دوم محیط واجد تنش مشترك       

).2و1

  در محیط بدون تنشر گندم دتجزیه علیت براي عملکرد دانه نتایج  – 3جدول 

  .اثرات مستقیم روي قطر و غیر مستقیم خارج از قطر می باشند

تعداد سنبله   صفت
  بارور

وزن 
  هزاردانه

  سنبلهوزن 
  اصلی

  سنبله طول
  اصلی

ارتفاع 
  بوته

تعداد 
  پنجه

همبستگی با 
  عملکرد دانه

  73/0  106/0  -058/0  -006/0  026/0  031/0  627/0  تعداد سنبله بارور
  g  05/0  391/0  057/0-  034/0  111/0-  139/0  449/0)(وزن هزاردانه 
  g  062/0  083/0-  267/0  037/0-  06/0  062/0-  209/0) (وزن  سنبله اصلی
  -mm(  05/0  204/0-  149/0  066/0-  074/0  135/0-  13/0 (طول  سنبله اصلی

  mm(  188/0  227/0  086/0-  025/0  191/0-  274/0  439/0(بوته ارتفاع 
  67/0  559/0  -094/0  015/0  -03/0  097/0  119/0  تعداد پنجه

              096/0  ماندهباقی
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  تنشداراي  تجزیه علیت براي عملکرد دانه در محیط   نتایج- 4جدول 
  
  
  
  

  
  
  

  .باشنداثرات مستقیم روي قطر و غیر مستقیم خارج از قطر می                              
  
  

  
     

  بدون تنشاي گندم در محیط ه ژنوتیپايخوشه نمایش گرافیکی تجزیه -1شکل 
  

  صفت
تعداد سنبله نا 
  بارور

وزن 
  هزاردانه

تعداد سنبله 
  بارور

همبستگی  با 
  عملکرد دانه

  08/0  111/0  036/0  -067/0  تعداد سنبله نا بارور
  g  007/0  299/0  022/0  33/0)( وزن هزاردانه 

  74/0  74/0  008/0  -01/0  تعداد سنبله بارور
        594/0  باقیمانده
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  تنشواجد هاي گندم در محیط  ژنوتیپايخوشه نمایش گرافیکی تجزیه -2شکل 
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  هاي هر کالستر از میانگین کل از نظر هر کدام از صفات مورد مطالعه در گندم درصد انحراف میانگین-5دول ج
 

  نرمال تنش
 صفات اولکالستر  کالستر دوم کالستر اول کالستر دوم

70/98  29/101  38/122  04/87   g)( عملکرد دانه  
04/100  95/99  02/100  98/99  تعداد روز تا گلدهی 

00/177  99/22  48/99  29/100  تعداد روز تا رسیدگی 

21/106  78/93  65/115  93/90  g)( وزن بوته  

22/112  77/87  36/118  36/89  تعداد ساقه در بوته 

22/106  77/93  49/115  02/91  تعداد سنبله بارور در بوته 

27/149  72/50  13/145  86/73  تعداد سنبله نا بارور در بوته 

59/115  40/84  60/119  65/88  تعداد پنجه در بوته 

39/102  60/97  94/113  92/91  )mm(ارتفاع بوته  

85/97  14/102  63/100  63/99  )mm(تعداد دانه در بوته  

21/103  78/96  97/99  01/100  )mm(ل سنبله طو 

77/91  22/108  48/99  29/100  g)( وزن سنبله  

39/102  60/97  88/109  27/94  )mm(طول دم گل آذین  

54/115  45/84  64/103  89/97  )mm(وزن دم گل آذین  

42/91  57/108  63/106  16/96  g)( وزن هزاردانه  

61/96  38/103  41/88  70/106  g)( وزن کاه و کلش  

15/98  84/101  56/121  51/87  شاخص برداشت 

62/102  37/97  80/81  53/110  g)( انتقال مجدد  

41/97  58/102  42/101  17/99  کلروفیل 

  

  
  جمع بندي کلی

ها در هر دو شـرایط  بطورکلی تنوع بین ژنوتیپ  
-توان براي گـزینش ژنوتیـپ     دیده شد که از این تنوع می      

ــرد  ــوب اســتفاده ک ــاي مطل ــنش  . ه ــدون ت در شــرایط ب
، پیشتاز و الونـد داراي بیـشترین        C-81-10هاي  پژنوتی

هاي ماهوتی، سرداري و کـویر داراي کمتـرین         و ژنوتیپ 
امـا در شـرایط واجـد تـنش      . مقادیر عملکرد دانـه بودنـد     

 و چنـــاب داراي 2، پیـــشناز، آذر2هـــاي دارابژنوتیـــپ
 C-81-10بیشترین و ارقام گاسـپارد، هیرمنـد، الونـد و           

رقم پیشتاز در   . عملکرد دانه بودند  داراي کمترین مقادیر    
هر دو شرایط عملکـرد بـاالیی داشـت کـه نـشان دهنـده               

رقـم  . وجود ژن مطلوب براي عملکـرد دانـه در آن اسـت         

C-81-10          در شرایط بدون تنش بیشترین عملکـرد و در 
شرایط تنش کمترین عملکرد را دارا بود که نشان دهنـده           

در این رقـم    هاي عامل مقاومت به خشکی      عدم وجود ژن  
تجزیه علیت عملکرد دانه با سایر صفات نیز نشان         . است

داد که در هر دو شرایط واجد و فاقد تنش، تعـداد سـنبله    
بارور و وزن هزاردانه بیشترین سهم را در بین عملکـرد          

هـا  طورکلی تفاوت پاسخ اکثر ژنوتیپ    به. دانه دارا هستند  
ز در دو شــرایط نرمــال و داراي تــنش خــشکی حــاکی ا 

و لزوم ارزیـابی    . وجود اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط بود     
  .داردارقام را در هر دو شرایط بیان می
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