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  چکيده
  

 الين از نظر برخي ٢٥ گندم دوروم تعداد ينهايبه منظور ارزيابي مقاومت به تنش خشكي در بين ال

 در يمت به خشكي در دو آزمايش مطلوب و محدود آبصفات مرفولوژيك و عملكردي مرتبط با مقاو

ن يتجزيه واريانس صفات نشان داد كه ب.  تكرار بررسي شدند٤هاي كامل تصادفي با قالب طرح بلوك

تجزيه همبستگي نشان داد كه تحت شرايط . داري براي اكثر صفات وجود داشتها اختالف معنيالين

 سنبلچه در سنبله و تحت شرايط مطلوب صفات تعداد دانه در  صفات وزن هزار دانه و تعداديمحدود آب

تجزيه رگرسيوني . داشتندداري سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با عملكرد همبستگي مثبت و معني

ط مطلوب صفات ارتفاع گياه، طول پرانكل، تعداد سنبله در مترمربع و يصفات مشخص كرد تحت شرا

 صفات طول سنبله، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، يحدود آبط مي تحت شراووزن هزار دانه 

ت نشان داد که يه عليتجز.  عملکرد دانه داشتنديرو يشتريبر يتأثتعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه 

 را بر يم مثبت و منفين اثر مسقيشتريب بي صفات طول پدانکل و ارتفاع بوته به ترتيط آبيدر هر دو شرا

ن و ي بهتر١٥ و ١، ١٧، ١٦، ٢٠، ١٤ ييهانيال پالتيج نمودار بايبا توجه به نتا. لکرد داشتند عميرو

 يي شناساي براين شاخص هاي به عنوان بهترGMP و STI، Harm يها و شاخصيهانين اليترمتحمل

  . متحمل شناخته شدندين هايال

  
  .الت پيت،بايه علي، گندم دوروم،تجزي تنش خشک:يدي کليهاواژه

  
  

  مقدمه
 ميليون هكتار سطح ۱۷حدود  با گندم دوروم 

 ۸ ميليون تن، ۳۵ تا ۳۰زيركشت و دامنه توليد جهاني 
 دهديل ميدرصد از توليدات كل گندم جهان را تشک

(USDA, 2005).  
رطوبت، حرارت، نور، مواد غذائي و گازها بسته به 

افزايش يا توانند رشد و نمو گياه را مقدار آنها در محيط مي
 فرايند خشكي بيشتر از هر .(Blum, 1998) كاهش دهند

 ۳۲گر شايع ترين تنش محيطي است كه حدود يعامل د

 ميليون هكتار گندم كشت شده در كشورهاي ۹۹درصد از 
هاي  ميليون هكتار از گندم۶۰در حال توسعه و حداقل 

كشت شده در كشورهاي توسعه يافته را تحت تأثير قرار 
 در ايران گندم تحت .(Rajaram  et al., 196) دهدمي

شرايط اقليمي مختلف كشت مي شود و در مراحل مختلف 
 .هاي خشكي، گرما و سرما قرار داردرشد در معرض تنش

سطح زير كشت گندم مربوطه به اراضي ديم % ۶۷حدود 
است كه در طي فصل رشد در معرض تنش خشكي قرار 

  . (Galeshi & Oskuei, 2001) گيردمي
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يكي از راههاي كاهش اثر خشكي بر عملكرد گياهان، 
هاي  مقاوم به خشكي از طريق روشيهانيايجاد ال

ها مستلزم شناخت و موفقيت اين روش. باشداصالحي مي
كاربرد فرآيندهاي فيزيولوژيكي، مرفولوژيكي و فنولوژيكي 

. شونداست كه باعث افزايش مقاومت گياه به خشكي مي
بطه تحقيقات زيادي توسط محققين و در اين را

متخصصين فيزيولوژي و اصالح نباتات صورت گرفته كه 
  .هاي مقاومت شده است مكانيزميمنجر به شناخت نسب

Peccitti et al. (1998)دوروم ي گندمهايش بر روي با آزما 
ط مناسب عملکرد يا، اعالم کردند که تحت شرايتاليا

 يش باروريل افزايبه دلش ين افزايابد که اييش ميافزا
 با Merah et al. (2001) .ها استها و وزن دانهسنبله

 رقم گندم دوروم تحت دو شرايط تنش آبي و ١٦ارزيابي 
ترين كاهش عملكرد دانه نرمال نتيجه گرفتند كه عمده

. باشد تحت شرايط تنش آبي در اثر كاهش وزن دانه مي
 تنش آبي، آنها همچنين نتيجه گرفتند كه تحت شرايط

تاثير صفت تعداد دانه در سنبله، از نظر اهميت تاثير بروي 
نتايج . گيردعملكرد دانه، بعد از صفت وزن دانه قرار مي

تجزيه همبستگي بين صفات در آزمايش آنها نشان دادند 
كه صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد 

ژيك و شاخص سنبله در بوته، طول پدانكل، عملكرد بيولو
داري را با عملكرد دانه برداشت همبستگي مثبت و معني

  .  تحت دو شرايط آبي داشتند
 نشان داد که Garcia et al. (2003) شيج آزماينتا

تعداد روز  تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله،
 را با عملکرد دانه يداري مثبت و معني همبستگيتا گلده

ن يج آنها همچنينتا . داشتنديتنش آبط ياه تحت شرايگ
ن صفت تعداد دانه ي بيط تنش آبينشان داد که تحت شرا

 و ي منفيدر سنبله و تعداد سنبله در مترمربع همبستگ
جه گرفتند که ين نتيآنها همچن . وجود داشتيداريمعن

، طول دوره پر شدن دانه و وزن يصفات تعداد روز تا گلده
 را با يداري مثبت و معنيدانه در متر مربع همبستگ

  .ط مطلوب داشتندياه تحت شرايعملکرد دانه گ
Naghavi et al. (2002)ي که به منظور بررسيشي در آزما 

ط نرمال ي گندم دوروم در شراي ژرم پالسمهايکيتنوع ژنت
 عملکرد با تعداد يجه گرفتند که همبستگيانجام دادند، نت

د سنبلچه در سنبله دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعدا
رگرسيون چند متغيره خطي نشان . دار استمثبت و معني

داد كه صفات دانه در سنبله، وزن هزاردانه و تعدا سنبلچه 

 درصد از تغييرات ميانگين عملكرد سنبله را ٩٤تقريباً 
نتايج تجزيه عليت نشان داد كه اثر مستقيم . توجيه كردند

دانه بر ميانگين عملكرد تعداد دانه در سنبله و وزن هزار 
سنبله مثبت و باال بوده و تعداد سنبلچه در سنبله فقط اثر 
غيرمستقيم باالئي از طريق تعداد دانه در سنبله بر 

  . ميانگين عملكرد سنبله داشت
 بر اساس ياهان متحمل به خشکي انتخاب گيبرا

ن يانگيم. شنهاد شده استي پي مختلفيعملکرد شاخص ها
 Rosielle & Hamblin (1981)  که توسط١(MP) يوربهره
ط را يد رقم در دو محن عملکريانگيشنهاد شده است، ميپ

 شاخص Fisher & Maurer (1987) .دهدينشان م
 کردند ين بار معرفي اوليرا برا ٢(SSI)ت به تنش يحساس

ط تنش ياهان با عملکرد باال در محي تواند گيکه فقط م
 در ي تظاهر خوبي انتخابياپ هي را انتخاب کند و ژنوتيآب
 بود که بر يرادين ايط بدون تنش نخواهد داشت و ايمح

 يشنهادي پيهاگر شاخصياز د .آن وارد شده است
 & Rosielle که توسط ٣(TOL)،شاحص تحمل تنش 

Hamblin (1981)کار برده شده استه  ب. Fernandez 
شاخص   و٤)GMP( ين هندسيانگي ميهاشاخص (1992)

 يپ هاي تواند ژنوتي را که مSTI)(  يخشکتحمل به 
ز ي متمايطيط محيمتحمل و پر عملکرد تحت دو شرا

 نتيجه Sio-semardeh et al. (2006) . کرديکنند، معرف
، STI٥ هايشاخص گرفتند كه تحت شرايط تنش ماليم،

GMP ،MPهاي موثرتر در انتخاب  توانند شاخص مي  
 شرايط مطلوب و  با عملكرد باال تحت هر دويهانيال

اما تحت شرايط تنش شديد .  بكار گرفته شونديمحدود آب
 با يهانيها قادر به شناسائي الهيچكدام از شاخص

عملكرد باال تحت هر دو شرايط نشدند، اگرچه مي توان از 
و حساسيت به تنش ) b(هاي ضريب دگرسيوني شاخص

)SSI (مقاوم تحت شرايط تنش يهانيبراي شناسائي ال 
 يهاني الي با بررسAzizinia (2005) .ديد بهره بردش

 يط تنش و بدون تنش آبي گندم در شراي و بوميمصنوع
 به عنوان STI و MP ،GMP يهانشان داد که شاخص

   انتخاب ي براي مقاومت به خشکيهان شاخصيبهتر
  .  باشندي عملکرد باال مي مقاوم و دارايهانيال

                                                                                         
1. Mean  Productivity 
2. Stress Susceptibility Index 
3. Stress Tolerance 
4. Geometric Mean Productivity 
5. Stress Tolerance Index 
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رن و بخصوص استان يا يط آب و هوائيباتوجه به شرا
 عملکرد يکه همواره با مشکل کمبود آب الزم برا الم،يا

 يقاتي تحقين کارهايهمچن  باشد،ي م مواجهت بخشيرضا
 ي گندم دوروم انجام گرفته است،ضروريور که برياندک

 يهاني موجود در اليکي ژنتيهالياست تا از پتانس
 بهره ي مقاومت به خشکيشرفته جهت اصالح برايپ

افتن صفات يمنظور ه ش بين آزماين اساس ايبرا.جست
ز ي و نيط مطلوب و محدود آبيموثر بر عملکرد در شر

 ييهاني در الين شاخص مقاومت به خشکي بهتريمعرف
  .دي مقاوم انجام گردييهانيشرفته گندم دوروم جهت اليپ

  
  هامواد و روش

 يقات کشاورزيستگاه مرکز تحقيش در اين آزمايا
 ٣١ن يب( روان چراودليالم واقع در شهرستان شياستان ا
 و يقه عرض شمالي دق١٥ درجه و ٣٤قه تا ي دق٥٨درجه و 

قه طول ي دق١٠ درجه و ٤٨قه تا ي دق٢٤ درجه و ٤٥
ن شهرستان ي در ايمتوسط بارندگ.  به اجراء درآمد) يشرق
ن گندم ي ال۲۲تعداد . باشديمتر ميلي م۵۰۰ ي ال۴۰۰ن يب

اوارس و زردک در قالب يره، ي سه رقم سمدوروم به همراه
ک ي و در چهار تکرار در هر ي کامل تصادفيهاطرح بلوک

هر رقم . دندي گرديابي ارزيط مطلوب و محدود آبياز شرا
بعد از سبز شدن تمامي  .دي کشت گردي متر۶ خط ۶در 
 ها بوته،ها و برطرف شدن خطر از بين رفتن گياهاننيال

 ۵تنك شدند كه بين آنها روي خط كشت به نحوي 
 ۲۰ن خطوط يفواصل ب. متر فاصله ايجاد گرديد سانتي
ش در هر تکرار ي آزماين کرت هايمتر و فواصل بيسانت
فاصله  .دي متر منظور گرد۵/۱ن تکرارها يمتر و بي سانت۴۰

در هر .  متر در نظر گرفته شد۱۰گر يکديش از يدو تا آزما
متر از ابتدا و ي سانت۲۵ و يف کناري دو رديشيکرت آزما

  ه حذف و ي خطوط کاشت به عنوان حاشيانتها
 . انجام گرفتياني مي بوته تصادف۵ يها بر رويريگاندازه
 مترمربع از هر کرت ۱ز يزان عملکرد نين مي تخميبرا

  . شديريبرداشت و اندازه گ
جهت سبز ) يمطلوب و محدود آب(ش يهر دو آزما
ره يهار سال بعد از آب ذخ شدند و تا بياريشدن بذور آب
در .  استفاده کردندين و آب حاصل از بارندگيشده در زم

 ١٠ به فاصله يط مطلوب آبي مربوط به شرايبهار، کرت ها
 تا يافشانتنش از مرحله گرده. دي گردياريکبار آبيروز 

 اعمال ياري کامل آب آب قطعقي دانه از طريدگيمرحله رس
ه، تعداد سنبله در صفات عملکرد دانه بوت. ديگرد

مترمربع،تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، 
وزن هزار دانه، در ارتفاع بوته، طول پدانکل و طول سنبله 

ن صفات بر عملکرد ين مؤثرتريي تعيبرا.  شدنديريگاندازه
منظور ه ون گام به گام استفاده شد بيه رگرسيدانه از تجز

 يهانيز الين  ويه خشکن شاخص مقاومت بي بهتريمعرف
 و SSI، STI، MP، GMP، TOL شاخص ۵مقاوم  تعداد 

Harmي آبمطلوبط تنش و ي بر اساس عملکرد دو شرا 
 يرو ها بر درک بهتر اثر شاخصيدند برايمحاسبه گرد

، يهانين الين بهتريي و تعيهانيزان عملکرد اليم
ه شده و در ي تجزي اصليها مقاومت به مؤلفهيهاشاخص

 .(Gabrial, 1971) نددم شي پالت ترسيک نمودار باي
، SAS  يافزارهاها با استفاده از نرمتجزيه و تحليل داده

Minitab و Excelصورت گرفت  .  
  

  ج و بحث ينتا
ط تفاوت ي دو محيانس ساده برايه واريج تجزينتا
 اکثر ي مورد مطالعه برايهاپين ژنوتي را بيداريمعن

دار يز تفاوت معنيه مرکب نيج تجزي نتا.صفات نشان داد
ر يانگر تأثي صفات را نشان داد که بيط  براين دو محيب

) ۱جدول (هاي توصيفي  آماره.  صفات استي بر رويخشک
تحت  . که اغلب صفات تنوع باالئي را داشتندندنشان داد

 ۹۶/۱۳ (طول پدانکلصفات  ي و مطلوب آبط محدوديشرا
عملكرد دانه بوته   ،)۳۴/۱۲ و ۷۴/۱۹ (ارتفاع بوته، )۸/۱۳و 
) ۶۴/۱۱ و ۹۵/۱۵( اصلي طول سنبله  و)۰۲/۱۲ و ۹۸/۲۳(

  خود اختصاص دادندبهرا بيشترين مقدار ضريب تنوع 
ط محدود و يشرا ب مربوط بهيترته اعداد داخل پرانتز ب(

وجود تنوع باال در بين ارقام از نظر . )باشندي ميمطلوب آب
را براي انتخاب به منظور يك صفت خاص دست اصالحگر 

تواند در همچنين اين تنوع مي. گذارداصالح آن باز مي
مطالعات تكميلي از جمله مطالعات ملكولي و ارزيابي ارقام 
در تعداد مكان و زمان بيشتر، كمك فراواني به شناخت 

از طرف . ديميزان پتانسيل بالقوه موجود در اين ارقام بنما
 بعنوان يك سپر دفاعي هانيالبين ديگر وجود تنوع باال در 

   در برابر شرايط نامطلوب محيطي عمل  )قدرت بافري(
 & Ceccarelli .(Ceccarelli & Grando, 1991) كندمي

Grando (1996)دارند كه در ارقامي كه جهت  بيان مي
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 مشاهده  اًاند بعضكشت در مناطق تحت تنش گزينش يافته
 عليرغم بهتر شدن شود كه در شرايط عدم تنش ومي

شرايط محيطي گياه تظاهر بهتري از لحاظ صفات زراعي از 
ارقام در  العمل اينلذا بروي عكس. دهد خود نشان نمي

توان ارزيابي كاملي كرد و توصيه كردند محيط كنترل نمي
كار ه هاي اصالحي كه جهت مطالعات خشكي بدر برنامه

روي نتايج ر برود محققين بايستي بيشترين تمركز را مي
  .حاصل از آزمايشات شرايط تنش داشته باشند

ن ينشان داد که ب) ۲جدول(ن صفات يانگيسه ميمقا
.   وجود دارديدارينعها از نظر اکثر صفات اختالف منيال

دهنده وجود ها، نشانپين ژنوتيدار بيوجود تفاوت معن
 ه ويتنوع پا نکهيبا توجه به ا. باشدين آنها ميتنوع در ب

باشد، ي برتر و مطلوب ميهانينش الياساس انجام گز
ن جهت دارا يل الزم را از اي مورد مطالعه پتانسييهانيال

شود يها مشاهده منيانگيسه ميبا توجه به جدول مقا.بودند
 يط محدود آبي که تحت شرا۲۰ و ۱۴، ۴ يهانيال

 ي مورد بررسيهانين الين عملکرد دانه بوته را در بيباالتر
صفات تعداد سنبله در متر مربع، تعداد  نشان دادند از نظر

 را يز عملکرد باالئيسنبلچه در سنبله و وزن هزار دانه ن
 که تحت ۱ و ۴، ۱۱، ۱۶ يهانيگر اليداشتند از طرف د

ن تمام ين عملکرد دانه بوته را در بيط مطلوب باالتريشرا
 به خود اختصاص دادند از نظر صفات تعداد يهانيال

سنبله در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در 

ن عملکرد را يز باالتريسنبله، وزن هزار دانه و طول سنبله ن
 يهانين است که الينکته مهم و قابل توجه ا. دارا بودند

 را با يداريط مطلوب اختالف معني  در شرا۲۰ و ۱۴، ۴
جه يتوان نتين ميبنابر ا.  نداشتند۱ و ۱۱، ۱۶ يهانيال

 به يهانين اليتر متحمل۲۰ و ۱۴، ۴ يهانيگرفت که ال
  . باشندي ميط محدود آبيشرا

که تحت  ن صفات نشان دادي بي همبستگهيتجزج ينتا
صفات وزن هزار دانه و تعداد ) ٣جدول( يط محدود آبيشرا

 را با يداري مثبت و معنيهمبستگ سنبلچه در سنبله
 طول سنبله و عملکرد يف منيهمبستگ. عملکرد داشتند

 را يل فرصت کافي طويهان نکته است که سنبلهيانگر ايب
  ز ي ريهاد دانهينداشته که منجر به تول  پر شدنيبرا
   مثبت و ي، همبستگDejan et al. (2001) .شوديم

ن عملکرد و تعداد دانه در سنبله ي را بييدار بااليمعن
که  ن نشان داديش آنها همچنيج آزماينتا .گزارش دادند

ن وزن هزار دانه و تعداد سنبله در بوته با ي بيهمبستگ
 ،Mir akhorli (2001) .ف بوده استيضع عملکرد
اه با ين عملکرد دانه گي را بيي مثبت و بااليهمبستگ

شک، متوسط تعداد دانه در يصفات عملکرد سنبله، طول ر
و سنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن سنبله 

 يآب مطلوب طيتحت شرا .وزن هزار دانه گزارش کرد
  .)است آورده نشده جدول(

  

  
  

  الين گندم دوروم در شرايط  محدود و مطلوب آبي۲۵  خالصه آمارهاي توصيفي صفات مختلف‐۱جدول
   ضريب تغييرات   دامنه   واريانس   حد اقل   حد اکثر   ميانگين

  
 مطلوب آبي  محدود مطلوب آبي  محدود مطلوب آبي  محدود مطلوب آبي  دودمحمطلوب آبي  محدود مطلوب آبي  محدود

  ٠٢/١٢  ٩٨/٢٣  ٣٠٣٣ ٦٩/١٣٤١ ٨/٤٣٩٥٨٩ ١٥٣٣٤٢  ٣٦٨٦ ٦٤/٧٢٢    ٦٧١٩ ٣٣/٢٠٦٤  ٦/٥٥١٥ ٨٨٣/١٦٣٢  )مترمربع(عملکرد دانه 

  ٦٥/٨  ١٨/٣  ٨/١٧٨  ١٩/٦٩   ٦٤/٢٥٢  ٦٨/٢١٢  ٥/٤٧٥ ٨١/٤٣٠  ٣/٦٥٤  ٥٠٠  ٠١/٥٨١  ٩٢/٤٥٧  تعداد سنبله در متر  مربع

  ٩٦/٦  ١٨/٩  ٢٣/٥  ٤٥/٦  ٣٨/١  ٩٤/١  ١٥/١٤  ٣٥/١٢  ٣٨/١٩  ٨/١٨  ٨٥/١٦  ١٥/١٥  تعداد سنبلچه در سنبله

  ٢٤/٧  ٢١/١٢  ٢/١٥  ١٤  ٦٧/١٣  ٢٧/١٥  ٦/٤٤  ٢/٢٤  ٥٩ /٨  ٢/٣٨  ٦٨/٥٥  ٩٩/٣١  تعداد دانه در سنبله

  ٩٤/٤  ٠١/٦  ٥٣/١٠  ٣/٩  ٩٤/٤  ٤٨/٤  ٤٧/٤٠  ٧/٣١  ٥١  ٤١  ٠١/٤٥  ١٧/٣٥  وزن هزار دانه

  ٣٤/١٢  ٧٤/١٩  ٥/٣٢  ١٥/٧٤  ٢٢/١٠٧  ٢٩/٢٢٧  ٧٣  ٧٥/٣٧  ٥/١٠٥  ٦/١١١  ٩٠/٨٣  ٣٩/٧٦  ارتفاع بوته

  ٨٠/١٣  ٩٦/١٣  ٦٢/٢١  ٠٣/١٧  ٦٩/٢٥  ٦٤/٢١  ١٣/٢٩  ٢/٢٨  ٧٥/٥٠  ٢٣/٤٥  ٧١/٣٦  ٣٠/٣٣  طول پدانکل

  ٦٤/١١  ٩٥/١٥  ٤٥/٣  ٣٦/٤  ٨٧/٠  ٥٩/٠  ٢٥/٥  ٥  ٧/٨  ٣٦/٩  ٥٧/٦  ٨٦/٥  طول سنبله
  
  
  
  



 ۱۶۵  ... (.Triticum turgidumL)هاي مختلف گندم دوروم ارزيابي الين: زاده و همکاراننحسي  

 ن گندم دوروم  در دو محيط مطلوب ومحدود آبيي ال۲۵ مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي در ‐۲ولجد
شماره    تعداد دانه در سنبله   تعداد سنبلچه و سنبله   تعداد سنبله در مترمربع   عملكرد

  مطلوب  محدود آبي  مطلوب  محدود آبي  مطلوب  محدود آبي  مطلوب  محدود آبي  الين
۱  bcde۲۵/۱۸۲۷  abc۰۰/۶۲۴۰  d۸۱/۴۳۰  ab۵۴/۶۳۹۵  a۸۰/۱۸  a۱۵/۱۴  a۸۵/۳۲  a۵/۵۳  
۲  ab۷۵/۱۹۰۹  cde۰۰/۵۳۸۷  bcd۱۳/۴۵۳ abcd۰۰/۶۰۹  a۸۲/۱۳ a۳۸/۱۹ a۲۵/۱۲  a۳/۵۴  
۳  bcd۸۵/۸۵۱ bcde۰۰/۵۶۵۰  bcd۰۰/۴۵۶ ab۵۰/۶۳۳ a۴۰/۱۵ abcdef۵۰/۱۷ a۹۰/۳۷  a۸۸/۵۲  
۴  a۰۰/۱۷۲۵ abc۰۰/۶۳۰۶  bcd۳۳/۴۵۷  abcd۸۰/۶۰۴  a۱۵/۱۵  abcdef۵۰/۱۷ a۹۰/۳۷  a۸۸/۵۲  
۵  abcd۵۱/۱۸۷۹ abc۰۰/۵۳۵۷ cd۰۰/۴۴۴  abc۵۰/۶۲۱  a۷۰/۱۴  abcd۲۵/۱۸  a۴۰/۳۱  a۶۳/۵۱  
۶  de۷۵/۱۶۷۲ bc۰۰/۵۹۲۸  cd۲۳/۴۵۰  bcdef۰۰/۵۸۷  a۹۶/۱۲  acdef۰۰/۱۷  a۸۰/۲۶  a۶۳/۵۰  
۷  bcde۶۴/۷۲۲ de۰۰/۴۹۹۴  bcd۵۰/۴۵۵  defg۵۰/۵۵۶ a۵۰/۱۳ g۸۳/۱۴ a۶۰/۲۷ a۶۰/۴۴ 
۸  bcde۱۵/۱۷۸۱ de۰۰/۵۰۶۶ bcd۴۵/۴۵۶ fghi۵۰/۵۳۷ a۱۵/۱۵ cdefg۶۳/۱۶ a۷۸/۳۳ a۴۸ 
۹  de۵۰/۱۶۸۱ abc۰۰/۶۱۴۹  bcd۷۰/۴۵۸ abc۰۰/۶۲۲ a۳۵/۱۲ acdefg۹۰/۱۶ a۹۵/۲۵ a۴۸ 
۱۰  bcde۷۵/۷۵۵  abcd۰۰/۵۹۰۴  bcd۵۵/۴۶۱  acde۸۰/۵۹۷  a۲۵/۱۵  abcdef۴۲/۱۷  a۲۵/۳۵  a۳/۴۹  
۱۱  e۹۶/۱۶۱۱  ab۰۰/۶۵۳۴  cd۸۰/۴۴۵  abcd۵۰/۶۰۷  a۲۳/۱۵  abc۳۸/۱۸  a۱۵/۳۱  a۸۸/۴۹  
۱۲  bcd۰۰/۱۸۴۶  de۰۰/۵۱۰۰  bcd۸۱/۴۸۵  ghi۰۰/۵۲۷  a۰۰/۱۷  defg۱۷/۱۶  a۱۵/۳۷  a۹۵/۴۷  
۱۳  bcd۷۵/۱۸۳۵  cde۰۰/۵۱۱۵  cd۰۰/۴۵۱  abc۵۰/۶۲۱  a۳۲/۱۳  defg۲۵/۱۶  a۷۵/۲۸  a۱۳/۴۷  
۱۴  a۳۳/۲۰۶۴  abc۰۰/۶۲۸۸  bcd۳/۴۵۴  ab۵۰/۶۳۴  a۶۰/۱۵  fg۴۳/۱۵  a۹۰/۲۹  a۳۸/۵۰  
۱۵  bcde۱۱/۱۷۹۱  bcde۰۰/۵۷۳۱  bcd۳/۴۵۴  bcde۳۰/۵۹۸  a۶۵/۱۴  bcdefg۸۳/۱۶  a۴۰/۳۳  a۲۰/۵۳  
۱۶  bcd۲۵/۱۸۳۶  a۰۰/۶۷۱۹  bcd۸/۴۴۶  a۳۰/۶۵۴  a۶۵/۱۵  acdefg۸۰/۱۶  a۲۰/۳۸  a۷۵/۵۱  
۱۷  bcd۷۵/۱۸۶۶  de۰۰/۵۱۸۲  bcd۸/۴۶۰  bcde۰۰/۵۹۳  a۷۵/۱۶  fg۰۵/۱۶  a۴۰/۳۱  a۲۰/۴۸  
۱۸  cde۷۵/۱۶۱۰  de ٠٠/٥١١٧  bcd۴۶۱  bcde۵۰/۵۹۵  a۵۵/۱۴  cdefg۴۵/۱۶  a۸۵/۳۴  a۷۵/۴۷  
۱۹  bcd۵/۱۸۶۹  de٠٠/٥٠٨٩ cd۴۴۴  cdefg۸۰/۵۶۶  a۷۷/۱۶  efg۱۰/۱۶  a۵۰/۳۰  a۴۵  
۲۰  abc۵۰/۱۸۹۷  bcde۵۶۱۶  bcd۴۶۳  abcde۰۰/۵۹۹  a۵۰/۱۵  bcdef۲۰/۱۷  a۷۰/۲۸  a۳۸/۵۰  
۲۱  bcde۷۵/۸۰۴  de٠٠/٥١٤٤ bc۵/۴۶۷  eghi۸۰/۵۳۸  a۶۰/۱۴  abcdef۴۰/۱۷  a۲۰/۲۷  a۲۰/۵۱  
۲۲  bcde۵۱/۱۷۰۸  bcde۰۰/۵۷۲۵  cd۳/۴۵۱  efgh۵۰/۴۷۵  a۴۵/۱۵  cdefg۲۷/۱۶  a۰۵/۳۴  a۵۰/۵۹  
۲۳  bcde۵۲/۱۷۶۲  e۰۰/۴۸۹۹  bcd۵/۴۵۳  hi۰۰/۴۹۶  a۸۵/۱۵  fg۰۵/۱۶  a۶۰/۳۲  a۵۰/۴۹  
۲۴  bcde۵۰/۱۷۱۰  f۰۰/۳۶۸۶  ab۸/۴۸۵  i۸۰/۴۹۰  a۷/۱۴  abcde۲۰/۱۸  a۵۰/۳۵  a۸۸/۵۹  
۲۵  bcd۷۵/۱۷۹۸  e۴۸۶۴  a۰۰/۵۰۰  ghi۰۰/۵۱۷  a۲۵/۱۶  abcd۳۰/۱۸  a۹۰/۲۷  a۹۲/۴۹  

  .با هم ندارند درصد ۵در سطح داري ميانگين هائي که در يک ستون داراي حروف مشترک هستند اختالف معني
  

   الين گندم دوروم درشرايط محدود آبي۲۵ ضرايب همبستگي صفات مورد بررسي در ‐۳جدول 
عملکرد دانه 

  بوته 
وزن هزار 
  دانه

  تعداد دانه
  در سنبله

  تعداد سنبلچه
  در سنبله

  بلهتعداد سن
  در مترمربع

  طول
  پدانکل

  طول
  سنبله

  ارتفاع
  گياه

  

  ارتفاع گياه  ١              
  طول سنبله  ٦٧/٠**  ١            
  طول پدانکل  ٨٧/٠**  ٥٠/٠*  ١          
  تعداد سنبله در مترمربع  ٧٢/٠**  ۷۴/۰**  ٥٧/٠*  ١        
      ١  n.s ٦٠/٠*  ٢١/٠  n.s. تعداد سنبلچه در سنبله  ٦٠/٠*  ١٢/٠  
    ٩٠/٠**  ٣١/٠*  ٤٦/٠*  ١  n.sتعداد دانه در سنبله  ‐٣٠/٠*  ٢٠/٠  
  ٧٠/٠**  ١  n.s ١٦/٠  n.s ١٦/٠  n.s ١٦/٠  n.s وزن هزار دانه  ‐٤٠/٠*  ‐١١/٠  
٥٤/٠*  ١  n.s ٠٥١/٠*  ٠٢/٠  n.s ١٣/٠  n.s دانه بوتهعملکرد  ‐٥٢/٠*  ‐٤٨/٠*  ٠٩/٠   

  .ر نيست معني دا: n.s.، . معني دار هستند۰۱/۰ و۰۵/۰ترتيب در سطح آماري ه  ب: **و*
  

  

  

عملکرد با تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع 
 با طول سنبله و ي داشت وليداري مثبت و معنيهمبستگ
به . دار بدست آمدي و معني منفين همبستگياه ايارتفاع گ
ل ورس و اختالل ياه به دلياد گيرسد که ارتفاع زينظر م

ه منجر به کاهش ها کالتيدر انتقال مواد محلول و آسم
 يشود با عملکرد همبستگيتعداد دانه و وزن هزار دانه م

 بيان كردند Asseng et al. (2003) .دا کرده استي پيمنف
كه روابط متغير بين اجزاء عملكرد و عملكرد دانه به اثرات 

  .باشندروي رشد گياه وابسته مير محيطي ب
ط يون نشان داد که تحت شرايه رگرسيج تجزينتا

 صفت طول سنبله، طول پدانکل، تعداد ۵ يحدود آبم
سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۶۶

ه يرات عملکرد را توجيي درصد تغ۳/۷۸وارد مدل شدند که 
 اختالف در عملکرد دانه يجه علت اصليدر نت. نمودند
ن يتوان به تفاوت در ايط تنش را ميها در شراپيژنوت

 صفت طول ۴ يط مطلوب آبيتحت شرا. صفات نسبت داد
پدانکل، تعداد سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه و 

رات ييدرصد تغ ۱/۶۸ ارتفاع بوته وارد مدل شدند که
سهم صفت تعداد سنبله در  .ندينمايه ميعملکرد را توج

 .Leilah et al .شتر استيه بيواحد سطح نسبت به بق
د که پنج صفت وزن دانه سنبله،  نشان دادن(2005)

، تعداد سنبله در يکيولوژيشاخص برداشت عملکرد ب
ون گام به گام يمترمربع و طول سنبله وارد مدل رگرس

ه يانس عملکرد دانه را توجيوار% ١/٩٨شدند و حدود 
  يهاافتهين با يه همچنين تجزيج اينتا .کردند

Moragues et al. (2006)مطابقت دارند . Azizinia 
ط تنش صفات تعداد ي نتيجه گرفتند كه در شرا(2005)

دانه در سنبله، وزن هزار دانه، وزن سنبله، طول پدانكل و 
 درصد از كل تغييرات عملكردي را ۶/۸۳گلدهي،  روز تا

  .توجيه كردند
 نشان داد که يط محدود آبيت در شرايه عليتجز

به  عملکرد دانه مربوط يم مثبت بر روين اثر مستقيشتريب
 بر يم منفين اثر مستقيشتريو ب) ۰۸۱/۳(طول پدانکل 

در ). ۴جدول ( )‐ ۱۳۶/۳(عملکرد مربوط به ارتفاع بوته بود 
ط تنش ين صفات در شراي بيب همبستگيجدول ضرا

ن صفت طول پدانکل و ي بيمشاهده شد که همبستگ
خاطر اثر ه جه بين نتيا .ز استيعملکرد دانه ناچ

ق صفات ارتفاع بوته و ي طرم طول پدانکل ازيرمستقيغ
تعداد سنبلچه در سنبله بر عملکرد است که به طور قابل 

ت موجب کاهش يباشند و در نهاي مي منفيامالحظه
ز ي نيط مطلوب آبيتحت شرا.  مذکور شده استيهمبستگ

م مثبت بر عملکرد مربوط به طول ين اثر مستقيشتريب
 ارتفاع بوته  مربوط بهين اثر منفيشتريو ب) ۵۲/۲(پدانکل 

جه يتوان نتيم. )جدول آورده نشده است( بود) ‐۹۵/۲(
 يط محدود آبيش دانه تحت شراي افزايگرفت که برا
ت صفات طول پدانکل، تعداد سنبله در يبرحسب اولو

 صفات يط مطلوب آبيمترمربع و وزن هزار دانه و تحت شرا
. درنيطول پدانکل و تعداد دانه در سنبله مورد توجه قرار بگ

Lauro & Federizzi (2005) نشان دادند که صفات طول 
م باال يانکل و تعداد پنجه اثرات مستقد طول پ،پرچمبرگ 
 يط تنش آبياه تحت شراي را با عملکرد دانه گيو مثبت

 ٢٥ ي بر رويشي، در آزماSepanlu et al. (2003). داشتند
جه گرفتند که اکثر صفات مورد يپ گندم نان، نتيژنوت
.  نشان دادنديالعمل منف عکسيعه به تنش خشکمطال
 در عملکرد دانه يط تنش آبين کاهش تحت شرايشتريب

 از کاهش تعداد دانه و وزن هزاردانه يمشاهده شد، که ناش
ره يون چند متغي رگرسيپي و ژنوتيپي فنوتيهمبستگ. بود
 تعداد سنبله در بوته در ينش براي نشان داد که گزيخط
 در ط نرمالياد دانه در سنبله در شراط تنش و تعديشرا
  .ر را خواهند داشتيتاث نيشتريعملکرد دانه ب شيافزا

 بر اساس هر کدام ي مقاوم به خشکييهاني الييشناسا
محدود و در شرايط ا عملکرد ي و ي کميهااز شاخص
 يج متضادي مشکل بوده و ممکن است به نتايمطلوب آب
 شاخص مقاومت به نين بهتريي تعيلذا برا. منجر گردد

 يشاخص ديبا Fernandez (1992)  طبق نظريخشک
 با يداري مثبت معني همبستگيانتخاب شود که دارا
.  باشديط محدود و مطلوب آبيعملکرد دانه در شرا

 و عملکرد در يبه خشکتحمل  يهان شاخصي بيهمبستگ
 نشان داد که )۵جدول( يط محدود و مطلوب آبيدو شرا

 مثبت و ي همبستگGMP و Harm ،STI فقط سه شاخص
 يط محدود ومطلوب آبي با عملکرد در شرايداريمعن

ها ن شاخصيترسه شاخص بعنوان مناسبنيا لذا.داشتند
ه به يتجز.  برتر انتخاب شدنديهاپي ژنوتيابي ارزيبرا

 ۷۲/۶۸ه ي نشان داد که مؤلفه اول با توجي اصليهامولفه
 يط مطلوب آبيراانس با عملکرد در شيدرصد از وار

 TOL و SSI يها مثبت و باال و با شاخصيهمبستگ
ر ينکه مقاديبا توجه به ا.  داشتيي و باالي منفيهمبستگ

ط بدون ي عملکرد در شرايها و مقدار باالن شاخصين اييپا
زان مؤلفه اول ين اگر ميباشند بنابرايتنش مطلوب م

 عملکرد ياشوند که داري انتخاب مييهانيابد، اليش يافزا
 خواهند يط بدون تنش و متحمل به خشکيباال در شرا

رات کل يي درصد از تغ۳۱مؤلفه دوم با در برگرفتن . بود
 و عملکرد در Harm ،STI ،GMP يهاها با شاخصداده
با .  را دارديي و باالي منفي همبستگيط محدود آبيشرا

 و Harm ،STI يها شاخصير باالينکه مقاديتوجه به ا
GMP زان مؤلفه دوم کاسته شود يمطلوب هستنداگر از م

، STI و يط محدود آبي عملکرد باال در شراي داراييهانيال
GMP و Harmن با توجه يبنابرا. شوندي انتخاب ميي باال

 و STI ،GMP يهادار شاخصي مثبت و معنيبه همبستگ
Harmدر نمودار يطيط محي با عملکرد دانه تحت دو شرا ،
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 را در نظر گرفت که در آن ياهيد ناحيا پالت بيبا
با .  وجود داشته باشندHRM و STI ،GMP يهاشاخص

ن يي پاهي پالت ناحين نکات، قسمت مطلوب بايتوجه به ا
  . خواهد بود۱و سمت راست در شکل 

، ۱۷، ۱۶، ۲۰، ۱۴ ارقام شوديهمانطور که مشاهده م
رقام با اند که به عنوان اه واقع شدهين ناحي در ا۱۵ و ۱

 و متحمل به يط مطلوب و محدود آبيعملکرد باال در شرا

ع ارقام از نظر مقاومت به يتوز. شوندي مي معرفيخشک
 در ارقام مورد يکيانگر وجود تنوع ژنتيز بي نيتنش خشک

 ي مناسب برايانهيباشد که زمين صفت مي اي برايبررس
فات ه صيارقام مذکور از نظر کل. کندياصالح آن فراهم م

ج حاصل از ي نتاياز طرف . را نشان دادنديعملکرد باالئ
   و۱۴، ۴ز نشان داد که سه رقم يها ننيانگيسه ميمقا
  ط يشرا هر  ن ارقام در يه صفات بعنوان بهتري از نظر کل۲۰

  

  
  گندم دوروم الين ۲۵ تجزيه باي پالت در‐١شکل 

  
  رايط محدود آبي الين گندم دوروم درش۲۵ تجزيه عليت صفات در ‐۴جدول 

  اثر غير مستقيم از طريق
  صفت

اثر 
مستقيم 
  بر عملکرد

ارتفاع 
  گياه

طول 
  سنبله

طول 
  پدانکل

تعداد سنبله 
  در مترمربع

تعداد سنبلچه 
  در سنبله

تعداد دانه 
  در سنبله

وزن هزار 
  دانه

  ‐۰۱/۰  ‐۰۲/۰  ‐۰۹/۰  ۴۶/۰  ۶۸/۲  ۰۷/۰  ‐  ‐۱۳/۳  ارتفاع گياه
  ‐۰۳/۰  ۰۱/۰  ‐۱۸/۰  ۴۵/۰  ۵۴/۱  ‐  ‐۱۰/۲  ۱۰/۰  طول سنبله
  ۰۳/۰  ‐۰۳/۰  ‐۹۰/۰  ۳۶/۰  ‐  ۰۵/۰  ‐۷۲/۲  ۰۸/۳  طول پدانکل

  ‐۰۳/۰  ۰۱/۰  ۳۱/۰  ‐  ۷۵/۱  ۰۷/۰  ‐۲۵/۲  ۶۴/۰  تعداد سنبله در مترمربع
  ۰۵/۰  ۰۲/۰  ‐  ۱۳/۰  ۸۴/۱  ۰۱/۰  ‐۱۸/۰  ‐۵۰/۱  تعداد سنبلچه در سنبله

  ۰۲/۰  ‐  ‐۶۹/۰  ۰۲/۰  ۲۷/۰  ۰۲/۰  ‐۹۴/۰  ۰۳/۰  تعداد دانه در سنبله
  ‐  ۰۲/۰  ‐۳۳/۰  ‐۱۰/۰  ۴۹/۰  ‐۰۲/۰  ۱۲/۰  ۲۱/۰  وزن هزار دانه

  
   الين گندم دوروم۲۵ ضرايب همبستگي بين شاخص هاي مقاومت به خشكي  وميانگين عملکرد دو محيط در ‐۵جدول 

Harm GMP STI MP TOL  SSI  YS YP   
**۹۱/۰  **۹۳/۰  **۸۷/۰  **۹۸/۰  **۹۸/۰  **۹۲/۰  n.s۰۸/۰  ۱  YP  
**۷۲/۰  *۴۵/۰  *۴۸/۰  n.s. ۱۱/۰  n.s۱۴/۰‐  **۶۱/-  ۱    YS  

*۵۴/-۰  *۵۳/۰-  **۸۶/۰-  **۸۹/۰-  **۹۴/۰-  ۱      SSI  
*۵۲/۰  **۸۶/۰  **۷۹/۰  **۹۵/۰  ۱        TOL  

**۷۰/۰  **۹۵/۰  **۸۹/۰  ۱          MP  
**۸۸/۰  **۹۶/۰  ۱            STI  
**۸۸/۰  ۱              GMP  

۱                Harm  
  .ستيمعني دار ن: .n.s، . معني دار هستند۰۱/۰ و۰۵/۰به ترتيب در سطح آماري :  **و *

Yp= ايط بدون تنش آبيرعملکرد در ش، Ys = تنش آبياايط برعملکرد در ش ، SSI=شاخص حساسيت به تنش ، STI=شاخص تحمل تنش ، TOL= شاخص 
  .کارمونيهميانگين   =Hrm و ميانگين بهره وري =MP   ، ميانگين هندسي=GMP، تحمل



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۶۸

 شاخص يستين بايبنابرا.  باشندي مي آبمطلوب و محدود
ن ارقام را به عنوان ارقام ي که اشوند انتخاب يهائا شاخصي

ج ي نتايبررس. نش کرده باشندي و با عملکرد باال گزمتحمل
 STI ،GMP يها پالت نشان داد که شاخصيحاصل از با

ند يک نماين ارقام را تفکي توانستند اي بخوبHarm و
ک ارقام مقاوم ي تفکيها را بران شاخصي اتوانين ميبنابرا

 ج بدستينتا. ميريو با عملکرد باال از ارقام حساس بکار بگ
  ، Golabadi et al. (2006) يهاافتهين قسمت با يآمده در ا

Sio-se mardeh et al. (2006)، Azizinia (2005) و 
Nourmand Moayed et al. (2001)مطابقت داشتند  .

Shiferaw & Baker (1996) بر اساس واكنش ارقام 
 رقم گندم را به گروه مقاوم، ١٢مختلف به تنش خشكي 

. بندي كردندنيمه مقاوم و حساس به تنش خشكي گروه
Hossain et al. (1990) ،براي تعيين تحمل به تنش ارقام 

 رقم گندم را در طي سه سال در شرايط ١٠عملكرد 
ند و از شاخص  و تنش خشكي ارزيابي كرديعي طبياريآب

MPبه عنوان معيار مقاومت به خشكي استفاده كردند  .
Rosielle & Hamblin (1981)اند كه گزينش  اظهار داشته

باعث بهبود عملكرد ) TOL( در جهت شاخص تحمل تنش
در شرايط تنش به هزينه كاهش عملكرد در شرايط 

شود و همبستگي ميانگين توليد مي غيرتنش و كاهش
ن شاخص با عملكرد را در شرايط مطلوب و منفي بين اي

همبستگي مثبت بين اين دو را در شرايط تنش گزارش 
بنابراين گزينش در جهت شاخص تحمل تنش . كردند

وقتي حائز اهميت است كه هدف اصلي افزايش عملكرد 
. (Ud-Din et al., 1992) فقط در شرايط تنش باشد

ت و  همبستگي مثبUd-Din et al. (1992)همچنين 
داري بين عملكرد در شرايط و تنش با شاخص معني

متوسط توليد مشاهده كردند، بنابراين بيان داشتند كه 
گزينش براي شاخص متوسط توليد به بهبود عملكرد در 

ارها در بعضي ين معياگرچه ا. شود هر دو شرايط منتهي مي
  موارد

  باعث افزايش عملكرد و افزايش ميزان تحمل به خشكي در

اند هان زراعي شده است ولي در اكثر موارد ناموفق بودهگيا
هاي زنده شده بيشتر با مكانيسم هاي پيشنهادزيرا شاخص

از طرفي .  رابطه دارنديماندن گياه تحت شرايط تنش آب
كننده تمام ابعاد اين معيارها به طور كامل نمي توانند بيان

وص اين معيارها مخص. اثرات خشكي بر روي گياه باشند
مراحل رشدي معين در گياه بوده و بنابراين كمتر با رشد و 

از . توليد عملكرد در طي کل دوره رشد گياه ارتباط دارند
  طور واضح ه طرفي برخي از آنها از لحاظ تئوري ب

 باشدگيري آنها مشكل مياند و اندازهتعريف نشده
(Fernandez, 1992) .ياديز يها گذشته بحثيهادر دهه 

 صورت يطي محي سازگاري اصالح برايمورد چگونگدر 
 وجود داشته يدگاه نظريرفته است و همواره دو ديپذ

 يهاطيد در محي معتقدند که انتخاب بايادسته. است
ش و اثرات ي رو به افزايکي ژنتي که تفاوتهايمطلوب، جائ

 ,.Richards et al) ابند انجام شودي ي کاهش ميطيمح

2002; Rajaram & Van Ginkle, 2001) . ،دسته دوم
 يطيا در شرايط هدف ي در محيستيمعتقدند که انتخاب با

 ;Ceccarelli & Grando, 1991) رديه به آن انجام پذيشب

Rathjen, 1994) .دارد ير طرفداران کميدگاه اخياگر چه د 
دگاه يد نيد ايها مؤستيولوژيزيدانان و فکي ژنتيول

  ط مطرحيمح× م هستند، چرا که اثر متقابل رق
  ن موضوع ي اي برايکي تئورالبته چارچوب. باشديم

 اگر معتقد استتوسط فالکونر ارائه شده است، که 
   اصالح Aط ي محيخواهد عملکرد را برايم اصالحگر
   انجام دهدAط ي انتخاب را در محيستيکند، با

(Ceccarelli & Grando, 1991).   
  

  سپاسگزاري
ق از محل طرح ملي با  اين تحقي از بودجهيبخش

عنوان   تحت٣١٣٠٥٢٩٣ و شماره پرونده ٦٨٦شماره ثبت 
هاي دوروم تأمين شده ي و کيفي الينمبررسي عوامل ک

  .آيدعمل ميه که بدينوسيله تشکر و قدرداني ب
 

REFERENCES  
1. Asseng, S., van Herwaarden, A. F. (2003). Analysis of the benefits to wheat yield from assimilates stored 

prior to grain filling in a range of environments. Plant and Soil, 256, 217-229. 
2. Aziznia, Sh. (2005). Evaluation of quantitative characters related to resistance to drought in synthetic wheat 

under normal and rain-fed conditions. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36, 281-295. (In Farsi). 
3. Blum, A. (1998). Improving wheat grain filling under stress by stem reserve mobilization. Euphytica, 100, 

77–83.  



 ۱۶۹  ... (.Triticum turgidumL)هاي مختلف گندم دوروم ارزيابي الين: زاده و همکاراننحسي  

4. Ceccarelli, S. & Grando, S. (1991). Selection environment and environmental sensitivity in barley. 
Euphytica, 57, 157-167. 

5. Dejan, D., Quarrie, S. & Stankovic, S. (2002). Characterizing wheat genetic resources for responses to 
drought stress. Euphytica, 307-318. 

6. Ferandez, G. C. J. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Proceedings of 
the Sympo. Tawan, 16 Aug. B Y C. G. Kuo. A V R D C. 

7. Fisher, R. A. & Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. I. grain yield responses. 
Ault J Agric Res, 29, 897-912. 

8. Galeshi, S. & Oskuei, B. (2001). Response of Spring Wheat to water limitation after anthesis. Journal of 
Agriculture and  Natural Resources, 4, 99 113. 

9. Garcia del moral, L. F., Rharrabti, Y., Villegas, D. & Royo, E. (2003). Evaluation of grain yield and its 
components in durum wheat under Mediterranean conditions. Agronomy Jour, 95, 266-274. 

10. Gbrial, K. R. (1971). The biplot gropgical display of matrics with application to principal component 
analysis. Biometrika, 58, 453-467. 

11. Golabadi, M., Arzani, A. & Mirmohammael Maibody, S. A. M. (2006). Assessment of drought tolerance in 
segregating population in D.W. African Jour of  Agric Res, 1(5), 162-171. 

12. Hossain, A. B. S., Sears, A. G., Cox, T. S. & Paulsen, G. M. (1990). Desiccation tolerance and its 
relationship to assimilate partitioning in winter wheat. Crop Sci, 30, 622-627. 

13. Lauro, A. O. & Federizzi, C. L. (2005). Plant traits to complement selection based on yield components in 
wheat. Ciencia Rural Santa Maria, 35 (5), 1010-1018. 

14. Leilah, A. A. & Al-Khateeb, S. A. (2005). Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. 
Journal of Avid Environments, 61, 483-496. 

15. Mehdi-khanlu, Kh. & Farshadfar, A. (1998). Selecting drought resistant wheat by principal component  
analysis. In: Proceedins of the 7th Iranian Crop Production and Breeding Congress. Pag. 443. 

16. Merah, O. J., Araus, L., Souyris, I., Nachit, M., Deleens, E. & Monneveux, P. (2001). Carbon isotope discrimination: 
Potential intrest for grain yield improvement in durum wheat. CIHEAM- Options Mediterranean's, 299-301. At: 
www.CIHEAM.org. 

17. Moragues, M., Garcia del Moral, L. F., Moralejo, M. & Royo, C. (2006). Yield formation strategies of 
durum wheat landraces with distinct pattern of dispersal within the Mediterranean basin I: Yield 
components. Field Crop Res, 95, 194-205. 

18. Naghavi, M., Shabaz, A. & Taleai, A. (2002). Evaluation of variation in Durum What germplasm For some 
agronomic characters. Iranian Journal of Agriculture Sciences, 2, 81-88. (In Farsi). 

19. Nourmand Moayed, F., Rostami, M. R. & Ghanadha, M. (2001). Evaluation of drought resistance indices in 
bred-wheat. Iranian Journal of Agriculture Sciences, 32, 795-807. (In Farsi). 

20. Peccitti & Annicchiarico, P. (1998). Agronomic value and plant type of Italian durum wheat cultivars from 
different eras of breeding. Euphytica, 99, 9-15. 

21. Rajaram, S. & Van Ginkle, M. (2001). Mexico,50 years of international wheat breeding . In: Bonjean, A. P. 
and W. J. Angus (Eds.), The world wheat book: A history of wheat breeding. Lavoisier publishing, Paris, 
France, pp. 579-604. 

22. Rajaram, S., Varughese, G., Abballa, O., Pfeiffer, W. H. & Van Ginkel, M. (1996). Accomplishments and 
challenges in wheat and triticale breeding at CIMMYT. Plant Breed, 63 (2), 131-139. 

23. Rathjen, A. J. (1994). the biological basis of genotype * environment interaction: its definition and 
management. In: Proceedings of the Seventh Assembly of Wheat Breeding Society of Australia, Adelaid, 
Australia. 

24. Richards, R. A., Rebetzke, G. J., Condon, A. G. & van her warden, A. F. (2002). breeding opportunities for 
increasing the efficiency of water use and crop yield in temperate cereasl. Crop Sci, 42, 111-121. 

25. Rosielle, A. A. & Hamblin, J. (1981). Theoretical aspect of selection for yield in stress and non-Stress 
environment. Crop Science, 21, 943-946. 

26. Sepanlu, Gn., Galeshi, S. & Zeinali, A. (2004). Effect of water stress on yield and yield components at 
different growth stages. Agricultural Scincrs and Technology Journal, 4, 91-1010 . 

27. Shifferaw, B. & Baker, D. A. (1996). Evaluation of drought screening techniques for Eragrostis tef. Corp Sc, 
36, 214-221. 

28. Sio-se mardeh, A., Ahmadi, A., Pustini, K. & Mohammadi, V. (2006). Evaluation of drought resistance 
indices under various environmental conditions. Field Crops Research, 98, 222-229. 

29. Ud-Din, N. B., Carver, F. & Clutter, A. C. (1992). Genetic analysis and selection for wheat yield in drought- 
stressed and irrigated environments. Euphytica, 62, 89-96. 

30. Unknown. (1995). Ministry of jehad Keshavarzi, Deputy of Design and Planning Office of Information 
Technology, Agronomy Information, Bank, Planting Year 1384-85. 

 



 


