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  چکیده

راوانی در گندم اهمیت فتر در شرایط تنش خشکی انتهاي فصل دهی زودهنگام و فاز رویشی کوتاهگل

دهی ودسنبلهدر این پژوهش صفت ز. شودمیدر زمان گلدهی و پرشدن دانه  آبیکمباعث فرار از تنش  دارد و

وش تالقی برگشتی رحیدري با استفاده از از رقم استرالیایی اکسکلیبر به سه زمینه ژنتیکی روشن، مهدوي و کل

شهید گاه در مزرعه پژوهشی دانش 1397تا  1390هاي طی سال  ،2F3BCنسل  ها براي تولیدمنتقل شد. تالقی

دهی مورد ارزیابی قرار از لحاظ زمان سنبلهاز هر تالقی  2F3BCنسل ي هابوته یتمامباهنر کرمان انجام شد. 

شد.  ده گزینشبوته دیرسنبله 20و  دهزودسنبلهبوته  20در هر جمعیت، بوته  1000حدود میان از و گرفتند 

نه در بوته، عملکرد ، تعداد سنبله در بوته، تعداد دادهیشده از نظر صفات تعداد روز تا سنبلههاي انتخاببوته

ژنتیکی  زمینه ×دهیهزمان سنبلتجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل دانه و وزن هزاردانه ارزیابی شدند. نتایج 

در بوته، عملکرد  صفات تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه دار و برايدهی معنیبراي صفت تعداد روز تا سنبله

نتیکی رقم روشن و زمینه ژدر  دهیزودسنبلهبیشترین پاسخ به گزینش براي . دار نبودمعنی نه و وزن هزاردانهدا

 دهیودسنبلهزحیدري و مهدوي مشاهده شد. نتایج نشان داد کل ژنتیکی ارقام هايزمینهترتیب در ازآن بهپس

  . شودباعث افزایش وزن هزاردانه می

 فرار از خشکی، تالقی برگشتی ودگلدهی،ژنتیک ز دي:هاي کلیواژه
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  مقدمه

خشکی یک تنش غیرزیستی پیچیده است که 

در هر مرحله از رشد گیاه هاي مختلفی با شدت

تحمل به خشکی یا اجتناب از فتد. تواند اتفاق امی

در باشد. آن در موفقیت تولید محصول مهم می

شرایط کنونی تغییر اقلیم، با افزایش یک درجه 

گراد درجه حرارت جهانی، عملکرد گندم سانتی

 ,.Liu et al( یافته استدرصد کاهش  4/6تا  1/4

به احتمال زیاد نواحی بسیاري  وجود این،). با 2016

زمان گلدهی تحت تحت تاثیر خشکی خواهند بود. 

هاي ورنالیزاسیون، فتوپریود و زودرسی تاثیر ژن

(Eps) ) استIqbal et al., 2007لیل اهمیت ). به د

 باالي صفت زمان گلدهی در تولید غالت،

هاي زیادي روي ژنتیک این صفت انجام بررسی

 ;Chew and Halliday, 2011( شده است

Bentley et al., 2013; Riboni et al., 2013; 
Zheng et al., 2013; Campoli and Korff, 

2014,Kamran et al., 2014; Khanna-

Chopra and Singh, 2015 گلدهی زودهنگام .(

یشی به فاز زایشی در تر از فاز روانتقال سریع باعث

دهی، رشد سنبله، گلدهی و پنجه و شودغالت می

 دهد.را تحت تاثیر قرار میدر نهایت زودرسی 

شوند و نامیده می 1کوتاهفصلچنین گیاهانی 

 Songتوانند به طور مؤثر از خشکی فرار کنند (می

et al., 2013لدهی زودهنگام و زودرسی ). گ

هستند که توسط برهمکنش  ايصفات پیچیده

هاي مسئول ورنالیزاسیون، چندین گروه از ژن

 شوند.اسید تعیین میفتوپریود و بیوسنتز جیبرلیک

                                                              
1 Short-season or short-cycle 

گلدهی زودهنگام و فرار از خشکی در شرایط 

که خشکی انتهاي فصل براي گیاه مفیدند درحالی

دار باعث رشد ههاي خشکی مکرر یا ادامتنش

شوند نامناسب یا کاهش رشد گیاه می

)Schmalenbach et al., 2014 غالتی که .(

توانند از گلدهی زودهنگام و زودرسی را دارند می

تر شان را سریعفرار و چرخه زندگی تنششرایط 

 زمان وقوع همپوشانی بین رشد و تاکامل کنند 

 ,Dolferusخشکی را به حداقل برسانند ( تنش

مصنوعی گیاهان با  گزینش). از طریق 2014

کاهش  رشد رویشیدوره گلدهی زودهنگام، 

تکمیل قبل از تنش انتهایی  یابد و رشد زایشیمی

). با این وجود Bonder et al., 2015( شودمی

برخی تغییرات بین زمان گلدهی و زمان پرشدن دانه 

 ,.Farooq et alتا رسیدگی گزارش شده است (

توانند عملکرد زودرس می گیاهان زراعی ).2014

پایدارتر و بیشتري را در شرایط خشکی داشته باشند 

)Khanna-Chopra and Singh, 2015 در .(

داري بین زودرسی همبستگی معنی یخشک شرایط

نشده است  گزارش و عملکرد نسبی دانه برنج

)Yue et al., 2006 .(  

 يبرازودرسی دهد ها نشان میبرخی گزارش

گیاهان زراعی با عملکرد باال در شرایط خشکی 

). این Krannich et al., 2015نیست (مناسب 

گیري شکاکانه و ادعاهاي دیگران که نتیجه

گلدهی زودهنگام و زودرسی را براي تولید 

هاي دانند بایستی موضوع پرسشمحصول مفید می

راهکار یک پایه بیولوژیکی  اینآینده باشد. ماهیت 

رد زیرا در گیاهان داراي مکانیسم فرار از داقوي 
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دارد  خشکی، استراتژي بقا نسبت به تولید اولویت

)Ludlow, 1989 زود گلدهی و زودرسی .(

راهکارهاي موفقی را در رویارویی با خشکی 

دهند. در اي ارایه میانتهایی در اقلیم مدیترانه

کشورهاي واقع در اروپاي جنوبی، آسیاي میانه، 

غرب استرالیا، شمال و جنوب آفریقا و جنوب و 

که داراي اقلیم بعضی نواحی آمریکا و شیلی 

به طور مکرر خشکی انتهایی اي هستند مدیترانه

گیري کردند که محققین نتیجهافتد. اتفاق می

افزایش تدریجی درجه حرارت و خشکی انتهایی 

هاي گندم با مکانیسم شدید باعث انتخاب ژنوتیپ

شده است. در نتیجه ارقام جدید به  فرار از خشکی

دلیل حداقل شدن ریسک رویارویی با تنش 

خشکی در طول دوران گلدهی و پرشدن دانه پس 

تر داري پرمحصولافشانی به طور معنیاز گرده

 ,Alvaro et al., 2008; Hill and Liبودند (

دار باشد شدن جهانی ادامه). اگر روند گرم2016

تواند یک می ودرسایجاد ارقام گندم ز

هاي اخیر براي گذاري عاقالنه باشد. یافتهسرمایه

اي تایید کرده گندم رشد یافته در اقلیم مدیترانه

مکانیسم فرار از  باهاي گندم است که ژنوتیپ

خشکی در شرایط خشکی انتهایی عملکرد باالتري 

در زمینه زمان گلدهی نشان  هایی. بررسیدارند

ررس در شرایط نرمال رطوبتی هاي دیداده ژنوتیپ

هاي زودرس در شرایط تنش رطوبتی و ژنوتیپ

). عملکرد Blum et al., 1994کنند (بهتر عمل می

افشانی ارتباط در شرایط خشکی با تاریخ گرده

. (Acevedo and Ceccarelli, 1989)منفی دارد 

اي نشان داد گندم با نتایج آزمایشات مزرعه

                                                              
1 Excalibur 

هی زودهنگام و فاز هاي زودرسی، گلدویژگی

نسبت به  تريرویشی کوتاه پتانسیل عملکرد باال

 Stapper andگندم با زمان گلدهی معمولی دارد (

Fischer, 1990با تاریخ  ). در آسیاي میانه گندم

و زودرس در مواجهه با تغییرات  گلدهی زودتر

کند، بیوماس تر رشد میآب و هوایی، سریع

کرد بهتري دارد کند و عملبیشتري تولید می

)Sommer et al., 2013.( ها نشان داد بررسی

زمان  تغییر در روز 6/2 اعثب Vrn-B1هاي الل

شود مید دار پتانسیل عملکرگلدهی و افزایش معنی

)Iqbal et al., 2007; Nitcher et al., 2014 در .(

غرب استرالیا دو رقم گندم تجاري زودرس و پنج 

خیلی زودرس در  شده زودرس والین اصالح

هاي تجاري دیررس به طور مقایسه با گندم

، آنالیز داشتندداري عملکرد دانه باالتري معنی

هاي زودرس در اجزاي عملکرد نشان داد گندم

دار، شاخص برداشت مقایسه با شاهدها به طور معنی

بیشتر (اختصاص بهتر ماده خشک در دانه) و 

ر داشتند هاي کمتر اما وزن دانه بیشتسنبلچه

)Regan et al., 1997 .( در پژوهش اخیر صفت

از رقم استرالیایی اکسکلیبر با روش  دهیزودسنبله

تالقی برگشتی به سه رقم ایرانی روشن، مهدوي و 

بر  دهیزودسنبلهحیدري منتقل شد و تأثیر کل

 زمینهعملکرد و اجزاي عملکرد دانه در این سه 

  ژنتیکی بررسی شد. 

  هامواد و روش

از رقم  دهیزودسنبلهبه منظور انتقال صفت 

به ارقام روشن، مهدوي و  1استرالیایی اکسکلیبر
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در مزرعه  1390در پاییز سال  ، این ارقامحیدريکل

تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کشت شدند و در 

با رقم اکسکلیبر مذکور تالقی سه رقم  1391بهار 

د و در شدن کشت 1391در سال  1Fنتاج  .انجام شد

اولین تالقی برگشتی با والدهاي تکراري  1392بهار 

 بذورحیدري) انجام شد. (روشن، مهدوي و کل

) در پاییز 1F1BCحاصل از تالقی برگشتی نخست (

ترین نتاج دهزودسنبله 1393کشت و در بهار  1392

در هر جمعیت گزینش شد. نتاج گزینش شده در 

ترین دهسنبلهزود 1394کشت و در بهار  1393پاییز 

در هر جمعیت گزینش و با والد  2F1BCبوته 

 1F2BCتکراري تالقی برگشتی دوم داده شد. نتاج 

با والدهاي  1395کاشت و در بهار  1394در پاییز 

در مزرعه  1F3BCتکراري تالقی داده شد. نتاج 

از هر جمعیت یک بوته  1396کاشته شد و در بهار 

نتاج  1396یز ده گزینش شد. در پایزودسنبله

2F3BC  هر جمعیت به طور جداگانه مورد کشت

بوته).  1000قرار گرفت (هر جمعیت حدود 

هاي هر ترین بوتهدهترین و دیرسنبلهدهزودسنبله

و مورد بررسی  جمعیت به طور جداگانه برداشت

تحقیقاتی مورد نظر داراي طول  قرار گرفت. مزرعه

درجه و  30درجه، عرض جغرافیایی  57 جغرافیایی

باشد. بافت خاك متر می 1756ارتفاع از سطح دریا 

و هدایت  9/7آن از نوع لومی شنی با اسیدیته 

دسی زیمنس بر متر است. پس از  11/2الکتریکی 

عمیق، سازي زمین (شخم نیمهانجام عملیات آماده

دیسک و عملیات تسطیح)، کاشت به صورت 

متر سانتی 40ها دستی انجام شد. فاصله بین ردیف

متر در نظر گرفته سانتی 20و فاصله روي ردیف 

 4-5در عمق  خطیشد. بذور به صورت 

حاصل  2F3BCبذر نسل  متري قرار گرفت.سانتی

حاصل  2F3BCروشن و اکسکلیبر، از تالقی ارقام 

 2F3BCاز تالقی ارقام مهدوي و اکسکلیبر و 

حیدري و اکسکلیبر حاصل از تالقی ارقام کل

هاي زراعی ر طول فصل رشد مراقبتکشت و د

هاي الزم انجام شد. آبیاري مزرعه موردنظر در ماه

اي یکبار و در آذر، دي، بهمن و اسفند دو هفته

اي هاي فروردین، اردیبهشت و خرداد هفتهماه

از زمان کاشت تا یکبار انجام شد. میزان بارندگی 

متر بود. از هر جمعیت بیست میلی 7/49 برداشت

ده ده و بیست عدد بوته دیرسنبلهبوته زودسنبله عدد

گزینش و تاریخ گلدهی هر بوته یادداشت گردید. 

دهی در سه زمینه ژنتیکی صفت تعداد روز تا سنبله

زیر  به همراه عملکرد و اجزاي عملکرد به شرح

دهی (تعداد روز از بررسی شد. تعداد روز تا سنبله

د سنبله در تاریخ کاشت تا تاریخ گلدهی)، تعدا

بوته (از طریق شمارش)، تعداد دانه در بوته (از 

طریق شمارش با دستگاه بذرشمار)، وزن دانه در 

) و %1گیري با ترازوي دیجیتال با دقت بوته (اندازه

گیري با ترازوي دیجیتال با وزن هزاردانه (اندازه

گیري شد. تجزیه واریانس صفات ) اندازه%1دقت 

بر پایه طرح  ت فاکتوریلمورد مطالعه به صور

بوته در هر ژنوتیپ)  20تکرار ( 20با  کامال تصادفی

انجام شد.  1/9نسخه  SAS افزار با استفاده از نرم

اول در  عاملژنتیکی به عنوان  زمینهدر این تجزیه 

× حاصل از تالقی اکسکلیبر  2F3BCسه سطح (

× حاصل از تالقی اکسکلیبر  2F3BCروشن، 

× حاصل از تالقی اکسکلیبر  2F3BCمهدوي و 

 عاملبه عنوان  زمان گلدهیحیدري) و ژنتیک کل

 دهیسنبلهزودهنگام و  دهیسنبلهدوم در دو سطح (
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دیرهنگام) در نظر گرفته شد. بررسی همبستگی 

 SAS افزار ساده بین صفات نیز با استفاده از نرم

هاي ایزوژن با الین انجام شد. مقایسه میانگین

در  هاو رسم شکل MSTAT-Cفزار اکمک نرم

  انجام شد.    Excel محیط آفیس و با استفاده از

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در 

ژنتیکی براي  زمینهشده است. عامل  ارایه 1جدول 

 دهیزودسنبلهدار ولی ژنتیک همه صفات معنی

نه دهی و وزن هزاردافقط براي تعداد روز تا سنبله

دار بود. نتایج نشان داد اثر متقابل ژنتیک معنی

ژنتیکی براي صفت تعداد  زمینه×  دهیزودسنبله

 دهی در سطح احتمال یک درصدروز تا سنبله

دار بود، این معنیو براي بقیه صفات غیر دارمعنی

را در  دهیزودسنبلهیافته تأثیر متفاوت ژنتیک 

ز تا هاي مختلف براي صفت تعداد روزمینه

دار تفاوت معنی 1دهد. شکل دهی نشان میسنبله

بین ترکیبات تیماري (اثر متقابل) را در این صفت 

 دهسنبلهدهد. بر این اساس روشن زودنشان می

دهی و مهدوي کمترین تعداد روز تا سنبله

دهی را به بیشترین تعداد روز تا سنبله دهسنبلهدیر

و  دهسنبلهخود اختصاص داد. روشن دیر

از لحاظ این صفت تفاوت  دهسنبلهحیدري دیرکل

ژنتیکی  زمینهداري نشان ندادند. در بررسی اثر معنی

مورد  زمینهداري بین سه مشخص شد اختالف معنی

، داشتمطالعه در همه صفات مورد بررسی وجود 

دهنده وجود تنوع ژنتیکی بین سه این نتیجه نشان

باشد. در ظر میندر صفات مورد مورد مطالعه  زمینه

بین دو سطح این  دهیزودسنبلهبررسی ژنتیک 

دهی و وزن هدر صفات تعداد روز تا سنبل عامل

داري مشاهده شد ولی این دانه اختالف معنیهزار

اختالف در بقیه صفات دیده نشد. این نتیجه نشان 

روي وزن هزاردانه  دهی زودهنگامسنبلهدهد می

دانه در گندم که یکی از اجزاي مهم عملکرد 

دهی باشد تأثیر مثبت داشته و تعداد روز تا سنبلهمی

  را کاهش و وزن هزاردانه را افزایش داده است. 

  تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در سه زمینه ژنتیکی گندم نان -1جدول 

  درجه آزادي میانگین مربعات

 

  منابع تغییر

وزن هزار  

 دانه 

عملکرد 

  دانه

ر د تعداد دانه

  بوته

تعداد سنبله در 

  بوته

تعداد روز تا 

  دهیسنبله
 زمینه ژنتیکی  2 29/303**  1/459** 93/229152** 1/415* 89/386**

**57/414 ns 39/33 ns 16/3701 ns 24/95  **87/3897 1  دهیزمان سنبله  

ns 39/63 ns 52/59 ns 64/43188 ns 08/4 **72/68 2  هیدسنبله زمان× زمینه ژنتیکی  

  خطا  112 48/4 43/29  52/35603 32/91 37/21

06/10  79/49  15/46  59/45  61/1    CV% 

توضیح: درجه آزادي خطاي آزمایش به دلیل وجود دو داده غیرمعنی دار،  P  ،ns > 05/0دار معنی *،  P > 01/0دار معنی بسیار **

 گمشده دو واحد کمتر شده است.
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  دهیدهی براي صفت تعداد روز تا سنبلهژنتیک زود سنبله× یکی اثر متقابل زمینه ژنت -1شکل 

یابی یک در یک مطالعه به منظور نقشه

هاپلوئید الین دابل 118جمعیت در گیاه جو، 

دهی بررسی سنبله این نتایج . طبقبررسی شدند

داري با عملکرد باالتر دانه زودهنگام به طور معنی

. همچنین (Francia et al., 2011)  داشتارتباط 

دار ، ارتباط معنیمصنوعیالین گندم  13در بررسی 

با عملکرد بیشتر دانه گزارش شد  زودرسی

.(Inagaki et al., 2007)  
در نتاج  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه

 زمینهدر هر  دهسنبلهدر مقابل دیر دهسنبلهزود

ژنتیکی و همچنین مقایسه میانگین این صفات در 

ارایه شده است.  2ژنتیکی در جدول  مینهزهر سه 

روشن و مهدوي از نظر صفت تعداد روز  زمینهدر 

 دهسنبلهو دیر دهسنبلهدهی بین نتاج زودتا سنبله

حیدري، کل زمینهدار مشاهده شد. در تفاوت معنی

عالوه بر تعداد روز  دهسنبلهو دیر دهسنبلهنتاج زود

نیز تفاوت دهی در صفت وزن هزاردانه تا سنبله

در  دهسنبلهدار نشان دادند. در مقایسه نتاج زودمعنی

 اختالف سه جمعیت،در  دهسنبلهمقابل دیر

دهی و صفات تعداد روز تا سنبله برايداري معنی

ها حاکی از آن وزن هزاردانه مشاهده شد. یافته

به طور  دهسنبلههاي زوداست که ژنوتیپ

به فاز  دهسنبلههاي دیرداري زودتر از الینمعنی

زایشی وارد و وزن هزاردانه بیشتري در مقایسه با 

داشتند. این نتایج بیانگر موفق بودن  دهسنبلهنتاج دیر

به  دهیزود سنبلهپژوهش حاضر در انتقال صفت 

عنوان یک مکانیسم فرار از خشکی از رقم 

استرالیایی اکسکلیبر به ارقام روشن، مهدوي و 

م روشن سازگار با شرایط باشد. رقحیدري میکل

و مناطق حاشیه اي مواجه با  آب و هوایی کرمان

در  حیدريکلباشد. رقم خشکی و شوري می

استانهاي فارس، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان 

شور شود. رقم مهدوي مناسب اراضی لبکشت می

هاي تهران، هاي معتدل کشور شامل استاناقلیم

مانشاه، اصفهان و یزد مرکزي، سمنان، لرستان، کر

رقم گندم نان  ). یکOmidi et al., 2017است (

شیلی تولید شده است در کشور زودرس که در 

 20شرایط بدون تنش در مقایسه با ارقام شاهد 
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 این رقم همچنین .درصد عملکرد باالتري داشت

 Jobetسازگاري خوبی با تنش خشکی نشان داد (

et al., 2015هایی با بیش وهش). در تایلند طی پژ

سال آنالیز پایداري مشخص شد عملکرد  17از 

ارقامی از برنج با مرحله رویشی کوتاه، که در 

روز گلدهی زودهنگام  13مقایسه با حالت معمول 

داشتند پایدارتر بود، زیرا زودرسی خطر کاهش 

عملکرد را به دلیل فرار از خشکی کاهش داد 

)Fukai et al., 1998رابطه با ی در). چنین نتایج 

پاکستان در شرایط  کشور هاي زودرس دربرنج

 ,.Kumar et alشده است ( گزارشنیز  خشکی

 10و  13هاي متعددي تغییرات ). در گزارش2016

روزه در زودگلدهی و زودرسی در ارقام گندم نان 

نژادي تایید و گندم دوروم در بیش از یک قرن از به

 ,.Alvaro et al., 2008; Isidro et alشده است (

2011.(   

  ده در سه زمینه ژنتیکی گندم نانده و دیرسنبلهمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در نتاج زودسنبله -2جدول 

وزن هزار دانه 

 (گرم)

دانه  عملکرد 

  (گرم در بوته)

تعداد دانه 

 در بوته

تعداد سنبله 

 در بوته

تعداد روز تا 

  دهیسنبله

    

  روشن زمینه  دهزودسنبلهنتاج   65/122 5/11 15/295 87/14 31/50

  دهدیرسنبلهنتاج  11/136 06/9 72/341 67/16 63/48 
ns ns  ns ns  ** داريمعنی 

 زمینه  دهزودسنبلهنتاج  5/130 1/10 35/497 43/23 71/46

  مهدوي

 

  دهدیرسنبلهنتاج   139 95/8 2/475 16/21 73/43
ns ns ns  ns  ** يدارمعنی 

 زمینه  دهزودسنبلهنتاج  55/124  65/16 95/447 75/20 58/46

  حیدريکل

  

  دهدیرسنبلهنتاج  1/137 85/14 85/452 03/18 99/39
** ns ns ns ** داريمعنی  

میانگین   دهزودسنبلهنتاج   9/125 75/12 48/413 68/19 87/47

  هازمینه

  

  دهبلهدیرسننتاج  45/137 02/11 98/403 69/18 96/43
** ns ns ns **  داريمعنی 

 غیرمعنی دار P  ،ns > 05/0دار معنی *،  P > 01/0دار معنیبسیار  **

این نتایج بر اساس مقایسه رشد بین ارقام 

هاي کنونی بدست جدید و قدیم گندم در محیط

آمده که ارقام جدید نسبت به ارقام قدیم زودتر به 

زودتر تکمیل  شان راگل رفته و سیکل زندگی

ژنوتیپ مختلف گندم نان با  20کردند. در هند 

کشت در مزرعه در دو فصل زراعی متوالی بررسی 

داراي ) 2002-2003(شدند. فصل زراعی اول 

 زمستان با سرماي نرمال و فصل زراعی دوم

با افزایش ناگهانی دما در طول  )2004-2003(

ن داد دوره پرشدن دانه همراه بود. نتایج بررسی نشا

ها با هاي زودرس در مقایسه با بقیه ژنوتیپژنوتیپ

یافته رشد دانه را با فرار از گرما، دوره کاهش

افزایش سرعت رشد دانه جبران کرده و بدین 

 Nagarajan etترتیب عملکرد دانه باالیی داشتند (

al., 2008هاي گندم ). مشابه این نتایج در الین

مشاهده شد که  شده در پاکستانموتانت بررسی
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هاي زودرس با فرار از خشکی انتهایی عملکرد الین

). در Sial et al., 2008دانه باالتري داشتند (

اي مخالف با رقم گندم نان ایرانی نتیجه 75بررسی 

این نتایج گزارش شده است در این گزارش آمده 

است ارقام جدید که زودرس بودند در مقایسه با 

نه باالتري داشتند اما دوره ارقام قدیم عملکرد دا

 ,.Joudi et alتري داشتند (پرشدن دانه طوالنی

2014.( 

ضرایب همبستگی ساده بین صفات  3جدول 

ژنتیکی گندم نان نشان  زمینهمورد مطالعه را در سه 

دهد. در این جدول بیشترین همبستگی مثبت و می

دار بین صفات تعداد دانه در بوته و وزن بسیارمعنی

). تعداد روز تا 96/0( در بوته مشاهده شد دانه

دار با دهی همبستگی منفی و بسیار معنیسنبله

) و تعداد سنبله در -43/0صفات وزن هزاردانه (

) نشان داد، به عبارت دیگر طوالنی -27/0بوته (

وزن بودن طول دوره رویشی در این آزمایش 

تعداد سنبله در بوته را که از اجزاي هزاردانه و 

باشند کاهش داد، این ارتباط منفی و لکرد میعم

از  دهسنبلههاي زوددهد ژنوتیپدار نشان میمعنی

یک توانایی فنولوژیک براي استفاده حداکثري از 

ویژه در مرحله پرشدن دانه برخوردار فصل رشد به

د و در رویارویی با خشکی انتهاي فصل رشد نهست

رسانند. توانند کاهش عملکرد را به حداقل بمی

) و وزن دانه در 74/0( با تعدادتعداد سنبله در بوته 

دار ) همبستگی باال، مثبت و بسیار معنی68/0بوته (

  نشان داد. 

روند تغییرات وزن هزاردانه و تعداد روز تا 

دهی با استفاده از مدل رگرسیونی که بر اساس سنبله

هاي مربوط به این دو صفت برازش داده شد داده

نشان داده شده است. شیب خط  2در شکل 

رگرسیونی نشان داد به ازاي افزایش یک روز در 

دهی، وزن هزاردانه به میزان تعداد روز تا سنبله

یابد. نمودار رگرسیونی نشان گرم کاهش می 36/0

دهی دهد بین وزن هزاردانه و تعداد روز تا سنبلهمی

همبستگی منفی وجود دارد. این شکل با نتایج 

است  ارایه شده 3همبستگی که در جدول  تجزیه

 مطابقت دارد.

اي پنج ساله در چهار هاي مزرعهآزمایش

کشور آسیاي جنوبی (بنگالدش، هند، نپال و 

هاي اصالح شده در گندمنشان داد پاکستان) 

وجود و زودرسی عملکرد  بین یمثبت همبستگی

ارقام محلی  در این همبستگی . با این وجود،دارد

  ).Mondal et al., 2013, 2016( دمنفی بو

 

  بین صفات مورد مطالعه در سه زمینه ژنتیکی گندم نان ضرایب همبستگی  -3جدول 

وزن 

  هزار دانه

عملکرد  

  دانه

 تعداد دانه

  در بوته 

 تعداد سنبله

  در بوته 

 تعداد روز

 دهیتا سنبله 

  

  دهیتعداد روز تا سنبله  1        

  بوته تعداد سنبله در -27/0** 1      

    1 **74/0 ns 08/0 تعداد دانه در بوته  

  1 **96/0 **68/0 ns 0004/0   عملکرد  

1 ns 15/0 ns 09/0-  ns 08/0- **43/0-  وزن هزار دانه 

  دارغیرمعنی P  ،ns > 05/0دار معنی *،  P > 01/0دار بسیار معنی**
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  دهی در سه زمینه ژنتیکی گندم نان اد روز تا سنبلهارتباط وزن هزاردانه با تعد -2شکل                      

  

گیري کلی  نتیجه                 

حیدري به هاي روشن، مهدوي و کلرقم

 شوندعنوان ارقام متحمل به خشکی شناخته می

)Abdolshahi et al., 2013روشن در ). رقم 

کرمان و برخی دیگر از مناطق کشور به صورت 

مهدوي در اراضی رقم  گردد.فاریاب کشت می

ي هاي معتدل کشور شامل استانهالب شور اقلیم

اصفهان  ،کرمانشاه ،لرستان ،سمنان ،مرکزي تهران،

. رقم )Omidi et al., 2017گردد (می و یزد کشت

حیدري یک رقم موفق دیم است که به طور کل

هاي فارس، کهگلویه و بویراحمد گسترده در استان

ود. هر سه رقم با وجود شو اصفهان کشت می

تحمل خشکی باال نسبتا دیررس هستند 

)Abdolshahi et al., 2013 در این پژوهش .(

دهی از رقم استرالیایی اکسکلیبر به این زودسنبله

ارقام منتقل شد. در ارقام روشن و مهدوي 

شود در مصرف آب دهی باعث میزودسنبله

حیدري جویی شود و در رقم کلصرفه

دهی باعث فرار از خشکی آخر فصل زودسنبله

 گردد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان دادمی

دهی همبستگی منفی و بسیار وز تا سنبلهتعداد ر

دار با صفات وزن هزاردانه و تعداد سنبله در معنی

توان با کوتاه کردن فاز بنابراین می بوته داشت.

افزایش  تعداد سنبله بارور و وزن هزاردانه رارویشی 

دهی از داد. با توجه به تجربه موفق انتقال زودسنبله

شود رقم اکسکلیبر به سه رقم ایرانی، توصیه می

دهی به سایر هاي مشابه براي انتقال زودسنبلهپروژه

  ده ایرانی انجام شود. ارقام ارزشمند ولی دیرسنبله

  و قدردانیتشکر 

نگارندگان مقاله از پژوهشکده تولیدات 

 اعتبار این پروژه سپاسگزاري تامین ربه خاط گیاهی

   نمایند.می
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Abstract 

Early flowering and shorter vegetative phase can be very important for wheat production 

in terminal drought stress condition. Earliness can minimize exposure to dehydration during 

the sensitive periods such as flowering and grain filling. In this research, earliness was 

transferred from Excalibur (donor parent) to Roshan, Mahdavi and Kalheydari (recurrent 

parents) cultivars using backcross method. Several back-crosses for developing BC3F2 

generation were done during 2011 to 2018 at the research field of Shahid Bahonar University 

of Kerman. Around 1000 filial of each population were evaluated for heading time and 20 

of latest heading and earliest heading filial were selected. Analysis of variance revealed that 

interaction of genetic background and earliness was highly significant for days to heading.. 

The most response to selection for earliness was found in Roshan, followed by Kalheydari 

and Mahdavi backgrounds, respectively. According to results, earliness significantly 

improved 1000-grain weight.  
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