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هاي تحمل و شاخص يبا استفاده از صفات فيزيولوژيكگندم  ارزيابي تحمل گرما در ارقام

 هوايي اهواز در شرايط آب وبه تنش 
    4محمد مدرسي و 3، رضا مامقاني2*، محمد رضا سياهپوش1مهيار اميدي
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  )Siahpoosh@scu.ac.ir (استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز :ولنويسنده مسو - *2

  استاد گروه اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات -3

 استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه خليج فارس بوشهر -4

  30/11/92 تاريخ پذيرش:  30/2/92 تاريخ دريافت:
  

  چكيده

هاي  بلوكدر قالب طرح  1389-90در سال زراعي  تحقيقي ،رقم گندم 10يتحمل به گرما ارزيابيمنظور به

در اين  .در شرايط آب و هوايي اهواز اجرا شد گرما و تنش بدون تنشدر دو شرايط  كامل تصادفي با چهار تكرار

چنين  و هم رد بررسي قرار گرفتندوم اي و پايداري غشاي سلولي روزنه محتواي كلروفيل، هدايت تافصتحقيق 

نشان  نتايج بر اساس عملكرد دانه محاسبه شدند. YSIو  STI،HM ،MP  ،GMP ،SSI،TOL  ،YIهاي  شاخص

بين  تفاوت .اي بوده است در شرايط مزرعه 58/0 با شدتي معادل سبتا شديدن، يك تنش شده داد كه تنش اعمال

و باال  تنش گرمايياي در شرايط  دار هدايت روزنه با توجه به افزايش معني. دار بود معنيصفات  تمام ارقام براي

توان از آن بعنوان ابزاري مناسب در غربالگري ارقام متحمل به گرما  بودن مقادير اين صفت در ارقام متحمل مي

باالترين ميزان تبادل  ،مول بر متر مربع بر ثانيه در شرايط تنش 59/0متحمل كاز با كه رقم  طوريب .استفاده كرد

اين  ،سلولي براي پايداري غشايدر بين ارقام دار  تفاوت معني وجود عليرغم خود اختصاص داد. گازي را به

عالوه بر مناسب تشخيص داده نشد.  نسبتا شديدتنش در شرايط در مرحله باروري  ارزيابي تحمل به گرما درصفت 

ميانگين عملكرد مشاهده نگرديد.  و تنش بدون تنششرايط از نظر محتواي كلروفيل بين دو  يدار تفاوت معنياين 

آورد بر. دست آمددر هكتار ب كيلوگرم3678و  6361ترتيب برابر با  و تنش گرما به بدون تنشارقام تحت شرايط 

در ارزيابي  هاي برتر شاخص  ،GMPو   STI،HM ،MPهاي  شاخصنشان داد كه هاي مبتني بر عملكرد  شاخص

-Durumو  M6، نژاد نيك ،مانتنا به گرما و در مقابل ارقامارقام متحمل چمران  و . ارقام كازباشند تحمل گرما مي

ch-89 تشخيص داده شدند.حساس به گرما  
  

  اي محتواي كلروفيل، هدايت روزنه ، شاخص تحمل،پايداري غشا كليدواژه ها:

 

  مقدمه

يكي ازعوامل تنش گرماي انتهاي فصل در خوزستان 

، مدحج( شود محسوب ميگندم مهم كاهنده عملكرد 

ميليون هكتار گندم  5/6در ايران ساالنه حدود ). 1389

درصد از اين اراضي در  10گردد، كه حدود  كشت مي

با تنش گرماي از جمله خوزستان مناطق جنوبي كشور 

انتهاي فصل در طي مرحله گلدهي و دوره پر شدن دانه 

درصدي  40تا  5شوند كه باعث كاهش  مواجه مي

، 1گردد (جالل كمالي و دوويلر عملكرد در اين مناطق مي

در اين مناطق در فصل پاييز و زمستان گندم دوره ). 2008

كند اما با افزايش ناگهاني دما  رشدي مناسبي را طي مي

هاي اسفند و فروردين مراحل گلدهي و پر شدن  در ماه

شود كه منجر به كاهش  دانه با دماهاي باال مصادف مي

گردد (مشتطي و همكاران،  ميدانه شديد عملكرد 

مرحله رشدي  و توجه به نوع رقمتحمل گرما با ). 1389

                                                           

1- Jalal-kamali & Duveiller 
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اند كه  مطالعات نشان دادهنتايج اما  ،باشد متفاوت ميگياه 

درجه  30اثرات تنش گرما بر گندم عموما از دماي 

، 1(پورتر و گاويث كند ظهور پيدا مي باال سانتيگراد به

اختالل  موجب ي،دماي باال با كاهش دوره رشد. )1999

چنين دماي  همگردد.  ميگياه  در تكميل مراحل نموي

موجب كاهش فتوسنتز و  باالتر از حد آستانه تحمل گياه

 يشود كه همه اين تغييرات فيزيولوژيك افزايش تنفس مي

منجر به كاهش عملكرد در شرايط تنش  يو مورفولوژيك

. پايداري غشاي )2002، 2(آينه و همكاران گردد گرما مي

 ميزان كلروفيل، )1998، 3(فوكار و همكاران سلولي

(رينولدز و  اي روزنه و هدايت )2010، 4(گور و همكاران

از جمله صفات موثر بر تحمل گياه در  )1994، 5همكاران

توان از آنها به عنوان معيار  باشند كه مي برابر گرما مي

گيري پايداري  استفاده نمود. اندازهبه گرما ارزيابي تحمل 

به بافت برگ و  غشاي سلولي براساس صدمه دماي باال

و  در نتيجه افزايش نفوذپذيري غشاي سلول

گيرد.  هاي آزاد شده به درون محلول انجام مي الكتروليت

اند كه ارقام با پايداري غشاي  مطالعات نشان دادهنتايج 

ي در شرايط تنش كمترسلولي باالتر كاهش عملكرد

اي باال  روزنه . هدايت)1998(فوكار و همكاران،  دارند

و افزايش جذب  پوشش گياهيكاهش دماي علت  به

عنوان يك  فتوسنتز در دوره پر شدن دانه به تداومكربن و 

ملكرد باالتر در شرايط معيار مطلوب براي دستيابي به ع

 .)2011، 6(باهار و همكاران شده است معرفي تنش گرما

مهم براي بررسي كارآيي  يصفتمحتواي كلروفيل 

(گور و همكاران،  بودهگرما فتوسنتز در شرايط تنش 

ميزان با  ارقاماند كه  مطالعات نشان دادهنتايج  و )2010

تحمل باالتري به گرما داشته و باال كلروفيل برگ 

در شرايط تنش  نسبت به ديگر ارقام تريباالعملكرد 

  .)2000(رينولدز و همكاران،  دارندگرما 

                                                           

1- Porter & Gawith 
2- Ayeneh et al 
3- Fokar et al. 
4- Gur et al. 
5- Reynolds et al. 
6- Bahar et al. 

 ارزيابيپايداري عملكرد يك ژنوتيپ از طريق 

شود  ارزيابي مي غيريكسان هاي در محيطآن تغييرات 

هاي اصالحي  در برنامه لذا ،)1981، 7(روزيل و هامبلين

هاي  اجراي آزمايشات مقايسه عملكرد در مناطق و سال

به و پايدار هاي سازگار  انتخاب ژنوتيپ با هدف مختلف،

 گيرد صورت مي و داراي تنش بدون تنششرايط 

براي گزينش  ها پژوهش. در بسياري از )1992، 8(فرناندز

، فقط عملكرد دانه مدنظر قرار در برابر تنش گياهان

كه برخي از پژوهشگران معتقدند كه بايد  حالي گيرد در مي

پايداري ارقام در شرايط  ارزيابيهايي را كه در  شاخص

  ها را عالوه بر عملكرد دانه به تنش موثرند شناخت و آن

، 9(پورچ قرار دادمورد استفاده عنوان معيارهاي انتخاب 

) گياهان را از نظر 1992فرناندز (. )1992؛ فرناندز،  2006

واكنش به دو شرايط تنش و بدون تنش به چهار گروه 

هايي كه در هر دو شرايط  نوتيپژ Aتقسيم كرد. گروه 

هايي كه ژنوتيپ Bهستند، گروه  عملكرد باالييداراي 

 Cعملكرد مطلوبي دارند، گروه  بدون تنشفقط در شرايط 

و  بودهها در شرايط تنش بيشتر  هايي كه عملكرد آن ژنوتيپ

هايي كه در هر دو شرايط عملكرد پاييني  ژنوتيپ Dگروه 

گزينش تحمل براي  يمعيار اين محققبه اعتقاد  ،دارند

را از  Aهاي گروه  كه بتواند ژنوتيپ استمناسب  تنش

 وي شاخص تحمل تنشلذا ها متمايز كند،  ساير گروه

)STI(10 .منظور بررسي  به ويچنين  هم را معرفي كرد

هاي مختلف  ها و يا مكان ها در سال مقايسه كارآيي ژنوتيپ

 را ارائه نمود GMP(11وري (  ميانگين هندسي بهره

شاخص حساسيت  )1978(12فيشر و مورر .)1992(فرناندز، 

 SSI مقادير كوچكتررا ارائه كردند.  SSI(13به تنش (

زيل و ور .باشد مي دهنده تحمل بيشتر ژنوتيپ به تنش نشان

 ميانگين) و TOL( 14) دو شاخص تحمل1981هامبلين (

                                                           

7- Rosielle & Hamblin 
8- Fernandez 
9- Porch 
10- Stress tolerance index 
11- Geometric mean productivity 
12- Fischer & Maurer 
13- Stress susceptibility index 
14- Tolerance 
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شاخص  باالترمقادير را ارائه نمودند.  MP(1وري ( بهره

TOL شاخص يت بيشتر به تنش است. سكننده حسا بيان

پتانسيل با  هاي وري منجر به انتخاب ژنوتيپ متوسط بهره

توسط  HM(2ميانگين هارمونيك (. گردد مي عملكرد باال

غربال  جهت ارزيابي و )1997( 3كريستين و همكاران

استفاده قرار هاي لوبيا در شرايط خشكي مورد  ژنوتيپ

پايداري شاخص هاي ديگري از قبيل  شاخصگرفت. 

و ) 1984( 5اقاپشتوسط بوسالما و  4)YSIعملكرد (

 7توسط گاووزي و همكاران YI(6( شاخص عملكرد

 ارزيابي تحمل گرما و خشكي در سويا وبراي  )1997(

  .اند غالت مورد استفاده قرار گرفته

مناطق  اهميت تنش گرماي انتهاي فصل در عليرغم

بسيار كمي مطالعات  ،خوزستاناستان  ويژه گرم كشور و به

گرما در شرايط به از نظر تحمل  ارقام گندمجهت ارزيابي 

به منظور بررسي اثر  حقيقتاين مزرعه انجام شده است. 

ارزيابي گرما بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و همچنين 

تحمل ي ها شاخصتحمل گرماي ارقام گندم با استفاده از 

كارآيي عالوه در اين آزمايش  انجام گرفت. به گرما

ها در  هاي مورد استفاده سنجيده و برترين شاخص شاخص

  .شدندغربال ارقام متحمل به گرما شناسايي 

  

  ها مواد و روش

در مزرعه  1389-90 در سال زراعي تحقيقاين 

دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز  آزمايشي

هاي كامل تصادفي با چهار تكرار  بلوك در قالب طرح

و ) منطقه رايجتاريخ كاشت ( بدون تنشدر دو شرايط 

ده رقم گندم، . اجرا شد) تاريخ كاشت تاخيري( تنش

رقم استاندارد كاز(هاي  متشكل از سه رقم خارجي به نام

و  )رقم استاندارد حساس به گرمامانتنا (، )متحمل به گرما

                                                           

1- Mean productivity 
2- Harmonic Mean 
3- Kristin et al. 
4- Yield Stability Index 
5- Bouslama & Schapaugh 
6- Yield Index 
7- Gavuzziet al. 

M6 )هفتو ) مطالعات تنش گرماالمللي در  رقم بين 

 نژاد، رقم داخلي به اسامي چمران، زاگرس، گهر، نيك

مورد ارزيابي  Durum-ch-89و اواروس، كوهدشت ي

تاريخ كاشت ( آبان 15 در ارقامكاشت  .قرار گرفتند

ي شن يخاكدر ) تاريخ كاشت تاخيري(دي  30 و) رايج

 1/3 و هدايت الكتريكي) pH=72/7( ، نسبتا قليايييلوم

اطالعات مربوط به دما، . زيمنس بر متر انجام شد دسي

نسبي منطقه در طول فصل  ميزان بارندگي و رطوبت

بجز اعمال تنش . ارائه شده است 1زراعي در شكل 

واسطه تأخير در تاريخ كاشت، كليه عمليات طبيعي گرما ب

و  بدون تنشكاشت، داشت و برداشت در هر دو شرايط 

صورت يكسان انجام شد. بذور هر رقم روي سه  تنش به

متري با در نظر گرفتن سه خط كشت روي هر  دوپشته 

برداشت  .بوته در مترمربع كشت شدند 350 پشته با تراكم

 10نهايي براي عملكرد دانه از پشته وسط با حذف 

 يمتر از هر طرف در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك سانتي

به  N-P-Kبراساس فرمول كودي .كوددهي انجام شد

براساس كيلوگرم در هكتار  250ـ100ـ50معادل ترتيب 

آزمايشات خاك بصورت پايه و سرك به خاك داده 

هاي هرز در طول دوره رشد گياه با  مبارزه با علف شد.

  وجين دستي صورت گرفت.

  يبررسي صفات فيزيولوژيك

پايداري غشاي سلولي، شامل  يصفات فيزيولوژيك

مرحله اي در ابتداي  روزنه كلروفيل و هدايت محتواي

زادكس) مورد بررسي قرار  60-61(مرحله باروري

 CMS(8( سلوليي غشا پايداري گيري اندازه گرفتند.

 .دشانجام  )1998(فوكار و همكاران  روشطبق 

 متر گيري محتواي كلروفيل توسط كلروفيل اندازه

(SPAD-502, Minolta, Japan)  .انجام گرفت

در هر  اين ترتيب بود كه  گيري به شيوه عمل و اندازه

بوته  چهاربطور تصادفي از برگ پرچم  ،كرت آزمايشي

  آمده محاسبه ستدگيري انجام و ميانگين اعداد ب اندازه

                                                           

8- Cell Membrane Stability 
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- 90 دوره رشد در سال زراعي ميانگين درجه حرارت حداكثر ماهيانه، رطوبت نسبي و مجموع بارندگي در طول -1 شكل

افشاني را در تاريخ كاشت به موقع و تاخيري  فروردين) به ترتيب زمان آغاز گرده 15( bاسفند) و  a)20 هاي  . فالش1389

  دهند. نشان مي

  

اي از دستگاه  روزنه هدايت گيري براي اندازه شد.

استفاده شد. در روزهاي آفتابي و  )ELE, UK( رومتروپ

به صورت تصادفي از برگ  14 تا 10آرام و بين ساعات 

گيري انجام  آزمايشي اندازه بوته در هر كرت چهارپرچم 

  و ميانگين اعداد بدست آمده لحاظ گرديد.

  هاي تحمل گرما محاسبه شاخص

شدت تنش از نظر تحمل گرما،  ارقاممنظور ارزيابي   به

  زير براساس عملكرد دانه محاسبه شدند:هاي  شاخصو 

   ١)SIشدت تنش ( -

SI = 1 − �Ȳ�Ȳ	
 
 )SSI(شاخص حساسيت به تنش -

SSI = 1 − �����SI  

 )TOL( شاخص تحمل -

TOL = Y	 − Y� 
 )MP( وري شاخص متوسط بهره -

MP = �Y	 + Y��2  

 )STI( شاخص تحمل تنش -

��� = �Y	 ∗ Y���Ȳ	��  

                                                           

1- Stress intensity 

 )GMP( وري ميانگين هندسي بهره -

GMP = 	"�Y	��Y�� 
 )HM( ميانگين هارمونيك -

#$ = 2�Y	 ∗ Y��Y	 + Y�  

  )YSI( شاخص پايداري عملكرد -

%�� = Y�Y	 
  )YI( شاخص عملكرد -

%� = Y�Ȳ� Y	 وY� درعملكرد هر رقم  دهنده نشان ترتيب به 

ترتيب  به �Ȳو  	Ȳو تنش گرماو  بدون تنششرايط 

و تنش  بدون تنششرايط  درارقام  تمام ميانگين عملكرد

  باشد. مي گرما

ها در  اساس تجزيه مركب دادهها بر دادهتجزيه و تحليل 

افزار آماري  با استفاده از نرم و تنش بدون تنشدو شرايط 

SAS قبل از انجام آناليز واريانس دو فرض  .انجام شد

ها با  اصلي تجزيه واريانس شامل نرمال بودن توزيع داده

-و كلموگروف 2ويلك-هاي شاپير استفاده از آزمون

ايشي بودن واريانس خطاهاي آزمكنواخت ي و 3سميرنوف

                                                           

2- Shapiro-Wilk 
3- Kolmogorov-Smirnow 
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مورد بررسي قرار گرفت و در 1با استفاده از آزمون بارتلت

صورت نياز، تبديل داده جهت برقرارشدن اين مفروضات 

 براي انجام مقايسات ميانگين از آزمون چند .انجام شد

محاسبه  .استفاده شد %5اي دانكن در سطح احتمال  دامنه

افزار  توسط نرمو رسم نمودارها هاي تحمل گرما  شاخص

Excel و رسم ستگي و همچنين محاسبه ضرايب همب

  انجام شد. SPSSافزار  بعدي توسط نرم نمودارهاي سه

  

  نتايج و بحث

ها حاكي از تفاوت  نتايج تجزيه واريانس مركب داده

 بين ارقام و همچنين برهم كنش رقم و) P≥01/0(دار معني

محتواي كلروفيل و شرايط محيطي براي صفات 

تفاوت در شرايط محيطي براي  بود.اي  روزنه هدايت

) شد، اما P≥01/0(دار  اي معني صفت هدايت روزنه

از نظر محتواي كلروفيل بين شرايط  يدار تفاوت معني

  .)1(جدول بدون تنش و تنش مشاهده نگرديد 

اي و محتواي  ميانگين ارقام براي صفات هدايت روزنه

ارائه  2رايط بدون تنش و تنش در جدول كلروفيل تحت ش

اي، رقم كاز در  روزنه شده است. در ارتباط با هدايت

در شرايط بدون تنش  Durum-ch-89شرايط تنش و رقم 

مول بر متر مربع بر ثانيه) و كمترين  59/0ترتيب بيشترين ( به

مول بر متر مربع بر ثانيه) تبادالت گازي را به خود  21/0(

و  Durum-ch-89محتواي كلروفيل رقم  .اختصاص دادند

و  14/58 اسپد رقم كاز در شرايط تنش به ترتيب با عدد

بيشترين و كمترين مقادير در بين ارقام بود (جدول  49/46

2.(  

زماني كه در شرايط دمايي باال انتقال فرآورده به دانه 

محدود شده باشد حفظ ميزان كلروفيل برگ نقش مهمي 

اشته و برگ با انجام عمل فتوسنتز فرآورده را در نمو دانه د

كند (باهار و همكاران،  بيشتري را به سمت دانه هدايت مي

بررسي ) در آزمايشي با 2002آينه و همكاران (). 2011

محتواي كلروفيل در دو مرحله گلدهي و شيري در شرايط 

در شرايط كشت  داري از محيط را اثر معني ،تاخيري كشت

                                                           

1- Bartlett's test 

مشاهده  موقع نسبت به كشت بهتاخيري (تنش گرما) 

چنين هال  همكه با نتيجه اين تحقيق مطابقت دارد.  نكردند

كه در شرايط دمايي  ند) گزارش كرد2001( 2و همكاران

دارند اغلب اي باالتري  روزنه  هدايتباال گياهاني كه 

در حالي  توانند داشته باشند نيز ميظرفيت فتوسنتز باالتري 

بيشترين عليرغم داشتن اين تحقيق رقم متحمل كاز  در كه

به شرايط تنش محتواي كلروفيل بااليي  در تبادالت گازي

 داد.نخود اختصاص 

هاي صفت  نتايج مربوط به تجزيه واريانس داده

داري  پايداري غشاي سلولي نشان داد كه ارقام تفاوت معني

)01/0≤P ( العمل عكسازنظر اين صفت با يكديگر دارند و 

 پاسخ به دماي باال در ارتباط با اين صفت نشانمتفاوتي در 

-Durumمختلف، ارقام). در بين ارقام 3دهند (جدول مي

ch-89 )39،(% )بيشترين و ارقام %)32%) و مانتنا(34چمران 

كمترين پايداري %)23%) و گهر (21( M6%)، 20ياواروس (

). پايداري غشاي 2غشا را در برابر گرما داشتند(شكل

عليرغم % برآورد گرديد. 28سلولي در رقم متحمل كاز 

صفت پايداري غشاي سلولي در بين تفاوت دار بودن  معني

ارقام، ارتباط كامال منطقي در مقادير اين صفت و تحمل 

اس مانتنا كه رقم حس گرما در بين ارقام مشاهده نشد بطوري

پايداري بيشتري را نسبت به رقم متحمل كاز از خود نشان 

  داد. 

گيري  رسد كه اندازه با توجه به اين نتايج بنظر نمي

پايداري غشاي سلولي ارقام در مراحل باروري 

معيار مناسبي در ارزيابي تحمل  زادكس) 60-61(مرحله

) گزارش كردند 2005( 3كاكاني و همكارانگرما باشد. 

هميشه پايداري غشاي سلولي در طول مراحل رويشي  كه

گردد،  به افزايش عملكرد تحت شرايط تنش منجر نمي

زيرا مقاومت بر پايه اندام رويشي لزوما ارتباطي با 

هاي زايشي از جمله قابليت زنده ماندن  مقاومت در اندام

   دانه گرده و تشكيل دانه ندارد.

                                                           

2-Hall et al. 
3- Kakani et al. 
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دو شرايط محيطي درارقام گندم در بين  اي محتواي كلروفيل و هدايت روزنه صفات مركب يانسوار يهتجز-1 جدول

  مختلف

  درجه  آزادي  منبع تغييرات

  ميانگين مربعات

  محتواي كلروفيل ايهدايت روزنه

07/0 1  شرايط محيطي **  62/4 ns 

01/0 6  حيطيمشرايط در  بلوك  89/3  

01/0 9  رقم **  27/51 **  

03/0 9  رقم ×شرايط محيطي **  53/13 **  

003/0 54  خطا  80/4  

26/9 -  ضريب تغييرات (%)  33/4  

  دار: غيرمعنيns%، 5% و 1دار در سطح احتمال ** و *: به ترتيب معني

  
  

در ارقام مورد  )S2( گرما و تنش )S1( بدون تنشدر شرايط اي و محتواي كلروفيل  روزنه هدايتصفات ميانگين  -2جدول 

  مطالعه

 شرايط  گندم ارقام
ايروزنههدايت  

 (مول بر متر مربع بر ثانيه)
 محتواي كلروفيل

S1 36/0 ياواروس d-g 16/50 c-h 

 S2 37/0 d-f 82/54 b 

S1 36/0 زاگرس d-g 55/50 c-h 

 S2 37/0 d-f 34/50 c-h 

S1 28/0 چمران f-h 73/52 b-e 

 S2 41/0 b-d 16/53 bc 

S1 38/0 نژادنيك d-f 97/51 b-f 

 S2 33/0 d-g 26/51 c-g 

S1 31/0 كوهدشت d-h 14/51 c-g 

 S2 51/0 ab 08/49 e-i 

S1 29/0 مانتنا e-h 31/48 f-i 

 S2 37/0 d-f 29/49 e-i 

M6 S1 37/0 d-f 84/50 c-g 

 S2 25/0 g-h 17/48 g-i 

S1 26/0 كاز f-h 05/47 h-i 

 S2 59/0 a 49/46 i 

S1 49/0 گهر a-c 69/48 f-i 

 S2 40/0 c-e 36/48 f-i 

Durum-ch-
89 

S1 21/0 h 86/52 b-d 

 S2 42/0 b-d 14/58 a 

  دار با هم دارند. % تفاوت معني5مشترك در سطح احتمال غير هاي با حروف  اي دانكن، در هر ستون ميانگين بر اساس آزمون چند دامنه -
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 مورد مطالعه در ارقام گندم سلولي تجزيه واريانس پايداري غشاي -3جدول 

 ميانگين مربعات درجه آزادي منابع تغيير

04/0 3 بلوك **  

01/0 9 رقم **
 

002/0 27 خطا  

84/15 - ضريب تغييرات (%)  

  %1دار در سطح احتمال  **: معني

  

  

  
 دارايهاي  اي دانكن، ميانگين دامنهبراساس آزمون چند (در ارقام مورد مطالعه  صفت پايداري غشاي سلولي  ميانگين - 2شكل

  )دارند% 5سطح احتمال  دردار  معنيتفاوت آماري مشترك غير حروف

  

  

  گرمابه هاي تحمل  شاخص

برآورد  58/0در تحقيق حاضر  )SIشدت تنش (

شدت تنش عددي است كه بين صفر ويك تغيير . گرديد

بيانگر شدت تنش بيشتر كند و مقادير بزرگتر آن  مي

 تنش رسد كه تحقيق حاضر در شرايط نظر مي هب. باشد مي

قام تحت ميانگين عملكرد ار. شده استانجام نسبتا شديد 

و  6361ترتيب برابر با  به و تنش گرما بدون تنششرايط 

مقادير . برآورد گرديددر هكتار  كيلوگرم 3678

م كاز و ارقاهاي مختلف تحمل گرما بيانگر برتري  شاخص

اي كه اين ارقام  گونه به ،از نظر تحمل گرما بودچمران 

بيشترين  و SSIو  TOLداراي كمترين مقادير براي شاخص 

و  MP ،GMP ،STI ،YI ،YSIهاي  مقادير براي شاخص

HM 4(جدول  بودند(.   

اي بوده و  كه تحمل گرما صفت پيچيده از آنجايي

گيرد، انتخاب ارقام تنها  تحت تاثير عوامل مختلف قرار مي

براساس يك معيار از دقت الزم برخوردار نبوده و گاهي 

با نتايج متناقض همراه است. لذا در اين تحقيق در قدم اول 

هاي تحمل گرما گرديد. با  اقدام به شناسايي بهترين شاخص

استفاده از ضرايب همبستگي بين عملكرد در شرايط بدون 

توان  هاي تحمل تنش مي شاخص باتنش و تنش 

). با 1992هاي مناسب را تعيين كرد (فرناندز،  شاخص

ها با عملكرد در شرايط بدون  محاسبه همبستگي شاخص

E
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تنش و تنش مشاهده شدكه عملكرد در شرايط بدون تنش 

، STI ،MPهاي  و تنش داراي بيشترين همبستگي با شاخص

GMP  وHM  م براساس اين ). لذا انتخاب ارقا5بود (جدول

متحمل با  يتواند منجر به دستيابي به ارقام ها مي شاخص

عملكرد دانه مطلوب در شرايط بدون تنش و تنش شد. در 

هاي  هايي براي انتخاب ژنوتيپ مطالعاتي مشابه، شاخص

كه پورچ  اند. بطوري برتر در شرايط تنش گزارش شده

دو شاخص بسيار  STIو  GMP) عنوان كرد كه2006(

هاي با عملكرد باال تحت  ر و كارآ در انتخاب ژنوتيپموث

مدرسي و  باشند. شرايط بدون تنش و تنش گرما در لوبيامي

 را به MPو  GMP ،STIهاي  ) شاخص1390همكاران (

هاي  هايي مطلوب در غربالگري ژنوتيپ عنوان شاخص

گندم در شرايط تنش گرما معرفي كردند. زارع و همكاران 

عنوان  را به HMو  MP ،GMP ،STI هاي ) شاخص1383(

هاي متحمل سويا  ها درجداسازي ژنوتيپ بهترين شاخص

هاي  ) شاخص1388به خشكي پيشنهاد كردند. زهراوي (

STI ،MP ،GMP  وHM ها براي  ترين شاخص را مناسب

هاي جو تحت شرايط تنش خشكي معرفي  غربال ژنوتيپ

  كرد.

  ارزيابي ارقام از نظر تحمل گرما

منظور تعيين دقيق ارقام متحمل به گرما از نمودار ه ب

). براساس تعريف فرناندز 3بعدي استفاده شد (شكل  سه

هاي برتر، بررسي اثر  ) بهترين راه شناسايي ژنوتيپ1992(

)، YPمتقابل سه متغير عملكرد در شرايط بدون تنش (

) و شاخص تحمل تنش YSعملكرد در شرايط تنش (

هاي برتر عالوه بر داشتن  كه ژنوتيپ  اي گونه به باشد. مي

عملكرد مطلوب در هر دو شرايط بدون تنش و تنش از نظر 

 Aمقدار شاخص محاسباتي هم مطلوب بوده و در منطقه 

بعدي براساس هر ه قرار گيرند. با بررسي نمودارهاي س

(با توجه به  HMو  STI ،MP ،GMPچهار شاخص 

فقط  3شكل مشابهت نمودارهاي هر چهار شاخص، در 

ارقام كاز و چمران ارائه شده است)  STIنمودار شاخص 

و عملكرد بااليي در هر دو شرايط قرار گرفته  Aدر منطقه 

. ارقام ياواروس، بدون تنش و تنش گرمايي داشتند

و فقط قرار گرفته  Bدر منطقه  زاگرس، كوهدشت و گهر

. ساير ارقام در داشتند در محيط بدون تنش عملكرد بااليي

قرار گرفتند و در هر دو محيط عملكرد پاييني را  Dمنطقه 

قرار نگرفت، يعني  Cهيچ رقمي در منطقه . نشان دادند

رقمي كه عملكرد باالتري در شرايط تنش نسبت به شرايط 

 با توجه. )3(شكل بدون تنش داشته باشد مشاهده نگرديد

ر دو شرايط به عملكرد مطلوب ارقام كاز و چمران در ه

بدون تنش و تنش و همچنين مقادير باالتر اين ارقام از نظر 

هاي تحمل گرما در مقايسه با ساير ارقام  اكثر شاخص

ترين ارقام معرفي  توان اين ارقام را به عنوان متحمل مي

نمود. از سويي ارقام ياواروس، زاگرس، كوهدشت و گهر 

دون تنش نتوانستند عملكرد مطلوبي را كه در شرايط ب

توان اين  داشتند در شرايط تنش حفظ كنند و از اينرو مي

ارقام را بعنوان ارقامي با پايداري عملكرد پايين و نسبتا 

و  M6نژاد،  حساس به گرما معرفي نمود. ارقام مانتنا، نيك

Durum-ch-89 .حساس به گرما شناسايي شدند  

در شرايط كشت تاخيري با ه نتايج حاصل نشان داد ك

افزايش دما بدليل عدم محدوديت رطوبتي اعمال شده در 

ها،  اين آزمايش، گياهان توانستند با باز نگه داشتن روزنه

اي خود را حفظ و حتي تا حدي افزايش  روزنه هدايت

دهند كه البته با توجه به شرايط نامطلوب از نظر رشد 

دوره پر شدن دانه با افشاني و  رويشي و هم زماني گرده

دماي باال در نهايت عملكرد دانه گياه كاهش يافت. 

بعالوه با توجه به اينكه تنش گرمايي اعمال شده يك 

در شرايط طبيعي رشدي شديد  نسبتاًتنش طبيعي مداوم و 

گياه بوده، گياه فرصت الزم جهت سازگاري و اتخاذ 

هاي فيزيولوژيك مناسب جهت كاهش  مكانيسم

ناشي از تنش گرما را داشته است. همچنين در خسارات 

شرايط كشت تاخيري، گرماي انتهاي فصل در حدي 

نبوده كه منجر به اضمحالل كلروفيل در گياه گردد. با 

اي و  روزنهتوجه به مطالب عنوان شده افزايش هدايت

 حفظ محتواي كلروفيل در ارقام تا حد زيادي

دار  فزايش معنيبا توجه به ابعالوه پذير است.  توجيح

  اي در شرايط كشت تاخيري و باال بودن  هدايت روزنه
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 هاي تحمل تنش و تنش گرما و شاخص بدون تنشميانگين عملكرد دانه ارقام گندم تحت شرايط  -4جدول

  گندم مارقا
YP 

(كيلوگرم 

 در هكتار)

YS 
(كيلوگرم 

 در هكتار)
TOL MP GMP STI YI YSI HM  SSI 

51/0 4559 4880 3480 3140 6620  ياواروس  85/0  47/0  4259 25/1  

59/0 4898 5140 3120 3580 6700  زاگرس  97/0  53/0  4667 10/1  

81/0 5747 5820 1840 4900 6740  چمران  33/1  73/0  5675 65/0  

49/0 4481 4660 2560 3380 5940  نژاد نيك  92/0  57/0  4309 02/1  

70/0 5344 5570 3140 4000 7140  كوهدشت  09/1  56/0  5128 04/1  

41/0 4059 4183 2015 3175 5190 مانتنا  86/0  61/0  3939 92/0  

M6  5340 2680 2660 4010 3783 35/0  73/0  50/0  3569 18/1  

82/0 5760 5880 2360 4700 7060  كاز  28/1  67/0  5643 79/0  

65/0 5148 5470 3700 3620 7320  گهر  98/0  50/0  4844 20/1  

Durum-ch-89 5560 3600 1960 4580 4474 49/0  98/0  65/0  4370 84/0  

         3678 6361 ميانگين

YP بدون تنش: عملكرد هر رقم در شرايط ،Ys ،عملكرد هر رقم در شرايط تنش :TOL  ،شاخص تحمل :MPوري،  : ميانگين بهرهGMP ميانگين :

: شاخص SSI: ميانگين هارمونيك، HM: شاخص پايداري عملكرد، YSI: شاخص عملكرد، YI: شاخص تحمل تنش، STIوري،  هندسي بهره

  حساسيت به تنش.

  

 و تنش گرما بدون تنشهاي تحمل تنش با عملكرد دانه در شرايط  ضرايب همبستگي شاخص -5جدول

 TOL MP GMP STI YI YSI HM SSI 

YP 55/0  91/0 **  85/0 **  83/0 **  61/0  05/0-  78/0 **  05/0-  

YS 32/0-  88/0 **  94/0 **
 95/0 **  00/1 **  75/0 **  97/0 **  75/0- *  

 %               5% و 1دار در سطح احتمال  ** و * به ترتيب معني

YP و:Ys  و تنش،  بدون تنشبه ترتيب عملكرد هر رقم در شرايطTOL  ،شاخص تحمل :MPوري،  : ميانگين بهرهGMPوري،  : ميانگين هندسي بهره

STI ،شاخص تحمل تنش :YI ،شاخص عملكرد :YSI ،شاخص پايداري عملكرد :HM ،ميانگين هارمونيك :SSI.شاخص حساسيت به تنش :  
  

  
  STI ) و شاخصYSتنش () و YP( بدون تنششرايط دراساس عملكرد گندم بر ارقامگزينش  -3شكل 

  Durum-ch-89 -10گهر  -9كاز  -M68  - 7مانتنا  -6كوهدشت  -5نژاد  نيك -4چمران  -3زاگرس  - 2ياواروس  -1
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 اميدي و همكاران: ارزيابي تحمل گرما در ارقام گندم با استفاده از ...

توان به اهميت اين  مقادير اين صفت در ارقام متحمل مي 

از آن صفت در سازگاري ارقام به تنش گرما پي برد و 

بعنوان ابزاري مناسب در غربالگري ارقام متحمل به گرما 

، STI ،HMهاي  شاخصدر اين آزمايش  رد.كاستفاده 

MP  وGMP  براساس همبستگي با عملكرد دانه در

ها  شاخصبهترين عنوان  و تنش به بدون تنششرايط 

 ارقامتوانند در ارزيابي و غربال  انتخاب شدند كه مي

. بر اين اساس قرار گيرند متحمل به گرما مورد استفاده

با پتانسيل عملكرد  ارقامنوان بهترين بعو چمران  ارقام كاز

پيشنهاد  در پايان .ندشدباال و متحمل به گرما شناخته 

ديگر هم مورد بررسي گرم گردد اين ارقام در مناطق  مي

در قابليت بكارگيري  اين ارقام قرار گيرند. بعالوه

منظور ارتقاء تحمل گرماي  گيري به هاي دورگ برنامه

  د.را دارنهاي اميدبخش  الين
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