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  از نظر سرعت و طول   (.Triticum aestivum L) ارقام تجاري گندم نانژنتیکی ارزیابی 
  ماو تنش گر بدون تنششرایط دو دوره پرشدن دانه در 

  

  2، افراسیاب راهنما2رضا سیاهپوش، محمد1سیدصادق موسوي
 ، ایراناهواز ،اهواز دانشگاه شهید چمران ،رزيکشاونژادي گیاهی، دانشکدهبهژنتیک و رشته  در ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  ، ایراناهواز ،اهواز دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمرانگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،  ،دانشیار2
  30/08/1399تاریخ پذیرش:      10/04/1399تاریخ دریافت: 

  دهیچک
شناخت کافی از وضعیت  اما است گرما به تنش گیاه  پاسخ بر موثر صفات جمله از پر شدن دانه و دوره سرعتسابقه و هدف: 

طول دوره ارزیابی  این پژوهش با هدف. در دسترس نیستگرما در شرایط تنش  از نظر این صفات کشور گندم نان ارقام تجاري
و تحت تنش  بدون تنشو بررسی تنوع ژنتیکی موجود در شرایط  ایران نان گندم يتجار ارقامسرعت پر شدن دانه  پرشدن دانه و

  اجرا گردید. یعنی شهرستان اهواز کره زمینترین مناطق  یکی از گرم گرماي انتهاي فصل
  

بهینـه) و تـنش گرمـاي انتهـاي     تـاریخ کشـت   ( بـدون تـنش  دو شـرایط   در 1396-97 یزراع سال در شیآزما ها: مواد و روش
 مانتنا ،)گرما به متحمل یالملل نیب رقم( کاز: شامل ارقام نیا ،گرفت انجام نان گندم يتجار رقم 33 يرو بر) تاخیريفصل(کشت 

 قـدس،   ارونـد،  روشـن، شـامل:  تجاري کشور  مرق 29 و ویبیل و باباکس یالملل نیب رقم دو ،)گرما به حساس یالملل نیب رقم(

 آرتـا،  سـپاهان،  شـابور، ین ستان،یس بم، هامون، شتاز،یپ دز، راز،یش مرودشت، چمران، ر،یکو گرس،زا ناك،یور الوند، رمند،یه فالت،

 سه با یتصادف لکام يهابلوك طرح قالب در شیآزما. ندبود لیخل و برات شوش، مهرگان، ،2-چمران افالك، پارس،  ارگ، بهار،
   .شد اجرا اهواز چمران دیشه دانشگاه یشیآزما مزرعه در تکرار

   

چنین اثر متقابل ژنوتیپ ها، محیط (تنش گرما) و هم) بین ژنوتیپ≥0P		/01( يدارها تفاوت معنینتایج تجزیه مرکب داده ها: یافته
 عملکرد دانه و دوره پرشدن ،در شرایط تنشنه نشان داد. و سرعت پرشدن دا پرشدن دانه طول دوره دانه، عملکرد در محیط براي

افـزایش  تـا حـدي    م متحمـل ارقاو در  ارقام کاهش تر بیشعت پر شدن دانه در سر اما ،یافت داري کاهش طور معنی هارقام ب دانه
ت، وریناك، الوند، مهرگان و ، اروند، چمران، فال2-چمرانهامون، کاز، ارقام هاي اصلی نشان داد که  لفهؤنتایج تجزیه به میافت. 
 گر بیانضریب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی صفات باشند.  میداراي عملکرد و پایداري عملکرد باالیی در شرایط تنش گرما  شوش

پـذیري و پیشـرفت    وراثـت  ،عالوه براي سـرعت پرشـدن دانـه    هوجود تنوع ژنتیکی قابل توجهی براي صفات مورد مطالعه بود. ب
     بل توجهی برآورد گردید. این صفت همبستگی باالیی را با عملکرد دانه چه در شرایط تنش و چه بدون تنش نشان داد.   ژنتیکی قا

  

 المللی متحمل به گرمـاي  بین در مقایسه با رقم ، شوش و اروند2-چمراني گندم نان ایرانی ارقام ارقام تجار از بین گیري: نتیجه
 ≥0P	/01عملکرد دانه با سرعت پرشدن دانه همبستگی باالتري در شرایط تنش (نشان دادند.  یتوجهتحمل به گرماي قابل  ،کاز

,38/0=r) /01) نسبت به شرایط بدون تنش		0P≤ ,20/0=r نقش مؤثرتر سرعت پرشدن دانه در شرایط تنش  گر بیان) نشان داد که
پر شدن دانه یکی از صفات بسیار مهـم اسـت کـه بـا     توان گفت که سرعت  باشد. در کل می یابی به عملکرد باال می جهت دست

                                                
 :مسئول مکاتبهsiahpoosh@scu.ac.ir  
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هاي متحمـل بـه    ژنوتیپ يیک معیار مناسب جهت ارتقا عنوان بهتواند  دار داشته و می عملکرد نهایی دانه، همبستگی مثبت معنی
سرعت پر  صفت نظر ازایران  گندم نان بین ارقام تجاري باالییتنوع ژنتیکی  وجود گر بیاننتایج آزمایش تنش گرما استفاده گردد. 

 مناسـب  یشاخصـ  ،پیشرفت ژنتیکـی  و پذیري علت باال بودن مقدار وراثت به سرعت پر شدن دانهصفت  عالوه به. بود شدن دانه
  .معرفی گردیدگیري  هاي دورگ در برنامه ارقام متحمل به گرماانتخاب  جهت

  

   .همبستگی نان، گندم ه،عملکرد دانپیشرفت ژنتیکی،  پارامترهاي ژنتیکی، :يدیکل يها واژه
  

  مقدمه
دلیل افزایش سریع جمعیـت و تغییـر    امنیت غذا به

سالی و تنش گرمـا تبـدیل    خشک ،شرایط آب وهوایی
 .)13( ترین مسائل جهانی شـده اسـت   به یکی از مهم

 در و باشـد  یم یخوراک غالت نیتر مهم از یکی گندم
ـ دن مـردم  يغـذا  از درصد 21 حدود ـ گ از ای  گنـدم  اهی

 ارزش بـا  پرمصـرف  ياغله گندم .)21( شودیم نیتام
ــذا ــاال ییغ ــازگار و ب ــه س ــرا ب ــف طیش  و آب مختل
 در. اسـت  یزراع اهانیگ ریسا با سهیمقا در یـــیهوا
 کشـت  به جهان یاراض از هکتار ونیلیم 217 دودــح

 در آن انهـــــ یسال دیتول زانیم و افتهی اختصاص گندم
ـ لیم 675 دودـح ـ  .)6( اسـت  تـن  ونی در   گرمـا  نشت

ـ تول در یاصل تیمحدود ،گیاه یشیزامراحل   گنـدم  دی
ــواح بســیاریاز در ــدم کشــت ین   اســت جهــان در گن
گزارش کردند که  ) 2017( همکاران اقبال و. )9، 1( 

بندي، مدت و سـرعت   تنش گرما به طور عمده بر دانه
 ،گـذارد  پرشدن دانه و در نهایت عملکرد دانه تاثیر می

، مدت و شدت تـنش گرمـا، میـزان    با این وجود زمان
. )11( کنـد  اثر تنش گرما بر عملکرد دانه را تعیین مـی 

گزارش کردنـد کـه اعمـال     )2008( همکاران ناتال و
روز قبــل از  5در سلسـیوس  درجـه   32دمـاي بـاالي   

درصـدي   15و 16افشانی به ترتیب باعث کاهش  گرده
عملکـرد دانـه  بـه ازاي هـر درجـه       در تعـداد دانـه و  

بدون دانه در شرایط  نهایی وزن. )18( شددما ایش افز
 شـدن  پر مدت و وسیله سرعت گرما به و تنش تنش

 گرمـاي  تأثیر تحت دو مؤلفه هر و شود می کنترل دانه

 باعث دانه شدن پر در مرحلۀ گرما کنند. می تغییر زیاد

 شـود  مـی  دانـه  وزن و کـاهش  مرحله این شدن کوتاه
شدن دانه و سرعت پر  از هر دو صفت دوره پر. )22(

توان به عنوان  شدن دانه  به عنوان دو صفت مستقل می
معیارهاي انتخاب براي بهبود تحمـل بـه تـنش گرمـا     

 )2001( چـوپرا -کانـا وســواناتان و  . )7( استفاده کرد
شرایط تنش گرماي شدید در مرحلـۀ که  گرفتندنتیجه 

پـر شـدن دانـه از طریــق کــاهش هــر دو مؤلفــۀ     
ت و مـدت پر شدن دانه، باعث کاهش وزن دانه سـرع

 همکاران شانگ ودر حالی که . )29( شود در گندم می
گزارش کردند که افزایش دما و مـدت زمـان    )2016(

تابش خورشید موجب افزایش سرعت پر شـدن دانـه   
در  )2018( همکـاران  پایـان و -گراتوزا. )26( شود می

تنش گرما مطالعه خود بر روي چهار رقم گندم تحت 
براي هر دو صفت  سرعت و دوره پر شدن دانه تنوع 

اما تغییر طول دوره پـر   ،ژنتیکی باالیی مشاهده کردند
. )7( شدن دانه در میان ارقـام در دمـاي بـاال کـم بـود     

همبسـتگی  کـه  این محققان گزارش کردنـد   ،همچنین
داري بین وزن دانه با سرعت، اما نه با طول دوره  معنی

ي  دهنده نشاندر دماي باال وجود دارد که  پر شدن دانه
نقش مهم سرعت پـر شـدن دانـه تحـت تـنش گرمـا       

 انجـام  شـده  عنـوان  مـوارد  بـه  توجـه  با. )7( باشد می
 صـفات  تر بیش چه هر شناخت خصوص در یمطالعات

 پر شـدن دانـه   دورهطول و  شدن دانه پر مهم سرعت
 یکـ یژنتتنـوع   یبررسـ  و ایران نان گندم يتجار ارقام
ـ ا بـه . اسـت  يضـرور  اریبسـ در این ارقام  تاصف  نی

و تـنش   بـدون تـنش  در شـرایط   حاضر قیتحق منظور
که یکی از مناطق گرماي انتهاي فصل شهرستان اهواز 
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به منظور بررسی تنـوع  باشد  مناسب مطالعات گرما می
و روند تغییرات دوره پرشدن دانه و سـرعت پرشـدن   

رقـام تجـاري   در ا تـنش گرمـا  دانه در شرایط بهینـه و  
  .اجرا گردید گندم نان

  
  هاروش و مواد

ـ ا  در 1396-97 یزراعـــ ســال  در شیآزمــا  نیـ
 دــیشه دانشگاه يکشاورز دانشکده یشیآزما زرعهــم

 اــب اهواز، انـــشهرست یغرب جنوب در اهواز چمران
 یشرق قهیدق 41 و درجه 48 ییایجغرافطول  تیموقع

 بـا  یشـمال  هقیدق 20 و درجه 31 ییایجغراف عرض و
وكــبل رحـــط قالب در ایدر سطح از متر 20 ارتفاع

طـی دو آزمـایش    در تکـرار  سه با یتصادف کامل يها
 انجـام  تـاخیري  و ه موقـع بکشت  طیشرادو  مجزا در

 شـامل  شیآزما نیا در یابیارز مورد يها پیژنوت .شد
ـ  رقم( کاز: که عبارتند از نان گندم رقم 33  یالمللـ  نیب

 بـه  حسـاس  یالمللـ  نیب رقم( مانتنا و) ماگر به متحمل
 قـم ر 29 و ویبیل و باباکس یالملل نیب رقم دو ،)گرما
 رمنـد، یه فـالت،  قـدس،  اروند، روشن، شامل: یداخل

 رودشت،ــم مران،ـــچ ر،یکو زاگرس، ناك،یور الوند،
ـ ـشین سـتان، یس بـم،  هـامون،  شتاز،یپ دز، راز،یش  ور،ـاب

 ،2-چمـران  افـالك،  س،پار ارگ، بهار، آرتا،  سپاهان،
 هـا پیکاشت ژنوت .بود لیخل و برات شوش، مهرگان،

دي (تـاریخ   15و  )موقع  هب کاشت خی(تار آبان 15 در
 يدارا یقـات یتحق مزرعـه . شـد  انجـام  کشت تاخیري)

 و) pH=61/7(جزئی  تیایقل با ، یشنلوم  خاك بافت
 .بـود  متـر  بـر  مـنس یز یدسـ  7/4 یکـ یالکتر تیهدا

 طیشـرا  در برداشت و داشت کاشت، اتیعمل هـیلــک
 کسـان ی طور به ارقام ي هیکل يبرا ، بدون تنشتنش و 

در دو خـط کشـت سـه    هـر رقـم    بذرهايانجام شد. 
بوته  350پشته با در نظر گرفتن تراکم  کی يرومتري 

بـر اسـاس فرمـول     یدر مترمربع کشت شدند. کودده
 لوگرمیک 250-100-50 معادل بیترتبه N-P-K يکود

از منابع کود  خاك شاتیآزما جینتا اساس بر هکتار در
 صورتبهاوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل 

 بـا  مبـارزه  ،نیچنـ مه .شـد  داده خاك به سرك و هیپا
ـ گ رشـد  دوره طـول  در هـرز  يهاعلف  نیوجـ  بـا  اهی
آبیاري در طول فصل رشد بـر   .گرفت صورت یـدست

که در هر دو  اساس نیاز گیاه انجام شد و دقت گردید
و تأخیري (تنش گرمـا) گیاهـان    موقع هبشرایط کشت 

ـ ا دربا هیچ تنش رطوبتی مواجـه نشـوند.    ـ تحق نی  قی
شـدن دانـه    هاي مرتبط با دوره پـر  ویژگی يریگاندازه

مانند سرعت پر شدن دانه و طول دوره پر شـدن دانـه   
 روز تعـداد  تعیـین  به شرح زیر اندازه گیري شد. براي

(دوره پر شدن  فیزیولوژیک رسیدگی تا نیافشاگرده از
ــه)  ــاریخدان ــاي ت ــرده ه ـــانیگ ـــیدگی و افشـ  رسـ

بر اساس سیستم  جداگانه رقم به طور هر فیزیولوژیک
ـ  ثبـت  )1974( زادوکـس و همکـاران  کد دهی   دگردی

ــن دو   .)30( ــق تعــداد روزهــاي ای ــت از تفری در نهای
ـ ارقام وره پرشدن دانه د ،تاریخ  جهـت  .رآورد گردیـد ب
گیري سرعت پر شـدن دانـه یـک هفتـه بعـد از       اندازه
 از سنبله گیاهان آغاز گردیـد برداري  افشانی نمونه گرده

و سـپس بـا    گـی و تا دو هفته این کار به صورت هفت
در ها انجام گرفـت.   برداري نمونهروز  3فواصل زمانی 

هـر پشـته   هاي  بوتهاصلی از   سنبله 5 برداري نمونههر 
عـدد   4از هر کدام  و رداشت شدب به صورت تصادفی

در کـل  جدا گردید. هاي وسط  دانه ترجیحا از سنبلچه
 60ساعت در حـرارت   24دت به م شده دانه جدا 20

هـا   وزن خشـک آن  خشک گردیـد و سلسیوس درجه 
بـر   پس از ترسیم منحنـی رشـد دانـه    گیري شد. اندازه

، افشـانی و وزن خشـک دانـه    اساس روز پس از گرده
بـرداري   حـل نمونـه  ارون بـر اسـاس م  منحنی رگرسـی 

براي هر  1برازش گردید و معادله خط و ضریب تبیین
 رگرسیون برازش شده شیب خط .منحنی محاسبه شد

                                                
1. Coefficient of determination  



 1400)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد چهاردم

86 

این محاسبه  تعیین گردیدسرعت پر شدن دانه  عنوان به
  )1996( هاشمی دزفـولی و مرعشـی   بر اساس روش

بـر  درهـر پـالت   ارقـام   دانه عملکرد. )10( انجام شد
از سطح کشت پس از حذف حاشیه  مربعر مت 2 اساس

پارامترهاي ژنتیکی وراثت  .خطوط کشت تعیین گردید
ـ )1( پذیري ضـریب   و )2( وتیپی، ضریب تغییرات ژن

با استفاده ) 4(و پیشرفت ژنتیکی  )3( فنوتیپیتغییرات 
  :ندشدمحاسبه  4تا  1هاي  رابطهاز 

                        :                 1رابطه 

                       :              2رابطه 

                      :               3رابطه 
     :  4رابطه 

2،  پذیري وراثت h2ها  رابطهکه در این 
gδ  واریانس

2ژنوتیپی، 
phδ ،واریانس فنوتیپی GCV ضریب تغییرات

شـدت   Kضریب تغییرات فنـوتیپی و   PCVژنوتیپی، 
 5با احتساب شـدت انتخـاب   در این تحقیق انتخاب (

در نهایـت   دهـد.  ) را نشـان مـی  06/2درصد معادل با 
هـاي کامـل    بلـوك طرح ها در قالب  تجزیه مرکب داده

و تـنش گرمـا بـا     بـدون تـنش  تصادفی در دو شرایط 
محاسـبات   ،و همچنـین  SAS 9.1افـزار  استفاده از نرم

دن دانـه توسـط   رگرسیونی مربوط به سـرعت پـر شـ   
انجـام شـد. قبـل از انجـام آنـالیز       SPSS 16افـزار   منر

دو فرض اصلی تجزیه واریانس شامل نرمال  ،واریانس
 ها با اسـتفاده از آزمـون کلمـوگروف    بودن توزیع داده

کنواخــت بــودن واریــانس خطاهــاي ی و 1ســمیرنوف
مورد بررسی قـرار   2آزمایشی با استفاده از آزمون لوین

رت نیـــاز، تبـــدیل داده جهـــت گرفـــت و در صـــو
براي انجام  .انجام شدشدن این مفروضات  رارـــرقــب

حـداقل اخـتالف    از آزمـون  هـا  مقایسات میانگین داده

                                                
1. Kolmogorov-smirnow 
2. Leven’s  test 

اسـتفاده  درصـد   5در سطح احتمـال   )LSDدار ( معنی
  گردید.

  
  بحث و جینتا
ــه ــاوت  : دوره پرشــدن دان ــه مرکــب تف ــایج تجزی نت

، محـیط (تـنش   هـا  ) بین ژنوتیـپ ≥01/0P( يدار معنی
اثر متقابل ژنوتیپ در محـیط بـراي    ،گرما) و همچنین

نشـان داد. میـانگین ایـن    را صفت دوره پرشـدن دانـه   
 و 30صفت در محیط تنش و بدون تـنش بـه ترتیـب    

دوره دست آمـد. ارقـام مختلـف از نظـر      هروز ب 6/30
داري نشان دادند.  با یکدیگر اختالف معنی پرشدن دانه

 39تـا   5/22ره پرشدن دانه ارقام بین دامنه تغییرات دو
و شـیراز   ،اروند ارقامکه  طوري هبروز مشاهده گردید. 

 افشـانی تـا   روز پس از گرده ین میانگینتر بیششوش 
ین تـر  کـم هـامون   وکویر  ارقام ورسیدن فیزیولوژیک 

ین تـر  کـم و در نتیجه افشانی  روز پس از گردهمیانگین 
). در شـرایط  1ول (جـد داشـتند  دوره پر شدن دانه را 

تـرین دوره   طـوالنی ام مهرگان و ارونـد  بدون تنش ارق
ین تـر  کـم  و پرشدن دانه را به خود اختصـاص دادنـد  

رینـاك، کـاز و   دوره در این شرایط مربوط به ارقـام و 
 بود. در شرایط تنش گرما ارقام اروند، مانتنـا و روشن 

 2-چمرانترین و زاگرس، هامون، کویر،  طوالنی الوند
ترین دوره پرشـدن دانـه را بـه خـود اختصـاص       هکوتا

دادند. در مقایسه رقم متحمـل کـاز بـا رقـم حسـاس      
مانتنا، مشاهده شد کـه رقـم مانتنـا در هـر دو شـرایط      

تـري   دوره پرشـدن دانـه طـوالنی    ،تـنش  بدون تنش و
تـوان   و این امر را می نسبت به رقم متحمل کاز داشت

انتنـا مربـوط   نسبت به رقم مبه زودرس بودن رقم کاز 
دسـت آمـده در دو    ه). تمام مقادیر ب2 (جدول دانست

محیط تنش و بدون تنش گرمـا بـراي ارقـام مختلـف     
در شرایط تـنش   دوره پر شدن دانهدهنده کاهش  نشان
رسـد کـه بـا تـاخیر در کاشـت،       نظر مـی  به بود. گرما

ي انتهـاي  پر شدن دانه با درجـه حـرارت بـاال    مرحله
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تیجه تـنش گرمـاي شـدید از    در ن ومواجه شده فصل 
 ،طریق کاهش سطح سبز فتوسنتزکننده و به طور کلـی 

هـا   کاهش دوره زندگی گیاه و پیري زودرس در بـرگ 
 تنش گرما .باشدباعث کاهش دوره پر شدن دانه شده 

از طریق کاهش دوره پر شدن دانه باعث کـاهش وزن  
اهش عملکرد دانه در هکتـار  نهایت باعث ک دانه و در

 ارقـام  بر اساس نتایج حاصل، هـر چنـد کـه    شود. می
گندم نان ایران از نظر دوره پر شدن دانه داراي  تجاري

اما تغییـر طـول مـدت پـر      ،تنوع ژنتیکی باالیی بودند
(جـدول   شدن دانه در میان ارقام در دماي باال کم بـود 

که تـنش   مشاهده کردند )2017( همکاران اقبال و .)2
 و گـذارد  تاثیر مـی  دانهمدت پرشدن  بر به شدتگرما 

 در. )11( دهـد  را کـاهش مـی  در نهایت عملکرد دانـه  
 وزن کاهش است که  شده گزارش ها پژوهش از برخی

 طول کاهش با فصل انتهاي گرماي تنش شرایط در دانه
 و ویسـواناتان . )3(اسـت   مـرتبط  دانـه  شـدن  پر مدت

 گرمـاي  کـه تـنش   نمودند گزارش )2001( چوپرااناخ
 دانـۀ  شـدن  پـر  طـول دوره  کاهش باعث فصل انتهاي

 وزن گـران کـاهش   پژوهش این. شد گندم هاي ژنوتیپ
 پـر  طـول دوره کاهش  ارا ب 62 هیندي ژنوتیپ در دانه

 تیولـد و همکـاران  . )29( دانسـتند  مـرتبط  دانـه  شـدن 
ــایی ، )2006( ــانی مجتب ــاران  و زم و  )2015(همک

کاهش دوره پرشدن دانـه   )2011(همکاران  مشتطی و
اثر تنش گرمـاي انتهـاي فصـل در ارقـام گنـدم را       در

ــد ــوزا .  ).27، 16، 15( گــزارش کردن ــان گرات  و پای
چهـار رقـم    در گزارش کردنـد کـه   )2018( همکاران

تنوع گندم تحت تنش گرمایی براي دوره پر شدن دانه 
اما تغییر طـول مـدت پـر     ،دشژنتیکی باالیی مشاهده 

   . )7(  کم بودشدن دانه در میان ارقام در دماي باال
هـا   نتـایج تجزیـه مرکـب داده   : سرعت پرشـدن دانـه  

هـا، محـیط   ) بین ژنوتیـپ ≥01/0P( يدار تفاوت معنی
اثر متقابل ژنوتیپ در محـیط   ،(تنش گرما) و همچنین

بـر اسـاس   براي صفت سرعت پرشدن دانه نشان داد. 

داري براي این صـفت در  اختالف معنی حاصل،نتایج 
. )1(جـدول   شـت ش وجـود دا محیط تنش و بدون تن

 میزان میانگین براي این صفت در شرایط بدون تنش و
گرم در روز  0247/0 و 0282/0با  ترتیب برابر تنش به

ارقـام مختلـف از نظـر ایـن صـفت بـا یکـدیگر         د.بو
. دامنه تغییرات سـرعت  داري نشان دادند اختالف معنی

گـرم در روز   037/0تـا   017/0پرشدن دانه ارقام بین 
ـ  شاهده گردید.م ـ کـه   طـوري  هب رقـم  طـور متوسـط    هب

ارقـام   ،همچنـین  رقم چمـران و ، رقم کاز ، 2-چمران
برات، ارگ، اروند، هامون، شـوش و فـالت    مهرگان ،

 ،کویرارقام و  سرعت پرشدن دانهین تر بیشبه ترتیب 
ین سـرعت پـر   تر کم زاگرس شیراز و، روشن ،هیرمند

 ).1جـدول  ( را بـه خـود اختصـاص دادنـد     شدن دانه
-چمراندر شرایط بدون تنش ارقام طور اختصاصی  هب

، چمران، کاز، اروند، فـالت، ارگ، بـرات، مهرگـان،    2
ین سرعت پر تر بیش هامون، افالك، وریناك به ترتیب

ین مقـدار  تـر  کمشدن دانه را به خود اختصاص دادند. 
سرعت پرشـدن دانـه مشـاهده شـده در ایـن شـرایط       

شرایط در  .روشن و زاگرس بوده ارقام کویر، مربوط ب
، کـاز، مهرگـان، شـوش،    2-چمـران تنش گرما ارقـام  

و  اروند ،چمران، برات، هامون، ارگ، سیستان، سپاهان
ین و تـر  بـیش  ،گـرم در روز  باالترینبه ترتیب با  الوند

تـرین  پـایین هیرمند و قدس به ترتیـب بـا    ارقام کویر،
ـ سرعت پر شدن دانه ین تر کمگرم در روز  ه خـود  را ب

دسـت آمـده در    هقادیر بم. )2(جدول  اختصاص دادند
دو محیط تنش و بدون تنش گرما براي ارقام مختلـف  

در شرایط سرعت پر شدن دانه  کلیدهنده کاهش نشان
رقـم متحمـل    میزان این صـفت در  اما ،بود گرماتنش 

مهرگـان، سیسـتان، و بـرات تغییـر     الوند، کاز و ارقام 
، 2-چمـران بعضی ارقام مانند داري نداشت و در  معنی

افــزایش ســرعت  .افــزایش یافــت ســپاهان شــوش و
رقـم   شـوش و  ماننـد پرشدن دانـه در رقـم پایـداري    

یا  و درصد 26/5 و 5/12 میزان ترتیب به به 2-چمران
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مانند رقـم کـاز   این صفت در رقم متحملی  کاهش کم
منجـر   در مواجهه با تنش گرمـا  درصد 85/2به میزان 

این ارقام در شرایط تنش گرمـاي  ملکرد پایداري ع به
کــاهش خســارت تــنش گرمــایی در و انتهــاي فصــل 

توان نتیجـه  در کل می مقایسه با ارقام غیر متحمل شد.
گرفت که شرایط تنش گرماي شدید در مرحلــۀ پــر   
شـدن دانـه از طریـق کـاهش سـرعت پر شدن دانـه،  

 د.شـو  میگندم ارقام  تر بیشباعث کاهش وزن دانه در 
با توجه به تاثیرپذیري مستقیم عملکرد دانـه   ،همچنین

سرعت پر شدن توان نتیجه گرفت که از این صفت می
تواند به عنوان معیـار   دانه به عنوان یک صفت مهم می

هـاي   در برنامه انتخاب براي بهبود تحمل به تنش گرما
گیبهو و مانند  محققین از عضیب استفاده شود. اصالحی
در  بـاال  عملکـرد  که گزارش کردند) 1982( همکاران

 دانـه و  شـدن  پـر  باالي سرعت طریق از زودرس ارقام
 آیـد.  مـی  دسـت  بـه  دانـه  شـدن  پـر  دوره کاهش طـول 

 سرعت با گندم هاي ژنوتیپگزارش شده که  ،همچنین
 نواحی در باالتري عملکرد توانند می دانه شدن پر باالي

بر اساس  ،همچنین. )8( کنند تولید کوتاه رشد دوره با
 گرمـاي  تنش )2001( چوپرا ناخا و ویسواناتانتحقیق 
 دانـۀ  شـدن  پـر  سـرعت  کـاهش  باعـث  فصـل  پایـان 

 وزن گـران کـاهش   پژوهش این. شد گندم هاي ژنوتیپ
 کـاهش سـرعت   بـا  سـونالیکا  گندم ژنوتیپ در را دانه
 همکـاران  و شـانگ . )29( دانسـتند  مرتبط دانه شدن پر
مـدت زمـان    یش دما وگزارش کردند که افزا )2016(

تابش خورشید موجب افزایش سرعت پر شـدن دانـه   
ــی ــودم ــانگراتوزا .)26( ش ــاران و پای ) 2018( همک

داري بین وزن دانـه  همبستگی معنیکه گزارش کردند 
سرعت، اما نه با طول زمان پر شدن دانـه در دمـاي    با

ي نقـش  دهنـده   نشاناین موضوع  .)7( وجود داردباال 
 باشـد گرمـا مـی   تنششدن دانه تحت مهم سرعت پر 

)7(.   

 گیـاه  یـک  کشـت  از هـدف  تـرین  مهـم : عملکرد دانه
تنش گرماي انتهاي فصـل  است و  دانه عملکرد زراعی

تــرین عوامــل غیرزیســتی محدودکننــده  یکـی از مهــم 
ها تفاوت نتایج تجزیه مرکب داده. عملکرد گندم است

رما) ها، محیط (تنش گ ) بین ژنوتیپ≥01/0Pدار (معنی
اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بـراي صـفت    ،و همچنین

عـالوه بـر شـرایط    ). 1(جدول  عملکرد دانه نشان داد
 عملکـرد از نظـر  نیز ارقام مختلف تنش و بدون تنش، 
دامنـه   داري نشـان دادنـد.   ف معنـی با یکـدیگر اخـتال  

 14/5960تا  07/2563تغییرات عملکرد دانه ارقام بین 
ارقام طور متوسط  به هده گردید.کیلوگرم در هکتار مشا

ارقـام  ین و تـر  بـیش فالت  وهامون  ،2-چمران ،اروند
را نشان  ین میزان عملکرد دانهتر کمنیشابور  وسیستان 

میزان میانگین براي ایـن صـفت در   . )1(جدول  دادند
 05/5883با  شرایط بدون تنش و تنش به ترتیب برابر

ایط بـدون  . در شـر بودکیلوگرم درهکتار  24/3310و 
ین تـر  بـیش بـه ترتیـب    2-چمـران تنش ارقام اروند و 

ین مقدار تر کممیزان عملکرد دانه در هکتار را داشتند. 
عملکرد دانه مشاهده شده در این شـرایط مربـوط بـه    

در شـرایط تـنش    نکته جالب اینکـه رقم سیستان بود. 
ین تـر  بیشبه ترتیب  2-چمرانارقام اروند و  نیز گرما

را بـه خـود    عملکـرد دانـه  ین تـر  کـم زاگـرس   رقم و
اختصاص دادند. رقـم متحمـل کـاز نسـبت بـه رقـم       
حساس مانتنا در هر دو شرایط عمکـرد دانـه بـاالتري    

دست آمـده در دو محـیط    ه). مقادیر ب2(جدول  داشت
دهنده  نشانتنش و بدون تنش گرما براي ارقام مختلف 

دانه در شرایط تنش گرما  عملکرددرصدي  43کاهش 
عالوه بـر برخـورد    کاشت در تأخیر با ،به عبارتی. بود

با گرماي انتهاي فصـل و کـاهش    گرده افشانیمرحله 
بندي در گیاه که در مطالعات پیشین مورد ارزیـابی   دانه

 کوتاه دلیل به )،20، 19، 18، 17، 1( قرار گرفته است
کاهش در طول دوره پر شدن دانـه  رشد،  مراحل شدن

 ،و همچنـین  هشـد ر دانه کاسـته  از میزان تجمع مواد د
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بـه دلیـل   دلیل کاهش شدید در سرعت پرشدن دانه  هب
در ارقام  غیر متحمـل  برخورد با گرماي انتهاي فصل، 

بـه شـدت    دانـه  وزن هزاردانه و به دنبال آن عملکـرد 
مشــاهدات حــاکی از ایــن  ،. همچنــینیافــت کــاهش

توانند از طریق افزایش در  باشد که ارقام متحمل می می
سرعت پر شدن دانـه در شـرایط تـنش گرمـا باعـث      

خسارت ناشی از تنش گرما در عملکـرد دانـه    کاهش
د خسارت را بـه طـور کلـی مهـار     نتوان اما نمی ،شوند

دار  نیـز کـاهش معنـی    )2018( همکاران ناتال وند. نک
                ).18( را گزارش کردند اثر تنش گرماعملکرد دانه در 

همبسـتگی  : گیري شـده  اندازه بین صفات همبستگی
دار  عملکرد دانه و سرعت پر شدن دانه مثبت و معنـی 

)01/	0P≤ ,43/0=r( و همبســتگی عملکــرد دانــه بــا ،
) r=04/0دار ( دوره پـر شــدن دانــه مثبــت و غیرمعنــی 

صفت دوره پر بر اساس نتایج حاصل، برآورد گردید. 
نـه  داري بر عملکرد دا ثیر ناچیز و غیرمعنیأشدن دانه ت

ارقام گندم داشـت. همبسـتگی دوره پرشـدن دانـه بـا      
ــی    ــز غیرمعن ــه نی ــدن دان ــرعت پرش ــی س    دار و منف

)02/0-=r  .نکتـه قابـل توجـه اینکـه     ) برآورد گردیـد
همبستگی باالتري عملکرد دانه با سرعت پرشدن دانه 

) نسبت به شرایط 0P≤ ,38/0=r	/01(در شرایط تنش 
 گـر  بیـان داد که ) نشان 0P≤ ,20/0=r	/01بدون تنش (

نقش مؤثرتر سـرعت پرشـدن دانـه در شـرایط تـنش      
در کـل  باشـد.   یابی به عملکـرد بـاال مـی    جهت دست

توان گفت که سرعت پر شدن دانه یکی از صـفات   می
بسیار مهم است که با عملکرد نهایی دانـه، همبسـتگی   

یـک معیـار    عنـوان  بـه تواند  دار داشته و می معنی مثبت
هـاي متحمـل بـه تـنش      ژنوتیپارتقاي مناسب جهت 
 پایـان گراتوزاد. در تأیید این موضوع گردگرما استفاده 

گزارش کردند که همبسـتگی   نیز )2018( و همکاران
داري بین وزن دانه با سرعت، اما نه با طول دوره  معنی

ي  دهنده نشانکه  وجود داردپر شدن دانه در دماي باال 

 مـا گر تـنش نقش مهم سرعت پـر شـدن دانـه تحـت     
  .)7( باشد می

بندي ارقام از نظر سرعت و دوره پرشدن دانـه   گروه
هـا و   تر ژنوتیپ منظور بررسی دقیق به: و عملکرد دانه

هــا براســاس کلیــه صــفات از تجزیــه بــه  تفکیــک آن
دسـت   هاي اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج به مؤلفه
درصـد تغییـرات را    91چهار مولفه اول حـدود  آمده، 

 60دو مولفه اول بـه تنهـایی توانسـتند    د و دربر داشتن
درصد از کل تغییرات موجود در بین صفات را توجیه 
نمایند. لذا تفسیر نتایج براساس ایـن دو مؤلفـه انجـام    

). وجود ضرایب با مقادیر زیاد و مثبـت  3شد (جدول 
براي صفات سرعت پر شدن دانه و عملکرد دانه چـه  

گر توانایی باالي  در شرایط تنش و چه بدون تنش بیان
مؤلفه اول در تفکیک ارقام متحمل بـا توانـایی تولیـد    
عملکرد مطلوب در شرایط بدون تنش و حفـظ آن در  
شرایط تنش اسـت. بـه عبـارتی بـزرگ بـودن مقـدار       

گر تحمـل   محاسبه شده این مؤلفه در یک ژنوتیپ بیان
باشد. این مؤلفه قـادر اسـت کـه     باالي آن ژنوتیپ می

ت پرشدن دانه باال و ارقام با عملکرد باال ارقام با سرع
را از ارقام حساس تفکیک کنـد. بـا توجـه بـه نحـوه      

رسـد کـه    نظر می تفکیک ارقام در امتداد مولفه دوم، به
ــیش ــه ب ــن مؤلف ــداري   ای ــر اســاس پای ــام را ب ــر ارق ت

کنـد. اخـتالف شـدید     عملکردشان از هم تفکیک مـی 
) sy-n(ضرایب مربوط به عملکرد در شرایط مطلوب 

) از نظـر مقـدار نیـز مؤیـد ایـن      sy-sو شرایط تنش (
مطلب است و باتوجه به مثبت بودن ضریب عملکـرد  
در شرایط تـنش، در نتیجـه ارقـامی کـه داراي مقـدار      

تري از این مؤلفه هسـتند، احتمـاال داراي    عددي بزرگ
). 3باشند (جدول  پایداري عملکرد در شرایط تنش می

هـاي مختلـف    در مـورد مؤلفـه  با توجه به تفسیري که 
ارائه گردید و همچنین با توجه به پراکندگی ارقـام در  

تـوان   ) مـی 1هاي یـک و دو (شـکل    باي پالت مؤلفه
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، ارونـد،  2-مالحظه کرد که ارقام هامون، کاز، چمـران 
چمران، فالت، وریناك، الونـد، مهرگـان و شـوش در    

انه گر سرعت پرشدن دانه و عملکرد د اي که بیان منطقه
تر در هر دو شرایط بدون تنش و تنش گرما است  بیش

واقع شدند و از پتانسل عملکرد باالیی در شرایط تنش 
و بدون تنش برخوردار بودند. همچنین، این ارقـام بـا   
توجه به ماهیـت مؤلفـه دوم داراي پایـداري عملکـرد     

  باالیی در شرایط تنش نیز بودند. 
  

 .دانه عملکرد و دانه پرشدن سرعت ،دانه پرشدن دوره صفات يراب ارقام نیانگیم سهیمقا -1 جدول
Table 1- Mean comparisons of cultivar for grain filling period, grain filling rate and grain yield. 
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4745.67i 0.023nop 32.333e-h آرتا 
Arta 

3433.86s 0.025h-l 33.833cde بم 
Bam 

4260.62no 0.023l-o 33.176c-f باباکس 
Babax 

4377.27
m 0.022o 36.500b شیراز 

Shiraz 

5468.71c 0.030fe 23.500kl هامون 
Hamoon 

4204.23o 0.023no 28.500j دز 
Dez 

5960.14a 0.030fe 39.000a اروند 
Arvand 

5452.83c 0.028fg 30.667hi 
 فالت
Flat 

5793.76b 0.037a 25.000k 2-چمران  
Chamran 2 

3931.92q 0.017r 22.500l 
 کویر

Kavir 

4619.73j 0.032cd 34.667bcd مهرگان 
Mehregan 

3859.08r 0.030def 28.333j ارگ 
Arg 

4939.91g 0.030fe 35.000bc شوش 
Shosh 

4830.33h 0.024l-o 31.500fgh مرودشت 
Marvdasht 

4287.59n 0.024k-o 31.500fgh بهار 
Bahar 

5176.80e 0.021pq 23.833kl روشن 
Roshan 

5085.53f 0.033bc 29.000ij چمران 
Chamran 

4929.50g 0.024k-o 30.833hi ویبیل 
Weebill 

5156.99e 0.025h-m 31.500 fgh الوند 
Alvand 

4198.73o 0.024l-o 32.833d-g تنامان  
Montana 

5252.96d 0.026g-k 25.167k وریناك 
Verinac 

4582.30j
k 0.025i-m 31/000gh پیشتاز 

Pishtaz 
4537.46k 0.026g-j 28.500j افالك 

Aflak 
2563.07u 0.026ghi 31.833 fgh سیستان 

Sistan 
4585.46jk 0.025i-n 30.000hi سپاهان 

Sepahan 
4461.21l 0.023m-p 30.667hi قدس 

Ghods 
4604.07jk 0.019q 31.167gh هیرمند 

Hirmand 
4879.33g

h 0.035ab 27.500j کاز 
Kaz 

4417.75lm 0.027gh 30.833hi پارس 
Pars 

3281.22t 0.024j-o 31.000gh نیشابور 
neyshabo 

4086.33p 0.022op 24.500k زاگرس 
Zagros 

4693.19i 0.025h-l 32.333e-h خلیل 
Khalil 

    4298.43n 0.031cde 32.333e-h برات 
Barat 

 .باشد می درصد 5 مالتاح سطح در دار معنی آماري تفاوت ي عدم نشان دهنده مشترك حرف یک حداقل مقایسه هر در و یافته انجام مجزا طور هب صفت هر براي مقایسات
Comparisons were separately performed for each trait and at least one common letter in each comparison showed no statistically 
significant difference at the 5% probability level. 
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  .هاي اصلی مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه در تجزیه به مؤلفه -3 جدول
Table 3- Eigenvalues and eigen vectors in principal component analysis. 

  در هر مؤلفهضرایب صفات مختلف 
Coefficients of different traits in each component  

  (درصد)تجمعی واریانس
Cumulative 
variance (%)  

  مقادیر ویژه
Eigen value  

  مؤلفه
Component  

GFR-S  GFR-N  GFP-S  GFP-N  GY-S  SGY-N 
0.519  0.573  -0.033  0.065  0.541  0.323  38  2.27  1  
-0.370  -0.187  -0.278  -0.572  0.246  0.603  60  1.35  2  
0.182  -0.138  -0.902  0.337  -0.142  0.030  77  1.02  3  
0.281  0.244  -0.244  -0.731  -0.163  -0.491  91  0.86  4  

GY-N بدون تنشدر شرایط  دانه: عملکرد ،GY-S در شرایط تنش،  دانه: عملکردGFP-N بدون تنش: دوره پر شدن دانه در شرایط ،GFP-S :ر دوره پ
 .سرعت پر شدن دانه در شرایط تنش: GFR-S، بدون تنشسرعت پر شدن دانه در شرایط : GFR-N، شدن دانه در شرایط تنش

GY-N: Grain yield under normal condition, GY-S: Grain yield under stress condition, GFP-N: Grain filling period 
under normal condition, GFP-S: Grain filling period under stress condition, GFR-N: Grain filling rate under normal 
condition, GFR-S: Grain filling rate under stress condition. 
 

همچنین، بر اساس این دو مؤلفه ارقـام بـم، نیشـابور،    
هـاي حسـاس    سیستان، شیراز، باباکس و مانتنا ژنوتیپ

کـه در هـر دو شـرایط بـدون     به گرما شناسایی شدند 
هـا حاصـل    تنش و تنش گرمـا عملکـرد پـایینی از آن   

جزو ارقـام   هیرمند،گردید. ارقام زاگرس، دز، کویر و 
بندي شدند که در شـرایط بـدون    بسیار حساس تقسیم

تنش داراي عملکرد باال بودنـد، امـا در شـرایط تـنش     
ها به شدت کاهش یافته است. ارقـام   گرما عملکرد آن

، خلیل، ارگ، ویبیل، روشن، افـالك، مرودشـت،   برات
ارقامی نیمه متحمـل بـه   پارس، پیشتاز، سپاهان و آرتا 

گرما بودند که در شرایط بدون تنش و تـنش سـرعت   
پر شدن دانه و عملکرد متوسطی از خود نشـان دادنـد   

  .)1(شکل 
یب تغییرات ژنوتیپی، ضریب تغییرات فنـوتیپی،  ضر

ضـریب تغییـرات   : یکـی پذیري و پیشرفت ژنتوراثت
پذیري و پیشـرفت ژنتیکـی    وراثتژنوتیپی،  فنوتیپی و

دوره شــده اســت.  ارائــه 4 جــدول بــراي صــفات در
 ترتیـب داراي  بـه سرعت پر شـدن دانـه   و  پرشدن دانه

ین ضـریب تغییـرات فنـوتیپی و    تـر  بـیش ین و تـر  کم
ژنـوتیپی و   . باال بودن ضـریب تغییـرات  ندژنوتیپی بود

دهنده دامنه گسترده تغییرات  نشان تفنوتیپی براي صفا
این صفات است. ایـن در حـالی اسـت کـه بـر       براي

دست آمده در بـین ارقـام گنـدم مـورد      هاساس نتایج ب

مطالعه ضریب تغییرات ژنتیکی براي دوره پرشدن دانه 
بسیار پایین و براي سـرعت پرشـدن و عملکـرد دانـه     

ین بـاالتر  در ایـن تحقیـق  ). 4قابل توجه بود (جـدول  
 82/0براي سرعت پر شدن دانه با پذیري  میزان وراثت
ــ ــبه ش ــارانمحاس ــا و همک ــزارش  )2011( د. کریپ گ

ترین پارامتر در مطالعات  پذیري مهم وراثتاند که  کرده
 لطفـی  ،همچنـین   و .)12( صفات کمی است ژنتیکی

ــونیآ ــ )2015(و همکــاران  غمی ــزارش کردن ــه گ د ک
صفت  گزینش یکگیري براي  پذیري در تصمیم وراثت

زاده و بیـک  .)14( کنـد  خاص نقش حیـاتی ایفـا مـی   
ــاران ــرده  )2015( همک ــار ک ــه  اظه ــد ک ــه  ان ــر چ اگ

 موثر بـودن گـزینش را بـر اسـاس     ،پذیري باال وراثت
هـیچ   گـر  بیـان امـا   ،دهد فنوتیپی نشان می هاي ویژگی

پیشرفت ژنتیکی براي گزینش  گونه شاخصی از مقدار
مورد با استفاده از پیشـرفت   این یست وبهترین افراد ن

 حاضـر در آزمـایش   .)2( پـذیر اسـت   ژنتیکـی امکـان  
سـرعت پـر    بـراي  20/1بـا   باالترین پیشرفت ژنتیکی

بـودن   پـایین  .)4(جـدول   بـرآورد گردیـد   شدن دانـه 
داللـت بـر   دوره پرشدن دانـه  پیشرفت ژنتیکی صفت 

تأثیر شدید عوامـل محیطـی بـر ایـن صـفت و      وجود 
ـ وجـود   عالوه به اپیسـتازي در   غیـر افزایشـی و   راتاث

هـاي   یافته. کننده این صفت است هاي ژنی کنترل مکان
سـرعت پـر   صـفت  داد که تحقیق نشان از  بخش این
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بـه   پـذیري  علت باال بودن مقـدار وراثـت   به شدن دانه
مناسـب   یشاخصـ  مطلـوب، همراه پیشرفت ژنتیکـی  

ــاب  ــا  انتخ ــه گرم ــل ب ــام متحم ــه ارق ــاي  در برنام ه
  باشد. میگیري  دورگ
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-9 ،الوند- 8هیرمند، -7فالت، -6قدس،  - 5کاز، -4اروند، - 3مانتنا، - 2روشن، -1( دوم و اول یاصل مؤلفه دو اساس بر گندم ارقام پراکنش - 1 شکل
-22 ،سپاهان-21 ،بورنیشا- 20 ،سیستان- 19 ،بم- 18 ،هامون- 17 ،پیشتاز-16 ،دز- 15، شیراز-14 ،مرودشت-13 ،چمران-12 ،کویر-11 ،زاگرس- 10 ،ویرناك

 باباکس).- 33 ،ویبیل- 32 ،خلیل-31 ،برات-30 ،شوش-29 ،مهرگان-28 ،2- چمران- 27 ،افالك-26 ،پارس -25 ،ارگ- 24 ،بهار-23 ،آرتا

Figure 1- Distribution of wheat cultivars based on two main components, first and second (1-Rowshan, 2-
Montana, 3-Arvand, 4-Kaz, 5-Ghuds, 6-Falat, 7-Hirmand, 8-Alvand, 9-Verinak, 10-Zagros, 11-Kavir, 12-Chamran, 13-

Marvdasht, 14-Shiraz,15-Dez, 16-Pishtaz, 17-Hamoon, 18-Bam, 19-Sistan, 20-Neyshabur, 21-Sepahan, 22-Arta, 23-Bahar, 
24-Arg, 25-Pars, 26-Aflak, 27-Chamran 2, 28-Mehregan, 29-Shosh, 30-Barat, 31-Khalil, 32-Weebill, 33-Babax).  

  
 .محاسبه پارامترهاي ژنتیکی صفات -4 جدول

Table 4- Calculation of genetic parameters of traits.  
 صفات
Traits  پارامترهاي ژنتیکی 

Genetic parameters  عملکرد دانه  
Grain yield 

  دانهشدنپرسرعت
Grain filling rate 

 دوره پر شدن دانه
Grain filling period 

11.36  15.24  2.81  
 )درصدضریب تغییرات ژنوتیپی (

Genotypic variation coefficient (%)  

13.98  16.76  12.50  
 )درصدضریب تغییرات فنوتیپی (

Phenotypic variation coefficient (%)  

0.66  0.82  0.05  
 وراثت پذیري
Heritability  

0.76  1.20  0.004  
 پیشرفت ژنتیکی

Genetic Advance  
  

  کلی يریگ جهینت
 اهـواز  جملـه  از کشـور  گرم مناطق در باال يگرما

 دارد گندم هـــدان ردــعملک اهشــک بر ییسزا هب ریتاث
 ارقـام  ییشناسـا  منظور به ينژادبه ریتداب يریکارگ به و

ــب  در بــاال عملکــرد از يبرخــوردار جهــت مناس

 ادیز يدما با دمــــگن دانه پرشدن دوره که یقـاطــمن
تاریخ کاشت یکـی از  . است يضرور شود، یم رو هروب

رود و  کننده عملکـرد بـه شـمار مـی     تعیینعوامل مهم 
کشت تاخیري، باعث کاهش طول دوره رشد رویشـی  

باعـث   شـده و  گرمی مثل اهوازو زایشی و در مناطق 

دوم
فه 

مول
 

 مولفه اول
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گیاه با تـنش  ي انتهایی رشد و نمو  مصادف شدن دوره
شـود.   گرماي انتهاي فصل و کاهش عملکرد دانـه مـی  

نتایج این آزمایش نشـان داد کـه اصـالح ارقـام بـراي      
دو محیط شرایط تنش بایستی براساس انتخاب در هر 

توان به ارقـام   تنش و بدون تنش صورت پذیرد و نمی
تجاري مناسب جهت کشت در شرایط تنش صرفاً بـا  

حی در شـرایط بـدون تـنش    هـاي اصـال   اجراي برنامه
تـنش   دست یافت. در این مورد انتخاب تحت شرایط

، )1987( سســارلیتوســط برخــی محققــان از جملــه 
ــدو بســیار  )1994( ، راجــن)1991( سســارلی و گران

این در حالی است کـه   .)24، 5، 4( توصیه شده است
ینکل جان ف، )1996( همانند ریچارد بعضی از محققین

 )2001(ینکـل  جان فـ راجارام و ، )1998( و همکاران
معتقد به برتري انتخـاب تحـت شـرایط بـدون تـنش      

نتـایج تحقیـق حاضـر مبـین      .)28، 25، 23( باشند می
ضرورت انتخاب در شرایط تنش گرما در کنار انتخاب 

کـاهش دوره و   که طوري هبود. ب بدون تنشدر شرایط 
سرعت پر شدن دانه در شرایط تـنش گرمـاي انتهـاي    

این طریق افت شدید در عملکرد دانه اکثـر   فصل و از
ارقـام تجـاري   . مشـاهده گردیـد  ارقام تجاري کشـور  

گـرم و  اصالح شده بـراي شـرایط    2-چمراناروند و 
در شرایط تنش گرما توانسـتند  بوده که  خشک جنوب

د. ایـن ارقـام در   نـ عملکرد باالي خـود را حفـظ نمای  
باال به  شرایط بدون تنش نیز از جمله ارقام با عملکرد

. رقم متحمل کاز از طریـق کوتـاه نمـودن    آمدندشمار 
ـ  فنولوژیک ايه هدور خصـوص در دوره رشـد    هخود ب

نوعی فرار از خسارات ناشی از تـنش   زایشی توانست
انتهاي فصل و عدم برخورد دوره گلـدهی بـا گرمـاي    

ایـن رقـم    ،عـالوه  بـه  داشته باشـد. بیش از حد آستانه 
ـ   وجهی در شـرایط تـنش   سرعت پر شدن دانه قابـل ت

خـود را  عملکرد گرما داشت و به این ترتیب توانست 
رقم مانتنـا کـه    ،در مقابل. در شرایط تنش حفظ نماید

دلیل  هب استگرما  تنشحساس به بین المللی یک رقم 
طوالنی بـودن مراحـل فنولوژیـک و برخـورد مرحلـه      

سـرعت پـر    طور کـاهش  و همینزایشی با تنش گرما 
در شرایط  دانهعملکرد  شدیدي در افت ،آنشدن دانه 

ـ   هاي در سال. تنش گرما نشان داد راي منـاطق  اخیـرا ب
اي از خوزستان  گرم و خشک کشور مانند مناطق عمده

اصالح و تـرخیص   و مهرگان 2-چمرانارقام شوش، 
توانستند  2-چمرانشوش و  ،ارقام از بین این ند،ا هشد

از طریق د و شتن صفات مرتبط با عملکرنگه دا با باال
تحمـل   ،افزایش سرعت پر شدن دانه در شرایط تـنش 

باالیی نسبت به تنش گرما داشته و در نتیجه عملکـرد  
خود را در مواجهه با تنش گرما تا حد مطلوبی حفـظ  

دار همبستگی مثبت و معنـی  با توجه به ،عالوه به .ندنک
 طـور  همـین  ،سرعت پر شـدن دانـه بـا عملکـرد دانـه     

 ال و پیشـرفت ژنتیکـی مطلـوب آن،   پـذیري بـا   وراثت
به عنـوان معیـار انتخـاب     صفت سرعت پر شدن دانه

هاي  در  برنامهمناسب براي بهبود تحمل به تنش گرما 
ایـن صـفت از تنـوع     .گـردد  معرفی مـی  آتی اصالحی

در ارقام تجاري کشور برخـوردار   باالییژنتیکی نسبتا 
ـ   بوده و مـی   مانتخـاب ارقـا  طـور مسـتقیم در    هتوانـد ب
ــدبخش ــ امی ــه  هو ب ــتقیم در برنام ــور غیرمس ــاي  ط ه

 یابد.   ءارتقادر ارقام اصالحی  گیري دورگ

  
  سپاسگزاري

این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشـی و  
از محـل پژوهانـه   فناوري دانشگاه شهید چمران اهواز 
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