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  چکیده

نشگاه محقق اردبیلی در آلومینیوم در گلخانه دانشکده کشاورزي دارقم گندم به تنش  20 این پژوهش به منظور ارزیابی تحمل
سه سطح  و هاي کامل تصادفی با سه تکرارهاي خرد شده در قالب طرح بلوكآزمایش به صورت کرت .نجام شدا 1392 سال زراعی

سطوح تنش به عنوان  .گرفتمیکروموالر انجام   40و   20،صفر: با سه غلظت)AlCl3 6H2Oکلرید آلومینیوم آبدار(تنش آلومینیوم
هدایت ، Fo،Fv/Fm نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر صفات .رقم گندم به عنوان عامل فرعی بودند 20عامل اصلی و 

 داروح تنش در کلیه صفات اختالف معنیبین سط .داشتند داراختالف معنیدر صد یک  و میزان کلروفیل در سطح احتمالاي روزنه
رقم . ، سایسون و گاسکوژن در سطح شاهد و هم در سطوح تنش بیشترین میانگین صفات را نشان دادندارقام ارگ .مشاهده گردید

روش حداقل  به ايخوشه تجزیه گیري شده ازصفات اندازهاز نظر ارقام  بنديگروه براي. داشتکمترین میانگین صفات را  1مغان 
 .ارقام حساس شناخته شدندرسول  و1مغان ارقام .گروه تقسیم گردید 3سطح تنش ارقام بهدر هر سه . شد استفاده واریانس وارد

در هر شرایط تنش در گروهی قرار گرفتند که میانگین صفات بیشتري نسبت به بقیه ارقام داشتند گاسکوژن  و سایسون همچنین ارقام
  .و ارقام مقاوم شناخته شدند

  
  گندم، تنش، آلومینیوم :کلید واژه
  

  مقدمه 
هاي به دلیل  تفاوتاستفاده از گندم . باشدترین محصول کشاورزي میجهان حیاتیدر سراسر (.Triticumaestivum L)گندم

اما به هر حال اصل استفاده از گندم به عنوان یک ماده اصلی غذایی در تمام  ،هاي مختلف متفاوت استکشورفرهنگی و اقتصادي 
تی مشکال ابل کشت در جهان را تشکیل داده و هاي قدرصد خاك 40 هاي اسیدي حدودبیشتر کشورها خاك در .)1(جهان مطرح است

هاي اسیدي پایین و سمیت آن در خاك pHآلومینیوم درعلت اصلی این مشکالت محلول بودن  ).5(کنندرا براي رشد گیاهان ایجاد می
-به عنوان مهم در واقع ).2(یابدجه تولید محصول کاهش میتواند به سرعت از رشد ریشه جلوگیري کرده و در نتیاست که می

اثرات آن، بررسی وسیع در مورد این عنصر، لذا، . )3(خته شده استهاي اسیدي شناور محدود کننده  رشد ریشه در خاكترین فاکت
مکانیسم هاي سمیت و مقاومت نسبت به آن و بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل به سمیت آلومینیوم و شناسایی 

  .باشدارقام متحمل ضروري می
  

  مواد و روش
نشگاه محقق اردبیلی در گلخانه دانشکده کشاورزي دارقم گندم به تنش آلومینیوم در  20 این پژوهش به منظور ارزیابی تحمل

ام هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجهاي خرد شده در قالب طرح بلوكاین آزمایش به صورت کرت. نجام شدا 1392سال زراعی 
آلومینیوم با محلول در شرایط بدون تنش . کشت شدند 1  به 3به نسبت حجمی  ماسه و پرلیتبذر ارقام در بستري مخلوط از  .گرفت

 20حاوي 7/4 برابر pH با و در شرایط تنش متوسط با محلول غذایی هوگلند یک دوم 5/6 برابر  pHبا )4(غذایی هوگلند یک دوم
آبیاري میکروموالر 40حاوي 7/4 برابر pHبا محلول غذایی هوگلند یک دوم با شدیدو در شرایط تنش  میکرو موالر 
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شستشو در آب مقطر درون پتري دیش دقیقه ضدعفونی شدند و پس از15درصد به مدت3بذر ارقام ابتدا با هیپوکلریت سدیم  .شدند
روز براي 20بذور به مدت  ،پس از ضد عفونی. هاي استریل شده که کف آن با کاغذ صافی استریل پوشانده شده بود، قرار گرفتند

هاي یکنواخت در زدن بذور، گیاهچهمادهی و جوانهپس از سر. گراد قرار گرفتنده سانتیدرج 4ورنالیزاسیون درون یخچال با دماي 
کشت و در گلخانه مجهز به سیستم گرمایشی و  1به 3به نسبت حجمی پرلیتو  پالستیکی محتواي مخلوطی از ماسه هايگلدان

ها جلوگیري از شوك گیاهچهبراي . اعمال شدAlCl3 6H2Oازها تنش با استفاده یک هفته پس از رشد گیاهچه. افتندروشنایی رشد ی
با  روز یکبارچهار  افزوده شده به آن در حدود یک لیتر در سه مرحله به فاصله هربا محلول غذایی هوگلند یک دوم همراه با

یک ماه پس از اعمال . نظر در محیط کشت به دست آیدمورد آبیاري شدند تا در نهایت تنش توجه به ظرفیت زراعی ماسه
، فلورسانس ) Fo(پارامترهاي فلورسانس اولیه  صفات فیزیولوژیکی نظیر میزان فلورسانس کلروفیل، .یادداشت برداري انجام شد تنش

از جوانترین برگ  (میزان کلروفیل  ،)Fv=Fm-Fo(و نیز فلورسانس متغیر ) (، پتانسیل عملکرد کوانتوم ) Fm(بیشینه 
 و تجزیه SPSS16،MSTATCهايافزارمنر از استفاده با حاصل هايداده .گیري شدو صفت هدایت روزنه اندازه )کامل اندازه گیري شد

  .شد استفاده Excelافزارمنر از نمودارها رسم براي.شدند تحلیل
  

  نتیجه و بحث
عملکرد فتوشیمیایی ،)Fo(فلورسانس اولیه نشان داد که ارقام از نظر صفات صفات فیزیولوژیکیتجزیه واریانس 

ند و این بیانگر تنوع بین شتدار دادرصد اختالف معنییک  و میزان کلروفیل در سطح احتمال اي،هدایت روزنه)Fv/Fm(فتوسیستم
صفات هدایت  اثر متقابل رقم و تنش از نظر. گردیدداري مشاهده در کلیه صفات اختالف معنینیز تنش بین سطوح  .باشدارقام می

فلورسانس بیشینه . شدباف تنش میکه بیانگر پاسخ متفاوت ارقام در سطوح مختلبود دار میزان کلروفیل معنیو )Fo(،)Fv/Fm(، روزنه
)Fm ( مقدار 9و3 ارقامدر  .مقدار را نشان دادکمترین 7 و1ارقامدر بیشترین و 20و9ارقامدرFv کمترین 17و1ارقامدر  بیشترین و

 9هايمیکروموالر رقم20و در شرایط تنش نشان دادندرا  Foکمترین مقدار6رقم وبیشترین 14در شرایط بدون تنش رقم .بودمقدار
کمترین 1رقمدر و  بیشترین20رقمدر  Foمقدار میکروموالر 40در شرایط تنش .را داشتندFoکمترین مقدار19بیشترین و رقم 

میکروموالر 20در شرایط تنش. را داشتند Fv/Fmکمترین مقدار 13بیشترین و رقم 9 رقمش در شرایط بدون تن .)1شکل ( بودمقدار
 را داشتندFv/Fmکمترین مقدار17بیشترین و رقم4میکروموالر رقم40و در شرایط تنشFv/Fmکمترین 3بیشترین و رقم19رقم

  20کمترین مقدار هدایت روزنه را نشان دادند و در شرایط تنش  6 ارقام بیشترین و  14 در شرایط بدون تنش ارقام.)2شکل (
میکروموالر مقدار هدایت روزنه در رقم  40در شرایط تنش.کمترین مقدار هدایت روزنه را داشتند5 بیشترین و رقم   9میکروموالر رقم

کمترین میزان کلروفیل را  4بیشترین و ارقام  16 در شرایط بدون تنش ارقام). 3شکل (کمترین مقدار بود  15بیشترین ودر رقم  5
 19 میکروموالر رقم40 کمترین میزان کلروفیل و در شرایط تنش 18 بیشترین و رقم 20 میکروموالر رقم20 در شرایط تنش. داشتند

گروه تقسیم 3بهسطح تنش ارقام اي در هر سه در تجزیه خوشه).4شکل (کمترین میزان کلروفیل را داشتند   1 بیشترین و رقم
در هر شرایط تنش در گروهی قرار گرفتند که و گاسکوژن  سایسون ارقام ،همچنین. ارقام حساس شناخته شدند17 و 1ارقام .گردیدند

  ).6و  5هاي شکل( ارقام مقاوم شناخته شدندمیانگین صفات بیشتري نسبت به بقیه ارقام داشتند و 
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  مطالعهارقام مورد گندم شماره و نام  -1دولج
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر  پتانسیل عملکرد کوانتوم  :2شکل 
 )LSD5%=03233/0(در ارقام گندم 

تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر : 1شکل 
 )LSD5%=86/75(فلورسانس اولیه در ارقام گندم 

 

تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر میزان :  4شکل
  )LSD5%=409/4(کلروفیل

  
 
  
  
  
  
  

 ايتاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر هدایت روزنه : 3شکل
)05/14=LSD5%( 

  اسم رقم  شماره  اسم رقم  شماره  اسم رقم  شماره  اسم رقم  شماره
  کراس روشن زمستانهبک  16  سایسون  11  شیرودي  6  1مغان  1
  رسول  17  اینیا  12  کویر   7  2مغان  2
  تجن  18  زرین  13  دریا  8  3مغان  3
  گاسکوژن  19  توس  14  ارگ  9  آرتا  4
  میهن  20  گاسپارد  15  دوروم  10  اترك  5

 

 



 

٤ 
 

 

   
بندي ارقام گندم براساس صفات مورد مطالعه به روش حداقل گروه: 6شکل 

 .واریانس وارد در شرایط بدون تنش
بندي ارقام گندم براساس صفات مورد مطالعه به روش گروه: 5شکل 

 میکروموالر آلومینیوم 40حداقل واریانس وارد در شرایط تنش 

 
  یجه گیري کلی تن

نتایج نشان داد که بین ارقام در کلیه صفات مورد بررسی تنوع ژنتیکی قابل توجه وجود داشت و صفات تحت تاثیر عامل تنش قرار 
اعمال تنش باعث کاهش میزان  .گیري شده گندم بسته به ارقام متفاوت بوداندازهآلومینیوم بر صفات رشد تاثیر تنش . گرفتند

ارقام ارگ، سایسون و گاسکوژن در سطح شاهد و هم در سطوح تنش بیشترین . و میزان کلروفیل شدپارامترهاي فلورسانس کلروفیل 
 اي ارقامتجزیه خوشه ست آمده ازبا توجه به نتایج بد. کمترین میانگین صفات را نشان داد 1رقم مغان. میانگین صفات را نشان دادند

در هر سه سایسون و گاسکوژنبوده و ارقام حساس شناخته شدند و ارقام در هر سه شرایط تنش داراي میانگین پایینو رسول  1مغان
  .و ارقام مقاوم شناخته شدندیشتري نسبت به بقیه ارقام داشتندشرایط تنش در گروهی قرار گرفتند که میانگین صفات ب
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