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  چکیده
در گاه  محقق اردبیلی گندم به تنش آلومینیوم در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشرقم  20 این پژوهش به منظور ارزیابی تحمل

کلرید (سه سطح تنش آلومینیوم و سه تکرار هاي کامل تصادفی باالب طرح بلوكهاي خرد شده در قبه صورت کرت 1392 سال زراعی
رقم گندم  20سطوح تنش به عنوان عامل اصلی و .انجام گرفتمیکروموالر  40و  20،صفر :با سه غلظت)AlCl3 6H2Oآبدار آلومینیوم

در سطح احتمال یک ه گیري شدمورفولوژیکی اندازهارقام از نظر صفات نشان داد که تجزیه واریانس نتایج  .به عنوان عامل فرعی بودند
، وزن تر قم توس از لحاظ صفات وزن تر ساقهر. گیري شده در شرایط تنش کاهش یافتندصفات اندازه .اشتندد داردر صد اختالف معنی

 بنديگروه براي. کمترین میانگین را از لحاظ صفات مورد مطالعه داشت 1مغان رقم .دادبرگ و وزن تر بوته بیشترین میانگین را نشان 
گروه 3در هر سه سطح تنش ارقام به. شد استفاده روش حداقل واریانس وارد به ايخوشه تجزیه گیري شده ازصفات اندازهاز نظر ارقام 

میانگین توس  وسایسون  ارقام. ندبه تنش آلومینیوم بودحساس  کویر و شیرودي ،آرتا، اترك ،2مغان ،1مغان ارقام. تقسیم گردیدند
 .صفات بیشتري نسبت به بقیه ارقام داشتند و ارقام مقاوم شناخته شدند

  
  ، آلومینیومگندم، تنش: هاکلید واژه

  
  مقدمه

در طول  کیفیت و دعملکر زمینه براي انسان در ترین محصوالت زراعیعنوان یکی از مهم به (.Triticumaestivum L) گندم
ف شدن افزایش عملکرد گندم یی در مورد متوقهاهر چند نگرانی .)1(اي را تجربه کرده استابل مالحظههاي قهاي اخیر پیشرفتدهه

جهان  هاي قابل کشت دردرصد خاك 40 هاي اسیدي است که حدودشکالت خاكیکی از این م). 4(هاي اخیر بیان شده استدر سال
هاي اسیدي سمیت آلومینیوم د کننده اصلی رشد گیاهان روي خاكمحدو .)3(دنکناز رشد گیاهان جلوگیري می و دادهرا تشکیل 

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل به سمیت آلومینیوم و شناسایی مورد این عنصر، بررسی وسیع در لذا، .)5(است
 .باشدارقام متحمل ضروري می

  
  مواد و روش

رقم گندم به تنش آلومینیوم در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در  20این پژوهش به منظور ارزیابی تحمل 
م هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجاهاي خرد شده در قالب طرح بلوكاین آزمایش به صورت کرت. نجام شدا 1392سال زراعی 

با محلول  هابوته) شاهد(در شرایط بدون تنش  .شدندکشت  1به3به نسبت حجمی پرلیت وماسه ام در بستري مخلوط از بذر ارق. گرفت
میکرو  20حاوي7/4 برابرpH با  در شرایط تنش متوسط با محلول غذایی هوگلند یک دوم،5/6 برابرpHبا) 2(غذایی هوگلند یک دوم

بذر  .ندآبیاري شدمیکروموالر 40حاوي 7/4 برابرpHبا یک دوم محلول غذایی هوگلندبا  شدید در شرایط تنشو  موالر 
هاي شستشو در آب مقطر درون پتري دیش دقیقه ضدعفونی شدند و پس از15درصد به مدت 3سدیم  ارقام ابتدا با هیپوکلریت

روز براي 20پس از ضد عفونی بذور به مدت . گرفتند، قرار استریل شده که کف آن با کاغذ صافی استریل پوشانده شده بود
 هاي یکنواخت در گیاهچه ،پس از سرمادهی و جوانه زدن بذور. گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 4با دماي ورنالیزاسیون درون یخچال 
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کشت و در گلخانه مجهز به سیستم گرمایشی و  1به3به نسبت حجمیپرلیت  وماسه محتواي مخلوطی از هاي پالستیکی گلدان

ها براي جلوگیري از شوك گیاهچه. شد اعمالAlCl3 6H2Oها تنش با استفاده ازیک هفته پس از رشد گیاهچه .روشنایی رشد یافتند
روز یکبار چهار  افزوده شده به آن در حدود یک لیتر در سه مرحله به فاصله هربا محلول غذایی هوگلند یک دوم همراه با

. ت برداري انجام شدیادداشپس از اعمال تنش  یک ماه. مورد نظر در محیط کشت به دست آیدغلظتآبیاري شدند تا در نهایت 
-داده .شدگیري اندازه طول بوته، وزن تر بوته و وزن خشک بوته، رگ، وزن تر سنبلوزن تر ساقه، وزن تر ب نظیرصفات مورفولوژیکی 

  .شد استفاده Excelفزارانرم از نمودارها رسم براي .شدند تحلیل و تجزیهMSTATCوSPSS16هايافزارمنر از استفاده با حاصل هاي
 

  یج و بحثانت
، وزن تر سنبل، وزن تر بوته، وزن خشک بوته و نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر صفات وزن تر ساقه، وزن تر برگ

رقم و تنش از نظر کلیه اثر متقابل  .باشدقام میبیانگر تنوع بین ار و این اشتندداردسطح احتمال یک در صد اختالف معنیدر طول بوته 
گیري شده در طور کلی صفات اندازهبه. استدار بود که بیانگر پاسخ متفاوت ارقام در سطوح مختلف تنش صفات مورد مطالعه معنی

کمترین مقدار وزن خشک بوته را نشان  1 بیشترین و رقم 20 در شرایط بدون تنش رقم). 6تا  1هاي شکل(شرایط تنش کاهش یافتند 
 18 میکرو موالر رقم 40  کمترین وزن خشک بوته و در شرایط تنش 18بیشترین و رقم 11 میکروموالر رقم 20 در شرایط تنش. دادند

   14از نظر صفت وزن تر بوته در شرایط بدون تنش رقم .)1شکل ( کمترین مقدار وزن خشک بوته را داشتند 3بیشترین و رقم
کمترین وزن تر بوته و در  18 بیشترین و رقم 14 میکروموالر رقم 20 در شرایط تنش. کمترین مقدار را داشتند 1بیشترین و رقم 

بیشترین  3ون تنش رقم در شرایط بد). 2شکل (کمترین مقدار را نشان دادند  3 بیشترین و رقم 14 میکروموالر رقم 40  شرایط تنش
کمترین مقدار طول  11بیشترین و رقم  17میکروموالر رقم  20در شرایط تنش . کمترین مقدار طول بوته را نشان دادند 19و رقم 

از نظر صفت وزن تر ). 3شکل (کمترین مقدار طول بوته را داشتند  19بیشترین و رقم  13میکروموالر رقم  40 بوته و در شرایط تنش
بیشترین و رقم    15میکروموالر رقم 20در سطح تنش. کمترین مقدار را داشتند 1بیشترین و رقم  15برگ در سطح بدون تنش رقم 

 ).4شکل (کمترین وزن تر برگ را نشان دادند  2بیشترین و رقم  14میکروموالر رقم  40 کمترین وزن تر برگ و در شرایط تنش 18
بیشترین و  14میکروموالر رقم   20در شرایط تنش. کمترین وزن تر ساقه را داشتند 1بیشترین و رقم  14دون تنش رقم در شرایط ب

). 5شکل (کمترین وزن تر ساقه را داشتند  3بیشترین و رقم  14میکروموالر رقم  40 کمترین وزن تر ساقه و در شرایط تنش 18رقم 
بیشترین  9میکروموالر رقم  20در شرایط تنش. کمترین وزن تر سنبل را نشان دادند 1قم بیشترین و ر 10در شرایط بدون تنش رقم 

کمترین مقدار وزن تر سنبل را داشتند   16بیشترین و رقم  20میکروموالر رقم   40کمترین وزن تر سنبل و در سطح تنش 15و رقم 
 ).6شکل (

  
  

  شماره و نام گندم ارقام مورد مطالعه - 1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  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
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تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر  وزن تر بوته در ارقام گندم : 2شکل 

)6135/0=LSD5%( 
تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر  وزن خشک بوته در ارقام گندم : 1شکل

)1446/0=LSD5%( 

  
ارقام گندم بر وزن تر برگ در تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم: 4شکل 

)2398/0=LSD5%( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر طول بوته در ارقام گندم : 3شکل 
)998/4=LSD5%( 

  
تاثیر سطوح مختلف تنش آلومینیوم بر وزن تر سنبل در ارقام گندم : 6شکل 

)03233/0=LSD5%( 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختلف تنش آلومینیوم بر  وزن تر ساقه در ارقام گندم تاثیر سطوح : 5شکل 
)3352/0=LSD5%(  
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 نتیجه گیري کلی
تاثیر عامل تنش قرار نتایج نشان داد که بین ارقام در کلیه صفات مورد بررسی تنوع ژنتیکی قابل توجه وجود داشت و صفات تحت 

قم توس از لحاظ صفات ر .گیري شده گندم بسته به ارقام متفاوت بودتاثیر تنش آلومینیوم بر صفات رشد اندازه. نده و کاهش یافتگرفت
العه کمترین میانگین را از لحاظ صفات مورد مط 1مغان رقم .، وزن تر برگ و وزن تر بوته بیشترین میانگین را نشان دادوزن تر ساقه

در هر سه ، آرتا  ، اترك ، شیرودي ، کویر2مغان ،1مغانارقام اي  تجزیه خوشه با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش و. داشت
هم در هر سه شرایط تنش در گروهی قرار سایسون و توس  ارقام. شرایط تنش داراي میانگین پایین بوده و ارقام حساس شناخته شدند

 .میانگین صفات بیشتري نسبت به بقیه ارقام داشتند و ارقام مقاوم شناخته شدندگرفتند که 
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بندي ارقام گندم براساس صفات مورد مطالعه به روش حداقل واریانس گروه: 8شکل 

 وارد در شرایط بدون تنش
بندي ارقام گندم براساس صفات مورد مطالعه به روش حداقل گروه: 7شکل 

 میکروموالرآلومینیوم 40واریانس وارد در شرایط تنش 

 

 


