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 :چکیده

و مطالعه تحمل به تنش سرما  شود می زمستان در بقاء سبب که است ترین عواملی مهم از یکی گندم، در سرما به مقاومت

بر این اساس ازمایشی شامل   .درژنوتیپ های گندم جهت افزایش عملکرد در شرایط نامساعد طبیعی ضروری به نظر می رسد

نان به همراه رقم های والدی روشن )تیپ زمستانه( و رقم زاگرس )تیپ  گندم (59DHوDH42DH,22سه الین دابلدهاپلوئید )

ودر چهار دوره   (Cº4در شرایط کنترل شده )بهاره( به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوك های کامل تصادفی 

نتایج تجزیه  اجرا شد.  کرج در سه تکرار در موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر روز( 48، 82،  44،  0عادت دهی به سرما )

ارقام والدی و الین های دابلدهاپلوئید نشان داد که اثرات ساده ژنوتیپ ، تعداد روزهای  در 50LTواریانس در ارتباط با صفت  

و  22DH "تجزیه واریانس  الین ها و رقم  بر این اساس معنی دار است.  %4عادت دهی و اثر متقابل این دو در سطح احتمال 

  50LTمعنی دار نبود،اما تجزیه واریانس صفت  50LTبهاره نشان داد اثر تعداد روزهای  عادت دهی به سرما بر روی "زاگرس

رقم و الین دابلدهاپلوئیدزمستانه اثر تعداد روزهای روزهای    3دررقم و الین های دابلدهاپلوئید زمستانه نشان داد که در هر 

که در ارقام والین نشان داد  50LTدر ارتباط با صفت  ارقام و الین ها مقایسه میانگین های ود.عادت دهی به سرما معنی دارب

که زمستانه محسوب می شوند،اختالف معنی داری بین زمان های مختلف   "بک کراس روشن "و  DH  ،"42"DH"59"های  

درجه سانتیگراد وجود  4نمونه برداری در شرایط سرمایروز(  82) بهاره سازی از زمان اول نمونه برداری)صفر روز( تا زمان سوم

روز(  82در زمان ) ºC-= 50LT 5.8زمستانه در حدود   "بک کراس روشن "حداکثر مقاومت به سرما در رقم والد  داشت .

ر دو ºC-= 50LT 8درحدود   " 59DH" وDH"42"الین های زمستانه حداکثر مقاومت به سرمای  بود ،در حالیکه بدست آمد

روز( بدست آمد .البته پس از تکمیل بهاره سازی مقاومت به سرمای رقم و الین های زمستانه کاهش یافت.  82زمان مشابه )

جهت مطالعات تحمل به سرما در گندم تاکید نمود، بطوریکه این شاخص  ،50LTاین تحقیق بر موثر بودن استفاده از شاخص 

 توانست ارقام زمستانه و بهاره را از نظر عادت دهی به سرما متمایز نماید.

  50LTگندم، تحمل به سرما،دابل هاپلوئید، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه:

گنددم را در اکثدر نقداط جهدان محددود نمدوده        محصدول  تنش سرما، سطح زیر کشت و میزان تولیددات گیداهی بدویته تولیدد    

 سردسیر مناطق در ایران، دیم گندم اراضی از درصد 57 تقریباًاین در حالی است که  (Limin and Fowler , 1993).ستا

 شدوند  مدی  منداطق  ایدن  در تولید کاهش باعث خشکی، و سرما جمله از محیطی های تنش اندکه شده واقع کوهستانی مرتفع و

 اهمیدت  از سدرما  بده  افزایش مقاومدت  جهت آن اصالحی های برنامه که است غالتی از میان گندم (. در این4322)روستایی،

)منداطق دارای  و حاشدیه ای  در منداطق سردسدیر    ی گندم و یا جوژنوتیپ ها .(4324است)دشتی و همکاران، برخوردار زیادی

وجود پوشدش برفدی ارزیدابی    بدلیل تنش باال( کشت و ارزیابی می شوند که در برخی از سالها بدلیل عدم وجود تنش سرما و یا 

در شرایط کنترل شده تحمل ژنوتیپ ها را تعیین می آزمونهای انجماد دقیقی صورت نمی گیرد که در این صورت  با استفاده از

جهت  (Single minimum temperature)  اشاره کرد که تک دمای حداقلشده میتوان به روش از روشهای کنترل  کنند.

 (.Robert, 1986, Warnes and Johnson, 1972) شدده اسدت  بدرده  بکار از محققین  تعدادیتوسط ارزیابی ژرم پالسم 

در نتیجده   و  کارایی دارد ،تحمل به سرما وجود داشته باشد میزاناین روش زمانی که اختالف زیادی بین ژنوتیپ ها از نظر ولی 

یا دوز کشدنده  LD (Lethal Dose ) دیگر در این زمینه  . روشدادرا تشخیص نمیتحمل در بین ژنوتیپ ها اختالفات جزئی 

بددلیل اسدتفاده از سدری    که ای تک دمای حداقل بکار برده شدجو تعدادی از محققین ب (1973) پومری و فولر توسطکه   بود

بعددها در سدال   . ( McLeester et al.,1968)داد  مدی دماهای مختلف اطالعات بیشتری در مقایسه با روش قبلدی بدسدت   

بوتده   %70)دمایی که بر اثر آن   Lethal Temperature( 50LT(دمای کشنده  و روش ایجاد LDتغییراتی در روش  4755

عبدارت از   (. ایدن روش Mahfoozi et al., 2005ی روند( در کشدور کاندادا پیشدنهاد شدد )    ها بر اثر سرمای آن دما از بین م

ایدن  د. وشد می بکار برده  LDبجای روش و هم اکنون می باشد  میزان تحملانجماد جهت تعیین مختلف اعمال سری دماهای 

بدودن ایدن   ، آسان و کدم خدرج   ریانعطاف پذی .تابع تغییرات آب و هوائی نمی باشد بر خالف دیگر روشهای آزمون انجمادروش 

،باعث شدده کده در مطالعدات ژنتیکدی و      به سرما است مقاومت  از نظر ژنوتیپ های غالتمناسب برای ارزیابی  روش که بسیار

با استفاده از این روش میتوان منابع ژنتیکدی   (.  Fowler et al.,1999) اصالحی در سطح وسیعی از این روش استفاده شود

در  این روش هم برروی نمونه های عادت داده شده به سرما در شرایط آزمایشگاهی و هم البته را در مدت کوتاهی ارزیابی نمود.

   (.(Mahfoozi et al., 2000; Fowler et al., 1999 مزرعه کاربرد دارد

نتدایج   ،زیرا در بعضی سالها بدلیل عدم وجود تنش سرما در مزرعه ،مناسبی است روش تحملجهت تعیین منابع   50LT روش

 ,Gusta and Fowler)حاصله از یادداشت برداری قابل اعتمداد نیسدتند و اختالفدات ژنوتیدپ هدا قابدل تشدخیص نیسدتند         

استفاده از این روش در مطالعات ژنتیکی و اصالحی مربوط به تنش سرما در گیاهان زراعی توسط بسیاری از محققدین  . (1979

-Fowler et al, 1999; Sarhan et  et al., 1997; Danyluk et al., 1998; Brule) .گدزارش شدده اسدت     

Bable,1989)...ندم در ارتباط  با بهداره سدازی  در شدرایط کنتدرل     این تحقیق با هدف بررسی و تعیین  تحمل به سرما در گ

 شده صورت گرفته است.

 

 مواد و روش ها:

( حاصدل از تالقدی بدک کدراس رقدم روشدن )تیدپ         59DHوDH42DH,22نان) گندماین ازمایش شامل  سه الین دابلد هاپلوئید

به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوك های کامدل   زمستانه( و رقم زاگرس )تیپ بهاره( و این رقم های والدی بود که

در سدال   روز( 48، 82،  44،  0ودر چهدار دوره عدادت دهدی بده سدرما )       (Cº4در شرایط کنترل شدده ) تصادفی در سه تکرار 

 اجرا شد. کرج در  ازمایشگاه موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر 4327
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،پس از کشت ارقام و الیدن هدای دابلدد هاپلوییدد در     در شرایط کنترل شده  50LTبرای تعیین میزان مقاومت به سرما به روش  

و با قیچی قسمتهای اضافی ریشده   ) ودر هر زمان نمونه برداری( انتخاب از هر ژنوتیپ از هر تکرار و بوته  عدد 87تعداد گلدان، 

 ،بطوریکده   آزمدون انجمداد آمداده شددند    قرار گرفتن در داخل ظروف آلومنیمی مخصدو   و ساقه حذف شده و طوقه گیاه برای 

ساعت نگهداری شدده و روز   48درجه بمدت  -Co3 در داخل ظروف آلومینیومی حاوی ماسه مرطوب در دمای ی گندمطوقه ها

فیزیولدوژی بخدش   -)طراحی شدده در واحدد بده زراعدی     کامپیوترقابل برنامه ریزی با  و  آزمون انجماد وبعد دمای فریزر مخص

. هر بار که فریزر به دمای یافتکاهش  Co8 به ازای هر یک ساعتتحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ( 

روز بعدد  تا نمونه هدا ووب شدوند.    شدنددر طول شب نگهداری  Co4 نمونه ها از فریزر خارج و در دمای رسید،انجماد مورد نظر 

بوته هدای   تعدادند. پس از سه هفته می شو منتقل Co80 کشت و به گلخانه در دمای  در داخل جعبه های پالستیکینمونه ها 

 ژنوتیپ ها 50LT نهایتر د شدند. ژنوتیپ ها بر اساس تعداد بوته های مرده و زنده تعیین 50LTو  شمارش گردیدندمرده و زنده 

با اسدتفاده از برنامده ندرم    دانکن (به روش  )مقایسات میانگینتجزیه واریانس وتجزیه آماری قرار گرفتند.  تعیین و داده ها مورد،

 کنترل شده نیز مشخص شود. در شرایطبلد هاپلوئید و والدین او منحنی مقاومت به سرما برای الین های دتعیین SAS  افزاری

 

 نتایج و بحث:

( که اثرات ساده ژنوتیپ ، تعداد روزهای عادت دهی و اثر متقابل ایدن دو در   4نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد) جدول 

در جددول   بهداره سدازی   معنی دار است .بر این اساس از آن جایی که اثر متقابل ژنوتیپ در تعدداد روزهدای    %4سطح احتمال 

تجزیه واریانس معنی دار شده است، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها برای هر کدام از ارقام  و الین ها بر اساس طرح کامالً 

در تعیین نیاز بهاره سازی و تحمل بده سدرمادر گنددم) در     (4374سرحدی و همکاران)تصادفی به طور جداگانه صورت گرفت. 

و برداری (  نمونه )زمانهای سرما به عادت دهی رقم،دوره های اثرساده که یج مشابهی گزارش نمودندشرایط کنترل شده( در نتا

 بود. معنیدار درصد کیاحتمالی  سطح در برداری نمونه دوره در رقم متقابل اثر

  که بهاره  هسدتند اثدر تعدداد روزهدای      "و زاگرس 22DH"( در الین و رقم  8تجزیه واریانس ارقام و الین ها نشان داد)جدول 

( نیز مبین این واقعیدت  4معنی دار نبوده است  .روند این تغییرات در شکل ) 50LT بر روی  بهاره سازی  و عادت دهی به سرما

ین دو بدا وجدود   در ا 50LTکاهش یا افزایش قابل مالحظه ای در  بهاره سازی، است. به عبارتی دیگر، در هیچکدام از زمان های

مشاهده نشد . البنه  تجزیه واریانس در ارتبداط بدا  ارقدام والیدن هدای        عادت دهی به سرما و بهاره سازیافزایش تعداد روزهای 

"59"DH  ،"42"DH  که زمستانه  هستند ، نشان داد، اثر تعداد روزهای بهاره سازی در سدطح احتمدال   "بک کراس روشن "و

معنی دار است. این نتیجه حاکی از ان است که در ژنوتیپ های زمستانه، میزان مقاومت به سرما تحت تداثیر  طدول مددت     4%

دماهای پائین میزان مقاومت به سرما افزایش پیدا کرده است  زمان سرمای بهاره سازی بوده است به نحوی که با قرار گرفتن در

( در مطالعه تعین نیاز بهاره سازی ژنوتیپ هدای  4325که این واکنش در دو الین و رقم بهاره مشاهده نشد.محفوظی و ساسانی)

هریار و سدرداری دارای نیداز   ، ش8گندم و جو در ارتباط با بیان مقاومت به سرما در شرایط کنترل شده، گزارش نمودند،ارقام اور

(  اعدالم نمودندد طدول بهداره     8002بهاره سازی بوده ،ولی ارقام زاگرس و کویر نیاز بهاره سازی نداشدتند.محفوظی و همکداران)  

قابلیت سازگاری انها در در شرایط اب و هوایی که از ان منطقه منشا گرفته اند، بستگی دارد واین ویتگدی در   به ،سازی در ارقام

 قام زمستانه ای که در مناطق سرد رشد می کنند، باعث می شود خسارت زمستانه  تنش سرما حداقل باشد.ار

کده در  نشدان داد    %7در سطح احتمال   در شرایط کنترل شده 50LTدر ارتباط با صفت  ارقام و الین ها مقایسه میانگین های

الف معنی داری بین زمان های مختلف بهاره سازی از زمان اخت "بک کراس روشن "و  DH  ،"42"DH"59"ارقام والین های  

درجه سانتیگراد وجدود دارد. نتدایج نشدان     4روز( نمونه برداری در شرایط سرمای 82) اول نمونه برداری)صفر روز( تا زمان سوم

فتندد ، میدزان بیدان    می دهد وقتی الین های دابلدهاپلوئید زمستانه، مدت زمان بیشتری در معرض تیمدار بهداره سدازی قرارگر   

و والدد حسداس    DH"22"این روند افزایش مقاومت به سرما در الین بهداره   مقاومت به سرما به مدت طوالنی ادامه داشت ،ولی 

ارقدام و الیدن هدای زمسدتانه در       50LTمشاهده نشد. پس با توجه به زمان تکمیل بهداره سدازی و میدزان     "زاگرس"به سرمای

د بتوان چنین نتیجه گیری نمود که اختالف زیاد  بدین الیدن هدای بهداره و زمسدتانه از نظدر میدزان        شرایط کنترل شده ،  شای
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است که ادامه بیان مقاومت را بمدت طوالنی فدراهم  تاخیر انتقال از مرحله رویشی به زایشی مقاومت به سرما به علت تفاوت در 

گیاه به مرحله زایشی امکان بیان مقاومت بده سدرما وجدود نددارد.      می سازد. در حالیکه در ارقام بهاره بدلیل وارد شدن سریعتر

که ارقام تیپ بهاره گندم و جو بدلیل تسریع ورود  به مرحله زایشی )در مقایسه بدا ارقدام    ،گزارشات متعددی بیانگر آن هستند 

(. ;Fowler et al., 2001; Sarhan et al., 1997زمستانه (توانایی بسیار کمتری در بیان ژنهای مقاومت به سدرما دارندد )  

تحقیقات علمی بیانگر آن هستند که تاخیر در انتقال از مرحله رویشی به زایشی )در شدرایط کنتدرل شدده( مددت زمدان بیدان       

در نتیجده نیداز   . Fowler and Limin , 2003; Mahfoozi et al., 2005)ژنهای تحمل به سرما را طوالنی تر می کندد) 

 (.Mahfoozi et al., 2005) باعث  افزایش دوره بیان مقاومت به سرما می شودبیشتر به بهاره سازی 

(  رقم بهاره زاگرس توانایی زیادی برای بیان مقاومت بده سدرما نداشدت.    4بررسی منحنی روند تحمل به سرما  نشان داد)شکل 

 44ایش داد و در مددت کوتداهی )بعدد از    )عادت دهی به سرما( میزان مقاومت خود را افز 4ºCاین رقم با قرار گرفتن در دمای 

( و بعد از آن مقاومت خود را سریعاً از دست داد. طبق تئوری کنتدرل  ºC-= 50LT 3روز سرمادهی( به حداکثر مقاومت رسید )

( و فدولر و الیمدین   8002( ، محفدوظی و همکداران )  8004فدولر و همکداران )   نموی مقاومت به سرماکه توسط محققینی چون

، مقاومت به سرما به مدت طوالنی بیان نشده و از مقاومت کمتری بدر خدوردار بدود. همچندین      مورد تاکید قرار گرفته(  8003)

توانایی ادامه بیدان مقاومدت بده سدرما را نداشدت و حدداکثر مقاومدت ان درحددود          بهاره سازیبدلیل عدم نیاز به  22DHالین 

2.5 ºC-= 50LT   روز دوره عادت دهی به سرما همان میزان مقاومت را داشت.  48بود و در طول 

 82در زمان تکمیل بهاره سازی  بودکه ºC-= 50LT 5.8حداکثر مقاومت به سرما رقم والد بک کراس روشن زمستانه در حدود

الیدن هدای   ر مقاومدت بده سدرمای    روز، بدست آمد و بعد از آن کاهش قابل مالحظه ای در میزان مقاومت مشاهده شد. حدداکث 

(.  بعدد از تکمیدل بهداره    ºC-= 50LT 8روز( بدست آمد )حدود 82نیز در زمان تکمیل بهاره سازی ) 42DH ، 59DHزمستانه 

( a8004 ،b8004( و محفدوظی و همکداران )  4777سازی مقاومت  آنها کاهش یافت. این نتایج با یافته های فولر و همکداران ) 

 مدی  منطقده  هر در پاییزه غالت در سازی بهاره شناسایی دقیق زمان ( معتقدند4327ن محمدی و همکاران)جامطابقت داشت. 

 به سازی بهاره نیاز . گردد واقع مفید ، زمستانه صدمات بروز از جلوگیری و زمان کاشت نظیر زراعی های ریزی برنامه برای تواند

 از برخورد را نموی حساس مراحل نیازی چنین وجود که بطوری شود می محسوب زایشی به رویشی از مرحله ورود کلید عنوان

 دارد. می مصون زمستانه سرمای با

مدت زمان نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد ژنوتیپ هایی که نیاز به بهاره سازی دارند، طول دوره رویشی بیشتری داشته و 

. در نتیجهً مقاومت بیشتری نیز در مقابل سرما از خود نشدان خواهندد   می باشدبیان ژنهای تحمل به سرما در آنها نیز طوالنی تر

جهدت   ،50LTداد که میتوان در برنامه های به نتادی از ان بهره جست. همچنین این تحقیق بر موثر بودن اسدتفاده از شداخص   

مطالعات تحمل به سرما در غالت و گندم تاکید نمود، بطوریکه این شاخص توانست ارقام زمستانه و بهاره را از نظدر نیداز بهداره    

البته با توجه به اینکه یافته های تحقیق حاضدر بدر روی الینهدای     سازی و عادت دهی به سرما در گروههای جداگانه قرار دهد. 

نظر ژنتیکی کامالً هموزیگوس و خالص هستند و از یک والد حساس و نیمه متحمل بدسدت آمدده اندد     دبلدهاپلوئید است که از 

 اهمیت  بیشتری پیدا می کند.  
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در شرایط کنترل والدین آنها  و های دابلدهاپلوئید در الین 50LT  صفت میزان ه واریانس مربوط بهجدول تجزی میانگین مربعات1-جدول

 شده

Source of variation DF MS 

Genotype (G) 4 ** 39.45 

Days of vernalization (V) 3 ** 31.17 

G  V 12 ** 5.65 

Error 40 0.68 

Total 59 - 

CV% 20.24 

**,  * ,  ns   4و  %7ل معنی دار در سطح احتماتفاوت  و %7در سطح احتمال  معنی دارتفاوت به ترتیب عدم% 

زاگرس

بک کراس روشن

DH22

DH42

D
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و ژنوتیپهای بهاره  42DH ، 59DHمقاومت به سرمای ژنوتیپهای زمستانه بک کراس روشن، الین های دابلدهاپلوئید منحنی روند -1شکل

 (4ºCدر شرایط کنترل شده ) 22DHزاگرس و 

 

بهاره  در تعداد روزهای مختلفوالدین آنها  و در هر کدام از الینهای دابلدهاپلوئید 50LT ای مربوط به صفته مقایسه میانگین -2جدول 

 (ºC4در شرایط کنترل شده)  سازی

Days of 

acclimation 

Spring DH Line/Parent  Winter DH Line/Parent 

22DH Zagros  Roshan Backcross 42DH 59DH 

0 - day -2       a -2    a  -2.2      a -2.2    a -2.8     a 

14 - day -2.8   a -3    b  -3.3   ab -6.7  b -6.0  b 

28 - day -2.3  a -2.0  a  -5.6  b -7.2  c -8.0   c 

42 - day -2.3  a -2.0  a  -3.3  ab -6.1   b -6.2  b 

Mean Squares 

(MS) 
ns 0.9722 ns 3.0  **2.75 **22.57 **24.33 

CV% 20.24 

   با استفاده از آزمون دانکن هستند %7میانگین هایی که با حروف التین مشابه در هر ستون نشان داده شده اند، نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار در سطح احتمال  .

**,  * ,  ns   4و  %7ل معنی دار در سطح احتماتفاوت  و %7در سطح احتمال  معنی دارتفاوت به ترتیب عدم% 
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