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  ارزيابي تحمل به سرماي ارقام گندم در شرايط مزرعه
  
 

  1هما عزيزي، احمد نظامي، حميدرضا خزاعي، مهدي نصيري محالتي

  چكيده
ارقام آنزا، بزوستايا، پيشتاز، توس، زاگرس، زريـن،        .  رقم گندم در شرايط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت         14در اين آزمايش تحمل به سرماي       

ـ   شهريار، فالت، قدس، گلنسون، مارون، نويد، نيك ل تصادفي بـا سـه تكـرار در پـاييز سـال      هاي كام  در قالب طرح بلوك17نژاد و ام ـ وي 
 متري و با تراكم     5هاي    كاشت بر روي رديف   . در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد كشت شدند          1383-84زراعي  

و ارتفاع بوتـه، اجـزاء      متر قبل از سرماي زمستان، درصد بقاء زمستانه           مرحله رشدي گياه و عدد كلروفيل     .  بوته در متر مربع انجام گرفت      400
) -oC2/9(نتايج نشان داد كه در شرايط مزرعه با وجود سرماي نسبتاً شديد . گيري شدند عملكرد و عملكرد دانه نيز در پايان فصل رشد اندازه

صـد بقـاء، متحمـل       در 3/73 و   3/93اغلب ارقام قادر به تحمل شرايط زمستان سال آزمايش بودند و تنها ارقام زاگرس و مارون به ترتيب با                    
عملكرد دانه با تعداد سنبلچه در سنبله . رقم توس بيشترين عملكرد دانه و زاگرس و مارون كمترين عملكرد را داشتند. خسارت زمستانه شدند

)***85/0=r (     و وزن هزار دانه)***85/0=r (   كمترين  نتايج نشان داد كه رقم گلنسون بيشترين و مارون        . داري داشت   همبستگي مثبت و معني 
  .ميزان تحمل به سرما را دارا بودند

  
  . اجزاي عملكرد، گندم بقاء زمستانه، تحمل به سرما، عملكرد،:هاي كليدي واژه

  مقدمه
آيد و  گندم يكي از مهم ترين گياهان زراعي به شمار مي         

كشت آن در مناطقي با شرايط آب و هوايي متفـاوت امكـان
اين گياه يكي از منابع غذايي مهم مردم جهـان. باشد  پذير مي

 درصــد22 درصــد كــالري و حــدود  20اســت كــه حــدود  
در منـاطق). 4(كنـد     پروتئين مـورد نيـاز انـسان را تـأمين مـي

ي دنيا و از جمله ايران گياهـان زراعـي سـرما دوسـت  معتدله
ايـن گياهـان در    . شـوند   نظير گندم معموال در پائيز كشت مي

پائيز سبز شده و بخشي از رشد رويشي خود را كه معموال تـا
، قبـل از)مرحله چهار تا شش برگي    (اي است     مرحله گياهچه 

سـپس زمـستان را بـه صـورت. دهنـد   وقوع زمستان انجام مي   
خواب پشت سر گذاشته و در ابتداي بهار مجدداً رشـد خـود

از وقوعگيرند و در نهايت در اواخر بهار و پيش            را از سر مي   
هاي باال و خشكي رايج در تابستان اين منـاطق  درجه حرارت 

توليـد و عملكـرد گياهـان. رسـانند  رشد خود را به پايـان مـي      
پائيزه غالباً بيشتر از گياهـان بهـاره اسـت و از ثبـات عملكـرد

افزايش عملكرد و ثبات آن در گياهـان. بيشتري برخوردارند 
ه در پائيز و اسـتفاده بهتـر ازپائيزه به دليل استقرار مناسب گيا     

هاي گرمـا و خـشكي رايـج در  نزوالت جوي و فرار از تنش     
عالوه بر اين در كاشـت پـائيزه. باشد  اواخر بهار و تابستان مي    

دوره رشد رويشي گيـاه و بيومـاس آن افـزايش يافتـه و ايـن
شود كه مخازن زايشي گياه به نحو مناسـبي  افزايش سبب مي  
  ).14(ملكرد افزايش يابد تأمين شده و لذا ع

خطرپــذيري آب و هــوايي از جملــه عــواملي اســت كــه
همواره در ميزان توليد غالت در بسياري از مناطق مؤثر بـوده

دماهاي پائين زمستان يكـي از عوامـل محـدود كننـده. است
ي آب و هوايي در مناطق معتدله ذكر شده اسـت و در نتيجـه             

قـاء و رشـد و نمـوهـا ب    وقوع سـرماي شـديد در برخـي سـال         

  . دانشگاه فردوسي مشهد،ت علمي دانشكده كشاورزيراي زراعت و اعضاي هيأ دكتدانشجويبه ترتيب.1
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گياهان زراعي زمستانه نظير گندم تحت تـاثير قـرار گرفتـه و
  ).5(يابد  عملكرد آن كاهش مي

مقاومت به سرما در گنـدم، يكـي از مهـم تـرين عـواملي
شود و درجـة مقاومـت بـه  است كه سبب بقاء در زمستان مي      

 فيزيولوژيـك گيـاه در زمـستان-سرما نيز بـه شـرايط مورفـو       
وجود دوره هـاي سـرمايي ماليـم در طـول). 5 (بستگي دارد 

.زمستان، براي حفظ مقاومت گيـاه بـه سـرما ضـروري اسـت             
 درجـة10افزايش درجة حرارت در فصل زمستان تا بـيش از        

از. شـود   سانتيگراد باعث كاهش مقاومت در برابـر سـرما مـي          
سوي ديگر اگر گياه مجدداً در معرض درجه حـرارت هـاي

توانايي مقاومت در برابر يـخ زدگـي را بـازپائين قرار بگيرد،    
با وجود اين با افزايش درجة حرارت در اواخر فصل. يابد  مي

دهـد   ي خـود را از دسـت مـي          زمستان، گياه مقاومت زمستانه   
)13 .(  

به منظور بررسـي تحمـل بـه سـرماي گياهـان در كاشـت
پائيزه محققين گياهان را تحت شرايط مزرعه كشت كـرده و

هـا را مـورد ارزيـابي قـرار ي آن رصد بقـاء زمـستانه   در بهار د  
معتقدنـد) 10(در همين راستا فولر و گاستا       ). 9،  10(دهند    مي

كه بقاء زمستانه گياه در مزرعه آزمـون نـسبتاً مناسـبي جهـت
باشـد و بـر ايـن اسـاس ارزيابي تحمل به سرماي گياهـان مـي      

"جهت انـدازه گيـري تحمـل بـه سـرما در غـالت دانـه ريـز                 
در مطالعـه ايـشان. انـد   را پيشنهاد كرده   1"اخص بقاء مزرعه  ش

مشاهده شد كه ارقام گندم درصـد بقـاء متفـاوتي در شـرايط
به نحوي كه در برخي ارقام نظير آليانوفليـا و. زمستان داشتند 

 درصد بقاء زمـستانه بودنـد در حـالي100آالباسكاجا داراي   
I  5زوسـتايا  درصـد و ب    10كه ارقام ديگـر ماننـد جونزفـايف

)9(در بررسي بريجر و همكاران      . درصد بقاء زمستانه داشتند   
هم مـشاهده شـد كـه بقـاء گنـدم زمـستانه نورسـتار بـه طـور

 در صـد از23 درصـد بيـشتر از رقـم فردريـك و            19متوسط  
  . رقم پرلو بوده است

در كشورهاي اروپايي در بين غالت زمستانه، ارقام گندم
اظ مقاومت به سرما را نشان داده اندبيش ترين اختالف از لح

و به همين دليـل ارقـام گنـدم از لحـاظ مقاومـت بـه سـرما و
اند، بـه عنـوان مثـال  زمستان گذراني مناسب گروه بندي شده     

ــزي   ــاي مرك ــر بخــش (در اروپ ــزي نظي ــي و مرك ــاي غرب ه

، چنانچـه گنـدم كاشـته شـده)كشورهاي چـك و اسـلواكي     
، بدون هيچ مشكلي زمستان را باشد 3 تا   1هاي    متعلق به گروه  

ــت     ــد گذاش ــر خواهن ــشت س ــا(پ ــكايا ي ــام اودس ــثالً ارق م
، در صورتيكه در زمستان هاي سـخت احتمـال)ميرونفسكايا

مثالً ارقام راسالكا و سن (6 و   5از بين رفتن گندم هاي گروه       
  ).5(وجود دارد ) پاستون

دهد كه ميزان زيان اقتصادي سـرما و  ها نشان مي     گزارش
بندان بـر محـصوالت زراعـي كـشور از جملـه گنـدم، بـهيخ

تر از زيان هاي ساير پديده هاي مخرب جـوي و  مراتب بيش 
بـا). 3(است ها    حتي گاهي بيشتر از خسارات آفات و بيماري       

وجود اين در مورد اثرات سرماي زمستان بـر روي گنـدم در
 اندكي در دسـترسهشرايط كشور ايران اطالعات منتشر شد     

لذا اين آزمايش بـا هـدف بررسـي تحمـل بـه سـرماي. است
تعــدادي از ارقــام گنــدم رايــج در كــشور در شــرايط مزرعــه

  . ه استطراحي و اجرا شد

  ها مواد و روش
 رقم گنـدم از ارقـام14در اين آزمايش تحمل به سرماي       

ارقام. رايج كشور در شرايط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت        
-MVنژاد و     بزوستايا، گلنسون، نيك  : مورد استفاده عبارتند از   

و) بهـاره (، پيشتاز، فالت، قدس، مارون و نويـد         )زمستانه (17
  ). فاكولتاتيو(آنزا، زاگرس، زرين، توس و شهريار 

 در مزرعـه تحقيقـاتي1383-84آزمايش در سال زراعي     
پـيش. دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شـد       

و لولر و دادن كود فسفاتاز كاشت، عمليات شخم، ديسك  
هـر كـرت.  گرم در متر مربع انجـام شـد        25آمونيوم به ميزان    

متـر از  سـانتي 55 متـر و بـا فاصـله        5شامل سه پـشته بـه طـول         
در روي هر پشته دو شـيار ايجـاد. يكديگر در نظر گرفته شد    

7/8/83 بوته در متر مربع در تاريخ        400 با تراكم    هاشد و بذر  
  . كشت شدند

ري بر اساس عرف موجود و بر حسب نيـاز در چنـد آبيا
قبل از وقوع سرماي شديد زمـستان، تعـداد. مرحله انجام شد  

بر اسـاس( سبز شده در واحد سطح، مرحله رشدي گياه           بوته
ــه ــدي ز طبق ــبن ــل) 2كسادي ــر  و عــدد كلروفي در) SPAD(مت
بـه عنـوان معيـاري از (ترين بـرگ كـامالً توسـعه يافتـه          جوان

1. Field Survival Index    2.  Zadoks 
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پس از پايان زمستان. گيري و ثبت شد  اندازه )رگسبزينگي ب 
ها در واحد سطح شمارش شـده و درصـد بقـاء  نيز تعداد بوته  

با توجـه بـه بـروز سـرماي ديـررس بهـاره. زمستانه تعيين شد  
.ها پس از اين سرما نيز ثبت شد درصد كلروز برگ) 1شكل(

در پايان فصل رشد، تعـداد پـنج بوتـه از هـر كـرت بـه طـور
ي برداشت شده و بعد از انتقـال بـه آزمايـشگاه ارتفـاعتصادف

گياه، تعداد كل پنجه ها، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبلچه در
بـه منظـور تعيـين. گيـري شـد     سنبله و وزن هـزار دانـه انـدازه        

هاي موجـود در هـر كـرت پـس از  عملكرد بيولوژيكي، بوته  
سپس عملكـرد  . حذف اثرات حاشيه برداشت و توزين شدند      

هـا  دانه پس از كوبيدن و جدا كردن كاه از دانه و توزين دانه            
شاخص برداشت از تقسيم ميزان عملكـرد دانـه بـر. تعيين شد 

آزمـايش بـه . بدست آمد  100عملكرد بيولوژيك ضرب در     
هاي كامل تـصادفي بـا سـه تكـرار اجـرا  صورت طرح بلوك  

ــد ــتفاده از. ش ــا اس ــا ب ــم نموداره ــاري و رس ــبات آم محاس
.انجام گرفـت   SigmaStatو  Excel،MSTAT-Cفزارهاي ا نرم

  .  استفاده شدLSDها از آزمون  جهت مقايسه ميانگين داده

  نتايج و بحث
هاي هواشناسي، گياهان در فاصله كاشت تـا براساس داده 

ــرار نگرفتنــد   .ســبز شــدن، در معــرض دماهــاي زيــر صــفر ق
به)سبز شدن تا گلدهي(ي رشد رويشي  در مرحله ).1شكل(

دليل شرايط زمستان گياهان در معرض دماهاي زيرصفر قرار
داشتند و مجموع تعداد روزهاي يخبنـدان و نيـز روزهـاي بـا

حداقل دمـا در ايـن.  روز بود17 و 60پوشش برف به ترتيب  
 درجه سانتيگراد بود كـه در بهمـن مـاه بـه وقـوع-2/9دوره  
ز درمجموع دماهاي زير صـفر درجـه سـانتيگراد نيـ          . پيوست

در.  درجــة ســانتيگراد بــود-121ي ســرما معــادل  طــول دوره
 درجـه-5هفتم فروردين مـاه نيـز بـا كـاهش دمـا بـه حـدود                 

  . سانتيگراد سرماي ديررس بهاره حادث شد
ارقام گندم از نظـر مرحلـه رشـدي قبـل از بـروز سـرماي

بـا). 1جـدول   (داشـتند   ) p<0.05(داري    زمستان تفاوت معنـي   
ي رشـدي نـسبتاً مـشابهي  ارقـام در مرحلـه   وجود اينكه اغلب  

.ي رشدي پيشرفته تـري بـود   بودند ولي رقم مارون در مرحله    
رسـد كـه ارقـام از لحـاظ رشـد در  بر اين اساس بـه نظـر مـي        

انـد و بـه همـين  شرايط دماي پايين در پاييز داراي تنوع بـوده        
در دمـاي كـم داراي) مانند قدس و مارون   (دليل برخي ارقام    

)مانند بزوستايا و گلنـسون    ( باالتر و برخي ديگر      درشسرعت  
سـرعت رشـد كنـد در. داراي سرعت رشد كم تـري بودنـد       

هـاي ارقـام متحمـل بـه سـرماي شرايط دماي كـم از ويژگـي   
  ). 16،18(گندم، جو و يونجه ذكر شده است 

ــم ع ــي رغ ــديد   ل ــسبتاً ش ــرماي ن ــوع س ــه-2/9( وق  درج
 درصـد از ارقـام86در زمـستان سـال آزمـايش،        ) گراد  سانتي

14قادر به تحمل شـرايط زمـستان سـال جـاري بـوده و تنهـا                 
 و3/93ارقـام زاگـرس و مـارون بـه ترتيـب بـا              (ها    درصد آن 

در خـصوص. انـد   متحمـل خـسارت شـده     )  درصد بقاء  3/73
غالتي نظير جو و يوالف نيز اظهار شده است كه درصد بقاء

ن راستا فـولردر همي . گيرد  تحت تأثير شدت زمستان قرار مي     
مشاهده كردند كه ارقام مختلـف گنـدم داراي) 10(و گاستا   

در آزمـايش. درصد بقاء متفاوتي در شـرايط زمـستان بودنـد         
ــا، آالباســكاجا، خــاركوف   ــام آليانوفكي  و22MCايــشان ارق

 درصد بقاء زمستانه بودند درحاليكـه ارقـام100يوگو داراي   
ــم ســاندس   ــد رق ــا 95ديگــر مانن  درصــد،65 درصــد، وينالت

 درصـــد و10 درصـــد، جــونز فـــايف  55 808ميرونفــسكايا 
در بررســي). 10( درصــد بقــاء زمــستانه داشــتند I ،5بزوســتايا

شـود كـه درصـد  همبستگي صفات مورد مطالعه مشاهده مـي      
مرحله رشـدي گيـاه قبـل از سـرما همبـستگي منفـي وبقاء با   
اين همبستگي منفي). 2جدول  (دارد  ) r=-55/0*(داري    معني

كه قبل از وقوع سرما داراي  ن است كه ارقامي     آنشان دهنده   
 درجه حرارت حداقل و حداكثر روزانه در طي دوره رشد گندم در :1شكل

  1383-84شرايط مشهد در سال زراعي 
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اند، حساسيت بيشتري بـه سـرما داشـته و  تري بوده   رشد سريع 
  .اند در نتيجه آسيب بيشتري نيز ديده

تـرين بـرگ كـامال  فيل متر در جـوان     از لحاظ عدد كلرو   
ــام تفــاوت معنــي داري ــين ارق ــه قبــل از ســرما ب توســعه يافت

)p<0.05 (    وجود داشت)  بيشترين عـدد كلروفيـل). 1جدول
با.متر در رقم توس و كمترين آن در رقم مارون مشاهده شد

وجود اين همبستگي اين صفات با درصد بقاء معني دار نبـود
رسد كه اين صفت تـأثير چنـداني  نظر مي و لذا به    ) 2جدول  (

  .بر روي مقاومت زمستانه گياهان نداشته است
با توجه به بروز سرماي ديررس بهـاره در سـال آزمـايش

گياهـان) مـاه    درجه در روز هفتم فروردين     -5كاهش دما به    (
دچار كلروز برگي شدند و از اين لحاظ بـين ارقـام اخـتالف

تعداد كل پنجه،  ، عدد كلروفيل متر، درصد بقاء زمستانه، ارتفاع بوته،*ايسه ارقام گندم از نظر مرحله رشدي قبل از سرما مق:1جدول
  1383-84در شرايط آب و هوايي مشهد در سال زراعي  ها و تعداد سنبلچه در سنبله تعداد پنجه بارور، نسبت پنجه بارور به كل پنجه

 اكسيد بر اساس طبقه بندي ز*

   ضرايب همبستگي صفات بررسي شده:2جدول

  ns 001/0دار در سطح احتمال   معني*** ،01/0دار در سطح احتمال معني** ،05/0تمالدار در سطح اح معني * ،دار    غيرمعني 
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بر اين اساس ارقـام مـارون .دمشاهده ش ) p<0.05(داري    معني
و شــهريار بــه ترتيــب بيــشترين و كمتــرين ميــزان كلــروز در

كـه در ايـن زمـان  اغلب ارقـامي    ). 2شكل(ها را داشتند      برگ
ي بوتينـگ بودنـد  كلروز بيـشتري را نـشان دادنـد در مرحلـه

كـه كلـروز  ، در حاليكه ارقامي     )مانند رقم مارون و زاگرس    (
.تر رشد قـرار داشـتند       مراحل ابتدايي كمتري داشتند هنوز در     

تـر رشـد  كـه سـريع     انـد كـه ارقـامي         اظهار داشته ) 7(محققان  
تري دارند، در شـرايط  كه رشد آرام    كنند نسبت به ارقامي     مي

ضمن اينكـه در شـرايط. شوند  تر دچار كلروز مي     سرما سريع 
ــروز در بافــت بــرگ  هــاي در حــال رشــد و تــنش ســرما كل

دهـد و اگـر دمـا  ن بافـت گيـاه رخ مـي       تري  خصوصاً در جوان  
براي مدت زمان طوالني پايين باقي بماند، ممكن است تمـام

  . دچار كلروز شوندهابرگ

  1383-84در سال زراعي   در شرايط مشهد مقايسه ارقام گندم از نظر درصد كلروز برگي پس از سرماي ديررس بهاره:2شكل 

درحاليكه همبستگي كلروز با درصد بقاء ) r=71/0**(داشت  
جـدول(بـود   ) r=-80/0***(دار    ارقام در مزرعه منفي و معنـي      

كه قبل از سـرماي زمـستان  رسد ارقامي   بنابراين به نظر مي   ). 2
تر قرار داشتند، حـساسيت كمتـري  در مراحل رشدي ابتدايي   

هنگام بروز سرماينيز به سرماي ديررس بهاره داشته و لذا به          
  .اند ديررس بهاره دچار كلروز كمتري شده

 ارقام گندم از لحاظ ارتفاع بوتـه در آخـر فـصل تفـاوت
بيـشترين ارتفـاع بوتـه را رقـم ). p<0.05(معني داري داشتند    

).1جــدول(تــوس و كمتــرين ارتفــاع را رقــم مــارون داشــت 
ارتهاي رقم مارون، احتمـاالً بـه دليـل خـس            كوتاه بودن بوته  

بيشتر رقم مذكور در طول زمستان و سـرماي ديـررس بهـاره
محققـان اظهـار. هـا گرديـد     بود كه موجب كوتاه ماندن بوته     

اند كه رابطه رشد گياه در طول زمستان بـا مقاومـت بـه  داشته

ي تفاوت هـاي ژنـوتيپي در  در همين راستا ضمن مشاهده    
مقاومت به كلروز در گياه، اظهار شده است كه كـاهش دمـا
ممكن است سبب اختالل در كلروفيل سـازي و تغييـر رنـگ            

رابطــه نزديــك بــين). 6(بــه صــورت كلــروز شــود هــا  بــرگ
بازدارندگي فتوسنتز در شرايط تنش و تغييرات فراسـاختاري
در كلروپالست به دليل اثر مستقيم تنش بر كلروپالست ذكر

ها نـشان داد كـه كلـروز بـا  بررسي همبستگي ). 1(شده است   
داري  مرحله رشدي گياه قبل از سرما همبستگي مثبت و معني         

  ). 17(سرما منفي است 
ــايش اخــتالف ــن آزم ــام بررســي شــده در اي بــين ارق

)در آخـر فـصل    ( بوتـه    داري از نظر تعداد كل پنجـه در        معني
بيشترين تعداد پنجه در رقم فالت و ). p<0.05(وجود داشت   

بـا وجـود). 1جـدول (كمترين آن در رقم پيشتاز مشاهده شد        
منبعـيها    اظهار داشتند كه پنجه   ) 19(اين كه پالتا و همكاران      

باشـند و ايـن منبـع در از ماده خشك براي پر شـدن دانـه مـي    
تري برخــوردار اســت، ولــي درشــرايط تــنش از اهميــت بيــش
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بــين تعــداد پنجــه در گيــاه و) 11(بررســي فــولر و همكــاران 
.شاخص بقاء در مزرعه همبستگي منفي مـشاهده شـده اسـت          
ارقام از لحاظ تعداد پنجه بارور در بوته اختالف معنـي داري

بيشترين تعداد پنجه بارور در رقم گلنسون ). p<0.05(داشتند  
م شــهريار، فــالت، مــارون و زاگــرسو كمتــرين آن در ارقــا

هـاي بـارور بـه  مقايسه نسبت تعداد پنجـه    . مشاهده شده است  
 درصـد86ها نشان داد كـه در رقـم گلنـسون             كل تعداد پنجه  

انــد در حاليكــه ارقــام فــالت، مــارون و هــا بــارور شــده پنجــه
ها نتوانستند توليد سنبله كنند   درصد پنجه  70زاگرس بيش از    

  ).1جدول (
ي گندم تا حدود زيـادي وابـسته بـه تعـداد  رد دانه  عملك

در شرايط كشت زمستانه دماي پايين). 2(هاي زايا است  پنجه
دهـد و  ها را كاهش مـي      باعث كندي رشد شده و تعداد پنجه      

حتي ممكـن اسـت سـرماي شـديد موجـب صـدمه بـه طوقـه                
در بررسـي). 8( شـود    هـا هاي گندم زمستانه و نـابودي آن        بوته

 ديـررس بهـاره بـر ارقـام گنـدم مـشاهده شـد كـهاثر سرماي 
كلروز برگي تحت اثر اين سـرما در ارقـام فـالت و زاگـرس

 درصـد بـوده80 درصد و در رقم مارون بـيش از          25بيش از   
رسد كه تحت ايـن شـرايط سـرما  به نظر مي  ). 3شكل  (است  

عالوه بر ايجاد كلروز در برگ ها، منجر به عدم تشكيل و يـا
هاي اين ارقام شده  بله در تعداد زيادي از پنجه     عدم تكامل سن  

  .است
داري از لحاظ تعداد سنبلچه در  ارقام گندم اختالف معني   

بيشترين تعداد سنبلچه در ارقام توس ). p<0.05(سنبله داشتند 
و بزوستايا و كمترين آن در ارقام پيشتاز و مارون توليـد شـد

فاتبررسـي همبـستگي ايــن صـفت بـا سـاير صــ     ). 1جـدول (
حاكي از آن است كه تعداد سنبلچه بـا مرحلـه رشـدي گيـاه
قبل از سرما و درصد كلروز برگـي پـس از سـرما همبـستگي

در). 2جـدول  (دارد   ) r=-55/0*  و    r=-60*به ترتيب   ( منفي  
گندم تعداد سنبلچه در سنبله معموالً در طول مرحله ي پنجـه

).6(گيـرد    ي ساقه دهي شكل مـي       قبل از مرحله    زني تا كمي    
در گندم زمستانه اين مرحله غالباً قبل از زمستان شـروع شـده

بـا توجـه بـه ايـن. كـشد  بعـد از زمـستان طـول مـي          و تا كمي    
رسد تأثير شدت سرماي زمستان بـر روي  موضوع، به نظر مي   

نظير پيشتاز، مارون و زاگرس بيش هاي ارقامي  تكامل سنبلچه
د توجـه اينكـه ايـن ارقـامنكته مور . از ارقام ديگر بوده است    

ي رشـدي  پيش از وقوع سرماي شديد زمستان نيز در مرحلـه         
ــوده    ــتايا ب ــوس و بزوس ــم ت ــه رق ــسبت ب ــري ن ــشرفته ت ــد پي ان

نظير مارون و  از سوي ديگر و از آنجا كه ارقامي         ). 1جدول  (
ي زاگرس در زمان وقـوع سـرماي ديـررس بهـاره در مرحلـه        

هـا اثـر   روي تكامـل سـنبلچه     بوتينگ بودند، احتماالً سرما بـر     
هــاي جــوانتر منفــي داشــته و باعــث شــد كــه برخــي ســنبلچه

بـروز ايـن وضـعيت). 3شـكل  (خسارت ديده و از بين بروند      
بدنبال سرماي ديررس بهاره) كاهش تعداد سنبلچه در سنبله    (

  ). 8(توسط محققان ديگر نيز گزارش شده است 
داري   معنـي  ارقام از نظر وزن هـزار دانـه بـا هـم اخـتالف             

)p<0.05 (رقم توس داراي بيـشترين وزن هـزار دانـه. داشتند
بود و رقم زاگرس كمترين وزن هزار دانـه را در ميـان ارقـام

بـر اسـاس نتـايج بـه دسـت). 4شـكل   (مورد بررسي دارا بود     
ها بعـد  آمده، همبستگي وزن هزار دانه با درصد كلروز برگ        

 1383-84يط مشهد در سال زراعي  خسارت سنبله تحت تأثير سرماي ديررس بهاره در ارقام گندم زاگرس و مارون در شرا:3شكل 
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 بـود ) r=-56/0*(ر دا از سرماي ديررس بهـاره منفـي و معنـي     

همبستگي منفي وزن هزار دانه با درصـد كلـروز). 2جدول  (
ها بعد از سرماي ديررس احتماالً مبين اين امر است كه  برگ

با افزايش درصد كلروز و كاهش كلروفيـل و فتوسـنتز گيـاه
ها كـاهش يافتـه و لـذا مواد فتوسنتزي الزم براي پر شدن دانه

4 و 2هاي  در بررسي شكل . ستوزن هزار دانه كاهش يافته ا     
كـه بعـد از سـرماي  شـود كـه اغلـب ارقـامي           نيز مشاهده مـي   

ديررس بهاره كلروز برگي كمتري داشتند، از وزن هزار دانه
  . تري برخوردار بودنديشي ب

 ارقام از نظر ميزان عملكرد دانه در واحد سطح اخـتالف
د دانهرقم توس بيشترين عملكر   . داشتند) p<0.05(داري    معني

و رقم زاگرس كمترين عملكرد دانه)  گرم در متر مربع    515(
عملكرد دانـه بـا). 5شكل(را داشت   )  گرم در متر مربع    160(

و) r=85/0***(، تعداد سنبلچه در سنبله      )r=59/0*(درصد بقاء   
دار و بـا  همبستگي مثبـت و معنـي     ) r=85/0***(وزن هزار دانه    

و درصد كلـروز) r=-58/0*(مرحله رشدي گياه قبل از سرما       
ــستان    ــرماي زم ــس از س ــي و) r=-71/0**(پ ــستگي منف همب

در بررسـي درصـد بقـاء ارقـام). 2جـدول (داري داشت     معني
كه ارقـام زاگـرس و مـارون بيـشترين) 1جدول(مشاهده شد   

اند، عالوه بر اين درصد كلروز برگي  تلفات زمستانه را داشته   
ه بيشتر از سـاير ارقـاماين دو رقم بعد از سرماي ديررس بهار

رسـد كـه از يـك سـولـذا بـه نظـر مـي). 2شكل(بوده است

كاهش تعداد بوته در واحد سـطح و از سـوي ديگـر كـاهش
و بعـد از آن كـاهش وزن) 1جـدول (تعداد سنبلچه در سنبله     

در. هزار دانه سبب كـاهش عملكـرد ايـن ارقـام شـده اسـت              
 كمتر در رقـممقابل درصد بقاء باالتر و درصد كلروز برگي       

و بــدنبال آن تكامــل) 2شــكل  و1بــه ترتيــب جــدول(تــوس 
و بهبـود وزن هـزار) 1جدول(مناسب تعداد سنبلچه در سنبله      

)5شـكل   (منجر به افزايش عملكرد رقـم تـوس         ) 4شكل(دانه  
  . نسبت به ساير ارقام شده است

داري  شاخص برداشت بين ارقام مختلـف اخـتالف معنـي         
)p<0.05 ( تــوس، گلنـسون، بزوسـتايا و فــالت ارقـام . داشـت 

بيشترين شاخص برداشت و ارقام زاگرس و مـارون كمتـرين
همبـستگي). 6شـكل (ميزان شـاخص برداشـت را دارا بودنـد       

، تعداد سـنبلچه در)r=65/0*(شاخص برداشت با درصد بقاء      
و عملكـرد دانـه) r=74/0*(، وزن هزار دانـه      )r=69/0*(سنبله  

)*90/0=r (    لـروز برگـي     مثبت و بـا ك)*71/0-=r (منفـي بـود
  ).2جدول (

جا كه شاخص برداشت، نسبت عملكرد دانه به كل  از آن 
 كــه از عملكــرد دانــه باشــد، اغلــب ارقــامي وزن خــشك مــي

اند داراي شاخص برداشت بيشتري نيز  بيشتري برخوردار بوده  
انـد كـه  نيـز اعـالم داشـته     ) 12(فرانكوئيز و همكـاران     . بودند

ــاالتري هــستند، شــاخصكــه د ارقــامي ــه ب اراي عملكــرد دان
جا كه عملكرد دانه از سـاير  از آن . برداشت بيشتري نيز دارند   

 مقايسه ارقام گندم از نظر وزن هزار دانه در شرايط مشهد در سال:4شكل
  1383-84زراعي 

 مقايسه ارقام گندم از نظر عملكرد دانه در واحد سطح در شرايط:5شكل
  1383-84مشهد در سال زراعي 
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پذيرد، لذا افزايش تعـداد سـنبلچه در  اجزاء عملكرد تأثير مي   
سنبله و وزن دانه سبب افزايش عملكرد دانه و در نتيجه بهبود

از سوي ديگر ايجاد كلـروز. شاخص برداشت گرديده است   
ها پس از سرما و كاهش فتوسنتز نيـز احتمـاالً سـبب  ر برگ د

نظير كاهش تخصيص مواد فتوسنتزي به بخش زايشي ارقامي
زاگرس و مارون گرديده و لذا شاخص برداشت آنها كاهش

 .يافته است

  گيري نتيجه
 بررسي ارقام گنـدم در شـرايط مزرعـه نـشان داد كـه بـا

اغلـب) گـراد   سـانتي  درجـه    -2/9(وجود سرماي نسبتاً شديد     
ارقام قادر به تحمل شرايط زمستان سال آزمايش بودند و تنها

 درصـد بقـاء3/73 و 3/93ارقام زاگرس و مارون به ترتيب با    
در بين ارقـام مـورد بررسـي،. متحمل خسارت زمستانه شدند   

رقم توس نيز با دارا بودن درصد بقـاء بـاال و بيـشترين تعـداد
زار دانه و باالترين عملكرد، بهتـرينسنبلچه در سنبله، وزن ه    

رقم بود و ارقام زاگرس و مارون به دليـل خـسارت زمـستانه
زمـستان ء عملكرد در نتيجه سـرماي    باال و كاهش شديد اجزا    

.و سرماي ديررس بهـاره كمتـرين عملكـرد را توليـد كردنـد             
ــام   بــه نظــر مــي رســد كــه جهــت مطالعــه بهتــر واكــنش ارق

ــنش  ــه ت ــه ب ــورد مطالع ــام  م ــن ارق ــابي اي ــستانه ارزي هــاي زم
.باشــد در طــول چنــد ســال و در چنــد منطقــه ضــروري مــي 

ــام ــابي دقيــق واكــنش ايــن ارق ــن جهــت ارزي ــر اي  عــالوه ب
زمان بروز سرماي"اي    در مرحله گياهچه  (به تنش يخ زدگي     

زمـان بـروز سـرماي ديـررس" و ساقه رفـتن      "شديد زمستان 
كنتـرل شـده نيـز مفيـدزدگـي در شـرايط        آزمون يخ ) "بهاره

  .خواهد بود

 شرايط مشهد در  مقايسه ارقام گندم از نظر شاخص برداشت در:6شكل
  1383-84سال زراعي 
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Evaluation of cold tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) 
 cultivars under field conditions 
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     Abstract 

Cold tolerance of 14 wheat cultivars under field conditions was investigated. Cultivars including Anza, 
Bezostaja, Pishtaz, Tous, Zagros, Zarrin, Shahryar, Falat, Ghuds, Glenson, Maroon, Navid, Niknejad 
and MV-17 were planted in a complete randomized block design with 3 replications in the 
experimental station of college of agriculture , Ferdowsi University of Mashhad in autumn of 2004-
2005. Growth stage of plants and chlorophyll content were measured before cold and winter survival, 
plant height, yield components and seed yield were measured at the end of growing season. Results 
showed that despite of a relatively extreme cold (-9.2 oC), most of the cultivars tolerated winter and 
only Zagros and Maroon with 93.3 and 73.3%  winter survival, respectively, suffering winter damage. 
Toos cultivar had the highest seed yield and Maroon and Zagros cultivar had the lowest yield. Seed 
yield had the positive correlations with spikelet number per spike (r=0.85***), and 1000-seed weight 
(r=0.85***). Results of this experiment suggested that Glenson had the most level of cold tolerance and 
Maroon was the most cold sensitive cultivar. 
 
Key words: Cold tolerance, winter survival, yield, yield components, wheat. 
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