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   چكيده

ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه آزاد در  1388، در سال ي آخر فصلعدس متحمل به تنش گرما به منظور شناسايي ژنوتيپ هاياين آزمايش 
در قالب كرت هاي خرد شده  نه ژنوتيپ عدس در شرايط بدون تنش و تنش گرمايي كه در آن .اردبيل واقع در منطقه حسن باروق اجرا شد

 در در صفت عملكردSTI تحمل به گرما  بر اساس شاخص .با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار مورد بررسي قرار گرفتند
فقط  B301و   B4400در محيط تنش و ژنوتيپ هاي  B305و  B316هاي بومي خلخال، بومي قزوين، بومي اردبيل،  واحد سطح، ژنوتيپ

  . در محيط  بدون تنش عملكرد بااليي داشتند
  .، عملكردشاخص تحمل ،عدس ،تنش گرما :كليديواژگان 

 
  مقدمه

عملكرد جهاني و كشورهاي مهم توليد كننده عدس  نباشد كه نسبت به ميانگي كيلوگرم در هكتار مي 399عدس حدود  عملكرد گياه
گرماي انتهاي فصل، يكي از مهم ترين عوامل محدود كننده عملكرد در پاره اي  .)2004صباغ پور و همكاران، ( باشد پايين مي بسيار

از شرايط اقليمي ايران مي باشد، بنابراين با شناخت اثرات گرما بر ميزان رشد و نمو و اعمال مديريت صحيح، مي توان شرايط را تا 
 هاي هدف از اين بررسي، ارزيابي تحمل ژنوتيپ هاي عدس با استفاده از شاخص .)1376رادمهر، (نمود  حدودي به نفع گياه تعديل

 .تحمل مي باشد

 
  ها مواد و روش

هاي كامل تصادفي در سه تكرار در ايستگاه تحقيقاتي دانشـگاه آزاد اردبيـل   اين آزمايش به صورت كرتهاي خرد شده با طرح پايه بلوك
 20كرتهاي اصـلي شـامل دو تيمـار تـاريخ كاشـت در تاريخهـاي       . اجرا شد 1388ن باروق در ارديبهشت سال واقع در منطقه ي حس

در اثر كشت ديـر هنگـام   اعمال شد كه ) به عنوان تاريخ كشت تاخيري( 1388خرداد  13و ) به عنوان تاريخ كشت معمول(ارديبهشت 
جه شوند و كرتهاي فرعي آزمايش شامل نه ژنوتيپ عـدس بـه نامهـاي    هاي عدس در مراحل زايشي و پر شدن با تنش گرما مواژنوتيپ

 B237-12-12,16 ،B4400 ،B301-16-16,3 ،B305-16-16,7 ،B316-17-17,1بومي خلخال، بومي اردبيل، بومي قزوين، 
)) 1992(زفرنانـد و ) 1981(رزيل و هامبلين( ندهاي زير محاسبه شدبا استفاده از فرمولبودند شاخصهاي تحمل  B330-17-17,17و 

  .ها استفاده شد براي تجزيه داده Excelو  SPSSو از نرم افزارهاي 

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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  نتايج و بحث

 B316هاي بومي خلخال و  ژنوتيپ): 1جدول (ا در چهار گروه قرار داد ها ر ژنوتيپ (STI)انتخاب بر اساس شاخص تحمل به تنش 
قرار گرفتند كه هم در شرايط تنش و هم در شرايط بدون تنش عملكرد بااليي  A، در گروه 99/0و  STI 16/1به ترتيب با مقدار 

هاي  قرار گرفتند، ژنوتيپ  Bدر گروه در شرايط نرمال عملكرد بااليي توليد كردند و B301و  B4400هاي  توليد نمودند، ژنوتيپ
B305 بومي قزوين و بومي اردبيل در شرايط تنش عملكرد بااليي داشتند و در گروه ،C هاي  قرار گرفتند و ژنوتيپB330  وB237 

 ضرايب همبستگي بين عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش و. قرار گرفتند Dدر هر دو محيط تظاهر ضعيفي داشته و در گروه 
توان گفت كه شاخص  و مي )2جدول ( دارد راهمبستگي مثبت  باالترين Ysبا  STIشاخص تحمل به تنش نشان داد كه شاخص 

در تعيين ) 1375(سميع زاده . تر مي باشد تر به تنش مناسب هاي با عملكرد باالتر و متحمل براي انتخاب ژنوتيپ  STIتحمل به تنش
ي در ارقام نخود سفيد براساس همبستگي بين عملكرد در شرايط تنش و بدون تنش و هاي حساسيت به خشك مناسبترين شاخص

شاخص مناسبي براي برآورد پايداري عملكرد و ) (STIهاي مقاومت به خشكي نتيجه گرفت كه شاخص تحمل خشكي  شاخص
  .باشد دستيابي به ارقام با عملكرد باال مي

 كرد در واحد سطح و عملكرد در واحد سطح در شرايط تنش و بدون تنشميانگين شاخص هاي تحمل به گرماي عملـ 1جدول 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ys            :شرايط تنش گرمايي،  واحد سطح در در  عملكردYp :واحد سطح در شرايط نرمال در عملكرد ،MP :،شاخص متوسط باروري 

STI             :شاخص تحمل به تنش و GMP :ميانگين هندسي باروري. 

  ضرايب همبستگي بين شاخص هاي تحمل و حساسيت و عملكرد واحد سطح در شرايط تنش و نرمال - 2جدول 

STI MP Ys Yp  

      332/0  Ys  

    *792/0  **838/0  MP  

  **976/0  **881/0  *723/0  STI  
**995/0  **987/0 **875/0 *744/0  GMP 

  به ترتيب معني دار در سطح احتمال يك درصد و پنج درصد*: و **

 كلي گيري نتيجه

(Ys)(Yp)  GMP=√ ميانگين هندسي باروري  

STI= (Yp)(Ys)/( Y p)2  شاخص تحمل به تنش  
Mp= (Yp+Ys)/2  شاخص متوسط باروري

 Ys Yp MP STI GMP ژنوتيپ 

 A 44/224 66/306 55/265 16/1 35/262بومي خلخال 

 C 55/195 65/195 55/195 64/0 55/195بومي اردبيل

 30/218 80/0 81/219 55/245 07/194 بومي قزوين

B237 140 18/215 59/177 51/0 57/173 

B4400 19/125 77/277 48/201 59/0 47/186 

B301 52/128 55/280 53/204 61/0 89/189 

B305 74/170 22/242 48/206 70/0 37/203 

B316 96/222 33/263 14/243 99/0 30/242 

B330 59/122 78/157 18/140 32/0 07/139 
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تنش گرمايي وجود  فقط براي مناطقي كه در آن B305و  B316هاي بومي خلخال، بومي قزوين،بومي اردبيل،  ژنوتيپدر مجموع  

يقات بيشتر از تحق با توجه به افزايش ميانگين دماي كره زمين و حساسيت توليد عملكرد در گياه عدس .دارد توصيه مي شوند
  .نژادي توصيه مي شودهاي مختلف به جنبه
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Abstract  
An experiment perfomed to knowledge of terminal heat tolerant lentil genotypes at the research 
station of Ardabil Azad University located in Hassan Barroog region on May 2009 that in this 
experiment, lentil genotypes nine were evaluated in sress and non- heat stress conditions in split 
plots based on randomized complete blocks design at 3 replications. On based index of heat stress 
(STI), Khakhal native, Ardebil native, Qazvin native, B316 and B305 had high yield in stress 
conditions. B4400 and B301 genotypes had high yield just in normal conditions. 
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