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 ايران علوم گياهان زراعيمجله
)447- 458(3،1389شماره,41دوره

 E-mail: mmshahbazi@abrii.ac.ir 0911-2691623:تلفن مريم شهبازي: نويسنده مسئول*

 شور استان گلستانيران در اراضياهاي بومي گندممطالعه

3فري محمد حسنيو عل2ي كالته عربيمهد،*1مريم شهبازي

 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايرانمحقق،1
طبيقات كشاورزيمركز تحقين، محقق2،3  گلستانيعيو منابع

)11/11/88: تاريخ تصويب-15/4/88: تاريخ دريافت(

دهيكچ

و نيمه خشك ايران مرتبا شوري معضل و برايًدر مناطق خشك  رو به افزايش است

و شناسايي صفات مطلوباستفاده كارآمد ژرم و ميزان پالسم در اصالح نباتات، ارزيابي

و توده80لذا در اين بررسي، ميزان تحمل به شوري. تحمل به شوري آنها ضرورت دارد  رقم

شدبومي از نقاط مختلف ها به ابتدا، درجه تحمل به شوري ژنوتيپ. ايران در دو مرحله انجام

در آق قال در مقايسه با شرايط)dS/m 10شوري حدود(صورت عملكرد دانه در خاك شور 

و بدون محدوديت شوري  اي تعيين آزمايش مزرعه)1377-79( سال2طي) گرگان(نرمال

دان يك سوم ژنوتيپ. شد و نيز سازگاري با شرايط ها براساس عملكرد و تحمل به شوري ه

و در شرايط هيدروپونيك با شوري و سپس در گلخانه موالر كلرور ميلي150منطقه انتخاب

به. سديم مورد ارزيابي قرار گرفتند و شاخص تحمل با معنيشوري همبستگي مثبت داري

K+/Na+و و همبستگي منفي بادار معنيبرگ در گياهان تحت تنش ع بوته،ي سوختگي ارتفا

تا،برگ و ميزان سديم برگ در گياهان تحت نرمالو روز تا رسيدگي در شرايط سنبله روز

و24 توده بومي شماره. تنش داشته است و قدس از عملكرد و ارقام مهدوي، كراس اروند

و ميزان سديم پائيني در+K+/Naتحمل به شوري باال، همچنين نسبت بااليي از  برگ در برگ

. هاي اصالحي جهت اراضي شور بهره برد توان از آنها در برنامه برخوردار بودند، كه مي

.+K+/Na نسبت، شاخص تحمل، عملكرد دانه،شوري، بوميهايگندم:هاي كليديواژه

 مقدمه
يو خشكيرزنده از جمله شوريغيطيمحيها تنش

س بشماري زراعيها ستمياز عوامل مهم محدودكننده در
پديا.نديآيم تغيامل مهموعبه عنوانهادهين ريي در

يشور. اند جوامع گذشته شناخته شدهيخ كشاورزيتار
ش فشاريونها در خاك است كه با افراي فراوانحضور
 مواديجذب معمولدر تداخل محلول خاك،ياسمز
بهييو عدم توازن غذايونيتيسمي القا،ييغذا  وابسته

گايحيآن بر رو مياه تأثيت  ,Pessarakli) گذاردير

طبيها اگرچه خاك. (1994 دريعي شور به طور
نياديزيها قسمت و مه خشك وجودي از مناطق خشك

ز  نادرستي هم در اثر بهره بردارياديدارند، اما مقدار
آبي خصوصاً تحت شرايانسان از اراض  به صورتياريط

ايثانو ميه ا). Jafari, 1994( گردديجاد نيدر بريران ز
ب ازيطبق گزارش فائو  قابلي درصد از اراض40ش

 ,Pessarakli)ند باشميهي ثانوير شوري تحت تأثياريآب

قليها خاك. (1994 و نيياي شور و مهي در مناطق خشك
ا و سطحيران توسعهيخشك بريافته 16-23 بالغ
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ميون هكتاريليم دنشو را از اراضي كشور را شامل
)Siadat et al., 1997(.در استان گلستان، بالغ بر

 استاني درصد از كل اراض38 يعني هكتار 350000
ني مختلف شورداراي درجات آنيمي است كه حدود  از

قليكه شور و حداكثريائيو ت آن كم تا متوسط
dS.m-120-15ي كشاورزي است، در حال حاضر برا

ز و عمدتاً ميمورد استفاده  باشدير كشت غالت
(Izadpanah & Rameshni, 1980) . 

اي معضل شورينظر به گستردگ و دري در جهان ران،
آبيتيريمديهاكنار روش يو غربال سازيابي، ارزياريو

گيكيف گسترده تنوع ژنتيط ازياهان زراعي موجود در
ميار حائز اهميبسيلحاظ تحمل به شور . باشديت

گ در ژرميبطوركل ينوع قابل قبولتياهان زراعيپالسم
و بد ويپالسم ژرميهاونين جهت كلكسيوجود دارد

بسي حائز اهمينژادبهيها كاربرد آنها در برنامه ياريت
گيكيتنوع ژنت. است ياهان نسبت به تنش شوري در

ن از انتقاليهمچن. قرار گرفته استياريمورد مطالعه بس
گي به شورتحمليها ژن طري در ،يق تالقياهان از

). Pessarakli, 1994( بدست آمده استيج مثبتيتان
و دوروم به منظوريكيش تنوع ژنتي افزايبرا  گندم نان
و مقاومتي، سرما وشوريش تحمل در برابر خشكيافزا

ب ، از خويشاوندانيو قارچيروسيويهايماريدر برابر
و Agropyronيها جنسوحشي گندم مانند

Psathyrostachysم  Mujeeb-Kazi et)ودشي استفاده

al., 1995; Soliman et al., 2001) . با اين وجود، به
دليل دشواري تركيب كردن كليه صفات مطلوب، تعداد 
كمي واريته متحمل به شوري از اين طريق بدست آمده 

درياست، بنابراين ارزش استفاده از خويشاوندان وحش
دورگ گيري به منظور باالبردن تحمل به شوري

در.)Colmar et al., 2006(ان مورد بحث استهمچن
گ درياهان بوميحقيقت، مجموعه بردارنده خودگشن

اليامجموعه هاي متنوع از گين و ياه بومي هموژن است
التوانمينش شدهيگز دريد به عنوان ن خالص

كه تنوعيمادام. بكار گرفته شودي اصالحهاي برنامه
غيمحدود   به ارقاميابيدسترقابل دسترس باشد،يا

طرتوانميديجد ن مقاومين والديبيريگق دورگيد از
گيهاپيو ژنوتيبه شور به.ردي پرمحصول صورت

اريبسيك گندم بومي در هند كارچياعنوان مثال گندم

ستاني از حوزه راجكارچيا در منطقهيمقاوم به شور
وي مختلف اصالحيهابا استفاده از روش.دباشميهند 

 با ارقام كارچياين گندم بوميبيريگس از دورگپ
ن رقم اصالحي به عنوان اولKRL 1-4پرمحصول، رقم

 هندي در مركز مطالعات شوريشده متحمل به شور
.)Sing & Chatrath, 2001(بدست آمده است

اگرچه امكان انتخاب گياهان متحمل به شوري با
و برر سي مرحله تأثير تنش در مراحل اوليه رشد گياه

ميزني در پتري ديش امكانجوانه  & Majidi)باشد پذير

Shahbazi, 1994) ،شواهدي نيز وجود دارد كه نشان
در دهد مكانيسم كنترل مي كننده ژنتيكي متفاوتي

و رشد اوليه گياهچه با مراحل انتهايي  مرحله جوانه زني
و توليد دانه وجود دارد و نمو ازيهيبد.رشد  است تنش

فيق تأثيطر و اجزاء مختلف عملكرد،يگيولوژيزير بر اه
م شايبنابرا. دهديمحصول را كاهش بهين د عملكرد دانه

معيعنوان مقيك معذالك. باشدياس معتبريار انتخاب،
چنياز  گزيك سو دقي تفكينشين يهايق سازگاريك

ها را ممكنپيتر ژنوتعيوسيهايا سازگاريخاص
سوينم و از دليگر در مورد تنش شوريديسازد لي، به

غيشرا زميريط دقيهانيكنواخت قي شور، امكان مطالعه
 Pecetti et)ها در برابر تنش وجود نداردپيواكنش ژنوت

al., 1995) . 
 از جمله شورييطيمحيها تحمل در برابر تنش

اس صفت پيچيده  ژن كنترلين كه توسط چندتاي
 حتي در گياهانهاژنبرخي از اينهم هنوزودشو مي

 اند مدلي مانند برنج يا اربيدوپسيس شناسايي نشده
)Flowers, 2004(.گيهدف اصل اهان مقاومي در انتخاب

و رمز موفقيت در بررسييو خشكي شوريها به تنش
يهان مناسب جهت برنامهي، انتخاب والدتنوع ژنتيكي

استفاده مستقيم آنها در اراضي تحتو استياصالح
به. هدف مهم ديگري است،نشت در اين راهبرد كه
و تاكنون در مورد گياه"راهبرد هرمي"  موسوم است

پذيري برنج بكار برده شده است، تعدادي صفت با توارث
 كه برخي از اين صفات قبالً شوند مناسب انتخاب مي

ن صفاتاي.)Colmar et al., 2005(اند خالصه شده
وديت ورود سديم براي محدتوانايي گياه شامل كليدي

ح)Munns & James, 2003(به بخش هوايي  ظ نسبتف،
كه صفت اخير در در بخش هوايي+K+/Naي باال
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Triticeae حائز اهميت است )Gorham, 1994(و تنظيم
و دخالت مواد آلي سازگار اسمزي از طريق تجمع يون ها

)Rhodes & Hanson, 1993(.
سديدد، محدويدر گندم هگزاپلوئ م توسطيت جذب

و انتقال آن به بخش هواير راييشه ، طول عمر برگ
ميافزا هميش و شين موضوع منجر به افزايدهد

م مطالعات ). Schachtman et al., 1992(گردديمحصول
كه ژنتيكي نشان داده بهيهاژناست  تجمعمربوط

-كننده صفت گزينش پتاسيم كنترل kna1 بنام،ميسد
روسديم  Dubcovsky) در گندم نان 4Dكروموزوميبر

et al., 1996; Gorham & Wyn Jones, 1990) و ژن
Nax1بر روي كننده صفت خروج سديم كنترل 

)Lindsay et al., 2004( در گندم دوروم 2Aكروموزوم
و كلرهاژن. قرار دارد ي ديگري براي تنظيم تجمع سديم

آن با دقت در گندم نان شناسايي شده ولي نقشه ژني
مطالعات.)Colmar et al., 2005(تعيين نشده است 

كليط شوريمختلف در شرا انگر باال بودنيبي بطور
سدينسب دري تجمع وم نتبرگ بيجه حساسي در شتريت

بهگندم   نسبت به گندم نان استي شوردوروم
)Gorham et al., 1990 .(كي سنتتيدهاي هگزاپلوئيحت
دليز از والد تتراپلوئين ميد خود، به سديل م،يزان تجمع

 Schachtman et) نشان دادنديشتريبيتحمل به شور

al., 1992) .سدر شه ارقاميريها توپالسم سلولي جو در
سديحساستر به شور بي، غلظت و نسبتيم شتر

K+/Na+و انتقال كمتر از ارقام متحمل ازيتر است ون
درر غلظتياه تحت تأثيگييشه به بخش هواير  آن
 & Flowers)شه استيريتوپالسم سلولهايس

Hajibagheri, 2001) .سو ونيگر نقش مهميدياز
و بسته شدن روزنه بخوبيپتاس  شناخته شدهيم در باز

و بستهين قابل تصور است كه فرآياست، بنابرا ند تعرق
ن بهير كاهش نسبت پتاسيز تحت تأثيشدن روزنه م

گيسد  ).Poustini & Baker, 1994(رديم در برگ قرار
يكيند منابع ژنتتوانمي در هر منطقهياهان بوميگ
ي مختلف برايها مقاومت در برابر تنشي برايمناسب
جداصالح باي ارقام آي تولنرمالد نديد باال به حساب

)Colmar et al., 2005(.گياهانيابيو ارزيآور جمع،لذا 
مد تحت بخصوص از مناطقيبوم ت زمان تنش كه در

محيطوالن باط قرار داشتهي تحت فشار انتخاب و اند

محيشرا و دارند، حائزي سازگاريطيط تياهمارزش
بيگندم سرداربه عنوان مثال،. باشديمبااليي ني از

و برايارقام بوم  مناطقدر كشتي انتخاب شده است
د  ده استيه گرديم توصيغرب كشور به عنوان گندم

)Rastegar, 1992(كو گيو گندم نيبيرير از دورگ
اليگندم بوم ين خارجي سرخ تخم با

Stm/3/Kal//V534/Jit716يهاني بدست آمده كه در زم
م ميزان تحمل مناسبيشور دهدي از خود نشان

)Esmaiilzadeh Moghaddam & Saidii, 2002.( در لذا
اادامه اين راهبرد،  و ارقام تودهبررسينيدر  گندم ها

ن مربوط به مناطق مختلف كشوربومي بهظ از ر تحمل
و با هدف كاربرد در اصالح تحمل به شوري گندميشور

.گرفتند قراريابيمورد ارزنان در استان گلستان

و رو هاشمواد
ا  استاني بوميها توده گندم50 حدود بررسينيدر

و گلستان ژنيها نمونه(مازندران از30و) بانك  نمونه
گ نيسايندم بومارقام و ز ارقام اصالحير مناطق كشور

و در استان گلستان به عنوان شاهدشده ، در مزرعه
ن . گرفتند قراريابي مورد ارزير تحمل به شورظگلخانه از

و ارقام بوم مشخصات توده 1و اصالح شده در جدوليها
. آمده است

اي مطالعات مزرعه
ي گرد آور پروژه شامليي مراحل اجرا77از مهر ماه

شديابيو ارزيارقام بوم  دو ساليط. در مزرعه آغاز
دري گندم بوميها توده1378-79و 1377-78ي زراع

ا( گرگانيقات كشاورزيستگاه تحقيا ستگاهيبه عنوان
قالو)نرمال ا( آق )يستگاه تحت تنش شوريبه عنوان

 شماليلومتريك20ردقالآق. قرار گرفتنديابيمورد ارز
و متوسط بارندگگر  حدودآن ساالنهيگان قرار داشته

ميليم300 يدر گرگان متوسط بارندگ. باشديمتر
مز.متر استيليم550- 600 ساالنه حدود  تحت رعهدر

نصورتياريآب،تنش و آب مورد  رشدياز براينگرفته
طريگ ولين گردي تأميق نزوالت آسمانياهان تنها از يد

ا آب در گرگانستگاهيدر زينيلي تكمياريصورت لزوم
و در زمان برداشت. انجام شد يبردار نمونه،قبل از كشت

في خصوصياز خاك جهت بررس شيزيات  انجامييايميكو
 متوسطو لوميلتيس بافت خاك هر دو مزرعه.ديگرد
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و ژنوتيپ فهرست-1جدول  گلستانان مورد بررسي در اراضي شور استارقام شاهد هاي بومي
 شماره شماره شماره

 نام ژنوتيپ 1378 1377 نام ژنوتيپ 1378 1377 نام ژنوتيپ 1378 1377
11GB1 31 21GB31 61 43NS732/Her//Azd 
22GB2 32 22GB32 62 -Mo/4/ND/.../Nai 
33GB3 33 23GB33 63 -Gov/Az//.../Bow 
44GB4 34 24GB34 64 44Ning No.21 
55GB5 35 25GB35 65 45Appolo 
66GB6 36 -GB36 66 46Sannine/Ald"s" 
77GB7 37 26GB37 67 47Siren 
88GB8 38 27GB38 68 48Soissons 
99GB9 39 28GB39 69 49قدس 
10 10GB10 40 -GB40 70 50قفقاز 
11 11GB11 41 29GB41 71 51مارون 
12 12GB12 42 -GB42 72 52البرز 
13 -GB13 43 30GB43 73 532- زاگرس
14 -GB14 44 31GB44 74 54Inia 
15 -GB15 45 -GB45 75 55فالت 
16 13GB16 46 -GB46 76 56Siren-2 
17 14GB17 47 32هيرمند7757 كاوه 
18 -GB18 48 337858 روشنShaz/Seri//.../Lira 
19 15GB19 49 347959 ماهوتيV73.2312/.../Star 
20 -GB20 50 35سرخ تركمن8060 سرخ تخم 
21 -GB21 51 -زاگرس1-شاهد سرداري 
22 16GB22 52 36تجن2-شاهد اروند 
23 17GB23 53 37طبسي 
24 18GB24 54 38شعله 
25 19GB25 55 39مهدوي 
26 -GB26 56 40كراس اروند 
27 -GB27 57 41كراس سرخ تخم 
28 20GB28 58 -Chen/A.squrrosa//BCN  
29 -GB29 59 -Carchia  
30 -GB30 60 422- طبسي

 سنتتيك-58شماره

و0-30 در عمق، خاك مزرعه تحت تنشيشور
درdS/m  6/10، در زمان كاشتسانتي متر30- 60 و

د 3/18بيش به ترتير دو سال آزمازمان برداشت
ي بوميهاكشت توده. بوده است 2/8pHباdS/m  13و

كميدر سال اول به دل شيك آزمايدر قالب بذريل
با حضور متناوب رقم) به روش رسم نمودار(يمقدمات
5 در فواصل به عنوان شاهد) گندميرقم تجارت(تجن 

ي بوم تودهو رقم60در سال دوم. شده است انجامييتا
باكيدر قالب انتخاب شده در سال اول، طرح آگمنت

و زاگرس حضور دو شاهد دريارقام تجارت( تجن  گندم
 تكرار شدند،) بلوك5(هاكه در داخل بلوك)منطقه

ات داشتيرشد، عمل در طول فصل.ندديگردسهيمقا
و آفات، كود پاشيهاشامل مبارزه با علف بهي هرز

ه آبصورت سرك در و  در صورت لزوميارير سه منطقه
ا شدگرگانستگاهيدر ازيبردار ادداشتي. انجام ها

ميمراحل فنولوژ بيزان آلودگيو عيشايمارهاي به
در سال.ديز انجام گردين)9تا1يبندبا رتبه(منطقه

 رفتن درجه لوله شدن برگ به سنبلهدوم در مرحله به 
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نيب كمتريبه ترت(5تا1يبندو با رتبهيصورت چشم
ب شدييتع)ن درجه لوله شدنيشتريتا پسيهمچن.ن ن

شدياز حادث شدن ني فرورد22خيد در تاريك باد گرم
باي برگ به صورت چشميزان سوختگيم1379 و
تعين3تا0يبند رتبه شدييز در.ن در زمان برداشت

و سنبله مترمربع تعداد2/0 معادليسطح  بارور
كليمربارور،يغ شاخص، عملكرد دانه، زان ماده خشك

گ تعواهيبرداشت  سنبله10.دين گردييوزن هزاردانه
ايبصورت تصادف  ارتفاعون سطح نمونه انتخابي در

ر،بوته وي طول پدانكل، ن تعداد دانهي، همچنسنبلهشك
درپيژنوتبر اساس عملكرد.دشيريگ اندازهسنبلهدر ها
ت) Yp(نرمالطيمح م) Ys(حت تنشو نيانگيو

محپيعملكرد همه ژنوت )نرمالطيها در )n/pYΣكهn

 Stress(شاخص تحمل به تنشد،باشميپيتعداد ژنوت

Tolerance Index ( ديمحاسبه گردفرناندز مطابق معادله
)Fernandez, 1992(:

STI = (Yp.Ys) /  ( )2n/pYΣ

گ اي لخانهمطالعات
18(اي مزرعهآزمايشات شده گزينشيرقام بوما

هيش در شرايك آزمايدر،)ژنوتيپ بايدروپونيط و ك
سديليم150ماريت تي موالر كلرور مار مناسب جهتيم،

-Shahbazi & Mohaghegh)اه گندميگيساز غربال

Doust, 1996) ،ورذب. قرار گرفتندترقيدقسهيمورد مقا
زاگرس(ي رقم گندم تجارت2 به همراهي بوميگندم ها
پس از جوانه.ر ماسه شسته شده كشت شدندد)و تجن

ها، دانهيزن رييرست و تعداد برگي كه از نظرطول شه
مح، داشتنديت مشابهيدر هر توده وضع ييط غذاي به

3تا2در مرحله. افتنديافته هوگلند انتقاليليتعد
شديمار نمكيتيبرگ  رشد سرعتنييتعجهت. آغاز
ايگينسب اه از هر رقميگين مرحله تعدادياه، در

ر و ماده خشك و بخش هوايبرداشت بهييشه  آنها
گ ) گياهان در زمان شروع تيمار(نياهان آغازيعنوان

از.دين گردييتع ت3پس كه هنگامي(ماري هفته از شروع
شديگ) بودافتهيبرگ پنجم توسعه  وهاهان برداشت

رماده خش و بخش هوايك ن تجمعي آنها، همچنييشه
و نسبت پتاسيم، پتاسيعناصر سد سديم م اندازهيم به

تيبراساس مقاد.دشيريگ وير ماده خشك در شروع مار

نيگي رشد نسبسرعتزمان برداشت،   طوليز براياه
ت بيمدت و شدي مقاهاپيژنوتنيمار محاسبه اهانيگ. سه

 حدودي، رطوبت نسب25±2در گلخانه در درجه حرارت 
يكي ساعت تار10ويي ساعت روشنا14و% 70

. شدندينگهدار

جينتا
يا مطالعات مزرعه

بيم و شاخصيولوژيزان عملكرد دانه، عملكرد ك
به روش رسم در سال اوليبرداشت ارقام مورد بررس

ق سهي مقا تحت تنشاس با شاهد در منطقهينمودار، در
ع،شدند ميزان ماده(ملكرد بيولوژيك به عنوان مثال

شكل) خشك بوته در زمان برداشت  در محيط1در
و شور ارائه شده است در منطقه تحت تنش. پتانسيل

ها از نظر عملكرد نسبت به شاهد از شمارهيتعداد اندك
ا. داشتنديبرتر ب)شرايط نرمال(گرگان ستگاهي در ني از
و رقم گندم مورد بررس80 پ از نظرينوتژ8 تنهاي توده

كل%10(عملكرد  رقم از نظر شاخص برداشت9و) از
 رقم عمدتاً از ارقام8نيا. داشتندينسبت به شاهد برتر

ير مناطق بودند كه در مقاطع زمانيسايبومگندم
مي به صورت ارقام تجاريخاص نيهمچن. شدندي كشت
بي ژنوت47 ماده خشك در واحد(يكيولوژيپ عملكرد

در.)1شكل( نسبت به شاهد داشتنديترباال) سطح
ازي ژنوت10،پ از نظر عملكردي ژنوت16،ستگاه شوريا پ

و پ از نظر عملكردي ژنوت41نظر شاخص برداشت
. داشتندينسبت به شاهد برتر)1شكل(يكيولوژيب

دهد كه ارقامي كه ماده بيولوژيك باالتري نتايج نشان مي
لكرد دانه بيشتري نيز در محيط شور توليد كردند از عم
البته اين توليد ماده. در شرايط تنش برخوردار بودند

ارتباط مستقيمي با توليد، خشك در محيط تحت تنش
و شاخص برداشت آنها در شرايط پتانسيل  ماده خشك

ميهب. نداشته است وها رسد از آنجايي كه اين توده نظر
ردار مناسبي برخوارقام بومي از تيپ زراعي كامالً

نيستند، باال بودن بيش از حد ماده خشك بعضي 
.ها در محيط پتانسيل قابل توجيه است ژنوتيپ

 شامل آنهايات زراعيخصوص در سال زراعي دوم،
رستعدادويده سنبلهروز تا تعداد يدن، اجزايروز تا

،)دانه هزار وزنو در واحد سطح سنبلهتعداد(عملكرد
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)شاهد(هاي گندم مورد بررسي با رقم تجن ژنوتيپ) ميزان ماده خشك بوته در زمان برداشت( مقايسه عملكرد بيولوژيك-1شكل
 ).bآق قال،(و در محيط شور)aايستگاه گرگان،(در محيط نرمال

ر و طوليطول ارتفاع،سنبلهشك، طول پدانكل
و سوختگ ميبوته، لوله شدن برگ يزان آلودگي برگ،

ب وتهب 2 در جدول. شده استيريگ اندازههايماريها به
 1378-79 براي سال انس عملكرد دانهيه واريج تجزينتا
 عملكرد4و3 در جداول. منطقه خالصه شده است2 در

ا وو منطقهگرگانستگاهيارقام شاهد در تحت تنش

 دانه عملكرد. در هر بلوك ارائه شده استحيعامل تصح
ديپس از تصحيرد بررسمويهاپيژنوت  ارائه2شكلرح

باي بودن اختالف ارقام در مقادار معني. شده است سه
 محاسبه دار معني با توجه به حداقل اختالف2و1شاهد 

(5يشده در سطح آمار %LSD ( مشخص*با عالمت 
محيبرا LSD عدد.شده است ط شاهدي عملكرد دانه در
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مح1/118 در مترمربعرمگ4/340ط تحت تنشيو در
محدر. بوده است ازچيهط،يهر دو بهها ژنوتيپ كدام

بدار معنيطور . نداشتندنسبت به شاهديشتري عملكرد
ا محيبا %30(پي ژنوت18،ط تحت تنشين وجود، در
و شاخص تحمل به تنش)هاپيژنوت  كه از لحاظ عملكرد
برتري اين. انتخاب شدند به شاهد داشتند،ي نسبيبرتر

دل ژنوتيپ ل غيريكنواختي شرايط مزرعهيها متأسفانه به
و باال بودن . نشددار معني LSDعدددر محيط شور

.)2شكل(
ي مورد بررسي بوميهاپيات ژنوتي خصوصيبرخ

وپي ژنوت5نيانگيميبرا نفيضعپي ژنوت5 برتر و زيتر
سه بهتري جهت مقا5 گندم در جدوليارقام تجار

ا.تخالصه شده اس مياطالعات دهدين جدول نشان
ضعين بهتريب و اليترفين  حدوديها حداقل اختالفنين

طيدر عملكرد دانه در شراكيلوگرم در هكتار 460
م5اطالعات جدول. وجود دارديشور ارقام دهدينشان
محينياز شاخص برداشت پائيبوم و نرمالطي، چه در

دريپائ.ط تنش، برخوردارنديچه در شرا ن بودن عملكرد
و وزن سنبله از كاهش تعداديط تنش ناشيشرا  بارور

م5ن جدوليهمچن. هزاردانه بوده است دهدي نشان
دپين ژنوتيترفيضع مح ررسيها عمدتاً و در  نرمالطيتر

.اند برخوردار بودهياز ارتفاع بلندتر
يا مطالعات گلخانه

گزي ژنوت18 شبانش شده در مزرعهيپ اهد دو رقم
هيش در شرايك آزمايدر  تيدروپونيط و با  mMماريك

سد150 هيج تجزينتا. سه قرار گرفتنديم مورد مقاي كلرور
م6 ها در جدول انس دادهيوار دهد كه اختالفي نشان
مپيژنوت ريگيزان رشد نسبيها از نظر و نسبت بهياه شه

مييقسمت هوا در سطح(م برگ پنجميزان پتاسيو
ر)>05/0Pاحتمال  و خشك وي، وزن تر شه، وزن تر

مييخشك بخش هوا سدي، تعداد برگ، و نسبتيزان م
سديپتاس ) >01/0Pدر سطح احتمال(م برگ پنجميم به

ميمقاد. بوده استدار معني يريگن صفات اندازهيانگير
 ارائه7 آنها در جدولي آماريبند شده همراه با گروه

ژن، كراس ارونديرقم مهدو. شده است ، نمونه بانك
بهي پتاسيو رقم قدس از نسبت باال24شماره م

ميسد و سديزان پائيم در برگ م برگ برخوردارين
.بودند

 گندم بومي تودهو رقم 60 در دانه عملكرد طرح آگمنت برايواريانس تجزيه نتايج-2 جدول
و پتانسيل در  1378-79 در سالدو محيط تحت تنش شوري

MSسي برر مورد صفات براي مربعات ميانگين مقادير  منابع
 راتتغيي

 درجه
 عملكرد دانه آزادي

SOV DFپتانسيل(گرگان ايستگاه)شور(قال آق(
ns 5/15804 45291 بلوك  ns 
16/31214 شاهد  ns 6/56738 *

46/8329 خطا  5/5577  
13/1876 غيرافزايشي  ns 4/8089  ns 

37/10480 باقيمانده  2/4740  
CV (%) 24 2/6 تغييرات ضريب

.دار نيست معنيns درصد5دار در سطح اختالف معني*

در-3جدول  گندمميبو تودهو رقم 60 دانه عملكرد طرح آگمنت براي عملكرد دانه شاهدها

 1378-79 در سال)پتانسيل(گرگان ايستگاه در
)گرم بر متر مربع(ها بلوك شاهدارقام  عملكرد دانه در

12345
9/1140 زاگرس  5/1200  6/1203  3/1345  4/1507  
2/1075 زاگرس  3/1205  1/1395  1/1366  9/1361  
8/1077 تجن  9/980  4/1022  7/1040  5/1319  
6/1032 تجن  5/1386  2/1126  4/1186  7/1122  
5/4326 جمع  2/4773  3/4747  5/4938  5/5311  

7/4615 ميانگين  
38/3991/3271/8096/173-29/72 عامل تصحيح  
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)aايستگاه گرگان،(هاي مورد بررسي با ارقام شاهد در محيط نرمال مقايسه عملكرد دانه ژنوتيپ-2شكل
و شاخص تحمل به شوري در محيط شورو مقايسه عملكرد دان )bآق قال،(ه

در-4جدول  گندم بومي تودهو رقم 60 دانه عملكرد طرح آگمنت براي عملكرد دانه شاهدها
قال در  1378-1379سالدر)شور(آق

)گرم بر متر مربع(ها بلوك شاهدارقام  عملكرد دانه در
12345

4/118 زاگرس  7/260  1/211  2/473  1/442  
9/381 زاگرس  6/431  1/163  3/305  2/349  
9/390 تجن  7/656  7/389  9/367  7/658  
2/579 تجن  2/179  6/446  6/257  5/327  
4/1470 جمع  2/1528  5/1210  1404 5/1777  

0/1403 ميانگين  
-84/1629/31 عامل تصحيح 13/4824/062/93
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وت60 مقايسه خصوصيات زراعي-5جدول و پتانسيل در سال گندمو ارقام شاهد بوميودهرقم  1378-79 در دو محيط تحت تنش شوري
 عملكرد
 دانه

 شاخص
 برداشت

 تعداد
روز تا سنبله

 تعداد
روز تا رسيدگي

سوختگي
 برگ

وزن هزار دانه ارتفاع بوته
تعداد پنجه

 بارور
تعداد پنجه

هاژنوتيپ بارورنا
 شورپتانسيل شورپتانسيل شورپتانسيل شورپتانسيلپتانسيل پتانسيل سيلپتان شورپتانسيل شورپتانسيل

 ژنوتيپ5ميانگين
برتر

1209 598 36/027/0122 158 095793537101 7700

 ژنوتيپ5ميانگين
ترضعيف

496 123 09/005/0136 169 2120 652733120 5801

 رقم2ميانگين
شاهد

1205 370 35/024/0124 159 2120 703032120 5900

 ميلي موالر كلرور سديم 150گيري شده در شرايط هيدروپونيك در محيط نتايج تجزيه واريانس صفات اندازه-6جدول
و توده بومي گندم20در  رقم

MS  بعات براي صفات مورد بررسيمقادير ميانگين مر 
 پتاسيم سديم

 منابع
 تغييرات

 درجه
 آزادي

 نسبت ريشه
به بخش هوايي

 سرعت رشد
 نسبي

 تعداد
 برگ

 وزن خشك
 بخش هوايي

 وزن
 خشك ريشه

 نسبت پتاسيم
ميلي اكي واالن بر ليتر به سديم

19002/0 رقم *0001/0 *95/1 ** 002/0 ** 0001/0 ** 073/0 *2/13 **36/2 *

Cultivar  
60001/000005/073/00003/000001/0039/036/307/1 خطا

Error  
CV(%) 1/151/107/102/161/109/255/316/18

nsن معني . درصد1و5دار در سطح به ترتيب معني **،*ست،يدار

 ميلي موالر كلرور سديم 150ونيك در محيط گيري شده در شرايط هيدروپ مقايسه ميانگين صفات اندازه-7 جدول
و توده بومي گندم20در  رقم

 پتاسيم سديم
 سطوح تيمار

 به ريشه
بخش هوايي

 سرعت
 رشد نسبي

 برگ تعداد
 وزن خشك
 بخش هوايي

 وزن خشك ريشه
نسبت پتاسيم

 ميلي اكي واالن بر ليتر به سديم
GB9 BC223/0ABC 076/0ABC 6/7G0827/0HI 018/0BC 668/0ABC 06/8AB 23/5

GB11 C181/0A080/0BC 2/7CDEF 1047/0GHI 019/0BC 831/0ABCDEF73/6AB 33/5
GB22 C184/0ABCDE 069/0ABC 4/8A1634/0AB 030/0C400/0AB 83/8C53/3
GB23 BC021/0ABCDE 071/0ABC 8/7DEFG 0954/0FGHI 020/0BC 921/0ABCDEF09/6AB 09/5
GB24 BC221/0ABC 077/0A0/9BC 1235/0ABC 027/0AB 637/1EF 75/3AB 18/5
Gb41 AB242/0ABCDE 071/0ABC 4/7H0643/0I016/0BC 926/0CDEF 76/4BC 08/4
AB 237/0ABCDE 074/0ABC 6/7BCD 1093/0ABCDEF 026/0BC 014/1ABCDEF45/5AB 38/5 روشن
AB 239/0BCDE 069/0BC 2/7CDEF 1046/0BCDEFG 025/0BC 740/0A31/9AB 72/5 ماهوتي
AB 254/0DE 065/0BC 2/7G0848/0CDEFGHI 021/0BC 951/0ABCDE 35/7AB 65/5 اروند
BC 216/0BCDE 069/0C0/7DEFG 0953/0EFGHI 021/0BC 738/0ABCD 01/8AB 29/5 شعله

AB 245/0BCDE 069/0ABC 0/8B1260/0A031/0A134/2F97/2A21/6 مهدوي
AB 243/0ABCDE 072/0ABC 2/8FG 0870/0DEFGHI 021/0AB 682/1DEF 95/3A04/6 كراس اروند

NS732 BC 224/0ABC 076/0ABC 2/8BCD 1140/0ABCDEFG 025/0ABC425/1ABCDEF34/5A10/6
Ning No.21AB 239/0AB 078/0ABC 2/8BCD 1135/0ABCD 027/0ABC435/1CDEF 68/4A48/6

AB 231/0ABCD 076/0ABC 4/8BCD 1113/0ABCDEF 025/0AB 517/1CDEF 29/4A31/6 قدس
AB 244/0CDE 067/0AB 8/8FG 0867/0CDEFGHI 021/0ABC293/1CDEF 08/4AB 23/5 قفقاز
A273/0ABCDE 073/0ABC 8/7EFG 0893/0BCDEFGH 024/0BC 909/0ABCDE 42/7A94/5 مارون
Inia BC 220/0ABCDE 074/0AB 8/8G0841/0HI 019/0ABC267/1ABCDEF56/5A45/6

BC 211/0AB 079/0A0/9B1280/0ABCDE 026/0ABC114/1BCDEF 27/5AB 47/5 زاگرس
AB 236/0E064/0ABC 0/8CDE 1068/0ABCDEF 025/0ABC467/1CDEF 65/4A46/6 تجن

آ01/0داري در سطح تفاوت معني، در هر ستون ميانگين هايي كه داراي حروف مشابه التين هستند .دهنداي دانكن نشان نميزمون چند دامنه در
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و شاخص تحمليب همبستگي ضرايبررس  عملكرد
ويط شوريرد مطالعه در شراو صفات مو  چه در مزرعه

 نشان داد كه شاخص تحمل8چه در گلخانه در جدول
ويهمبستگ، به تنش ، سنبله طولباداري معني مثبت

و عملكرد در ) >05/0Pدر سطح احتمال(وزن هزار دانه
و)>01/0P در سطح احتمال(ط نرماليشرا دارد

و معني دهي روز تا سنبلهداري با تعداد همبستگي منفي
 داشته است) >01/0P( تعداد روز تا رسيدگيو
ر)8جدول( م، طول پدانكلشكيو با طول زان لولهيو

جينتا( نداشته استداري همبستگي معنيشدن برگ 
و شاخص تحمليهمچن.)ارائه نشده  به تنشن عملكرد

سديها در مزرعه با نسبت پتاسپيژنوت م برگيم به
)01/0P<(و، تعداد اهيگي رشد نسبسرعت برگ
)05/0P< (هيدر شرا محيدروپونيط  150طيك در
وي همبستگسديم موالر كلروريليم و با دار معني مثبت
سديم  دار معنيوي منفيم برگ پنجم همبستگيزان
)01/0P< (داشته است )8جدول.(

 مقايسه ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان-8جدول
و عملكرد دانه در شرايط تنش با شاخص تحمل به شور ي

دو در گندم ايران بومي تودهو رقم60درصفات مورد بررسي
و  و گلخانهمحيط تحت تنش شوري  پتانسيل در مزرعه

 عملكرد دانه صفات
 شاخص تحمل

 به شوري
-1روز تا سنبله 0918/0 ns - 4004/0 ** 

-1روز تا رسيدگي 0948/0 ns - 4478/0 ** 
-1هارتفاع بوت 1208/0 ns - 4223/0 ** 

10514/0طول سنبله ns 2626/0 *

11572/0وزن هزاردانه ns 2871/0 *

-1 دانه عملكرد 1662/0 ns 3361/0 *

-1سوختگي برگ 0294/0 ns - 2635/0 *

23219/0تعداد پنجه بارور *0810/0 ** 
-2تعداد پنجه نابارور 0069/0 ns - 0857/0 ns 
32661/0سرعت رشد نسبي ns 4954/0 *

-3تعداد برگ 2184/0 ns 4872/0 *

-3سديم 5926/0 ** - 6367/0 ** 
-3پتاسيم 1350/0 ns 1661/0 ns 
35525/0 پتاسيم به سديمنسبت *5847/0 ** 

. درصد1و5دار در سطح به ترتيب معني **و*
ns دار نيست معني.
وو تحت تنشدر شرايط پتانسيل به ترتيب1،2  تيمارتحت،3 در مزرعه،

.گيري شده است گلخانه اندازهشوري در

و نت يريگجهيبحث
سعين حاضريدر بررس كيد در داخلي گرديز

و تودهيمجموعه گردآور  گندمي بوميها شده از ارقام
و كشور، با بررس و شراياستان طي توأم آنها در مزرعه

و براساس صفات زراعيدروپونيه فيك ،يكيولوژيزيو
ويي برخوردارند، شناساي كه از تحمل نسبييهاپيژنوت
آ  شورينده در اصالح گندم به منظور كشت در اراضيدر

مينتا. استفاده شوند  كه بيشتر دهديج سال اول نشان
هري گندم بوميهاپيژنوت  عملكردي منطقه دارادو در

بهو شاخص برداشت كمتري باالتريكيولوژيب  نسبت
اين امر احتماالً به دليل.دهستني منطقه شاهد تجار

هاي ها در گذشته هدف برنامه اين است كه اين ژنوتيپ
اصالحي كمتري به منظور افزايش عملكرد اقتصادي 

. اند بوده
ها در مزرعه نشان دادكه آنهايي كه مطالعه ژنوتيپ

عملكرد دانه بيشتري در شرايط تنش داشتند از ماده 
ش ور برخوردار بودند، اگر بيولوژيك باالتري نيز در محيط

چه اين نتيجه همسو با برخي مطالعات انجام شده در 
هاي كنترل شده نيست ها در محيطارزيابي ژنوتيپ

)Colmar et al., 2005 .(اي در قالب طرح بررسي مزرعه
اآگمنت در سال دوم نشان داد، كه   نرمالستگاهيدر

بدار معني از شاهد به طوريپيچ ژنوتيه يشتري عملكرد
بين داري معنياختالف اساساً شور محيطدرونداشت
جياز نتا).2شكل(مالحظه نشد شاهدهاباها ژنوتيپ

يهاپيد كه آن دسته از ژنوتيآيبدست آمده چنان برم
و از ارتفاع بوته كمتر كه زودرسي مورد بررسيبوم يتر

ب طي چه در شرايشتريبرخوردار بودند، عملكرد دانه
از.اندط تنش كسب نمودهيو چه در شرا نرمال بعضي

و توده  كاوه،، GB11 ،GB23 ،GB24ها شاملاين ارقام
، ماهوتي، اروند، شعله، مهدوي، كراس اروند، روشن

و قفقاز است به. قدس، مارون و كراس اروند ارقام شعله
عنوان ارقام متحمل به شوري توسط سايرين گزارش 

نتايج ).Shahbazi & Mohagh-Doust, 1996(اند شده
 در طول زمانرياخيهاپيژنوتحاضر نشان مي دهد كه 

 قرار توسط انسانيشتريب ظاهراً تحت فشار انتخاب
)8جدول( نتايج جدول همبستگي بين صفات.اند داشته

نيز نشان داد كه ارقام ديررس با ارتفاع بلند تحمل به
مي شوري پائين ا.دهند تري نشان نيپائين بررسيدر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 457 ... مطالعه گندم هاي بومي ايران در اراضي:و همكارانشهبازي

به واسطه كاهش عمدتاًي بوميها بودن عملكرد گندم
و وزن هزاردانه بوده است در گزارشات. تعداد پنجه بارور

نيريسا معيكيز تعداد پنجه بارور به عنوانين يارهاي از
ميمحمهم برايانتخاب  شوديط شور در نظر گرفته

)Siddique Sajjad, 1986(.
،ي در محيط كنترل شدهبه منظور انجام ادامه بررس

بهپيژنوت% 30 و شاخص تحمل ها كه از لحاظ عملكرد
بهي نسبيبرتردر پايان سال دوم شورطيتنش در مح

بررسي در محيط كنترل.انتخاب شدند شاهد داشتند،
سدياهم،)هيدروپونيك(شده  نيت صفت تجمع و زيم

سدينسبت پتاس رايم به تعم در برگ تين حساسييدر
ابه خوبييپ در برابر شوريژنوت ن نظري نشان داد كه از
سايبا نتا  ).Schachtman et al., 1992(ن توافق دارديريج

و شاخص در بين مكانسيم هاي انتخاب هاي فيزيولوژيكي
 ممانعت از ورود،به منظور تحمل به شوري در غالت

و تمايز از مهمترين+K+-Naسديم به بخش هوايي
به مكانيسم و در عنوان فنوتيپها هاي كليدي به ويژه

در بررسي ). Munns et al., 2006(گندم ذكر شده است 
و مزرعه شوردر دانه عملكرد دار معني، همبستگيحاضر

زانيمباو+K+/Na با نسبتيشاخص تحمل به شور
رويريگم برگ اندازهيسد طيدر شرايشي شده در مرحله
 صحتويساز دقت در غرباليايگو،كيدروپونيه

ا.انتخاب بوده است كهييهاپين همه ژنوتي با وجود
ب و خشك  كردندديتول تنشطي در شرايشتريماده تر

سديلزوماً از نسبت پتاس ميم به و سديم باالتر ميزان
ريو تفسيا شات مزرعهيآزما. اند برخوردار نبودهيكمتر

دلينتا غيج آن به زميكنواختيريل در شوريهاني در
مياريبس ايهيبد. باشدي موارد دشوار ن صورتي است در
يها پالسم ژرمي مقدماتيساز انجام غربالي براتوان مي

ا معيمتعدد، از روين طيو در شرايشيارها در مرحله
محي و هيكنواخت گلخانه .ك بهره برديدروپونيط

هاي منتخب در اين ژنوتيپي بعضدر حال حاضر
و رقم بومي24 بانك ژن شماره مانند نمونه،بررسي

و دريريگ در برنامه دورگ، ...مهدوي مركز گندم
 مورد استفاده واقع استان گلستانتحقيقات كشاورزي 

.ه استشد

يسپاسگزار
و حسين محمدي،از آقايان حسن مختارپور

و تودهكه زاده كه مجتبي وهاب  بوميهاي بذور ارقام
مدر اختيسخاوتمندانه را گندم ، گذاشتنداار

ازمه بچنين و ارزشمند آقايدريزحمات انيغ
و احمدرضا رايج فضل حيدريابوال يو همكارراد
اتي در انجام عملي نظرميعبدالرحيمانه آقايصم
يسپاسگزارها برداريو يادداشتيا گلخانه،يزراع

به كشوري علميها پژوهشي شورااز.مينمائيم  نيز
اشتن اعتبار اجراي اين پروژه جهت در اختيار گذ

.سپاسگزاريم
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