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 نان گندم در شوری تنش شرایط تحت دانه عملکرد و برگ کلروفیل محتوای بین ارتباط

 

3دوراک جان و *2دهقانی حمید ،1زاده قلی امیر
 

 مدرس تربیت دانشگاه ،کشاورزی ۀدانشکد ،دانشیار و ارشد کارشناس .2 و 1

 آمریکا ،کالیفرنیا دانشگاه نباتات،  اصالح گروه استاد .3

 (1/6/1333 تصویب: تاریخ - 11/1/1333 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 فتوسنتز میزان افزایش برای اصالحی یها برنامه در مناسبی معیار برگ کلروفیل محتوای گیری اندازه

 تنش شرایط در عملکرد و کلروفیل محتوای شاخص بین ارتباط بررسی منظور به آید. می شمار به برگ

 تنش و نرمال شرایط دو در ،شوری تحقیقات ملی مرکز اتیتحقیق ۀمزرع در گندم پیژنوت 11 شوری،

 متر بر زیمنس دسی 11 و 2 ترتیب به شور و نرمال شرایط در آبیاری آب شوری .شدند ارزیابی شوری

 و کلروفیل محتوای صفات نظر از بررسی مورد های  ژنوتیپ که داد نشان واریانس ۀتجزی نتایج بود.

 میانگین ۀمقایس نتایج .داشتند شوری تنش و نرمال شرایط دو هر در داری معنی اختالف دانه عملکرد

 همچنین و دانه عملکرد میزان بیشترین دارای یزد بومی و روشن شهریار، های ژنوتیپ که داد نشان

 بودند. شوری تنش شرایط در بررسی مورد های ژنوتیپ میان در برگ کلروفیل محتوای بیشترین دارای

 از زیاد عملکرد دارای و متحمل های ژنوتیپ شوری تنش شرایط در که گرفت تیجهن توان می بنابراین

 شرایط در ها عامل به تجزیه و همبستگی نتایج همچنین .ندبرخوردار زیادی برگ کلروفیل محتوای

 انتخاب بنابراین بود. دانه عملکرد با برگ کلروفیل محتوای مثبت ارتباط ۀدهند نشان شوری تنش

 با های ژنوتیپ انتخاب به تواند می شوری تنش شرایط در زیاد برگ کلروفیل محتوای اب های ژنوتیپ

 .شود منجر شوری به متحمل و زیاد عملکرد

 

 .کلروفیل محتوای ،نان گندم دانه، عملکرد شوری، تنش کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 و خشک مناطق از بسیاری در خاک و آب منابع شوری

 کشاورزی محصوالت تولید انایر جمله از و خشک نیمه

 از (Triticum aestivum L). نان گندم کند. می محدود را

 اصلی غذای و است جهان زراعی محصوالت ینتر مهم

 دهد. می تشكیل خشک نیمه و خشک مناطق در را مردم

 ،خاک شوری و اصلی عامل ،آب کمبود ،مناطق این در

 شمار به دانه عملكرد و گیاه رشد کاهش ۀثانوی عامل

 از بخشی حاضر حال در (.Munns et al., 2006) رود می

 گیرند. می قرار استفاده مورد شور خاک و آب منابع

 گیاهان عملكرد بر شوری ریتأث مورد در زیادی تحقیقات

 تحمل که گیاهی جدید های ژنوتیپ شناسایی و زراعی

 انجام نان( گندم ویژه به) دارند شوری برابر در زیادی

 ,.Munns & James, 2003; Colmer et al) تاس گرفته

2006; Munns et al., 2006). اثر دربارة زیادی محققان 

 در اسمزی پتانسیل کاهش دلیل به شوری، تنش مخرب

 فشار کاهش و گیاه آبی تعادل بر ریتأث و ریشه محیط

 گزارش نان گندم شدیر مختلف مراحل در آماس،

 ,.Tester & Davenport, 2003; Munns et al) اند کرده

 ارتفاع پنجه، تولید برگ، گسترش شوری تنش .(2006

 دهد یم کاهش را نان گندم عملكرد و سنبله رشد بوته،

((Maas & Grieve, 1990. مطلوب آبی منابع ازآنجاکه 
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 است، محدود جهان در کشاورزی محصوالت آبیاری برای

 است ناپذیر اجتناب کشاورزی برای شور یها آب از استفاده

 شوری به متحمل ارقام به یابی دست شرایطی، چنین در و

 باشند شوری تنش شرایط در بیشتر عملكرد دارای که

 است. مطرح تنش این اب مقابله های حل راه از یكی عنوان به

 در کردن غربال برای اعتماد قابل های روش نبود طرفی از

 بهبود در مشكل ترین بزرگ بتوان شاید را ای مزرعه شرایط

 ,Munns & James دانست زراعی گیاهان شوری به تحمل

 دافها ترین عمده از عملكرد افزایش اگرچه (.(2003

 ةنحو دلیل به است، شوری به تحمل برای گندم نژادی به

 محیط، از صفت این تأثیرپذیری و پیچیده ژنتیكی کنترل

 چندان ،عملكرد مستقیم گیری اندازه براساس ارقام گزینش

 به توجه با (.Singh & Singh, 2001) نیست سودمند

 صفاتی از توان می گندم در دانه عملكرد کم پذیری وراثت

 انتخاب در دارند، شوری و عملكرد با زیادی همبستگی که

 در برد. بهره شوری به متحمل های الین و ارقام بهتر

 دادند نشان Poustini & Siosemardeh (2004) تحقیقی

 و مثبت همبستگی دانه عملكرد شوری، تنش شرایط در که

 در دارد. گندم در سنبله در دانه تعداد با داری معنی

 بین دار معنی و مثبت همبستگی وجود به مختلف مطالعات

 در آن اهمیت و نان گندم دانه عملكرد و سنبله در دانه نوز

 شده تأکید انتخاب شاخص عنوان به دانه عملكرد بهبود

 ,Ehdaie & Waines, 1989; Grieve & Francios) است

1992.) 

 خسارت گیری اندازه برای متعددی یها شاخص

 این برای ولی ،دارد وجود گیاهان بر شوری از ناشی

 و بر هزینه که است نیاز عملكرد گیری ازهاند به ها شاخص

 تر آسان شاخصی دنبال به باید نتیجه در و است گیر وقت

 تحمل از شاخصی ،کلروفیل پایداری .بود تر هزینه کم و

 تحملم ارقام .(Wang et al., 2001) است تنش به گیاه

 های واریته و هستند باال پایداری شاخص دارای شوری به

 Modhan et) دهند می نشان را یپایدار کمترین حساس

al., 2000.) سبب گلدهی از بعد ةدور در شوری تنش 

 شدن زرد پیری عالمت شود،  می زراعی گیاهان شدن پیر

 برگ کلروفیل محتوای که است هنگامی آن و است برگ

 کاهش طبیعی سبز برگ به نسبت درصد 48 حدود

 گیری اندازه طریق از پیری ةمشاهد بنابراین است. یافته

 (Cha et al., 2002). است بررسی قابل برگ کلروفیل

 برگ کلروفیل محتوای دارای شوری به تحملم ارقام

 کلروفیل محتوای ترین پایین حساس های واریته و زیاد

 .(Modhan et al., 2000) دهند می نشان را برگ

 گیری اندازه برای آزمایشگاهی دقیق و پیچیده های روش

 و Netondo,  (1949) روش از د،دار وجود کلروفیل

(2002) Sairam et al. کلروفیل میزان گیری اندازه برای 

 اسپكتروفتومتر دستگاه از استفاده با آزمایشگاه در

 نسبی محتوای تعیین اخیر های سال در شود. می استفاده

 در دستی متر کلروفیل دستگاه از استفاده با کلروفیل

 دستی متر کلروفیل دستگاه است. یافته رواج مزرعه

 غیرتخریبی و آسان گیری اندازه و بودن هزینه کم دلیل به

 کلروفیل گیری اندازه برای ابزاری عنوان هب تواند می ،گیاه

 .شود استفاده مزرعه در شوری تنش شرایط در برگ

Wang et al. (2001) را سویا برگ کلروفیل میزان 

-SPAD متر کلروفیل دستگاه با شوری مختلف سطوح در

 تنش افزایش که کردند گزارش و کرده گیری اندازه 502

 را برگ کلروفیل میزان متر بر زیمنس دسی 38 تا شوری

 شدن تیره با کلروفیل افزایش این دهد، می افزایش

 Salama et al. (1994) تحقیقی در است. مرتبط ها برگ

 بیان گندم شوری به متحمل و حساس انواع بررسی با

 اثر در حساس های واریته در کلروفیل بتنس که کردند

 در .است متحمل های واریته از کمتر شوری تنش

 تحقیقی با همچنین Araus et al. (1998)  آزمایشی

 محتوای که کردند گزارش گندم های واریته دربارة

 مثبتی همبستگی گندم ۀدان عملكرد و برگ کلروفیل

 اثر در لمتحم هایواریته در کلروفیل محتوای و دارند

 همچنین .است حساس های واریته از بیشتر شوری تنش

Netondo et al. (2004) شوری تنش که کردند گزارش 

 میزان برگ، سطح گیاهی، خشک ةماد کاهش به

 در .شود می منجر سورگوم ای روزنه هدایت و کلروفیل

 فتوسنتز تداوم که کرد بیان Passarkli (2010) تحقیقی

 شرایط تحت معمول حد در لکلروفی غلظت حفظ با

 تنش به تحمل فیزیولوژیكی های شاخص جمله از تنش

 برگ کلروفیل محتوای همچنین آید. می حساب به

 سهولت و دانه عملكرد با قوی همبستگی داشتن دلیل به

 در مفید شاخص یک عنوان به تواند می گیری اندازه

 گندم در تنش شرایط در متحمل های ژنوتیپ انتخاب

 نتایج (.(Shofield et al., 1988 گیرد قرار مدنظر
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 826 ... ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملكرد دانه تحت و همكاران: زادهقلی 

 شرایط در اینكه با کردند مشخص گندم در مطالعات

 محتوای ،نكرد تغییر تورژسانس پتانسیل شوری تنش

 Munns et) یافت کاهش کلروفیل محتوای و نسبی آب

al., 2006; Saffari et al., 2013.)  

 تنش که دهد می نشان همچنین ها پژوهش نتایج

 ةانداز و تعداد تغییر و کلروپالست تخریب موجب یشور

 ،گیاه در شوری آثار از یكی شود. می ها کلروپالست

 ظرفیت و CO2 جذب کاهش و کلروفیل مقدار کاهش

 کاهش .Francisco et al., 2002) ) است فتوسنتزی

 عوامل از ناشی شوری تنش از ناشی فتوسنتز شدت

 نتیجه در و سلول یغشا دهیدراسیون مانند متعددی

 نمک، از ناشی مسمومیت ،CO2 نفوذپذیری کاهش

 در تسریع ها، روزنه شدن بسته دلیل به CO2  کاهش

 ها یمآنز فعالیت تغییر نمک، وجود ۀنتیج در پیری یندافر

 ساختمان تخریب سیتوپالسم، ساختاری تغییرات دلیل به

 فتواکسیداسیون فتوسنتزی، دستگاه و کلروپالست

 و جدید های کلروفیل بیوسنتز از ممانعت و ها کلروفیل

 (.Munns, 2002) است کلروفیل مقدار کاهش نهایت در

 ثبات به شوری تنش تحت کلروفیل غلظت حفظ

  کند. می کمک شرایط این در فتوسنتز

 که رسد می نظر هب ،خاص آزمایشی شرایط هر در

 مشخص ارقام در را فیزیولوژیكی های شاخص بتوان

 آنها از و شناسایی سودمند تطابقی های شواکن عنوان هب

 شوری تنش شرایط با سازگار ارقام تولید و نژادی به برای

 Krishnamurthy et al. (1987) مثال برای کرد. استفاده

 ارقام برگ کلروفیل مقدار که دریافتند خود آزمایش در

 سدیم یون غلظت افزایش با برنج شوری به تحملم

 پیری دوران در برگ روفیلکل کاهش و یافت افزایش

 این .بود شاهد تیمار از تر سریع ،شوری تیمار در برگ

 تحقیق در .بود تر سریع حساس ارقام در کلروفیل کاهش

 ارتباط بررسی منظور به نان گندم ژنوتیپ 53 حاضر

 در گندم ۀدان عملكرد و کلروفیل محتوای شاخص

 زا استفاده امكان و شدند ارزیابی شوری تنش شرایط

 در ارزان و ساده یشاخص عنوان به برگ کلروفیل محتوای

 .شد بررسی شوری به متحمل گندم های ژنوتیپ گزینش

 

 ها روش و مواد

 از (3 )جدول نان گندم ژنوتیپ 53 تحقیق این در

 طرح قالب در و تهیه کرج بذر و نهال اصالح ۀسسؤم

 شرایط دو در تكرار سه با تصادفی کامل های بلوک

 در مطالعه این .شدند ارزیابی شوری(، تنش و نرمال)

 ملی مرکز به وابسته شوری، ملی مرکز تحقیقاتی ۀمزرع

 زراعی سال در یزد استان در واقع شوری تحقیقات

 بررسی مورد های یپژنوت گرفت. انجام 3138-33

 .شدند ارزیابی و کشت خطوط، روی کرتی صورت به

 و متر بر زیمنس دسی 38 آب با شور شرایط در آبیاری

 انجام متر بر زیمنس دسی 2 آب با نرمال شرایط در

 شنی لوم خاک در آزمایش، شروع از قبل .گرفت

 مختلف های یژگیو و گرفت انجام مرکب برداری نمونه

 شد تعیین کاشت محل خاک شیمیایی و فیزیكی

 به خاک آزمون براساس نیاز مورد عناصر (.2 )جدول

 334) فسفره ودک تمامی شد. اضافه مزرعه خاک

 کیلوگرم 68) پتاسه و هكتار(، در خاص فسفر کیلوگرم

 سوپرفسفات منبع از یبترت به هكتار(، در خالص پتاس

 زمین تكمیلی عملیات با همراه پتاسیم سولفات و تریپل

 نیتروژن کیلوگرم 358) نیتروژن کود .شد اضافه خاک به

 ویمسا قسمت سه در نیز اوره( منبع از هكتار در خالص

 .شد اضافه دهی غالف و دهی پنجه کاشت، یها زمان در

 به توجه با و دست با آزمایشی های کرت در بذرها کاشت

 متر در دانه 488 تراکم براساس هزاردانه وزن و نامیه قوة

 شامل آزمایشی کرت هر گرفت. انجام ماه آذر در مربع

 بود. متر سانتی 28 عرض و متر 3 طول به کاشت خط دو

 شوری تعیین برای شرایط دو هر در رشد فصل لطو در

 38 عمق تا و خاک از ریشه ۀتوسع ۀمنطق در خاک

 میزان متوسط گرفت. انجام برداری نمونه متری سانتی

 شرایط در رشد فصل طول در خاک اشباع ةعصار شوری

 زیمنس دسی 6/2 و 4/3 ترتیب به نرمال و شوری تنش

 وجین کوددهی، شامل داشت عملیات ۀکلی بود. متر بر

 در .گرفت انجام گیاه نیاز براساس آبیاری و هرز های علف

 کلروفیل محتوای گیری اندازه برای افشانی گرده ۀمرحل

 استفاده SPAD-502 متر کلروفیل دستگاه از پرچم برگ

 براساس را برگ کلروفیل نسبی غلظت متر کلروفیل .شد

 جذب که موجی طول دو در برگ، از کرده عبور نور مقدار

 کار ةحون .دهد می نشان دارد، تفاوت آنها در کلروفیل

 اول قسمت در که است ترتیب بدین متر کلروفیل

Illuminating و قرمز نور و دارد قرار نور ةتولیدکنند یا 
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 ۀنمون از گذشتن از پس نور و کند می تولید قرمز مادون

 عبوری نور که رسیده Receptors یا گیرنده چند به برگ

 عالئم این کند.  می تبدیل آنالوگ الكتریكی مئعال به را

 ۀوسیل هب آن از پس و شده تقویت فایر آمپلی یک ۀوسیل به

 شود. می تبدیل دیجیتال عالئم به کننده تبدیل یک

 عدد و تفسیر ریزپردازنده ۀوسیل به عالئم آن سپس

 صورت به و شده نمایان نمایش ۀصفح در دیجیتالی

 داشت توجه باید شود.  می نگهداری هحافظ در اتوماتیک

 دهد. می نشان را کلروفیل غلظت از تخمینی SPAD که

 د.دار برگ کلروفیل مقدار با ای قوی همبستگی عدد این

 طول شامل گیاهی صفات ارزیابی منظور به ادامه در

 طول پرچم، برگ طول سنبله، طول بوته، ارتفاع پدانكل،

 سنبله، وزن برداشت، ۀمرحل در ها گره میان وزن ریشک،

 دانه وزن سنبله، در دانه تعداد سنبله، در سنبلچه تعداد

 طور به رقم هر از بوته پنج در صددانه وزن و سنبله در

 از پس شد. یریگ یانگینم و برداری یادداشت تصادفی

 و برداشت آزمایشی واحد هر های بوته محصول، رسیدگی

 ۀمرحل در بوته خشک کل )وزن بیولوژیک عملكرد صفت

 یکوب خرمن ها بوته آن از پس و شد گیری اندازه برداشت(

 نهایت در و شده گیری اندازه دانه عملكرد و ندشد

 مجزا طور به نرمال و تنش شرایط برای برداشت شاخص

 تعداد )برحسب گلدهی تا روز تعداد صفات شد. محاسبه

 درصد 48 اصلی ساقۀ رفتن سنبله به تا کاشت زمان از روز

 فیزیولوژیک رسیدگی تا روز تعداد و کرت( هر یها بوته زا

 درصد 48 رسیدگی تا کاشت زمان از روز تعداد حسب )بر

 شد. برداری یادداشت نیز کرت( هر یها بوته از
 

 آزمایش این در بررسی مورد نان گندم های ژنوتیپ اسامی .3 جدول
 ژنوتیپ شماره ژنوتیپ شماره

 نمارو 22 وریبنیشا اکبری 3
 میهن 21 البرز 2

 3مغان 25 آروم 1

 مروارید 24 آزادی 5

 MV17 28 بم 4

 نژاد نیک 26 بیات 8

 امید 26 باز 6

 پارسی 23 بهاره روشن کراس بک 6

 پیشتاز 18 زمستانه روشن کراس بک 3

 رسول 13 بزوستایا 38

 روشن 12 فالت 33

 سرداری 11 گاسپارد 32

 سایسون 15 هیرمند 31

 سپاهان 14 ینیاا 35

 یزد بومی 18 کارچیا 34

 شهریار 16 3کرج 38

 سیستان 16 1کرج 36

 طبسی 13 کاوه 36

 ویریناک 58 کویر 33

 زرین 53 خازری 28

   شاهه کراس 23

 

 بررسی منظور به ها، داده ۀکلی آوری جمع از پس

 عملكرد و برگ کلروفیل محتوای صفات در تنوع وجود

 اختالفات وجود و بررسی مورد های ژنوتیپ بین دانه

ۀ تجزی شوری، تنش ونرمال  شرایط در آنها بین دار معنی

 و تیمار 53 با تصادفی کامل های بلوک )طرح واریانس

 همچنین پذیرفت. انجام صفات روی بر تكرار(سه 

 عملكرد و برگ کلروفیل محتوای صفات میانگینۀ مقایس

 تفاوت حداقل زمونآ از استفاده با جداگانه طور به دانه

 روابط بررسی منظور به گرفت. انجام (LSD) دار معنی

 ةنحو و دانه عملكرد و برگ کلروفیل محتوای صفات بین
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با  صفات این بین همبستگی ضریب ،یكدیگر بر آنها تأثیر

 شد محاسبه پیرسون همبستگی آزمون ازاستفاده 

(Snedecor & Cochran, 1981). برای نهایت در و 

 شناسایی و صفات بین ةپیچید روابط درک و بررسی

 برای شد. استفاده ها عامل به تجزیه از پنهانی عوامل

 دوران برای و اصلی های مؤلفه روش از ها عامل استخراج

 از .شد استفاده واریماکس چرخش روش از ها عامل

 کفایت بررسی برای بارتلت اسفریسیتی و KMO آزمون

 تنش ونرمال  شرایط دو هر در ها عامل به تجزیه مدل

 از تر بزرگ KMO عدد که  درصورتی شد، استفاده شوری

، باشد دار معنی بارتلت اسفریسیتی آزمون مقدار و 4/8

 ها عامل به تجزیه برای ها داده که است اینة دهند نشان

 های عامل تعداد تعیین برای (.Cattell, 1965) اند مناسب

 بودند یک از تر بزرگ ۀریش دارای که یی ها عامل مناسب،

 کار به ها عامل ضرایب ماتریس برای وشدند  انتخاب

 4/8 عاملی ضرایب ،مستقل و اصلی عامل هر در رفتند.

 گرفته نظر در دار معنی آنها عالمت از نظر صرف باال به

 هایافزار نرم از محاسبات برای .(Cattell, 1965) شدند

 SPSS ver 19 (2010)و SAS ver 9.1 (2011) آماری

 شد. استفاده
 

 است( مكان هر در نقطه 3 متوسط به مربوط خاک های )شوری کاشت از قبل آزمایش اجرای محل خاک های ویژگی برخی .2 جدول

K 
(mg. kg-1) 

P 
(mg. kg-1) 

 اشباع عصارة در لیتر در واالن اکی میلی
pH 

ECe 
(dS.m-1) 

 عمق

(cm) 
 آزمایش شرایط

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

335 2/18 8/38 8/33 4/16 8/8 6/6 2/8 18-8 

323 نرمال 5/36 8/3 4/6 6/18 6/8 4/6 2/4 88-18

65 3/1 6/8 1/1 5/28 2/8 4/6 3/1 38-88

283 3/24 1/42 8/42 6/364 6/3 8/6 6/33 18-8 

366 شوری تنش 8/4 2/16 2/53 6/353 3/8 8/6 63/3 88-18

283 6/1 1/56 6/83 8/233 3/8 1/6 46/33 38-88

 

 بحث و نتایج

 شرایط در بررسی مورد صفات برای واریانس تجزیۀ نتایج

 است. شده داده نشان 1 جدول در شوری تنش و نرمال

 بین دار معنی اختالف گویای واریانس تجزیۀ نتایج

 و نرمال شرایط در برگ کلروفیل محتوای و دانه عملكرد

 نظر از ها ژنوتیپ ینب دار معنی اختالف بود. شوری تنش

 تنوع بیانگر شوری تنش و نرمال شرایط در مذکور صفات

  .است مطالعه مورد صفات برای گزینش امكان و ژنتیكی

 

 نان گندم ژنوتیپ 53 برای شوری تنش و نرمال شرایط در بررسی مورد صفات واریانس تجزیۀ نتایج .1 جدول
 مربعات میانگین

 درجۀ

 آزادی
 کلروفیل مقدار  دانه ملكردع تغییرات منابع

 نرمال  تنش  نرمال تنش

3/183663 ns 4/6168363 **  2/338 ** 3/518 ns 2  بلوک

8/3822863 ** 2/3358633 **  1/85 ** 3/42 * 58  ژنوتیپ

2/434685 6/313328  6/36 6/22 68  آزمایشی اشتباه

3/28 5/11  5/6 6/3  )%( ییراتتغ ضریب 

     ns،*،**درصد. 3و  4دار در سطح احتمال  دار و معنی نی: غیرمع 

 

ژنوتیپ گندم  53نتایج مقایسۀ میانگین  5در جدول 

دار( در هر دو  )حداقل تفاوت معنی LSDروش  نان به

طور  شرایط تنش شوری و نرمال ارائه شده است. همان

وجود  LSDکه تجزیۀ واریانس صفات نشان داد، آزمون 

ها را در مورد صفات مورد  تیپدار بین ژنو اختالف معنی

مطالعه تأیید کرد. در آزمایش شرایط نرمال نتایج 

مقایسۀ میانگین صفت محتوای کلروفیل نشان داد که 

دارای  3کراس روشن زمستانه و کرج  های بک ژنوتیپ

شاهه دارای  های کاوه و کراس بیشترین و ژنوتیپ

 (.5کمترین محتوای کلروفیل برگ بودند )جدول 
 

 

 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 3131 زمستان، 5 ة، شمار54 ةایران، دورگیاهان زراعی علوم  818

 
  

 شوری تنش و نرمال شرایط در (LSD) دار معنی تفاوت حداقل روش به نان گندم های ژنوتیپ در مختلف صفات میانگین مقایسۀ .5 جدول

 دانه عملكرد  کلروفیل مقدار
 ژنوتیپ نام

 تنش نرمال  تنش نرمال

اکبری 86/3511 61/1564  81/41 13/53  وریبنیشا 

 البرز 24/2138 86/1288  64/51 34/55

 آروم 48/2516 11/2586  16/42 51/53

 آزادی 68/3826 48/1632  36/48 44/48

 بم 61/3363 48/1112  86/48 12/54

 بیات 61/3458 36/5435  63/53 23/56

 باز 36/3868 36/2565  18/13 32/58

 بهاره روشن کراس بک 88/3668 88/5384  84/42 34/56

 زمستانه روشن کراس بک 24/2463 11/1351  14/42 14/48

 بزوستایا 24/2518 88/3338  66/53 86/42

 فالت 61/2828 86/2163  84/56 11/48

 گاسپارد 88/3168 48/2366  26/41 53/45

 هیرمند 88/2814 61/3464  83/55 86/51

 اینیا 36/3163 48/2632  35/56 32/55

 کارچیا 48/3816 11/2266  51/53 81/56

 3کرج 38/2385 61/2548  33/42 62/44

 1کرج 11/3881 88/1858  86/51 42/48

 کاوه 88/3218 88/1368  18/53 24/53

 کویر 86/3386 11/2856  12/53 83/43

 خازری 38/3613 61/2324  83/56 42/53

 شاهه کراس 64/1431 36/2513  86/45 34/52

 مارون 11/2841 36/2855  54/52 64/54

 میهن 36/3813 88/2664  81/56 26/45

 3مغان 11/2666 36/5533  11/41 66/56

 مروارید 38/3323 61/3584  43/51 65/54

23/41 61/42  36/3535 88/3464 MV17 

 نژاد نیک 88/2264 11/1826  82/48 38/56

 امید 88/3668 48/1282  43/43 46/55

 پارسی 88/2554 61/1864  86/48 43/54

 پیشتاز 86/3463 61/1654  36/53 26/52

 رسول 88/3248 64/3566  43/58 68/56

 روشن 88/5818 61/1454  61/83 33/45

 سرداری 11/1866 61/2364  86/48 65/56

 سایسون 38/3645 36/2255  86/53 52/41

 سپاهان 38/3385 86/1268  16/53 28/51

 یزد بومی 55/1425 48/5885  36/48 36/41

 شهریار 64/5461 11/2611  26/46 26/42

 سیستان 48/3536 86/2868  66/41 52/45

 طبسی 86/3226 61/1424  64/41 66/45

 ویریناک 88/3324 36/2345  33/54 46/51

 زرین 48/3236 61/1838  43/53 13/48

64/6 68/8  18/3438 68/3858 LSD (5%) 

26/38 38/3  68/2336 28/3163 LSD (1%) 
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Quarrie et al. (2006با استفاده از مكان )  یابی

( نشان دادند که در گندم QTLهای صفات کمی ) ژن

بر  SPADشده با دستگاه  گیری محتوای کلروفیل اندازه

Yang  et al. (2007 )قرار دارد، ولی  A6روی کروموزوم 

افزایشی بر روی  QTLگزارش کردند که چهار 

گندم قرار دارند.  A6و  A3( ،2 )A4های  کروموزوم

نتایج مقایسۀ میانگین برای صفت عملكرد دانه نشان داد 

دارای بیشترین عملكرد  3های بیات و مغان  که ژنوتیپ

های رسول و مروارید دارای کمترین  دانه و ژنوتیپ

 (.5عملكرد دانه در شرایط نرمال بودند )جدول

 در کلروفیل محتوای صفت میانگینۀ مقایس نتایج

 روشن، های ژنوتیپ که داد نشان شوری تنش شرایط

 محتوای بیشترین دارای سرداری و یزد بومی شهریار،

 دارای پیشتاز و سپاهان باز، های ژنوتیپ و برگ کلروفیل

 شوری تنش شرایط در برگ کلروفیل محتوای کمترین

 صفت نظر از شوری تنش شرایط در (.5 )جدول بودند

 یزد بومی و روشن ،شهریار های ژنوتیپ دانه، عملكرد

 و باز آزادی، های ژنوتیپ و دانه عملكرد بیشترین دارای

 (.5 )جدول بودند دانه عملكرد کمترین دارای مروارید

 هایی کربوهیدرات کاهش سبب سدیم کلرید با شوری

 یندافر اصلی مراحل و ها سلول رشد برای که شود می

 ةدکنن تعیین فتوسنتز .اند ضروری آن سرعت و فتوسنتز

 در آن حفظ توانایی و است گیاهان عملكرد و رشد اصلی

 مهم عملكرد ثبات حفظ برای محیطی های تنش شرایط

 ۀواسط به برگ محلول های کربوهیدرات تجمع .است

 برگ بیشتر فتوسنتزی توان و کلروفیل بیشتر غلظت

 که اند کرده گزارش Martin et al. (1993) .است

 تنظیم در محلول های کربوهیدرات همانند ترکیباتی

 محتوای کل دارند. تأثیر حفاظتی های سازوکار و اسمزی

 کاهش یابد. می کاهش شوری تیمار تحت کلروفیل

 بیشتر فعالیت دلیل به شوری تنش شرایط در کلروفیل

 ,.Reddy et al) است شده گزارش کلروفیالز آنزیم

 نظیر رشد ةکنند تنظیم مواد از بعضی همچنین. (2005

 آنزیم این فعالیت تحریک موجب اتیلن و اسید یکآبسز

 تنش شرایط تحت پرولین تولید افزایش شوند، می

 کلروفیل ساخت ةماد پیش که گلوتامات شود یم موجب

 شرکت کلروفیل بیوسنتز مسیر در کمتر است پرولین و

 درطور کلی  به (Drazkiwicz, 2000). باشد داشته

 برگ، سن شافزای با شوری تنش ونرمال  شرایط

 در ولی، یابد می کاهش گیاه و برگ کلروفیل محتوای

Na سمی های یون تجمع دلیل به شوری، تنش شرایط
 و +

-
Cl

 و است بیشتر و تر سریع ها برگ شدن پیر شدت 

 است بیشتر حساس های ژنوتیپ در برگ پیری تسریع

(Passarkli, 2010.) 

 ینمیانگۀ مقایس نتایج شده گفته مطالببا توجه به 

 روشن شهریار، های ژنوتیپ که داد نشاندر این مطالعه 

 بیشتریننیز  و دانه عملكرد بیشترین دارای یزد بومی و

 بررسی مورد های ژنوتیپ میان در برگ کلروفیل محتوای

 توان می پس .(5 )جدول بودند شوری تنش شرایط در

 شوری شرایط در که گیاهانی کلروفیل محتوای گفت

 آنها بیشتر در و گیرد می قرار تأثیر تحت گیرند، می قرار

 شوری به متحمل گیاهان میان، این در یابد. می کاهش

 محتوای کاهش این توانند می دارند،زیادی  عملكردکه 

 نیز برگ کلروفیل محتوای .کنند تعدیل را کلروفیل

 زیاد عملكرد دارای ارقام با خوبی تطبیق اینكه ۀواسط به

 ارقام گزینش برای تواند می رد،دا شوری تنش شرایط در

 ها هزینه و وقت در جویی صرفه برای و رسیدگی از قبل

 خسارت گیری اندازه برای که درحالی .کار گرفته شود به

 آن اجزای و عملكرد شاخص از استفاده با شوری از ناشی

 ةنحو دلیل به طرفی از ،است نیاز زیادی هزینه و وقت به

آثار  از دانه عملكرد پذیری تأثیر و دهپیچی ژنتیكی کنترل

 مستقیم گیری اندازهبراساس  ارقام گزینش محیطی،

 بنابراین .است برخوردار کمی سودمندی از عملكرد

 عملكرد با داری معنی همبستگی دارای صفات توان می

 آزمایش در کلروفیلمقدار ) شوری تنش شرایط در دانه

 داد قرار اولویت در نژادی به های برنامه دررا  حاضر(

 .(4)جدول 
 

 دانه عملكرد و کلروفیل مقدار بین همبستگی .4 جدول

 گندم در شوری تنش و نرمال شرایط در
  کلروفیل میزان

 صفت
  نرمال  شوری تنش

13/8 **  81/8 ns  دانه عملكرد 

ns ،**درصد 3دار در سطح احتمال  دار و معنی : غیرمعنی. 
 

 نرمال شرایط در ستگیهمب ضرایب از حاصل نتایج

 دانه عملكرد و برگ کلروفیل محتوای بین که داد نشان
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 تنش شرایط در ولی ندارد، وجود داری معنی همبستگی

 محتوای با را داری معنی همبستگی دانه عملكرد شوری

 عملكرد مثبت همبستگی (.4 )جدول داد نشان لیکلروف

 با هک است آن دهندة نشان برگ کلروفیل مقدار با دانه

 داشته افزایش دانه عملكرد برگ، کلروفیل محتوای افزایش

 تنش شرایط در که گرفت نتیجه توان می همچنین است.

 محتوای از زیاد عملكرد دارای و متحمل های ژنوتیپ شوری

 نیز محققان از بسیاری برخوردارند. زیادی برگ کلروفیل

 کلروفیل محتوای و دانه عملكرد بین را مثبتی همبستگی

 & Araus et al., 1998; Kabanova) کردند گزارش برگ

Chaika, 2001; Ramesh et al., 2002; Boggs et al.,. 

2003; Bronson et al., 2003).  

 صفت 36 شوری تنش و نرمال شرایط در

 گرفته کار به ها عامل به تجزیه برای شده، گیری اندازه

 KMO مقادیر که است یادآوری شایان .شدند

 اسفریسیتی آزمون بودن دار معنی نیز و آمده ستد هب

 متغیرهای همبستگی مقادیر بودن کافی بیانگر بارتلت

 به تجزیه مدل کفایت و ها عامل به تجزیه برای اولیه

 در بود. شوری تنش و نرمال شرایط دو هر در ها عامل

 عامل پنج ،ها عامل به تجزیه از پس نرمال شرایط

 از درصد 34/66 رمجموعد ها عامل این شد. مشخص

 سهم (.8 )جدول کردند توجیه را ها داده کل تنوع

 ،23/33 ،41/36 ،53/12 ترتیب به پنجم تا اول یها عامل

 (.8)جدول شد برآورد درصد 46/8 و 53/6

 
 واریانس درصد و درصد به ویژه مقدار ویژه، مقادیر .8 جدول

 اصلی یها مؤلفه روش به شده استخراج عامل پنج برای تجمعی

 گندم در نرمال شرایط در
 تجمعی واریانس % ویژه مقدار ویژه مقدار ها عامل

3 61/4 53/12 53/12 

2 11/1 41/36 35/48 

1 83/2 23/33 38/82 

5 43/3 53/6 46/68 

4 36/3 46/8 34/66 

 

 را ها داده تغییرات از میزان بیشترین که اول عامل

 و بزرگ ایبضر دارای درصد(، 53/12) کرد توجیه

 سنبلچه تعداد سنبله، در دانه تعداد صفات برای مثبت

 آن که است سنبله وزن و سنبله در دانه وزن سنبله، در

 .کرد ینامگذار عملكرد اجزای بر  مؤثر عامل توان یم را

 توجیه را ها داده تغییرات از درصد 41/36 که دوم عامل

 تعداد صفات برای مثبت و بزرگ ضرایب دارای کند، یم

 و بوته ارتفاع میانگره، وزن صددانه، وزن بارور، پنجۀ

 ارتفاع بر مؤثر عامل توان یم را آن و است كلنپدا طول

 این براساس انتخاب نهاد. نام اقتصادی عملكرد یا بوته

 عملكرد و بلند ارتفاع با هایی ژنوتیپ گزینش به عامل،

 23/33 که سوم عامل .شود یم منجر بیشتر اقتصادی

 ضرایب دارای کند، یم توجیه را ها داده تغییرات از رصدد

 تا روز تعداد کلروفیل، مقدار صفات برای مثبت و بزرگ

 برای منفی ضریب و رسیدگی تا روز تعداد و گلدهی

 بر مؤثر عامل توان یم را آن و است پرچم برگ طول

 که چهارم عامل کرد. ینامگذار رسیدگی خصوصیات

 دارای کند، یم توجیه را ها داده تغییرات از درصد 53/6

 عملكرد ریشک، طول صفات برای مثبت و بزرگ ضرایب

 عامل توان یم را آن و است دانه عملكرد و بیولوژیک

 ضرایب این (.6 )جدول نهاد نام دانه عملكرد بر مؤثر

 مقادیر از برخوردار های ژنوتیپ که است آن دهندة نشان

 انتخاب دارند. بیشتری عملكرد چهارم، عامل زیاد

 به تواند یم چهارم عامل افزایش براساس ها ژنوتیپ

 مورد جمعیت در نرمال شرایط رد عملكرد افزایش

 46/8 که پنجم عامل در مؤثر صفات شود. منجر مطالعه

 طول شامل کند یم توجیه را ها داده تغییرات از درصد

 با برداشت شاخص و زیاد بسیار و مثبت ضریب با سنبله

 بر مؤثر عامل توان یم را عامل این بودند. نفیم ضریب

 (.6 )جدول نهاد نام برداشت شاخص

 ها عاملدر شرایط تنش شوری نیز پس از تجزیه به 

 44/64درمجموع  ها عاملپنج عامل مشخص شد. این 

(. 6را توجیه کردند )جدول  ها دادهدرصد از تنوع کل 

، 84/28، 15/28ترتیب  ی اول تا پنجم بهها عاملسهم 

(. عامل 6درصد برآورد شد )جدول 23/8و  82/3، 11/31

درصد( از تغییرات  15/28اول که بیشترین میزان )

را توجیه کرد دارای ضرایب بزرگ و مثبت برای  ها داده

كل، نصفات محتوای کلروفیل برگ، ارتفاع بوته، طول پدا

( و آن 3)جدول  استعملكرد بیولوژیک و عملكرد دانه 

ی کرد. این نامگذارعامل مؤثر بر عملكرد دانه  توان یمرا 

 از برخوردار های ژنوتیپ آن است که دهندة ضرایب نشان

 انتخاب دارند. بیشتری اول، عملكرد عامل زیاد مقادیر
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 811 ... ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملكرد دانه تحت و همكاران: زادهقلی 

افزایش  به تواند یم اول عامل افزایش براساس ها ژنوتیپ

مطالعه  مورد جمعیت شرایط تنش شوری درر د عملكرد

ب بزرگ و مثبت صفات محتوای ضرای شود. منجر

دهندة  کلروفیل برگ و عملكرد دانه در عامل اول نشان

ارتباط قوی و مثبت بین این صفات در شرایط تنش 

همبستگی مثبت بین این  بیضرشوری است. همچنین 

ها  دو صفت در شرایط تنش شوری، نتایج تجزیه به عامل

که در توان نتیجه گرفت  کند. بنابراین می را تأیید می

های متحمل و دارای عملكرد  شرایط تنش شوری ژنوتیپ

 زیاد از محتوای کلروفیل برگ زیادی برخوردارند.

 
 گندم در نرمال شرایط در واریماکس دوران و اصلی یها مؤلفه روش به ها عامل به تجزیه در عاملی ضرایب .6 جدول

 4 عامل 5 عامل 1 عامل 2 عامل 3 عامل صفات

 -82/8 88/8 -58/8 -84/8 83/8 ریشک طول

 86/8 34/8 86/8 -21/8 33/8 سنبله در دانه تعداد

 88/8 58/8 38/8 88/8 -88/8 بارور پنجۀ تعداد

 11/8 33/8 58/8 -85/8 81/8 سنبله در سنبلچه تعداد

 11/8 28/8 -88/8 82/8 -83/8 پرچم برگ طول

 -23/8 88/8 -22/8 65/8 84/8 صددانه وزن

 -83/8 86/8 35/8 18/8 63/8 سنبله در دانه وزن

 24/8 38/8 24/8 88/8 23/8 میانگره وزن

 -83/8 38/8 83/8 12/8 33/8 سنبله وزن

 33/8 83/8 86/8 -88/8 85/8 کلروفیل میزان

 55/8 16/8 82/8 86/8 31/8 بوته ارتفاع

 35/8 -88/8 65/8 -38/8 32/8 گلدهی تا روز تعداد

 -83/8 25/8 65/8 14/8 36/8 رسیدگی تا روز تعداد

 65/8 34/8 81/8 23/8 14/8 سنبله طول

 25/8 54/8 -15/8 48/8 88/8 كلنپدا طول

 -65/8 22/8 -35/8 86/8 52/8 برداشت شاخص

 -83/8 61/8 38/8 12/8 23/8 بیولوژیک عملكرد

 32/8 63/8 36/8 14/8 28/8 دانه عملكرد

 
ه درصد و درصد واریانس . مقادیر ویژه، مقدار ویژه ب6جدول 

ی اصلی ها مؤلفهروش  بهشده  تجمعی برای پنج عامل استخراج
 شوری در گندم در شرایط تنش

 واریانس تجمعی مقدار ویژه % مقدار ویژه ها عامل

3 65/5 15/28 15/28 

2 88/1 84/28 13/58 

1 58/2 11/31 62/43 

5 61/3 82/3 15/83 

4 33/3 23/8 44/64 

 

 را ها داده تغییرات از درصد 84/28 که دوم عامل

 صفات برای مثبت و بزرگ ضرایب دارای کند یم توجیه

 تا روز تعداد سنبله، در سنبلچه تعداد ریشک، طول

 توان یم را آن و است رسیدگی تا روز تعداد و گلدهی

 کرد ینامگذار رسیدگی خصوصیات بر مؤثر عامل

 بیشتری صتفر ،سنبله و ساقه زودتر ظهور (.3 )جدول

 از تا دهد یم قرار بوته اختیار در دانه شدن پر برای را

 دما افزایش و شدید تنش وقوع از قبل موجود رطوبت

 بین باید اصوالً کند. برداری بهره دانه کردن پر برای

 سنبله ظهور تا روز تعداد و رسیدگی تا روز تعداد

 عامل در نكته این که باشد داشته وجود قوی ارتباطی

 که سوم عامل (.3 )جدول شود یم دیده خوبی به مدو

 دارای کند یم توجیه را ها داده تغییرات از درصد 11/31

 سنبله، در دانه تعداد صفات برای مثبت و بزرگ ضرایب

 توان یم را آن و است سنبله وزن و سنبله در دانه وزن

 (.3 )جدول کرد ینامگذار عملكرد اجزای بر مؤثر عامل

 توجیه را ها داده تغییرات از درصد 82/3 هک چهارم عامل

 برای صفات برای مثبت و بزرگ ضرایب دارای کند یم

 و است صددانه وزن و بارور پنجۀ تعداد پرچم، برگ طول
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 3131 زمستان، 5 ة، شمار54 ةایران، دورگیاهان زراعی علوم  815

 

 یگذار نام اقتصادی عملكرد بر مؤثر عامل توان یم را آن

 23/8 که پنجم عامل در مؤثر صفات (.3 )جدول کرد

 وزن شامل کند یم توجیه را ها داده تغییرات از درصد

 این و بودند برداشت شاخص و سنبله طول میانگره،

 نهاد نام برداشت شاخص بر مؤثر عامل توان یم را عامل

 (.3 )جدول

 
 یها مؤلفه روش به ها عامل به تجزیه در عاملی ضرایب .3 جدول

 گندم در شوری تنش شرایط در واریماکس دوران و اصلی
 4 5 1 2 3 صفات

 -53/8 -24/8 -25/8 82/8 23/8 ریشک طول

 31/8 -53/8 68/8 38/8 -31/8 سنبله در دانه تعداد

 13/8 83/8 -81/8 12/8 25/8 بارور پنجۀ تعداد

 -38/8 -13/8 56/8 41/8 -86/8 سنبله در سنبلچه تعداد

 81/8 62/8 25/8 24/8 28/8 پرچم برگ طول

 -33/8 62/8 -86/8 -22/8 38/8 دانه صد وزن

 -35/8 26/8 68/8 -88/8 33/8 سنبله در دانه وزن

 41/8 83/8 82/8 15/8 56/8 میانگره وزن

 -88/8 84/8 31/8 -84/8 88/8 سنبله وزن

 33/8 -38/8 34/8 23/8 63/8 کلروفیل میزان

 -85/8 21/8 82/8 38/8 33/8 بوته ارتفاع

 -33/8 -24/8 -88/8 68/8 -83/8 گلدهی تا روز تعداد

 82/8 82/8 82/8 68/8 26/8 رسیدگی تا روز ادتعد

 84/8 -88/8 -84/8 22/8 35/8 سنبله طول

 84/8 28/8 82/8 -22/8 63/8 كلنپدا طول

 86/8 -38/8 -31/8 -22/8 -48/8 برداشت شاخص

 88/8 22/8 21/8 18/8 86/8 بیولوژیک عملكرد

 36/8 34/8 81/8 28/8 61/8 دانه عملكرد

 
 از گندم در دانه ذخایر شدن رپ ةونح و نمو و رشد

  :(Kobata et al., 1992) ردیگ یم منشأ مهم منبع سه

 برگ اغلب،) ها برگ در شده تولید های دراتیکربوه .3

 عمل طی در افشانی گرده از پس ها( ریشک و پرچم

 ها دانه به مستقیم طور به و شوند می جاری فتوسنتز

 از پس شده تولید یها دراتیکربوه .2 یابند؛ می انتقال

 ساقه در موقت طور هب دانه به انتقال از قبل افشانی گرده

 از قبل شده تولید های دراتیکربوه .1 شوند؛ می  خیرهذ

 در و شوند می  ذخیره ساقه در اساسی طور هب افشانی گرده

 کوتاه علت هب .ابدی یم انتقال ها دانه به دانه شدن پر طی

 اثر در ها برگ پیری یعتسر و گیاه رشد ةدور طول شدن

 انتقال و جاری کلروفیل و فتوسنتز شوری، تنش

 مستقیم طور هب ها دانه به شده تولید های دراتیکربوه

 ۀدان کم عملكرد یاحتمال علت و یابد می کاهش

 پیر تسریع توان می را مروارید و باز آزادی، های ژنوتیپ

 رشد ةدور طول شدن کوتاه نتیجه در و ها برگ شدن

 مواد از مهمی بخش رسد یم نظر هب کرد. عنوان اهگی

 از گندم های ژنوتیپ ۀدان شدن پر برای نیاز مورد

 محتوای مثبت ۀرابط که شود یم نیتأم جاری فتوسنتز

 با شوری تنش شرایط در دانه عملكرد و برگ کلروفیل

 این بیانگر ها عامل به تجزیه و همبستگی نتایج به توجه

 و هماهنگ یندهایافر ۀنتیج در گیاه رشد .است موضوع

 تحت فیزیولوژیک یندهایافر است. فیزیولوژیک منظم

 ها تنش به گیاه پاسخ در و اند مختلفی عوامل ریتأث

 فرایندهای ترین مهم جمله از فتوسنتز .دارند اهمیت

 در هوا کربن آن طی در که است گیاهان فیزیولوژیكی

 ،سنتزفتو محصول شود. می وارد گیاهی متابولیسم

 تشكیل را گیاه خشک ةماد درصد 38 به نزدیک

 تغییرات فتوسنتز در تغییر کمترین با بنابراین ،دهد می

 آید. می وجود هب زراعی محصوالت عملكرد در زیادی

 مختلف عوامل ریتأث تحت تواند می فتوسنتز شدت

 فتوسنتز بر که است عواملی از شوری گیرد. قرار محیطی

 شوری تنش گذارد. می ریتأث نآ جانبی فرایندهای و

 این نسبت که دهد می کاهش را برگ کلروفیل محتوای

 شوری غلظت و گیاهان شوری به تحمل به کاهش

 در دارد. بستگی کاررفته به آب و خاک در موجود

 افزایش کلروفیل محتوای شوری به متحمل یها گونه

 برگ کلروفیل محتوای حساس، یها گونه در اما ،یابد می

  .(Ashraf & McNeilly, 1988) یابد می کاهش

 کند، می رشد شور شرایط در گیاه که هنگامی

 سطح رشد، میزان نتیجه در و آن فتوسنتزی فعالیت

 ,Santos) یابد می کاهش کلروفیل محتوای و برگ

 خاک محلول در موجود کاتیون ترین غالب سدیم (.2004

 و دیمس تجمع بر ای فزاینده اثر شوری تنش است. آب و

 حساسیت زراعی گیاهان از بسیاری دارد. گیاه در کلر

 تجمع علت به موضوع این که دارند شور شرایط به زیادی

 در اختالل بر آن ریتأث و سلول داخل در سدیم یون

 ،ها میآنز از بسیاری فعالیت اسمزی، تنظیم و یونی تعادل

 سدیم فراوانی است. کلروفیل محتوای و سلول متابولیسم

 گیاه توسط پتاسیم جذب به لطمه سبب خاک در
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 814 ... ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملكرد دانه تحت و همكاران: زادهقلی 

 میزان در گیاهان اینكه با (.Turan et al., 2009) شود می

 سبب شوری نهایت در ،اند  متفاوت شوری به تحمل

 افت با اغلب ،کاهش این شد. خواهد آنها رشد کاهش

 معلول تواند یم خود که است مرتبط فتوسنتزی ظرفیت

 (.(Santos, 2004 باشد کلروفیل محتوای در کاهش

 تنش شرایط در ویژه به موضوع، این علت ترین مهم

 کلروفیل سنتز در مؤثر های یمآنز فعالیت کاهش شدید،

ALA)- )است آن تولید و دهیدرژناز Santos, 2004).) 

 کلروفیل محتوای صفت که رسد نمی نظر به بنابراین

 نظر به باشد. شوری به تحمل برای مناسبی مالک

 جذب در محدودیت طریق از شوری شتن رسد می

 یسم و گیاه ةاستفاد قابل آب کمبود غذایی، عناصر

 سلولی رشد قدرت کاهش سبب غذایی، عناصر بودن

 نهایت در و فتوسنتز برگ، سطح کاهش و شود می

 سبب موارد این دارد. دنبال به را کلروفیل محتوای

 رشد کاهش نتیجه در و تولیدی کربوهیدرات کاهش

 عملكرد کاهش نهایت در و شود می گیاه مختلف اجزای

  دارد. پی در را دانه

 تنش شرایط در میانگین ۀمقایس نتایج به توجه با

 دارای یزد بومی و روشن شهریار، های ژنوتیپ شوری

 میان در بیشتری عملكرد و کلروفیل محتوای

 آنها توان یم و (5 )جدول بودند بررسی مورد های ژنوتیپ

 این در شوری تنش شرایط در متحمل یها ژنوتیپ را

 محتوای بودن بیشتر رسد می نظر به .کرد معرفی تحقیق

 یزد بومی و روشن شهریار، های ژنوتیپ در برگ کلروفیل

 حفظ و (سبزمانی )حفظ برگ پیری در ریتأخ علت هب

 Safari .باشد دانه شدن پر ۀمرحل در کلروفیل محتوای

et al. (2013) عملكرد بین قوی مثبت ۀرابط به اشاره با 

 کاهش از نشان را کلروفیل افزایش کلروفیل، محتوای و

 ها برگ کمتر سطح در کلروفیل تجمع و برگ سطح

 تغییرات نیز Machado & Paulsen (2001) .دانند می

 کاهش ،ها برگ شدن ای لوله مانند سریع فیزیولوژیكی

 یسازوکارها جزء را ای روزنه تحمل افزایش و برگ سطح

 این در .اند دهکر معرفی شوری و خشكی تنش از اجتناب

 و روشن شهریار، های ژنوتیپ گفت توان می نیز آزمایش

 تنش از اجتناب سازوکارهای از استفاده با یزد بومی

 و نسبی آب محتوای حفظ برگ، سطح کاهش همانند

 خشكی با مقابله به کلروفیل محتوای افزایش همچنین

 زیاد تحمل همچنین .اند رداختهپ شوری تنش از ناشی

 به تحمل یها ژن تجمع به توان می را ها ژنوتیپ این

 بنابراین داد. نسبت ها ژنوتیپ این در شوری تنش

 شوری تنش شرایط در که گرفت نتیجه توان یم

 محتوای از زیاد عملكرد دارای و متحمل های ژنوتیپ

 نظر به کلی طور به .ندبرخوردار زیادی برگ کلروفیل

 محتوای شوری تنش شرایط در که هایی ژنوتیپ رسد می

 نوری محافظت توانایی باشند، داشته بیشتری کلروفیل

 افزایش با همسو توانایی این و دارند را تنش شرایط در

 نتیجه در .است شوری تنش شرایط در دانه عملكرد

 های راه از یكی عنوان به کلروفیل محتوای از توان می

 شناسایی برای هزینه و وقت اتالف نبدو دقیق و آسان

 کرد. استفاده شوری تنش شرایط به متحمل های ژنوتیپ

 راه نیمؤثرتر شوری، مدیریت برای که آنجا از

 مناطق در شوری به متحمل ارقام و ها گونه از استفاده

 گزینش برای مناسب معیارهای کارگیری هب است، شور

 بتوان یدشا است. ضروری شوری به متحمل های ژنوتیپ

 گیاهان شوری به تحمل بهبود در مشكل ترین بزرگ

 کردن غربال برای بخش اطمینان های روش نبود را زراعی

 خصوصیات آنكه با دانست. ای مزرعه شرایط در

 به گندم های ژنوتیپ تحمل در متعددی مورفولوژیكی

 اساس بودن ناشناخته دلیل به دارند، یرتأث شوری تنش

 آن اجزای و دانه عملكرد هنوز آنها از بسیاری ژنتیكی

 به سازگار های ژنوتیپ پیشبرد در معیار بهترین عنوان به

 استفاده نژادی به یها برنامه از بسیاری در تنش شرایط

 مشكالتی دلیل به ،عملكرد گیری اندازه طرفی از .شوند می

 تر مهم همه از و بودن گیر وقت بودن، بر هزینه همچون

 رو ازاین ،نیست مناسب محیطی یطشرا از یریرپذیتأث

 پایداری .بود تر هزینه کم و تر آسان شاخصی دنبال به باید

 .است تنش به گیاه تحمل از شاخصی ،کلروفیل

 برگ کلروفیل محتوای از گیاهی های فیزیولوژیست

 که گیرند می بهره تنش به پاسخ برای ابزاری عنوان به

 رو، ازاین و است غیرتخریبی و سریع گیری اندازه آن، علت

 مطالعات دیگر و تنش مطالعات در مناسب روشی

 Peñuelas & Filella, 1998; Gitelson) رود می شمار به

et al., 2003). که است شده ثابت متعدد مطالعات در 

 و معتبر روش برگ، کلروفیل محتوای گیری اندازه

 ارزیابی و فتوسنتز یندافر ۀمطالع برای تری بخش اطمینان
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 ;Behra et al., 2002) است گیاه فیزیولوژیكی یتوضع

Grafts et al., 2002.) جریان در آنچه تحلیل  و تجزیه 

 فلورسانس جریان در آن از بخشی رفتن هدر و نور جذب

 برای غیرتخریبی و سریع یروش افتد، می اتفاق کلروفیل

  و طول در فتوسنتزی سیستم عملكرد ةنحو ارزیابی

 محتوای صفت بنابراین .تاس محیطی تنش از بعد

 ،آسان گیری اندازه و بودن هزینه کم علت به برگ کلروفیل

 انتخاب برای اصالحی یها برنامه در مناسب شاخصی

 در شوری تنش شرایط در زیاد عملكرد با های ژنوتیپ

 .بود خواهد مزرعه
 

 کلی گیری نتیجه

 شهریار، های ژنوتیپ ،میانگین ۀمقایس نتایج به توجه با

 نیز و دانه عملكرد بیشترین دارای یزد بومی و نروش

 های ژنوتیپ میان در برگ کلروفیل محتوای بیشترین

 آنها توان یم و بودند شوری تنش شرایط در بررسی مورد

 این در شوری تنش شرایط در متحمل های ژنوتیپ را

 این زیاد تحمل رسد می نظر به .کرد معرفی تحقیق

 شوری تنش به تحمل یها ژن تجمع دلیل به ها ژنوتیپ

 که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشد. ها ژنوتیپ این در

 دارای و متحمل های ژنوتیپ شوری تنش شرایط در

 برخوردارند زیادی برگ کلروفیل محتوای از زیاد عملكرد

 توانند می ،شوری به متحمل گیاهان رسد می نظر به و

 را خود عملكرد و تعدیل را کلروفیل محتوای کاهش

 ها عامل به تجزیه و همبستگی ضرایب نتایج کنند. حفظ

 با برگ کلروفیل محتوای مثبت ارتباط ةدهند نشان نیز

 انتخاب بنابراین بود. شوری تنش شرایط در دانه عملكرد

 شرایط در زیاد برگ کلروفیل محتوای با های ژنوتیپ

 و زیاد عملكرد با های ژنوتیپ انتخاب به شوری، تنش

 نتیجه توان می کلی طور به شود. می منجر شوری به متحمل

 هزینه کم علت به برگ کلروفیل محتوای صفت که گرفت

 مناسب شاخصی تخریبی، غیر و آسان گیری اندازه و بودن

 عملكرد با های ژنوتیپ انتخاب برای اصالحی یها برنامه در

 بود. خواهد مزرعه در شوری تنش شرایط در زیاد
 

 سپاسگزاری

 این اجرای امكانات که شوری تحقیقات ملی رکزم از

.گرددمی قدردانی و تشكر د،دادن قرار اختیار در را طرح
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