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  موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال 1

  دانشگاه زنجان 2
  چكيده

ــهم ــ جهــت ياطالع ــژنوت 8در  شــهير ســتميس صــفات يبررس ــنش شــور ي ــاره تحــت ت ــدم به ــال  يپ گن ــه  1390در س در گلخان
ـ فاكتورش يآزمـا بـه صـورت   گروه زراعت و اصالح نباتـات دانشـگاه زنجـان     يقاتيتحق بـا سـه    يل در قالـب طـرح كـامالً تصـادف    ي

اجـرا   نسـطح درون گلـدا   3در  يح و فـاكتور دوم تـنش شـور   سـط  8انجـام شـد. فـاكتور اول شـامل ارقـام گنـدم بهـاره در         تكرار
ـ ارز مـورد  شـه يحجـم ر  ومسـاحت  ، شـه يوزن خشـك ر ، وزن خشـك انـدام هـوايي   شد.   مربـوط  يهـا  عكـس  و گرفتـه  قـرار  يابي

 بـه  يشـور  تـنش  بـه  گنـدم  يهـا بوتـه  واكـنش . شـد  تجزيـه و تحليـل   GSA Image analyzer افـزار نـرم  بـا  شـه ير راتييـ تغ بـه 
ــدام خشــك وزن در كــاهش صــورت ــود شــهير حجــم ، وزن خشــك ريشــه، مســاحت وييهــوا ان  رقــم يشــور تــنش تحــت. ب

. كردنـد  ديـ تول تـنش  و نرمـال  طيشـرا  در را شـه ير نيكمتـر  رازيشـ  و قـدس  حسـاس  ارقـام  و ياشـه ير سـتم يس نيتريقو يستانيس
ــام ــرخ ارق ــم س ــاالتر ارگ و تخ ــك وزن نيب ــوا خش ــام و ييه ــتانيس ارق ــتريب ارگ و يس ــك زنو نيش ــهير خش ــه را ش ــود ب  خ

ـ ا در شـه ير صـفات  يبـرا  موجـود  يپيژنوت تنوع. دادند اختصاص  ينش و اصـالح بـرا  ينشـان دهنـده آن اسـت كـه گـز      مطالعـه،  ني
  .است ريپذن صفات در گندم امكانيا

  
  يديكل واژگان
  ياشهير ستميس ،يشور تنش گندم، ارقام

  
  مقدمه
تجمع نمك در خاكهاي مناطق از سوي ديگر  .كندين ميمردم جهان را تام ييغذا يكالراز بخشي با ارزش  ييداشتن مواد غذا اگندم ب

 كشت وگذارد. اي بر توليد گياهان زراعي تاثير ميطور گستردههاي مهم كشاورزي است كه بخشك و نيمه خشك دنيا يكي از تنش
ت يرين منظور مدياست. بد يمتحمل به تنش شور ياعاهان زريازمند وجود گيشور، ن يهاا استفاده از آبيشور و  يزرع در اراض

مهم در  يد، دو استراتژياه و انتخاب و اصالح ارقام جديگ يتحمل به شور يهامسيمكان ييك شامل شناسايولوژيب يهاروش
در تحمل به  يكيروند. تنوع ژنتيط شور به شمار ميد در شرايش توليو افزا يبهبود خاك به منظور كاهش اثرات شور يبرا يكشاورز

 رديبا انتخاب مناسب صفات مورد استفاده قرار گ يتحمل به شور ياصالح يهاتواند در برنامهيم وجود دارداهان يكه در گ يشور
)Kingsbury, 1984.( يهاو آب ياراض يريد در واحد سطح، بكارگيش توليق افزايجز از طر گندم، رتوليد هرچه بيشتبه  يابيدست 

 يزراع يها و استفاده از فرهنگ بومميمناسب اقل يت زراعيرين مدي، تدويجاد ارقام متحمل به تنش شورياً شور، الب شور تا نسبت
تحمل به  يبرا يعملكرد دانه در اغلب محصوالت از جمله گندم به عنوان شاخص اصلباشد. ير نميپذمناطق مختلف كشور، امكان

عنوان ه ده است بيچيار پيكنترل كننده عملكرد بس يكينكه ساختار ژنتيل ايگر به دليف دز طرا. رديگيمورد استفاده قرار م يتنش شور
ل عالوه بر عملكرد ين دليبه هم ).Flowers and Yeo, 1995( باشديمناسب نم يتحمل به تنش شور يدر انتخاب برا يمالك اصل

اهان در پاسخ به تنش ياصالح گ يز براين يه تنش شورك مرتبط با تحمل بيولوژيزيتوان از صفات فيو صفات مرتبط با عملكرد م
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متمركز  يك مرتبط با تحمل به تنش شوريولوژيزيف يهاسميمكان ينش مواد روين است كه اگر گزياعتقاد بر ا. ه نموداستفاد يشور
صفات مرتبط با تحمل به  يبررس جهيدر نت. زتر خواهد بوديآمتيبه حداكثر تحمل در ارقام، موفق يابيشود انتخاب و اصالح در دست

هر  يابيارز يه) از راهكارهايو غربال اول يابيارز ي، برايت باال به شوريل حساسي(به دل يشيرشد رو ييدر مرحله ابتدا يتنش شور
 يهاافتهي). Gouia et al, 1994( باشديم يغالت مخصوصاً گندم در مواجهه با تنش شور يهانيشتر ارقام و اليچه بهتر و ب

از خود بروز  يمتفاوت يرفتارها ،يمختلف گندم در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش شور يهاپيه ژنوتكنشان داده است  يقاتيقتح
رد باال، مؤثر واقع شود. كارقام با عمل يتواند در معرفيم يكيمواد ژنت يگرمناسب در روند غربال يهاپينش ژنوتيدهند. لذا گزيم

شت كم و كش تراياشت، افزاكمناسب،  يورزكخا يهاروش يريارگكق بيشت، از طركنه يت بهيريو مد يزراعبه يهان روشيهمچن
  ). Francios et al, 1994 ( رد مؤثر واقع شودكاهش عملكتواند در جبران يارقام متحمل م

  
  هامواد و روش

گروه زراعت و اصالح  يقاتيتحقگلخانه در  1390 در سالتكرار  3با  يل در قالب طرح كامالً تصادفيش به صورت فاكتوريآزما اين
 8 لوگرم خاك) ويگرم نمك در ك 1و  0,5و  0سطح ( 3در  يشور ،فاكتور مورد مطالعه دو به اجرا درآمد.زنجان نباتات دانشگاه 

شامل  يشيآزما يواحدها و NaClنمك از نوع  .بودندراز و قدس) ي، سرخ تخم، شيستاني، سيپ گندم (ارگ، بم، فالت، ماهوتيژنوت
از خاك مورد استفاده،  يريگبا استفاده از نمونه .شدبا خاك مخلوط  ، قبل از كشتنينمك بعد از توزبود.  يكيپالست يهاگلدان
صفات مربوط به  يريگبه منظور اندازه. ديگردن ييتع) FC)=23هر گلدان  ازيو آب مورد ن شدهمشخص  (FC)خاك  يت زراعيظرف
 يريگند. صفات مورد اندازهشد يريگتشو اندازهشس پس ازو ك يشه ها تفكيو ر ييندام هوا، ايافشانجام عمل گردهشه، قبل از انير

اهان جدا يگ يين كار ابتدا اندام هوايا يبرا. حجم ريشه و شهيمساحت ر ،ييشه، وزن خشك اندام هوايوزن خشك رد از: بودن عبارت
پس  استفاده شد و، براي جداسازي خاك از ريشه شهير يشستشواز دستگاه سپس شد.  يرياندازه گ ييشده و وزن خشك اندام هوا

داخل ظرف هر نمونه، از مخلوط  سپس محاسبه شد. ها با استفاده از استوانه مدرجشهيحجم رو دست انجام با ق يدق يشستشو از آن
ن عمل به منظور يابه خود گرفتند.  يرنگ مشك ها كامالًشهيساعت ر 24كه پس از  يد به طورش ريخته يرنگرز يآب و رنگ مشك

آب قرار  يحاو ياشهيش ينيها داخل سشهي، رير برداريتصو . در مرحلهشدد كه الزمه اسكنر و نرم افزار است انجام يكنتراست شد
گرفته  يهاكسز عيشدند. آنال يبردارريبا دقت تصو dpi9600×4800 با وضوح   LiDE 600Fتوسط اسكنر كانن مدل و گرفتند 

ل يپس هر نمونه درون فوس د.يها محاسبه گردشهيو مساحت ر انجام GSA Image Analyser شده توسط اسكنر با نرم افزار 
شه قرار گرفت و پس از يوزن خشك ر يريگساعت به منظور اندازه 24به مدت  Cº75 يده شد و درون آون در دمايچيپ يومينيآلوم
انجام  SASها با نرم افزار انس دادهيه واريتجز و يريگاندازه 0001/0با دقت  يالتيجيد يها با ترازوشهين مدت وزن خشك ريا يط

  شد. 
  

  نتايج و بحث
اثر  ياز سطوح تنش شور يكين مطلب است كه حداقل يانگر اين موضوع بيد. اشدار يشه معنيصفات راكثر  يبرا ياثر تنش شور

نمايد ها را مشخص ميدار بين ژنوتيپتفاوت معني %1در سطح احتمال پ ين اثر ژنوتيهمچن .تصفات داشته اس اكثر يبرا يداريمعن
 ).1(جدول 
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  يط تنش شوريپ گندم در شرايشه هشت ژنوتيصفات مختلف ر يانس بررسيه واريتجز .1جدول 
  ميانگين مربعات يدرجه آزاد راتييمنابع تغ

    RDW SDW RA  RV  
 2  **017/0  **42/0  ns 03/0  *96/9 (a)يشور

 7  **053/0  **02/1  **09/0  **98/32 (b) پيژنوت

  14 ns 002/0 ns 04/0 ns 01/0 ns 68/1 (a*b) پيژنوت × يشور
 20/2 01/0 04/0 002/0 48  يشياشتباه آزما

 12/16 76/4  43/14  44/16   راتييب تغيضر

ns درصد 1و  5ال دار در سطح احتميدار، معنير معنيب غيو * و ** به ترت  
  

    1 (SDW):ييوزن خشك اندام هوا 
پين مقدار را ژنوتيشترينشان داد. ب يسطوح مختلف شور و ان ارقام مختلفيرا م يدارين صفت تفاوت معنيا يانس برايه واريتجز
ان نسبت باالترين راز و قدس بود. در اين مييش يهاپين مقدار مربوط به ژنوتيو ارگ داشتند و كمتر يستانيسرخ تخم، س يها

ش يافزا ين صفت در پيادرصدي مربوط به  29كاهش  برابر مشاهده گرديد. 78/4ميانگين (سرخ تخم) به كمترين ميانگين( شيراز)، 
راز بود. يها در رقم شپين ژنوتيك گرم و در بي يزان در سطوح شورين ميكه كمتر يطورمشاهده شد ب ،نسبت به شاهد يسطح شور

 002/1و  1/1(به ترتيب  يير وزن خشك اندام هواين مقاديشتريب يدارا يستانيج به دست آمده، ارقام سرخ تخم و سيبر اساس نتا
  گرم) بودند. 

   2 (RDW)شه: يوزن خشك ر
بود. نسبت  يستانيپ سيشه مربوط به ژنوتين وزن خشك ريشتريشه را داشتند و بين وزن خشك ريراز و قدس كمتريش يهاپيژنوت

شه يخشك ر، وزن يش شوريبا افزا برابر مشاهده شد. 3/4و 4/4ژنوتيپ اخير به ژنوتيپ هاي شيراز و قدس به ترتيبوزن خشك 
شه يدهد كه رشد ري)، نشان م%36شه (يزان كاهش وزن خشك ريك گرم نسبت به شاهد، مي يدر شوردرصدي نشان داد.  36كاهش 
  است.  قرار گرفته ير اثرات مضر شوريزان تحت تاثيتا چه م

  3(RA)شه: يمساحت ر
ط تنش يان صفات در شريدر ارقام مورد مطالعه در ا يكيانگر وجود تنوع ژنتين ارقام، بيو تفاوت ب يدار سطوح شورياختالف معن

در سطح ن كاهش براي مساحت ريشه يدر ارقام مختلف مشهود است و بطور ميانگين ا يصفات مورد بررس يروند نزولاست.  يشور
قم سيستاني با اعمال تنش شوري به دار است. ميزان كاهش مساحت ريشه در ريمعنو باشد مي %4گرم نسبت به شاهد  كي يشور

زان صفت مذكور را به خود اختصاص داده و ين ميشتريو ارگ به عنوان ارقام متحمل ب يستانيبود. ارقام س %1و در رقم قدس  3%
راز و قدس نشان دادند. به اين ترتيب كه نسبت اين صفت در دو رقم سيستاني و يش يعنيگر يبا دو رقم حساس د يدارياختالف معن

به  ياهيمختلف گ يهاتهين واريبرابر بود. نوسانات موجود در ب 14/1و  15/1برابر و نسبت به رقم قدس  08/1و  09/1ارگ به شيراز 
 يطورسازد. بهيآشكار م يها از جمله تنش شوربه تنش شه از جمله مساحت آن، تفاوت آنها را در مقاومتيلحاظ صفات مختلف ر

                                                            

1 Shoot Dry Weight 

2 Root Dry Weight 

3 Root Area 
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انگر يتواند بيها در ارقام متحمل ميژگين ويباالتر بودن ا .ها استفاده نمودپينش ارقام و ژنوتيها جهت گزن تفاوتيتوان از ايكه م
  اه است. يالزمه رشد بهتر گط تنش باشد كه يو حفظ آماس در شرا يين ارقام در جذب آب و مواد غذايشتر ايب ييتوانا

   4(RV)شه: يحجم ر
مشاهده شد. نسبت باالترين حجم ريشه  %25 و  %16 گرم نسبت به شاهد به ترتيب 1و  0,5ميزان كاهش حجم ريشه در تيمارهاي 

و ارگ به عنوان  يستانيارقام س برابر بدست آمد. 9/4شد كه متعلق به رقم سيستاني بود به كمترين حجم كه به رقم قدس مربوط مي
با  يداريمتر مكعب)را به خود اختصاص داده و اختالف معنسانتي 59/5و  96/6زان صفت مذكور (به ترتيب ين ميشتريارقام متحمل، ب

  متر مكعب) نشان دادند. سانتي42/1و  98/1راز و قدس (به ترتيب يش يعنيگر يدو رقم حساس د
يد ميز وجود دارند كه تأكين ياديهستند اما مطالعات ز يكيشه ژنتيكه صفات مربوط به ر متعدد نشان داده يهاينكه بررسيبا وجود ا

ن ژرم پالسميشه بيصفات ر يبرا يكيتنوع ژنت .رنديگيز قرار مين يطير عوامل محيشه به شدت تحت تأثيند صفات مربوط به رينما
مورد مطالعه  ياشهيصفات ر يبرا ياز اختالف  قابل مالحظهين مطالعه نيدر ا )Simane et al, 1993( گندم گزارش شده است يها

 يمقاوم به شور يهانيجاد اليا ين صفات در راستايا ينش و اصالح براين امر نشان دهنده آن است كه گزيافت شد كه ايدر ارقام 
ه صفات موثر بر يبر كل يآثار منفجاد يباعث ا يش نشان داد سطوح مختلف شورين آزمايج حاصل از اينتا .ر استيدر گندم امكان پذ

نيانگيسه ميمقا يده شد. بر مبنايلوگرم خاك ديك كيك گرم نمك در ي يزان كاهش صفات در شورين ميشترياه گندم شد. بيرشد گ
ينر را به خود اختصاص دادند و اختالف معين مقاديراز و قدس كمتريارقام ش ،مطالعه شده يهايژگيدر غالب و ،ن ارقاميها در ب

شتر آن در يت بيانگر حساسيتواند بين موضوع ميتر از رقم قدس قرار گرفت. انييپا ياراز در رتبهيرقم شارقام مقاوم داشتند.  با يدار
مساحت و  ،شهيوزن خشك ر ،چون وزن خشك اندام هوايي يصفات يط نرمال باشد. در واقع بررسيشرا نسبت به يط تنش شوريشرا

ك سو نشان يتواند از يم ،ن صفاتيدر ا يمختلف شور يمارهايو سرخ تخم در ت يستانيل توجه ارقام سقاب يشه و برتريحجم ر
 يمقاومت به شور يهايابيدر ارز يبودن صفات مورد بررس يگر بر كاربرديد يط تنش بوده و از سوين ارقام در شرايت ايدهنده اولو
 ياهيشتر صفات همه گياز ب ينديبلكه برآ ،ستين ياهيك صفت گيا يندام ك ايت ياز فعال يتابع يد كند. تحمل به شوريگندم تاك

توان يم ،ن اساسيط تنش مناسب باشد. بر ايتواند در شراينشان دهد م يبرتر يشتر صفات مرتبط با شوريكه در ب يپياست لذا ژنوت
 يهان ارقام را در برنامهينه ورود ايواند زمتيو سرخ تخم م يستانيشتر صفات ذكر شده در ارقام سير بيان نمود كه حضور مقاديب

  ا سازد.يمه يمتحمل به شور يهاژن يجهت جداساز يك ژرم پالسم متحمل به شوريبه عنوان  ياصالح
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Abstract 
 
This investigation was conducted to evaluate the salt stress effect on root traits of eight spring wheat 
varieties. It was done in the form of a factorial completely randomized design with three repeats. First and 
main factor involved in eight spring wheat genotypes. The second factor was salt stress in three levels. Shoot 
dry weight, Root dry weight, root area and root volume were evaluated and the photos of root were analyzed 
by GSA Image Analyzer. Results showed that the shoot and root dry weight, and root area and volume, 
decreased under salt stress. Sistani genotype had the most and Shiraz had the least amount of root system. 
Sorkh-Tokhm and Arg genotypes had the most amounts of shoot dry weight and Sistani and Arg had the 
most amount of root dry weight. Genetic diversity available for root traits indicates that selection and 
breeding for these traits in wheat is possible. 
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