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  مقدمه -1-1

 يهاي اسیدتولید محصوالت کشاورزي در خاك وعوامل شیمیایی خاك که باعث محدودیت رشد ریشه 

چنین کمبود یا عدم دسترسی به کلسیم، منیزیم، هاي دیگر و همآلومینیوم، منگنز و کاتیونشامل  ،شودمی

بوده و در خاك به آلومینیوم از اجزاء اصلی تشکیل دهنده خاك ). 1992، 1فويباشد (فسفر، مولبیدن می

 pHترین فرم است. زمانی که سمی Al+3هاي مختلف یون در بین فرمود دارد که هاي مختلف وجشکل یون

درصد از خاك کره زمین مشکل آلودگی با  70شود. حدود در خاك حل می Al+3 ،باشد 5خاك کمتر از 

محدود کننده تولید بسیاري از  تریناصلی حال، خاك اسیديبا ایناسید، قلیا، فلزات سنگین و غیره را دارد. 

هاي قابل کشت تحت تاثیر درصد از زمین 50شده که حدود  برآوردباشد. محصوالت زراعی در جهان می

 ،. بطور کلی)2009، 2پاندا و همکاران( گرددکه منجر به اسیدي شدن خاك می هستندسمیت آلومینیوم 

 pHهاي اسیدي به دلیل حاللیت آلومینیوم در در خاك یافتهگیاهان رشد  درکه دهد میمطالعات نشان 

- و در نهایت تولید گیاه کاهش می شده عالئم کمبود مواد مغذي ظاهریاه کاهش یافته و ریشه گ رشد ،پایین

هاي متحمل به بررسی منابع ژنتیکی براي شناسایی ارقام و ژنوتیپ ،). بنابراین1996، 3(لنوبل و همکارانیابد 

م امري ضروري جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزي به خصوص در گیاه استراتژیک گندسمیت آلومینیوم 

  است.

                                                 
1 Foy. 
2 Panda et al. 
3 Lenoble et al. 
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  اهمیت غالت -1-2

دهند دهد که غالت دو سوم منابع غذایی را تشکیل مینگاه دقیق به تولیدات غذایی در جهان نشان می

درصد  70ها، درصد چربی 15ها، درصد از پروتئین 55تقریباً  .دارند نقش مهمی در الگوي مصرف هر کشور و

- وسیله غالت تأمین میکالري مصرف شده توسط انسان در دنیا بهدرصد  50-55گلوسیدها و به طور کلی 

گردد. در این میان گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی دنیا و به منزله عامل حیات و زندگی براي مردم 

  ).1383(نورمحمدي و همکاران، باید در تهیه و مصرف آن دقت و توجه خاصی مبذول گردد  ،بنابراین .است

  گندم -1-3

هزار سال قبل  5-10ترین گیاهان زراعی است که ترین و مهمندم گیاهی استراتژیک و یکی از قدیمیگ

آن را آسیاي غربی (سوریه، فلسطین، مصر، ایران، هند،  اولیه أاز میالد مسیح در آسیا وجود داشته و مبد

درصد جمعیت جهان است و  35. گندم ماده غذایی ضروري براي )1386مام، دانند (ا) میغیره افغانستان و

درصد گندم کشت شده براي مصرف  66کند. حدود بیشترین کالري را نسبت به گیاهان دیگر تأمین می

درصد باقیمانده گندم تولید شده شامل  17 .شوددرصد آن براي تغذیه دام استفاده می 17انسان و حدود 

 ).2004، 4فائوباشد (مصارف گوناگون و تلفات پس از برداشت می

  تولید، مصرف و سطح زیر کشت گندم ایران و جهان -1-4

دهد که با نشان می 2010تا  1999هاي بررسی سطح برداشت، تولید و مصرف گندم در جهان طی سال

هاي قبل مصرف کشورها در دنیا نسبت به سال 2005وجود نوسان نسبتا جزئی در سطح زیر کشت، از سال 

میلیون تن رسیده است که این امر با  وجود ثبات نسبی سطح زیر کشت  600 افزایش یافته و به بیش از

گندم است. بخشی از افزایش مصرف ناشی از رشد جمعیت دنیا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه است. در ایران نیز 

نه روند همراه با افزایش تولید کشور، متاسفا ،کهطوريبه .شودمشاهده می 2004افزایش مصرف گندم از سال 

                                                 
4 FAO. 
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)، تولید گندم 1386 -87( 2008و  2007هاي سالی طی سالدر اثر خشک .واردات افزایش یافته است

حتی تولید در سال بعد نیز نتوانست به مقدار قبلی برسد و  ،کهطوريبه .گیري از خود نشان دادکاهش چشم

ماندگی میانگین تولید حاکی از عقبچنان ادامه داشت. روند تولید گندم در برنامه چهارم روند واردات هم

با وجود افزایش  ،کهطوريبه .هاي پایانی برنامه چهارم روندي نزولی را تجربه کرده استاست. گندم در سال

نام، بی(بینی شده محقق نشده است بینی این برنامه، تولید پیشسطح زیر کشت این محصول، براساس پیش

1388.(    

  غذایی گندمو  اهمیت اقتصادي - 1-5

مزارع  از وسیعی سطح و بوده برخوردار خاصی اهمیت از همواره تاکنون شدن اهلی زمان از گندم

گندم غذاي  .است جهان مناطق از بسیاري در مهم ايغله این گیاه. است داده اختصاص خود به را کشاورزي

پایداري جامعه بستگی  درصد جمعیت جهان است و وضعیت تولید آن بطور مستقیم به 35اصلی بیش از 

ي کشت)، سهولت در کاشت و مختلف (وسعت محدوده هايخاك و هوایی و آب شرایط با آن دارد. سازگاري

داري وکالري تولیدي تولید، سهولت حمل و نقل، سهولت تبدیل و نیاز به آب کم در زمان کشت، سهولت نگه

).  اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و 1383 (ارزانی،زیاد آن بر اهمیت این گیاه افزوده است 

دهند. از نظر پخت نان آرد گندم بر سایر غالت برتري داردکه شیمیایی موادي است که دانه آن را تشکیل می

 هايپروتئین از چسبنده گلوتن بخش).  1383 ؛ ارزانی،1371 کریمی،(است  آن بودن پروتئین باال بدلیل

شود و فقط در گندم و به می شده تخمیر خمیر انبساط یا آمدن موجب کش و اشدبمی آندوسپرم سخت

. از نظر ارزش غذایی، گندم یک منبع غذایی عالی به )1383 ارزانی،( شودمقدار کمتر در چاودار یافت می

ته و نشاس آید و اگرچه دانه آن فاقد بعضی از اسیدهاي آمینه ضروري (به ویژه الیسین) است، ولیشمار می

پروتئین آن به راحتی قابل هضم بوده و دانه آن داراي مواد معدنی شامل: پتاسیم، فسفر، کلسیم، آهن و 

ها و مواد قندي شامل: گلوکز، ، چربیEنیاسین، اسید پانتوتنیک،  ،1B ،2B ،6B ها شاملگوگرد، ویتامین
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تبدیلی آن با مقادیر مختصر پروتئین  ساکاروز، رافینوز و ملی بیوز است. وقتی محصوالت فروکتوز، مالتوز،

  ).1373اهدایی، کند (حیوانی تکمیل گردد، ارزش غذایی باالیی پیدا می

  گندم شناسیگیاه -1-6

که از لحاظ ژنتیکی داراي  6گندم و جنس 5گندمیانگندم گیاهی است تک لپه، علفی و یکساله از تیره 

بیشتر ارقام  .باشد) میn2=42) و هگزاپلوئید (n2=28()، تتراپلوئید n2=14دیپلوئید ( سطح پلوئیديسه 

  ).1383زراعی از نوع تتراپلوئید و هگزاپلوئید هستند (نورمحمدي و همکاران، 

  ریشه -1-6-1

 باشند که در خاك اطراف و عمق خاك نفوذاي افشان میگندم و به طور کلی غالت داراي سیستم ریشه

 نابجا) هستند که از گره انشعاب گرفته و یا ازهاي اصلی (ثانویه یا ههاي بذري و ریشکنند و شامل ریشهمی

هاي بذري، جذب آب و عناصر غذایی در مراحل اولیه کنند. وظیفه اصلی ریشهطوقه زیر سطح خاك رشد می

ها تا مرحله رسیدن محصول به یابد. البته فعالیت آنها به تدریج کاهش میباشد و فعالیت آنرشد گیاه می

این  گردند. وظیفههفته بعد از رویش گندم ظاهر می 4- 5هاي اصلی صورت بسیار ضعیف ادامه دارد. ریشه

باشد هاي سطحی خاك، استقرار گیاه در سطح خاك نیز میها عالوه بر جذب آب و عناصر غذایی از الیهریشه

 ).1386؛ امام، 1383 (نورمحمدي،

  ساقه - 1-6-2

- اي است. هر بند، گره نامیده میگیاهان تیره غالت بند بند، تو خالی و استوانهساقه گندم مانند تمام 

ها، میانگره نام اند. فاصله گرهشود. گره همیشه تو پر و در آن آوندهاي چوب و آبکش به طور منظم قرار گرفته

میانگره  ،کنددن میگردد. اولین میانگره که شروع به طویل شدهی آغاز میها ساقهدارد که با طویل شدن آن

                                                 
5 Poaceae. 
6 Triticum. 
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اي شود، به گونههاي ساقه از پایین به باال زیاد میتحتانی است که بر روي گره انشعاب قرار دارد. طول میانگره

در انتهاي آن قرار گرفته و اندازه آن حدوداً معادل نصف  سنبلهباالیی است که  ترین میانگره، میانگرهکه طویل

  ).1383همکاران،  نورمحمدي و( باشدطول ساقه می

  برگ - 1-6-3

ها کشیده، بدون دمبرگ و به آید. برگساقه، برگ به وجود می همزمان با طویل شدن ساقه، از هر گره

نورمحمدي و همکاران، اند (صورت متناوب قرار گرفته و از دو قسمت اصلی غالف و پهنک تشکیل شده

هاي اي شکلی به نام زبانک و زائدهپهنک غشاي زبانه). در قسمت میانی برگ در محل اتصال غالف و 1383

برگ وجود دارد  7- 8الً نام گوشوارك وجود دارد. در روي هر ساقه گندم معموهکوچکی بگوشواره مانند 

 ).1383؛ نورمحمدي و همکاران، 1379خدابنده، (

  گل آذین -1-6-4

مرکب است که در انتهاي  نبلهسمهمترین قسمت براي غالت پاییزه گل آذین است. گل آذین گندم 

ده بعد از توقف مرحله تشکیل یاز یک محور با تعداد زیادي زا سنبلهگردد. هر آخرین میانگره ساقه تشکیل می

با محور  سنبلهچه قرار دارد. در محل اتصال محور سنبلده یک یا چند یآید. بر روي هر زاساقه به وجود می

نامند. پوششی که بعد از گلوم قرار ها را پوشه یا گلوم میوجود دارد که آنچه دو برگ تغییر شکل یافته سنبل

گویند. بذر بالفاصله بعد ها چسبیده را لما یا برون پوشینه میگرفته است و در ارقام ریشک دار، ریشک به آن

نامند، مجموع لما، یاز لما قرار دارد و غشاي نازکی روي آن را پوشانیده است که آن را پالئا یا درون پوشینه م

(امام، شود هاي تولید مثلی (سه پرچم، دو کالله و یک تخمدان) در اصطالح یک گلچه نامیده میپالئا و اندام

اي است که بر روي محور چهسنبلهچه وسطی اولین سنبلهچه داراي تعدادي گلچه است. سنبلههر  ).1386

گردند طور متوالی به طرف پایین و باال تشکیل میبه  هاچهسنبله ،سپس .آیدبه وجود می سنبلهاصلی 

  ).1383(نورمحمدي و همکاران، 
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  میوه - 1-6-5

ي گندم مانند سایر غالت، خشک و ناشکوفا است و گندمه نام دارد. در آن پریکارپ (دیواره میوه

ست ي بذر رشد کرده اتخمدان) نازك شده و به پوسته (دیواره تخمک) چسبیده و همراه با پوسته

گرم متغیر است و رنگ دانه در ارقام مختلف  15-50). وزن هزار دانه گندم از 1383 نورمحمدي و همکاران،(

  ).1383؛ نورمحمدي و همکاران، 1379خدابنده، کند (از سفید مایل به زرد تا قرمز تغییر می

  گندم دوروم -1-6-6

هاي این گروه داراي است. گندم تتراپلوئیدهاي از گروه گندم Triticum durum گندم دوروم با نام علمی

هاي سخت ها از گندمدر مقابل خشکسالی و بیماري .اي معروفندهاي دو دانهو به گندم کروموزوم بوده 28

دار است. هاي پر و ریشکسنبلهو بهاره وجود دارد. این گندم داراي 	تر بوده و به دو صورت پاییزهبهاره مقاوم

هاي شفاف به رنگ سفید، زرد تا قرمز روشن و باشند. گندم دوروم داراي دانهها بلند میها و پوشینهریشک

هاي سخت، اي است. دانههاي آن شیشهنوك تیز، کشیده، طویل، درشت و خیلی سخت بوده و مقطع دانه

هاي ساده راتاي) دارد و میزان پروتئین، گلوتن و کربوهیدرنگ و کمی براق (شیشه درازتر از حد معمول، زرد

عنوان یک محصول غذایی با اهمیت به هگندم دوروم یا گندم ماکارونی، ب. از سایر ارقام گندم است آن بیشتر

زدن زیادي باشد. این گندم قدرت پنجهها خیلی زیاد و نشاسته آنها کم میرود. گلوتن موجود در دانهشمار می

-تهیه محصوالت خمیري از جمله ماکارونی و اسپاگتی ایدهندارد. خصوصیات ذکر شده این نوع گندم را براي 

  ).1988، 7فبریانی و لینتازده است (آل نمو

درصد از تولید  10. این گیاه حدود لپه، خودگشن، یکساله و روز بلند گندم دوروم گیاهی است تک

دارد درصد بیشتر از گندم نان ارزش ریالی  20-25گندم در دنیا را به خود اختصاص داده است و در حدود 

هاي تولید کننده گندم داراي شرایط آب و هوایی خشک و اغلب کشور ).1385(صادق زاده اهري و همکاران، 

                                                 
.LintasFabriani and  1 
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اي تحمل بسیار خوبی به شرایط نامساعد طبیعی از جمله خشکی، گرم و گاهی سرد هستند و این گیاه دار

  ). 1998 ،دارد (بوزینیگرما و تغییر ناگهانی دما 

گندم دوروم از گذشته بسیار دور در مناطق مختلف کشور خصوصاً شمال غرب تا جنوب  ارقام محلی

هزار  250خیر حدود هاي ااند و سطح زیر کشت دیم این محصول در سالغرب به صورت دیم کشت شده

شد، اما در دهه گندم دوروم آبی به صورت گسترده کشت نمی 1370سال  گردد. تا قبل ازهکتار برآورد می

آریا و کرخه براي کشت  گندم دوروم سیمینه، الینو معرفی سه  79- یاواروس الین وارد شدن بذر هشتاد با

دهنده که نشان گرددهزار هکتار بالغ می 200در زراعت آبی، سطح کشت گندم دوروم آبی به بیش از 

باشد. سازگاري وسیع گندم دوروم با شرایط آب و هوایی خشک بویژه منــاطق گرم و خشک جنوب کشور می

که  نمایدگردد، ایجاب مینیاز صنایع ماکارونی سازي کشور به سمولینا که از دانه گندم دوروم حاصل می

گیرد. صفت مقاومت قابل قبول این الین  یداري عملکرد باال، مورد توجه قرارها و ارقام با سازگاري و پاالین

. در برخی باشدزنگ سیاه به عنوان یکی از صفات بارز در معرفی این الین مطرح می Ug99نسبت به نژاد 

گر غالت شود و استفاده از دیکشورها (ایتالیا، فرانسه و یونان) پاستاي خشک منحصرا از گندم دوروم تولید می

عنوان تقلب شناخته شده است. دیگر کشورها مانند اسپانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا بطور هدر تولید آن ب

دهند.  گندم دوروم براي تولید نوعی نان در سنتی مصرف پاستاي تولید شده از گندم دوروم را ترجیح می

گیرد. در حال حاضر، مقبولیت گندم دوروم مورد میاي مورد استفاده قرار طور گستردهمناطق جنوب ایتالیا به

استفاده براي تولید انواع نان در مناطق مدیترانه، در حال گسترش به دیگر کشورهاي جهان است. اگرچه، 

چنین در افراد حساس به گلوتن گیرد. نان دوروم همعنوان نان خاص و ویژه مورد مصرف قرار میهبیشتر ب

کند که این امر که افراد قادر به هضم گلوتن نان نیستند)، مسومیت کمتري ایجاد می(نوعی بیماري ژنتیکی 

خمیر دوروم بعنوان خمیر نرم و آبکی و یا  ).1388 نام،(بیدلیل دیگري براي تولید نان از گندم دوروم است 

هاي دوروم به هشود و نه بعنوان خمیر بادوام و پایدار. در ایتالیا مشخص شده که واریتسخت شناخته می
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هاي سنتی خمیر مانند گلوتنی نیاز دارند که کمتر االستیک و بیشتر توسعه پذیر (قابل انبساط) است. آزمون

هاي دوروم بسیار غیراالستیک اند که گلوتن گندمآلوگراف تاکنون نشان دادهفارینوگراف، اکستنسوگراف و 

-هاي مقاومت به برخی بیماريبه دلیل وجود ژن ).9619، 1(لی و همکاران(انعطاف ناپذیر) و ضعیف هستند 

توان از این ارقام در هاي شایع در غالت و گندم دوروم و نیز توانایی ژنتیکی در تولید بیشتر پروتئین دانه، می

  ).1389(کهریزي، ها در مناطق کشت گندم اقدام کرد مواقع بحرانی از قبیل شیوع بیماري

  موآلومینی -1-7

ترین عنصر فلزي است. آلومینیوم فراوان 13یکی از اعضاي عناصر شیمیایی با عدد اتمی آلومینیوم 

به سوم قرار دارد. تباشد و در بین تمام عناصر پس از اکسیژن و سیلیکون در رموجود در پوسته زمین می

انتشار  O)2Al(H+3و  Al(OH) ،3+Al(OH)+2آلومینیوم تحت شرایط اسیدي از مواد معدنی خاك به صورت 

  8).1991، 2شود (کینرایدهمییافته و باعث ایجاد سمیت 

  سمیت آلومینیوم در گیاه -1-7-1

باشد که منجر به مهار ریشه می ،گیرداي از گیاه که به راحتی تحت تاثیر سمیت آلومینیوم قرار میناحیه

-باعث جلوگیري از آن می شود. رشد طولی ریشه ناشی از تقسیم سلولی بوده و سمیت آلومینیومرشد آن می

هاي مویین، متورم شدن و سمیت آلومینیوم موجب کوتاهی، شکنندگی، نمو ضعیف ریشه ،گردد. بنابراین

آلومینیوم از طریق ایجاد خسارت در  ،چنین). هم2009و همکاران،  پاندا(شود آسیب نوك ریشه گیاه می

هاي ). بخش2002، 9بارسلو و پوسچنریدر(گردد ریشه منجر به کاهش جذب آب و عناصر معدنی از خاك می

انتهایی ریشه نظیر کالهک ریشه، مرسیتم و ناحیه طویل شدن ریشه به آلومینیوم بسیار حساس بوده و 

ها نسبت به یابد. در نتیجه میزان آسیب فیزیکی در این بخشها تجمع میآلومینیوم به راحتی در این بخش

                                                 
Lee et al. 1 

.Kinraide 2 
9 Barcelo and Poschenrieder. 
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 1گیرد ناحیه گذارست. اولین بخش از ریشه که تحت تاثیر آلومینیوم قرار میبالغ بافت ریشه بیشتر ا مناطق

هاي مریستمی از فاز تقسیم خارج شده و براي طول شدن سلول ریشه است. در این منطقه ریشه، سلول

تقسیم سلولی در ناحیه مریستمی و طویل  ).2006، 2وربلن و همکارانشوند (اکتین آماده می-Fوابسته به 

(پاندا و  شونددر مجاور منطقه گذار مهار میسلول در ناحیه طویل شدگی توسط اثرات اولیه آلومینیوم شدن 

  ).2009 همکاران،

هاي سلول نظیر دیواره سلولی، پذیر بوده و توانایی اتصال به بسیاري از بخشآلومینیوم بسیار واکنش

و  آلومینیوم به شدت به دیواره سلولی اپیدرم ریشهسطح غشاء پالسمایی، اسکلت سلولی و هسته را دارد. 

). میزان اتصال آلومینیوم به اجزاء دیواره سلولی به چگالی بار 1993، 3(دلهیزشود هاي غشایی متصل میسلول

) بستگی دارد. عالوه بر تجمع سریع آلومینیوم در دیواره سلولی و 4CECبار منفی و ظرفیت تبادل کاتیونی (

رعت در غشاء پالسمایی بخصوص سیمپالسم گیاه حساس تجمع یافته ه، آلومینیوم به سآپوپالست نوك ریش

  ). 2001، 5(روت و همکاراندهد میو بسیاري از فرآیندهاي مرتبط با رشد ریشه را تحت تاثیر قرار 

غشاء کنش با لیپید و تحریک پراکسیداسیون لیپید باعث تغییر عملکرد تواند از طریق برهمآلومینیوم می

هاي متعدد نشان شود. گزارشپالسمایی شود. آلومینیوم عمدتا به فسفولیپیدهاي موجود در غشاء متصل می

-هاي آزاد اکسیژن فعال بسیار سمی میکنش آلومینیوم با لیپید غشاء باعث افزایش رادیکالدهد که برهممی

این تغییر در پتانسیل غشاء به طور سمیت آلومینیوم موجب تغییر پتانسیل غشاء شده و  ،چنینهم گردد.

در ارتباط است. جذب کلسیم به شدت تحت تاثیر  6مستقیم با تغییرات پتانسیل سطح غشاء مانند پتانسیل زتا

                                                 
1 Distal transition zone. 
2 Verbelen et al. 
3 Delhaize. 
4 Cation Exchange Capacity. 
5 Rout et al. 
6 Zeta potential. 



15 

گیرد. کلسیم سیتوپالسمی به عنوان تنظیم کننده بسیاري از فرآیندهاي رشد تاثیر سمیت آلومینیوم قرار می

میت اختالل در هموستاز کلسیم سیتوپالسمی نیز اثر دیگر سو متابولیسم سلول شناخته شده است. 

اختالل وابسته به آلومینیوم در هموستاز کلسیم  ).2،1993؛ دلهیز و ریان1995، 1کوچیانباشد (آلومینیوم می

سیتوپالسمی ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مهار تقسیم سلولی یا افزایش طول ریشه درگیر 

نیوم ممکن است از طریق حفظ سطوح کلسیم در سیتوپالسم باعث ایجاد اختالل در متابولیسم باشد. آلومی

دهد که فرضیه روش غیر مستقیم بهترین حالت است. به عنوان مثال، وابسته به کلسیم شود. شواهد نشان می

 ،بنابراین .سیم داردسنتز کالوز در گیاهان نیاز به افزایش کلسیم و چندین کاتیون فلزي چند ظرفیتی نظیر کل

). این پدیده نشانگر 1992، 3رنگلشود (دقیقه می 30ها در طول آلومینیوم موجب القاء سنتز کالوز در ریشه

شود محلول حذف میوجود ارتباط بین تنش آلومینیوم و تغییر در سطح کلسیم است. زمانی که آلومینیوم از 

کنش نقش محوري در متابولیسم سلولی داشته و برهم یابد. کالمودولینجذب کلسیم به سرعت بهبود می

  ).2009پاندا و همکاران، ز عوامل اصلی سمیت سلولی است (آلومینیوم با آن ا

دهد که آلومینیوم تجمع کالوز در پالسمودسماتاي سلول ریشه گندم را القاء کرده و مطالعات نشان می

هاي گیاهی ). سلول2001، 4تاکاهاشی و همکارانشود (در نتیجه منجر به انسداد انتقال سلول به سلول می

ایز و تقسیم سلولی مناسب به اسکلت سلولی پویا نیاز دارند ولی سمیت آلومینیوم باعث اختالل در براي تم

- هاي اکتین نیز هدف آلومینیوم قرار میها و رشتهشود. عالوه بر این، میکروتوبولساختار اسکلت سلولی می

گیرد. مطالعات دهد که صدمات فیزیولوژیکی نیز از طریق سمیت آلومینیوم انجام مینشان میگیرند. شواهد 

گردد. تاثیر سمیت آلومینیوم در اخیر نشان داده که آلومینیوم باعث القاء کاهش مقدار کلروفیل و فتوسنتز می

د. عالوه بر این، کاهش کنفتوسنتز به صورت غیر مستقیم بوده و در ساختار کلروپالست اختالل ایجاد می

                                                 
1 Kochian. 
2 Delhaize and Ryan. 
3 Rengel. 
4 Takahashi et al. 
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؛ علی و 2001ژانگ و همکاران، (باشد  می IIفتوسنتز به دلیل کاهش انتقال الکترون در فتوسیستم 

  )2008، 1همکاران

تحت تنش  ،چنینهم ).2006وربلن و همکاران، (کند را مهار می H+هاي جو آلومینیوم جریان در ریشه

 H+هاي به پمپ PPiو  ATPیابد. افزایش پالسمایی کاهش می غشاء ATPaseو  K ،+Mg+آلومینیوم فعالیت 

یا کروماتین موجب متراکم شدن  DNAغشاء تونوپالست جو وابسته است. در هسته، اتصال آلومینیوم به 

. شوداعث مهار تقسیم سلولی میشده و در نتیجه از طریق کاهش ظرفیت رونویسی آن ب DNAهاي مولکول

دقیقه  30هاي حساس دهد که در ژنوتیپها نشان میشود. بررسینیز انباشته می آلومینیوم در سیمپالست

فعالیت توقف شود. هاي نوك ریشه انباشته میپس از تیمار با آلومینیوم، آلومینیوم در هسته سلول

هاي نخود تیمار شده با آلومینیوم از طریق مهار تنفس، تخلیه و ریشهسلول توتون کشت در  میتوکندري

ATP در )2009پاندا و همکاران، ( هاي فعال اکسیژن در مراحل بعدي مشاهده شده استو تولید گونه .

) را ROSهاي فعال اکسیژن (مطالعات اخیر مشخص شده که قرار گرفتن گیاه در معرض آلومینیوم تولید گونه

- شود. همغشاء پالسمایی میتنش آلومینیوم باعث پراکسیداسیون لیپیدها در  ،زیرا .دهدتحت تاثیر قرار می

ترانسفراز،  - Sهاي آنتی اکسیدانی مانند گلوتاتیون آلومینیوم باعث بیان چندین ژن کد کننده آنزیم ،چنین

دهد که مطالعات انجام گرفته روي گیاه ماش نشان می گردد.) میSODپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز (

-ها میعث افزایش سطوح پراکسید و پراکسیداسیون لیپید در برگتیمار بلند مدت این گیاه با آلومینیوم با

هاي هاي زیستی و غیر زیستی منجر به افزایش بیشتر سطح گونه). اعمال تنش2003پاندا و همکاران، (شود 

هاي فعال اکسیژن به عنوان کاتالیزور گردد. فلزاتی نظیر آلومینیوم در تولید گونهفعال اکسیژن در گیاه می

هاي ). در سلول1999، 2دیتز و همکاران(شوند کرده و موجب تحریک آسیب اکسیداتیو در گیاهان میعمل 

                                                 
1 Ali et al. 
2 Deitz et al. 
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را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث  1توتون سمیت آلومینیوم تنفس میتوکندریایی و وضعیت ردکوس

هاي آوندي با حجم سلولدر مطالعات انجام گرفته افزایش ). 2008پاندا و همکاران، شود (ها میمرگ سلول

ساعت پس از تیمار با آلومینیوم مشاهده شده است. افزایش سطح دستگاه گلژي و  24تغییر حجم هسته 

هاي اکسیدانهاي گیاهی با آنتیشبکه آندوپالسمی تحت شرایط تنش آلومینیوم نیز گزارش شده است. سلول

هاي آنزیمی نظیر کاتاالز، وتنوئید و آنتی اکسیدانغیر آنزیمی نظیر آسکوربات، گلوتاتیون، توکوفرول و کار

)، مونو دي هیدرو آسکوربات SODآسکوربات پراکسیداز، گوئیکول پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز (

هاي ) و گلوتاتیون ردوکتاز سمیت گونهGSTترانسفراز (- S-ردوکتاز، دي هیدرو آسکوربات ردوکتاز، گلوتاتیون

- ). ترارسانی عالمت نیز تحت تاثیر آلومینیوم قرار می2013پاندا و همکاران، (برند میفعال اکسیژن را از بین 

باشد. می Cآنزیم فسفولیپاز  ،شودگیرد. مهمترین آنزیم ترارسانی عالمت که توسط سمیت آلومینیوم مهار می

جونز و اخله کند (سیتید مدرسانی فوسفینواین امر بیانگر آن است که آلومینیوم ممکن است با مسیر پیام

  ).1995، 2کوچیان

  هاي  بیان شده در حضور آلومینیومژن - 1-7-2

آلومینیوم باعث ایجاد  ،هاي گیاهیدهد که در سلولهاي اخیر نشان میشواهد به دست آمده در سال

هاي درگیر در مقاومت به تنش هاي کد کننده پروتئینشود. در مطالعات اخیر ژنتنش اکسیداتیو می

 1ترانسفراز، پراکسیداز، فنیل آالنین آمونیا لیاز،  - S-تحریک شده توسط آلومینیوم نظیر گلوتاتیوناکسیداتیو 

، 4ژنگ و یانگ؛ 1997، 3اورتگا و همکاران -(کروز بتا گلوکاناز و سیستئین پروتئیناز گزارش شده است -3و 

(ساساکی و در گیاهان از گندم جدا شده است اومت به آلومینیوم . اولین ژن کنترل کننده مق)2005

                                                 
1 Redox 
2 Jones and Kochian. 
3 Cruz-Ortega et al. 
4 Zheng and Yang. 
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اعضاي خانواده ناقل ماالت  فعال  ،شناخته شده است TaALMT12این ژن که تحت عنوان  ).2006، 1همکاران

باشد هاي متصل شونده به غشاء میکند و متشکل از پروتئین) را تحریک میALMTشونده با آلومینیوم (

). این ژن به عنوان کانال آنیونی فعال شونده با آلومینیوم عمل کرده و موجب 2007ران، دلهیز و همکا(

مشخص شده که چندین  ،چنینهم ).2008، 3ژانگ و همکارانشود (هاي ریشه میرهاسازي ماالت از سلول

کشفیات بسیار در آن زمان این ت غالت به آلومینیوم نیز دخالت دارند. مدر مقاو ALMTعضو از خانواده 

- مقاومت به آلومینیوم را در طیف متنوعی از گونه ،نیژرسد که یک خانواده به نظر می ،زیرا .هیجان انگیز بود

حال، پس از مدت کوتاهی ژن مقاومت دیگري نیز در  ). با این2006، 4ماگالس(کنند هاي گیاهی کنترل می

ها ناشی از جریان سیترات بوده آلومینیوم در این گونه یابی و تعیین توالی شد. مقاومت بهسورگوم و جو نقشه

ها تحت عنوان خانواده نبودند. امروز این پروتئین ALMTهاي درگیر در آن از اعضاي خانواده و پروتئین

MATE5 شوند. خانواده شناخته میMATE هاي ناقل هستند که در سلولگروه بزرگ و متنوعی از پروتئین -

ها به عنوان ناقل ثانویه براي حذف ترکیبات پروکاریوتی وجود دارند. بسیاري از این پروتئینهاي یوکاریوتی و 

هاي دیگري که در از ژن). 2010 ؛ ماگالس،2006، 6اوموت و همکاران( کنندآلی کوچک از سیتوزول عمل می

(بازدارنده  wali61و  wali3 ،wali5، (مرتبط با دیواره) WAK1توان به می ،تحمل آلومینیوم دخالت دارند

  ).2009(پاندا و همکاران،  اشاره کرد wali7پروتئاز) و 

تریتیکاله گیاه هیبرید حاصل از تالقی گندم و چاودار بوده و مقاومت آن از گیاه چاودار به ارث رسیده و 

هاي مقاومت به . در این گیاه ژنشودکاي جنوبی و استرالیا کشت میهاي اسیدي اروپا، آمریدر خاك

  ).2009(پاندا و همکاران، قرار دارند  3Rآلومینیوم روي بازوي کوتاه کروموزم 

                                                 
1 Sasaki et al. 
2 Triticum aestivum aluminium-activated malate transporter (TaALMT1) 
3 Zhang et al. 
4 Magalhaes. 
5 Multidrug and toxic compound extrusion (MATE). 
6 Omote et al. 
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  سمیت آلومینیوم و مکانیسم تحمل -1-7-3

هاي سراسر جهان تالش خود را در شناسایی و توصیف در چند دهه گذشته بسیاري از آزمایشگاه

- هاي اسیدي متمرکز کردهمی آلومینیوم در خاكهاي به کار گرفته شده گیاه جهت تحمل سطوح سمکانیزم

اند. این تحقیقات نشان داد که دو گروه اصلی از مکانیسم تحمل آلومینیوم وجود دارد. گروه اول آلومینیوم را 

کند و گروه دوم به گیاه اجازه تحمل در برابر تجمع آلومینیوم در سیمپالسم ریشه و از نوك ریشه حذف می

هاي مقاوم مطالعات انجام گرفته شواهدي مبنی بر وجود ژنوتیپ ). در1991، 1تیلور(دهد اندام هوایی را می

گندم، ذرت، آفتابگردان، سویا و لوبیا وجود دارد که از طریق ترشح اسیدهاي آلی آلومینیوم را شالته و حذف 

زدایی آلومینیوم ایفا م سمتولید اسیدهاي آلی نقش حیاتی را در مکانیس). 2002، 2واتانابه و اوساکی(کنند می

کنند. در برخی از گیاهان نظیر گندم جریان اسید آلی به سرعت و با اندکی تاخیر پس از مواجهه با می

). در بین اسیدهاي آلی، سیترات پس از ماالت و سوکسینات 2001، 3ریان و همکاران(شود آلومینیوم آغاز می

ا دارد. ریشه حبوبات عمدتا براي کاهش سمیت آلومینیوم سیترات بیشترین فعالیت براي اتصال به آلومینیوم ر

به منظور تعیین مرحله کلیدي درگیر در جریان سیترات تحریک شده توسط آلومینیوم، از  .کنندتولید می

هاي حامل سیترات و بخصوص مهار کننده سنتز پروتئین چندین مهار کننده کانال آنیونی، مهار کننده

در جریان استفاده شده است. نتایج نشان داده که سنتز از نو پروتئین نسبت به بیوسنتز سیترات گام مهم 

 ).2009(پاندا و همکاران، باشد سیترات در ریشه می

هاي ذرت در پاسخ به ریشههاي گندم و ترشح سیترات از براساس شواهد موجود، ترشح ماالت از ریشه

، 4(پینروس و کوچیانگیرد در غشاء پالسمایی صورت میآلومینیوم از طریق فعال شدن کانال یونی واقع 

سازي پروتئین غشایی یا آلومینیوم ممکن است به طور مستقیم به غشاء متصل و موجب فعال .)2001

                                                 
1 Taylor. 
2 Watanabe and Osaki. 
3 Ryan et al. 
4 Piñeros and Kochian. 
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- مستقیم از طریق اجزاي سیتوزولی باعث فعالهاي مرتبط شود و یا این که ممکن است به طور غیر گیرنده

هاي کانال عبارتند از خانواده کانال کلرید و زیرمجموعه یونی شود. دو خانواده مهم از پروتئینسازي کانال 

به جریان  ABCو پروتئین  Pdr12). در مخمر ATP 1)ABCخانواده کاست پروتئینی متصل شوده به 

یا چشم بلبلی، موسیالژ کالهک ریشه به آلومینیوم متصل شده و مانع نمایند. در لوبکربوکسیالت کمک می

) اظهار داشتند که مقدار موسیالژ 1991هندرسون و اونبی (. شودساسیت ریشه به آلومینیوم میافزایش ح

 شود.تولید شده توسط ریشه گندم با تحمل تنش آلومینیوم مرتبط بوده و مانع نفوذ آلومینیوم به ریشه می

ها در برابر سمیت آلومینیوم شوند ولی از ریشههاي ذرت به آلومینیوم متصل میژ ترشح شده از ریشهموسیال

ناحیه تشکیل موسیالژ و ناحیه حساس کنند. این امر ناشی از وجود فاصله بین به طور کامل محافظت نمی

سنتز اسیدهاي آلی از طریق بیان باشد. در گیاهان کلزا، آرابیدوپسیس، توتون و یونجه متحمل با افزایش می

یابد. مکانیسم دیگر مقاومت به آلومینیوم افزایش میهاي سیترات سنتاز و ماالت دهیدروژناز باالي ژن

حاوي یک یا چند ها ترکیبات عالی باشد. فنلشناسایی شده جهت حذف آلومینیوم ترشح ترکیبات فنلی می

اي از ترکیبات شامل آلکالوئیدها، انگر طیف گستردهحلقه آروماتیک هیدروکسیله شده هستند که نش

   ).2009پاندا و همکاران، باشند (فالوونوئیدها، ترپنوئیدها و گلیکوزیدها می

  تاثیر آلومینیوم بر مسیرهاي ترارسانی آلومینیوم - 1-7-4

رات نشان داده شده است. اث 1-1اثرات احتمالی آلومینیوم بر مسیرهاي ترارسانی عالمت در شکل 

  دهد:آلومینیوم در یکی از دو روش زیر رخ می

کنش داشته و تواند به طور مستقیم با گیرنده موجود در سطح غشاء یا خود غشاء برهمآلومینیوم می - 1

هاي مختلف این آبشار منجر به تنظیم فعالیت آنزیم ،موجب آغاز آبشار پیامبر ثانویه شود. سپس

 گردد.پیدها یا پروتئین کینازها می، لیD، فسفولیپاز Cنظیر فسفولیپاز 

                                                 
1 ATP-binding cassette (ABC). 
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هاي مختلف ذکر شده را تنظیم کرده و به طور مستقیم آلومینیوم وارد سیتوپالسم شده و آنزیم - 2

 دهد.هاي یونی و به طور غیر مستقیم پیامبرهاي ثانویه را تحت تاثیر قرار میکانال

سازي پروتئین یئن از طریق فعالتنظیم تولید پیامبر ثانویه ممکن است منجر به فسفریالسیون پروت

فاکتورهاي  سایر کینازها و کینازهاي مرتبط با سایکلین شده و یا ممکن است MAPکینازهایی مانند 

 ).2011، 1پوت و همکاران - پوتها را تحت تاثیر قرار دهد (بیان ژنرونویسی یا 

  

  )2011پوت و همکاران، -(پوت تاثیر آلومینیوم بر تشکیل فسفاتیدیک اسید -1- 1شکل 

  تنوع -1-8

هاي ویژگی تمام جمعیت بوده واي از موجودات اختالفات و گوناگونی موجود در میان مجموعه نوعت

در بین و درون که  و تکامل موجودات زنده است یپذیري فیزیولوژیکانعطاف ،اساس هتروزیگوسی زنده،

تنوع در یک مکان ژنی بیش از یک آلل در افراد جمعیت وجود داشته باشد زمانی که . ها وجود داردجمعیت

                                                 
1 Poot-Poot. 
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گندم با  نظیرشود. اعتقاد بر این است که تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی می حاصلدرون جمعیت ژنتیکی 

   ).1996، 1آالرد( باشدمیگیاه  نمودنفرایندهاي اهلی یافته که ناشی گذشت زمان کاهش 

  نباتاتالحنقش تنوع در اص -1-8-1

باشد و میزان موفقیت، به وجود تنوع ژنتیکی قابل قبول و نباتات میهاي اصالحتنوع، اساس اکثر برنامه

متعاقب آن گزینش وابسته است. پس، وجود تنوع ژنتیکی باال براي هر صفتی از این نظر یک اصل مهم در 

هاي طبیعی تنوع ژنتیکی الزم براي بیشتر صفات اکثر جمعیت ). در1999، 2شود (کومارمینباتات تلقی اصالح

هاي هدفمند تنوع مورد نظر را گران با انجام تالقیمورد مطالعه وجود دارد. در صورت عدم وجود تنوع، اصالح

برآورد تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی، نقش بسیار مهمی در  ).1998، 3فارکوهارکرسی و آورند (بوجود می

ها که از طریق صفات مورفولوژیک، بررسی شجره حی و حفاظت از منابع ژنتیکی دارداصالهاي پیشبرد برنامه

ذخایر ژنتیکی جهت  ینباتات، ممکن است از بررسگردد. متخصصان اصالحو نشانگرهاي مولکولی میسر می

کی براي توان از بررسی تنوع ژنتیها استفاده کنند. براي مثال میانتخاب والدین مورد نظر براي تالقی

هایی با حداکثر تفرق استفاده کرد که شناسایی دورترین افراد در یک کلکسیون جهت بدست آوردن تالقی

توان عملکرد هیبریدها را ممکن است داراي بیشترین مقدار قدرت دورگ یا هتروزیس باشند. در این راستا می

ایش تولید محصوالت گیاهی و استفاده بینی نمود. ادامه روند افزبراساس سطح تنوع ژنتیکی والدین پیش

آوري، نگهداري، توصیف و ارزیابی این ذخایر است. در زمینه بررسی بهینه از ذخایر ژنتیکی آن مستلزم جمع

. هاي مختلف در سطح دنیا انجام گرفته استها در محیطهاي نان و دوروم پژوهشتنوع ژنتیکی در گندم

گیري صفات مرتبط با مراحل رشدي گندم دوروم و اندازه الین 132 بررسی ) در1991( 4جرادات و همکاران

                                                 
1 Allard. 
2 Kumar. 
3 Kearsey and Farquhar. 
4 Jaradat et al. 
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ضریب تنوع این صفات با پیشرفت مراحل رشدي گیاه  ،کهطوريع بسیار زیادي مشاهده نمودند. بهگیاه، تنو

  افت و عملکرد دانه به عنوان ماحصل نهایی مراحل رشدي گیاه بیشترین تنوع را نشان داد.  یافزایش می

هاي ناپذیر کشاورزي مدرن کاهش تنوع ذخایر ژنتیکی ناشی از کاربرد واریتهآمدهاي اجتنابپیکی از ی

تخمین این کاهش تنوع ژنتیکی مشکل و یا  ،اصالح شده با حداکثر عملکرد و کیفیت قابل قبول است. اگر چه

و ذخایر ژنتیکی  دست رفته هاي مفید ازکه تعداد بسیاري از ژناما تردیدي وجود ندارد  ،نمایدغیر ممکن می

محصوالت زراعی عمده در معرض تهدید روزافزون شرایط  ،چنیناند. هماي کاهش یافتهبا سرعت فزاینده

امروزه آگاهی از تنوع ژنتیکی و  ،اند. بنابراینهاي زیستی و غیر زیستی قرار گرفتهمحیطی نامناسب و تنش

(عثمانی و سی و سه مرده، گردند نباتات تلقی میهاي اصالحروژهمدیریت منابع ژنتیکی به عنوان اجزاي مهم پ

کاربرد  یهاي اصالحی و حفاظت از ذخایر توارثسنجش تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی، براي برنامه ).1388

 ). 2007(ژلوا و همکاران، حیاتی دارد 

  اهمیت تنوع ژنتیکی - 1-8-2

هاي کنشبرهم نمودن تنوع ژنتیکی از یک طرف با فراهم) اظهار نمودند 2008( 1هاجار و همکاران

مثبت و افزودن تعداد صفات کارکردي موجب تداوم خدمات اکوسیستمی شده و از سویی دیگر باعث افزایش 

کند.. بطورکلی هاي زیستی و غیر زیستی به حفظ تولید اکوسیستم کمک میثبات دراز مدت در برابر تنش

سزائی برخوردار است. اطالعات ژنتیکی که از طریق بذر از یک نسل به هاز اهمیت بپرداختن به تنوع ژنتیکی 

هاي شناخته شده متعددي به امروزه در حال زوال و فرسایش بوده و داراي ارزش ،شودنسل بعدي منتقل می

  ).1380باشد (نصیري محالتی و همکاران، میترتیب زیر 

هاي آینده ست. از بین رفتن این تنوع ممکن است فرصتتنوع ژنتیکی ماده اولیه اصالح نباتات ا -

 اصالح نباتات را محدود نماید.

                                                 
1 Hajjar et al. 
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امکان کشت  ،تنوع ژنتیکی یک محصول زراعی به شکلی که در بسیاري از نژادهاي محلی وجود دارد -

 آورد که به شرایط ویژه مناطق خاص به خوبی سازگار هستند. هایی را به وجود میواریته

که به عنوان محافظی در  استتنوع ژنتیکی در واریته یک محصول زراعی جزء مهمی از مقاومت  -

ها، حمله علفخواران یا تغییرات در شرایط محیطی عمل با بیماريبرابر تلفات محصول در مواجهه 

 کند.می

نظر ژنتیکی  باشد. ممکن است در یک واریته گیاهی که ازمیاي از مقاومت منبع بالقوهتنوع ژنتیکی  -

هایی داشته باشند که باعث مقاومت به حوادت یا شرایط چند تک بوته، ژن یا ترکیب ،متنوع است

ها توان از جمعیت انتخاب کرد و از آنها را میآینده، مثال شیوع یک بیماري جدید شود. این ژن

 براي مقاومت استفاد نمود.

نایی تنظیم و سازگاري به تغییر شرایط از فصلی دهد. یعنی تواتنوع ژنتیکی به سیستم انعطاف می -

  کند.اي دیگر را فراهم میبه فصل دیگر و از یک دهه به دهه

  هاي بررسی تنوع ژنتیکی روش -1-8-3

  هاي کمی  هاي چند متغیره با دادهتجزیه -1-8-3-1

عملکرد قابل قبول است. برداري از یک گیاه در یک منطقه، تولید ارقام سازگار با اولین مرحله جهت بهره

نباتات و حفاظت از ذخایر توارثی کاربرد حیاتی هاي اصالحدر گیاهان زراعی براي برنامه ارزیابی تنوع ژنتیکی

هاي گیاهی براي انتخاب نژادهاي والدینی در جهت حصول هیبریدهاي دارد. آگاهی از تنوع ژنتیکی در گونه

، 1است (سینگبینی بنیه هیبرید به ویژه در گیاهانی که هیبرید آنها ارزش تجاري دارند، مهم مناسب و پیش

2003.(   

                                                 
1 Singh. 
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هاي گیاهی وجود دارد. مطالعه تنوع از طریق هاي مختلفی براي برآورد تنوع ژنتیکی در گونهروش

گیاهی براساس صفات هاي چنین بررسی درجه شباهت و تفاوت در نمونهبررسی ضریب تنوع فنوتیپی و هم

بندي به منظور هاي مختلف گروهدر مورد اخیر از روش ).1990، 1(رومسبرگگردد پذیر میمختلف امکان

شود. از چنین مطالعه روابط بین آنها استفاده میگیري بهینه و همتوصیف و ارزیابی مواد ژنتیکی جهت بهره

دهد، لذا در گیري را مد نظر قرار مین چندین اندازههاي آماري چند متغیره به طور همزماآنجایی که روش

هاي مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی کاربرد وسیعی دارند. تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی بر پایه داده

پالسم و تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی بندي ژرمجزیه و تحلیل چند متغیره براي طبقهتهاي استفاده از روش

، تجزیه 2ايهاي آنالیز چند متغیره تجزیه خوشهباشد. در بین روشاد اصالحی امري الزامی میموجود بین مو

، 5(محمدي و پراساناها هستند مهمترین روش 4هاي هماهنگ اصلیو تجزیه به مؤلفه 3هاي اصلیبه مؤلفه

2003.(   

در منطقه اتیوپی از آمار چند هاي تتراپلویید براي ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم )2006( 6هایلو و همکاران

اي ) مجموعه2005( 7نقوي و امیریاناي) استفاده نمودند. هاي اصلی و تجزیه خوشهمتغیره (تجزیه به مولفه

از هفت کشور مختلف را براي برخی صفات مورفولوژیکی بررسی و نتایج را با  Ae. tauschiiنمونه  55شامل 

درصد تنوع  68اي اصلی مورد بررسی قرار دادند. سه مؤلفه اول حدود ههاي تجزیه به مؤلفهاستفاده از روش

 .Ae و Ae. strangulateشد که توانستند بر اساس دو مؤلفه اول، دو زیر گونه موجود در جامعه را شامل می

                                                 
1 Romesburg. 
2 Cluster Analysis. 
3 Principle Component Analysis. 
4 Principle Coordinate Analysis. 
5 Mohammadi and Parsanna. 
6 Hailu et al. 
7 Naghavi and Amirian. 
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 tauschii  .نمونه گندم را براي  31اي از ) مجموعه2005( 1ارزانی و همکارانرا از یکدیگر متمایز کنند

هاي چند متغیره ارزیابی کردند. ضمن مشاهده تنوع ژنتیکی تعدادي از صفات مورفولوژیک با استفاده از روش

دسته تقسیم کردند.  چهارهاي مورد بررسی، آنها را بر اساس خصوصیات مورد بررسی به وسیع در میان گونه

دیپلویید و تتراپلویید وحشی گندم در هاي هاي آژیلوپس در یک دسته قرار گرفتند و در مقایسه با گونهگونه

  گرفته بودند.فاصله دورتر نسبت به گندم هگزاپلویید قرار 

الین دابل هاپلویید گندم  157براي بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف در  )1385حیدري و همکاران (

طالعه از نظر طول هاي مورد مهاي چند متغیره استفاده کردند نتایج حاکی از آن بود که الیننان از روش

اصلی داراي  سنبلهبارور در واحد سطح، ارتفاع بوته، تعداد دانه، عملکرد دانه در  سنبلهآخرین میانگره، تعداد 

تنوع ژنتیکی بیشتري در مقایسه با سایر صفات از جمله وزن حجمی دانه، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد روز تا 

  د.افشانی برخوردار بودنی و گردهده سنبله

صفت  12جو زمستانه تونسی از  الین 26در بررسی تنوع موجود در بین  )2004( 2مزا و همکارانح

اي را بر روي صفات و هاي اصلی و تجزیه خوشهگیري شده استفاده کردند و تجزیه به مؤلفهزراعی  اندازه

  ها انجام دادند. ژنوتیپ

  روي رشد گیاهمطالعات انجام شده در زمینه تاثیر آلومینیوم  -1-9

سازي سیستم آنتی اکسیدانت در ) با بررسی تاثیر آلومینیوم بر رشد و فعال2005( 3قناتی و همکاران

هاي سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز تحت تنش گیاه چاي گزارش کردند که مقدار آنزیم

بد. در این مطالعه مقدار پراکسیداسیون یاها، گیاه کامل و کشت سلول افزایش میآلومینیوم در ریشه

                                                 
1 Arzani et al 
2 Hamza et al. 
3 Ghanati et al. 



27 

هاي متصل به لیپیدهاي غشاء و به خصوص فعالیت پراکسیدازهاي متصل به دیواره، مقدار لیگنین و فنول

  دیواره تحت تیمار آلومینیوم کاهش یافته بود.
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Abstract: 

For study the aluminum toxicity tolerance in durum wheat genotypes an expriment was 

carried out in Faculty of Agriculture and Natural Sciences at University of Mohaghegh Ardabili 

in 2015. In this expriment, 39 lines was studied on sand medium at three levels of aluminum 

including control, 80 mM and 160 mM. The expriment was based on as factorial experiment 

randomized design with three replicates. The evaluated traits in this study were shoot length, root 

length, root fresh weight, shoot dry weight, root volum, root area, spike length, peduncle length, 

number of seed per spike, seed thousand weight, biological yield, chlorophyll, maximal 

fluorescence, initial fluorescence, terminal fluorescence and quantum yield. The mean 

comparison results showed that, the highest amount of studied traits were observed at lines 6, 37 

and 39 and the lowest amount of traits were observed at lines 14, 9 and 25. Cluster analysis of 

lines showed that in all three levels of aluminum stress,the lines 2, 6, 10, 22, 32, 35 and 37 

belonged to a group with high average and the lines 5, 28, 31 and 34 lines belonged to group with 

lowest average. Factor analysis results and three-dimentional graph indicated that in all three 

levels of auminum  lines 6 and 22 were grouped as superior lines. In general, the results of study 
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showed that lines 6, 10 and 22 were more tolerant to aluminum stress than other lines.  
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