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 ندا: نام                                                   داودزاده: دانشجو خانوادگي نام

 در خصوص شوری  و کاربرد نشانگرهای پروتئیني دوروم گندمپايیزه گروه بندی ارقام  :نامهپايان عنوان

 امید سفالیان و علي اصغری: راهنما استاد 

 و رحمت اله کريم زاده مرتضي برمکير: مشاو اساتید 

 مهندسي کشاورزی: رشته                                                              کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                               اصالح نباتات: گرايش 

    33ات:صفح تعداد                      32/60/4231  دفاع: تاريخ                      علوم کشاورزی :دانشکده 

  چکیده:

تحقیق در  اين های پروتئینيو ارتباط آن با نشانگر گندممختلف  هایژنوتیپارزيابي تحمل شوری در  برای

 گندم دوروم ژنوتیپ 36آزمايش  در اين شد. طرح ريزی 4232کشاورزی در سال  علوم آزمايشگاه دانشکده

 43)شاهد و  آزمايشيسطح  دوهای کامل تصادفي با سه تکرار و فاکتوريل در قالب طرح بلوک آزمايشبراساس 

نش شوری نتايج نشان داد که با افزايش ت کلريد سديم( به صورت کشت در خاک انجام شد. بر متر دسي زيمنس

، a یلکلروفو میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سديم،  افزايشپرولین  و کارتنوئیدها، bکلروفیل ، سديممقدار 

مختلف  هایژنوتیپدر  ها آن يافت، اما مقدار ها و عملکرد دانه کاهش، عملکرد کوانتومي، وزن دانهمیزان کلروفیل

برای  4و  7، 46، 1، 2، 8، 43، 5های ژنوتیپ ،ایخوشه تجزيهآمده از  به دستبا توجه به نتايج  متفاوت بود.

توانند پس از بوده و برای شرايط خاک شور ميبه شوری  متحمل 36و  2،0، 7، 8های و ژنوتیپ نرمال يطشرا

باالترين . کردهمبستگي صفات با عملکرد افزايش پیدا  ،همچنین در اثر تنش آزمايشات تکمیلي استفاده شود.

در مشاهده شد.  36و پايین ترين شاخص تحمل به تنش در ژنوتیپ  4( در ژنوتیپ STIتحمل به تنش )شاخص 

 ( و باالترينSSIنیز باالترين شاخص حساسیت به تنش ) 7و  2های های مورد استفاده ژنوتیپبین ژنوتیپ

هايي با و نمک پروتئینهای محلول در آب نتايج حاصل از تجزيه پروتئینرا نشان دادند.  (TOLشاخص تحمل )

 محلول در آب و نمک هایپروتئین های ژنتیکينشان داد، میانگین تنوع ژنتیکي برای مکان باالوزن مولکولي 

مقدار شاخص بدست آمد.  111/6( HMWهای با وزن مولکولي باال)های ژنتیکي پروتئینو برای مکان 348/6

نشانگر مثبت برای صفات  2اس تجزيه رگرسیون در مجموع بر اس بود. 02/6 و 22/6برابر شانون به ترتیب 

شناسايي  های محلول در آب و نمکبرای پروتئیننشانگر در سطح تنش  3مورفوفیزيولوژيک در سطح شاهد، 

نشانگر مثبت برای صفات مورفوفیزيولوژيک در سطح  1در مجموع  باالهايي با وزن مولکولي شدند. برای پروتئین

توانند به عنوان يک نشانگر بنابراين نشانگرهای پروتئیني مي در سطح تنش شناسايي شدند. نشانگر 5شاهد، 

  های غیرزيستي مورد استفاده قرار گیرند.مثبت در خصوص بررسي تنش
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 مقدمه -1-1

منابع انرژی و مواا  ذویایی و    ینتأمروند سریع افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون جامعه جهانی برای 

 هوا، بیمواری ، از جمله محدو  با ن اراضوی اابوک کشوت    های پیش روی تالید محصاالت کشاورزی،محدو یت

ضورورت یوافنن و کواربر      کاهش عملکر  هسونند،  که عاامک اصلی  ر یسال خشکتخریب اراضی کشاورزی و 

را بیش از  ییو هااو سازگار با شرایط آب  پر محصالنژا ی برای  سنیابی به اراام زراعی و بههای ناین بهشیاه

 ینتأمگیاه از لحاظ  ینتر مهمکه   ر این میان افزایش عملکر  گیاهان زراعی به ویژه گندم .ساز پیش ضروری می

گندم بدون تر ید به  (.۳۱۳۱)ارزانی، اصالح نباتات است از اهداف منخصصین علم زراعت و ی است،ماا  ذیای

 ر کشار ما نیز گندم ذویای   (.۳۱۳۱،و همکاران)نار مند مؤید  آید یممنبع ذیایی انسان به شمار  ینتر مهمعناان 

ک سا و کشت این محصال  ر بیش گندم از ی یراهبُر لزوم تداوم خا اتکایی و اهمیت  شا .پایه محساب می

 نمایود میتاجه بیشنر به مدیریت بهینه و تداوم تحقیقات آن را ضروری  های زراعی کشار،از زمین  رصد ۰۱از 

هشنمین رتبه را  ر میان ذالت  ن،میلیان هکنار سطح زیرکشت  ر جها ۱۳با  اشنن  م ورو گندم (.۳۱۳۱،نامبی)

و گلواتن  پوروتیین  مقدار  (.۳،۱۱۱۰)آنانیماس آیدهم زراعی به حساب میجهان  اراست و یکی از محصاالت م

. محصال اصلی به  ست آمده از فرآیند آسیاب کر ن گنودم  وروم  باشد یمهای گندم ژناتیپ  آن بیشنر از سایر

از  تنش عبوارت اسوت   (.۳۱۳۱ )محمد زا ه و همکاران،  که برای تالید ماکارونی به کار می رو باشد یمسمالینا 
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های محیطوی از  تنش (.۱۱۱۲و همکاران، ۳)فرانکهام کند یمروی گیاه اعمال  آوری یانزهر عامک خارجی که تاثیر 

و  ۱عاامک کاهش  هنده محصواالت کشواورزی  ر سوطح جهوان هسونند )بوایلی       ینتر مهمجمله تنش شاری از 

پاسوخ   و خوارج   یفشار اسومز ش پاسخ سریع به افزای، شامکپاسخ یک گیاه به تنش شارى  (.۱۱۱۱ همکاران،

اول ذلظت بواالى نموک، پنانسویک      ر مرحله( ۱۱۱۳ ،۱)مانز و تسنر است یاه ر گبه علت سمیت یانی  تر آهسنه

شوا  و  ر  موی  یاهان ر گآمدن تنش آبی  به وجا  هد که این ماضاع باعث می را کاهشاسمزی محلال خاك 

ها با ماا  ذیایی معدنی نیوز  شا . برهمکنش نمکیانی می ذلظت باالى نمک باعث سمیت شدید ،ی  وممرحله

شا .  ر ننیجه اخنالالتوی ملوک    یاهان ر گ ییعناصر ذیاعدم تعا ل و رننیجه کمبا  برخی  منجر بهممکن است 

آینود و سورعت   هاى اکسیژن فعال به وجا  موی ذشای ، باز ارندگی فناسننزى، تجمع سمی و گانه های نظمی یب

 (.۳۸۳۱، ۲گرین وی و مانزشاند )گیاه می و ککباعث مرگ سلال   ر نهایتیابد که ایی کاهش میجیب ماا  ذی

 تاسعه صنعت به تاجه با که (.۱۱۱۱ ،5)السان است مصرف گندم  وروم پر و های مهم فرآور ه از یکی ماکارونی

 کشت برای زیر زیا ی یک  رجه ذیائی، زمینهای زراعی ما ه این به روز افزون نیاز و کشار ماکارونی  ر صنعت

 بخصوا   زمینهای زراعی کشت، بکار گیری سطح افزایش روشهای از یکی است. نیاز محصال مار  این بر ن

(. ۱۱۱۱ ،1)موانز اسوت   ضروری با شاری سازگار مناسب و هایژناتیپ شناخت باشد، بنابراین زمینهای شار می

 گانوه معوین   یوک  عملکر  برای اصالح مهم نیاز کشاری ی تحمک  ر  رگیر کامک سازوکارهای شناخت بعالوه

 (.۳۸۸۸ 5)آسچ و همکاراناست. شار خاك  ر زراعی

(،  ر معور   شا  یمی ایران را نیز شامک ها نیزم% از ۳۰ه )کی جهان ها نیزممیلیان هکنار از  ۲۱۱بیش از 

 ؛گویار  اه تاثیر ساء نمییک مرحله رشدی گی تنش شاری تنها بر (.۱۱۱۰، و همکاران ۱کاجا) شاری ارار  ارند

مراحک مخنلف رشدی و ناع بافوت و انودام گیواهی     میزان مقاومت گیاه، ناع تنش، شدت تنش،به  با تاجه بلکه

شوا  و  های گیاهی میتنش اسمزی ثانایه تحت شرایط شاری باعث آبگیری بافت .استمنفاوت  )سیر تکاملی(

گیاهوان بوا    ای مقابله با این تنش  ر شرایط شاری کم و مالیم،بر نامند.می بدین  لیک آن را خشکی فیزیالاژیک
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کلروفیوک   (.۳۸۸۸، ۷سابارا و جاهانسن) نمایندفشار اسمزی  اخلی خا  را حفظ می افزایش ذلظت ماا  محلال،

از  یگور   (.۳،۳۸۸۲) رازکوی ویجوز   گور   ها  ر شرایط تنش شاری آسیب  یده و باعث کاهش فناسننز میبرگ

 .باشود  یمو ذلظوت پناسویم  ر بافوت گیواهی      و کواهش افزایش ذلظت سدیم  گیاه  ر مقابک شاری،های واکنش

 سانناماریا ؛۳۸۸۲ ،۳نماید )اسکرو ر و همکارانپناسیم نقش کلیدی  ر فرآیندهای فیزیالاژیکی ایفا می که ی رحال

Naاننقال کم گندم تحمک به شاری با سرعت (.  ر۱۱۱۳ ،۱و اپسنن
K یگر اننخابو  +

Naسبت بوه  ن +
 مورتبط  +

Kها حاکی از ذلظت کمنر سدیم و نسبت باالتر است و گزارش
Naبه    +

هوای منحموک نسوبت بوه      ر ژناتیپ +

(. گندم  وروم نسبت بوه شواری   ۱۱۱۱ ،۱؛ مانز و همکاران۳۱۷۷باشد )کافی و اسناارت،یم های حساسژناتیپ

 نشوانگرهای (.۳۱۳۸ ،۲جعفریوان و همکواران  باشود )  یمو از گندم نان و جا  تر حساسبه ویژه  ر مرحله زایشی 

 هوای ژننیکوی  تفواوت  آنوالیز  ارزشومندی بورای   مفیود و  ابوزار  و پوروتیین  DNA  ماننود الگاهوای   مالکوالی 

(heterogenesity)  نشوانگرهای  .اسوت  مخنلوف گیواهی   اراوام  DNA شناسوایی  نقشوه ژننیکوی،   تعیوین  بورای 

 بوا  پروتیینوی  کوارگیری نشوانگرهای  به  .شاندمی اسنفا ه ژننیکی ورزی و  ست فیلاژننیک ماجا ات، مطالعات

 گرفنه ارار تاجه مار   ر گیاهان زراعی اراام و هاوارینه ها،گانه شناسایی برای SDS PAGE روش از اسنفا ه

 .اسوت  ارزان و سوریع  تکورار،  معنبر، اابوک  گیاهی مخنلف اراام پروتیینی الگاهای برای مقایسه روش این .است

) ووراکوک و   اسوت  گیاهوان  بورای شناسوایی   مهموی  شواخ   پروتیینوی،  باندهای بیان و سطح ذیاب یا حضار

 آنهوا  میوان  از .باشوند  ژننیکوی موی   تنواع  ی بوررس  بورای  مهمی مالکالی ابزار های تکنیک (.۱۱۱۰ ،۰همکاران

 مقایسه (،  رSDS-PAGEالکنروفارز) ژل اکریک آمید پلی سالفات پروتیینی، سدیم  و سیک مالکالی مارکرهای

 تشریح  ر وسهالت اعنبار علت پروتیینی به مالکالی مارکرهای . هسنند بسیارارزان DNAمالکالی  مارکرهای با

  ر مارفیسوم پوایین   پلی علت به آن کاربر  ولی .  ار  بسیاری زراعی کاربر  گیاهان پالسم ژرم ژننیکی ساخنار

 حوک  بورای  ژننیکوی  مارکرهوای  عنواان  بیربه ای ذخیره های   پروتیینشا می به گندمیان محدو  اساساً ها لگام
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 (.۱۱۱۱، ۱است )گافار و همکاران شده اسنفا ه زراعی بسیاری گیاهان وتکاملی مسائک تاکسنامیکی

 گندم -1-2

  دوروم گندمگیاه شناسی  -1-2-1

)وزارت  باشود  یمو و یوک سواله      Triticumو جون   (Gramineگندم گیاهی تک لپه از تیوره ذوالت )  

پاسونه  ، )جنین( باشد و  انه آن از سه بخش رویانمی (کاریاپسی )ناع گندمه از  (. میاه گندم۳۱۳۱ کشاورزی،

 (.turgidum L  وروم کووه نووام علمووی آن  گنوودم (.۳۱۳۳ )شووریفی، بوویر و آندوسووپرم تشووکیک شووده اسووت

(Triticum کرومازوم بوا ه  ۱۳ ارای گندم های این گروه  .می باشد  های تنراپلائیداز گروه گندمشدبا می AABB 

(2n=4x=28) این گیاه از خاناا ه .و به گندم های  و  انه ای معروفند Poaceae  ،    تک لپه، خا گشون، یکسواله و

گندم  وروم  ر مقابک خشکسالی و بیماری ها از گندم های سخت بهاره مقاوم تربا ه و به  و صارت باشد. روزبلند می

ر . انااع پاییزه آن  ر مقابک سرما مقاومند و بورای تهیوه آر  ماکوارونی کشوت موی شواند. ایون        و بهاره وجا   ا پاییزه

باشند. گندم  وروم  ارای  ارای سنبله های پر و ریشک  ار است. ریشک ها و پاشینه ها )گلامک( بلند می ) وروم(گندم

یک،  رشت و خیلی سخت با ه و مقطع  انه روشن و ناك تیز، کشیده،  طا  انه های شفاف به رنگ سفید، زر  تا ارمز

می باشوند. و   ای می باشند.  انه های آن حاوی مقدار زیا ی گلاتن با ادرت کششی کم و نشاسنه اندكهای آن شیشه

  ماکارونی، اسپاگنی و رشنه فرنگی مار  اسنفا ه ارار می گیر . برای تالید ای(برای پخت ناعی آر  گراناله ای )حبه

هوا را از نظور نیواز     رصد  گرگشونی  ر آن وجوا   ار . گنودم    ۳-۲و حدو   ی خا گشن استگندم گیاه

برای گندم اذلب  ر منواطقی   یبند طبقهکنند. این می بندی یمتقسپاییزه  -سرمایی به سه  سنه پاییزه، بهاره و بهاره

گنودم بوه    . میوزان آب موار  نیواز   (۳۱۷۰ ،۱کنند )خلیوک زا ه ناسانات زیا ی  ارند، اسنفا ه می که از نظر  مایی 

و ناع اراام بسنگی  ار .  ر رابطوه   یررسی و  یزو رسرطابت نسبی هاا، ناع خاك،  عاامک منعد ی ملک میزان

های باریک به نار بیشنری نیاز  ارند و از های پهن  ر مقایسه با برگبرگ ارای  فناپریا ی گندم، اراام با نیاز

اسوت. اراوام    یرپوی  امکوان های شار، الیایی و بواتالای  م  ر هر خاکی به جز خاكنظر ناع خاك نیز زراعت گند

تواان  ر آب و هواای   مخنلف گندم نسبت به تغییرات آب و هاایی حساس هسنند و بنوابراین یوک راوم را موی    

 (.۳۱۳۱ ،بخش تاجمخنلف کشت کر  )
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 اهمیت گندم دوروم -1-2-2

کیفوی   هوای  ویژگوی   لیک به و اخنصا   ا ه خا  به را جهانی گندم  رصد تالید ۳-۱ وروم حدو   گندم

 و بلغوار  ، الیوه  توک   والیه، ماکارونی ،پاسنا  رتالید محصاالت اهمیت با محصال ذیایی یک عناان به خا 

  انه و از زیا ی خصاصیات  وروم به گندم  ر کیفیت (.4،۱۱۱۳شا  )بانال اسنفا ه می خمیری سایرمحصاالت

 تأثیر تحت حال  ر عین لی و هسنند ارثی اگرچه خصاصیات این اکلر  ار . آن بسنگی  هاسنفا ماار  به چنین هم

 سالم، تالیدات ذیایی مصرف ارگانیک، کشاورزی رشد به رو روند (.3،۱۱۱۳)ارزانی گیرندمی ارار عاامک محیطی

 مواا   بورای تالیود   آن پنانسویک  نان و گندم با مقایسه  ر محیطی شرایط نامناسب به  وروم گندم سازگاری بیشنر

از  شوده،  انجوام  هوای  بررسوی  طبق . است  ا ه ارار تاجه پیش مار  از بیش را گیاه کیفیت این با و سالم ذیایی

 Sodium)رسواب،   انوه، حجوم   سخنی ،یعاامک پروتیین به تاان وروم می گندم  ر کیفی خصاصیات مهمنرین

dodecyl sulphate) SDS ، (.۱۱۱۷ 2)ا وار  وهمکواران  بور   نوام  را سومالینا  یزانو م گلاتن شاخ  یا میزان 

 همکواران  و و بارنوار   انود   انسنه مهم را میزان پروتیین کننرل افزایشی  ر اثرهای نقش (۱۱۱۷) همکاران و اکرم

میوزان   و  رصود  ۱۸ را نوان  گندم  انه خصاصی پروتیین پییری آلک، میزان وراثت  ی طرح انجام با نیز (۱۱۱۱)1

5که یاگدی حالی  ر نما ند. گزارش  رصد ۰۷ را آن عمامی ییریپ وراثت
 وراثوت  میوزان  (۱۱۱۳) همکواران  و 

  انوه  سوخنی  (۱۱۱۳) 0همکاران و کمبک نما ند. به عقیده گزارش  رصد ۳/۱گندم  وروم   ر را پروتیین پییری

هوای  گرانوال  بوین  بندگیچسو  زمینوه،  این باشد.  رمی کیفیت محصاالت و  گندم بندی طبقه کلیدی برای عاملی

 نماینود. می ایجا  را نرم و سخت هایگندم بین اندوسپرم فیزیکی تفاوت ترینمهم کننده احاطه پروتیین و نشاسنه

7تحقیقات گلن
 می ژننیکی کننرل عاامک تاسط زیا ی مقدار به گندم  ر سخنی که نشان  ا ( ۳۸۸۷)ان  همکار و 

 اورار  نیز (Pentose)پننازها  میزان چربی و رطابت، مانند عاامک سایر و محیط تأثیر تااند  تحت می ولی شا ؛

 گیر .

                                                
1Bonoul 

2Arzani 

3Advard & et al 

4Barnard  & et al 

5Yagdi & et al 
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7Glen & et al 
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 تنش -1-3

 هوایی ناهنجاری بروز باعث که عااملی کلیه معماال اما نما ، ارایه تنش از  رسنی تعریف تاانهر چند نمی

 بور  کوه  اسوت  مهم زنده ذیر هایتنش از یکی شاری. شاندده مینامی تنش گر ند،می گیاه نما و رشد فرآیند  ر

 تعریوف   یگور،  عبوارت  بوه (. ۳۸۳۱ ،۳بوایر )  ارنود  نوامطلابی  تواثیر  زراعوی  گیاهوان  وریبهوره  میوزان  و کیفیت

 از کوه  اسوت  نوامطلابی  شورایط  یوا  نیورو  تونش  کلی طار به. است  شاار بسیار تنش بیالاژیکی و فیزیالاژیکی

 (.۱۱۱۰ ،۱تاتجا و ماهاجان) کندت میممانع طبیعی عملکر 

 های محیطیشتن -1-3-1

 :(۳۱۷۱ر،۱حکمت شعا) کنند یمبه سه  سنه تقسیم  معماالًمحیطی را  یها تنش

بوا ی، نواری،    ، خشوکی، ذراوابی،  (بواال و پوایین  )های  موایی  های با منشاء فیزیکی شامک تنشتنش (الف

هوای کمبوا    ر تونش باشند. از بین آنها خسارات وار ه به گیاهان زراعی  ر اثمکانیکی، الکنریکی و مغناطیسی می

 .اند گرفنهآب، شاری و  ما  ر سطح جهان گسنر ه تر با ه و به همین جهت بیشنر مار  مطالعه ارار 

یوا   کمبوا  ) ذویایی  شواری،  محلوال خواك،   PHهوای ناشوی از   شیمیایی شامک تنش منشأهای با تنش (ب

 باشند.سمام و امالح می ،ها کش حشرهها، سمیت(، آالینده

ها، توراکم بویش از   های تخریبی انسانی، حمله آفات و بیماریبیالاژیک شامک فعالیت منشأا های بتنش (ج

حد جمعیت گیاهی، فقدان زندگی همزیسنی که منابالیسم گیاه مار  زراعت را تحت تواثیر اورار  ا ه و ماجوب    

هوای   ر برابور تونش   گر ند. نحاه پاسخ گیاهوان بروز یک سری تغییرات مارفالاژیک و فیزیالاژیک  ر گیاه می

  .محیطی به  و عامک ژننیک و محیط بسنگی  ار 

 تنش شوری -1-3-2

تالید محصاالت زراعی  ر سطح جهان است و بویش از   ی کنندههای محدو  تنش ینتر مهمشاری یکی از 

شاری عبارت از حضار بیش از  با ه است. شناسی یستزحدو  صد سال است که ماضاع بسیاری از تحقیقات 

                                                
1Boyer 

2Mahajan & Tuteja 

3Hekmat shoar 
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های اابک حک و عناصر معدنی  ر آب و خاك است که منجر به تجمع نمک  ر ناحیه اطوراف ریشوه   مکاندازه ن

شا  هایی اطالق میخاك شار به خاك شا .شده و گیاه  ر جیب آب کافی از محلال خاك با اشکال روبرو می

باشود  خواك موی    رصد وزن خشک ۰/۱ رصد نمک  اشنه باشد حد بحرانی نمک برای گیاهان  ۳/۱که بیش از 

تونش   .باشود  یمو  هوا  آنرشد و عملکر  گیاهان زراعی تابعی از کلیه عاامک محیطی و اثر منقابوک   (.۳،۳۸۳۱)لایت

نوااحی   از جمله شمال آفریقوا،  شاری از مسایک مهمی است که  ر بسیاری از نااحی خشک و نیمه خشک  نیا،

 کنود. یکا تالید محصواالت کشواورزی را محودو  موی    ایالت منحده آمر مصر و عراق، ایران، وسیعی  ر پاکسنان،

 ر این کشارها میوزان بارنودگی بورای     یرا؛ زباشدشاری خاك  ر بسیاری از نااحی یا  شده  ر حال افزایش می

هوای   رصد از زموین  ۷شاری  امالح نمک جمع شده  ر اسمت باالی خاك زراعی کافی نیست. یو شاشست 

-ار را تحت تاثیر ارار  ا ه و روز به روز این مناطق شار  ر حال گسنرش موی میلیان هکن ۸۱۱ نیا یعنی حدو  

 ۱سال گیشنه باعث شار شدن  ۲۰از اراضی کشاورزی  ر طی  یبر ار بهرهمطالعات جهانی نشان  ا ه که  باشند.

 نی  ار جها  ر سطحچین و پاکسنان بیشنرین  رصد اراضی شار را  ایران پ  از هند، شده است. ها آن رصد از 

توا از   های منحمک به شاری  ر گیاهان الزاموی اسوت  این رو نیاز به تالید ژناتیپ (. از۳۱۷۷، ۱)کافی و همکاران

طریق به زیر کشت بر ن اراضی شار و افزایش تالید  ر این مناطق بناان تقاضای رو به گسنرش ماا  ذویایی را  

که باعث کاهش باز ه گیاهان زراعی و همچنین کاهش عااملی است  ینتر مهمبرآور  نما . تنش شاری یکی از 

گر  . این امر  ر مقیاس وسیع به کشاورزی و اانصا  می خشک یمهنهای مناطق خشک و و گاهی نابا ی رسننی

 ،۲میلیان هکنار اراضی شار  ر  نیوا وجوا   ار  )اکبور    ۱۳۱حدو   (.۳۸۸۳ ،۱)هیانگ ساز .کشار صدمه وار  می

 میلیوان هکنوار اسوت،    ۱۲از کک اراضی کشواورزی را کوه معوا ل      رصد۳۰ار ایران حدو  های شخاك (.۳۸۳۱

برای مقابله با شاری،  و روش وجا   ار : روش اول ترکیبوی از   (.۳۱۳۰ ،۰ هند )بندانی و عبدل زا هتشکیک می

. شیاه  وم روش باشدهای شار است که بسیار گران و نیازمند آب شیرین میهای زهکشی و آبیاری زمینسیسنم

بیالاژیکی است که  ر آن با کمک اطالعات فیزیالاژیک و معیارهای گزینش، گیاهان برای صوفت مقاوموت بوه    

                                                
1Levitt 

2Kafi et al          

3Huang             

4Akbar 

5Bandani & Abdolzadeh 
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 نظور  موار    رگیاهان کافی تناع ژننیکی وجا  شاری به گیاهان سازگاری ژننیکی برای شاندمیشاری اصالح 

آن  تنواع  نظروجوا   موار   صوفت  برای اصالح ضروری یک اصک  لیک بهمین(. ۳۸۸۲،  ۳)تال. باشد می ضروری

 ازگانه برخی های وتا ه بین رامها (. ۳۸۳۱ )گرین وی  و مانز. باشد گیاهی می های تا ه  اخک ویا بین صفت

 نوژا ی  بوه  روشوهای  اسونفا ه از  بوا  شوا که  موی   یوده  شواری  به سازش نظر از نسبناً وسیعی گیاهی تناع های

 (.۱۱۱۳و همکاران  ا )آل منصارینم اادام شاری به تحمک فزایشبه ا تاان نسبت می وبیاتکنالاژی

 شوری در جهان و ایران -1-3-3

میلیان هکنار  ارای  ۲۱۲های شار و میلیان هکنار از اراضی  نیا  ارای خاك ۱۸۷  هد کهآمار نشان می

از ۱۰۱/۱ش از بی ،۱۱۰۱وی اگر به این صارت ا امه یابد تا سال رباشند. این پیشهای شار و الیایی میخاك

 های مزروعی  نیا زمین

مودت مدیودی اسوت کوه یوک       هوا  خاك(. شار و الیا شدن ۱۱۱۰شار خااهند با  )رو ریگز و همکاران، 

ایون   اولیه یا ثانایوه نیسوت.   منشأاز شاری با  منأثر یها خاكو هیچ ااره و االیمی عاری از مشکک جهانی است 

میلیان هکنار از آن  ر جناب ذربوی آسویا    ۷۰ و اند یدهپاشانزمین را یک میلیار  هکنار از سطح  حدو اًها خاك

پو  از آن هنود و    این ناحیه ارار  ار  و یکشارهامیلیان هکنار اراضی شار  ر مقام اول  ۱۷ایران با  ارار  ار .

ر ایران از نظر کشا (.۳۸۸۰ ،۱)اوزتارك  ارند را میلیان هکنار مقام  وم و سام ۰/۳۱و  ۳/۱۱پاکسنان به ترتیب با 

تاان بوه تبخیور   های این ناع مناطق میاز ویژگی شا .محساب می خشک یمهنمناطق خشک و  ی زمرهاالیمی  ر 

های جای اندك و پراکنده اشاره کر  که  ر نهایت منجر به تجمع امالح مخنلف  ر اشر سوطحی و  زیا  و بارش

ی مدیریت نا رست آبیاری تشودید شوده اسوت    واسطه این روند به های کشار گر یده است.پروفیک بیشنر خاك

 (.۳۱۳۱ )خاش خلق سیما و عسگری،

 شور  یها خاکپراکنش منابع آب و  -1-3-4

 ۸۱۱ نیوا یعنوی حودو      های ینزماز   رصد ۷شاری حدو   و کشاورزی، خااربارطبق آمار سازمان جهانی 

باشند و مطالعات جهانی نشوان  ال گسنرش میاین مناطق  ر ح روز روزبهمیلیان هکنار را تحت تاثیر ارار  ا ه و 

از اراضی شده است. بوه عنواان     رصد۱سال گیشنه باعث شار شدن  ۲۰ها  ر طی از زمین یبر ار بهره ا ه که 

                                                
1Tal 

2Oztork 
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-بینی میمیلیان هکنار زمین  ر اسنرالیا تنها،  و میلیان هکنار شار با  ولی پیش ۷۷ملال  ر طی ارن گیشنه، از 

 (.۳۸۸۷، ۳پانز ه میلیان هکنار از اراضی این ااره  ر معر  شاری ارار گیرند )بارسا و بارسا، ۱۱۰۱شا  تا سال 

 پاسخ گیاهان در مقابل تنش شوری -1-3-5

 یبند (گروهگلیکافیت) شار پسندو ذیر  )هالافیت ها) شار پسندتاان گیاهان را به  و گروه به طار کلی می

  کر .

اکالاژیک به ایون   نظر نقطهها را از ( هالافیت۳۸۳۱ ،۱وی و مان نقک از گرین ) ها: جنینگزهالافیت (الف

 ارای فشار  ها آنهایی که محلال باشند. خاكهای شار میها گیاهان بامی خاكهالافیت ،کندترتیب تعریف می

تحمک به نمک به عناان  .استهای تک ظرفینی میلی مال از نمک ۷۰بار و یا  ارای حدااک  ۱/۱اسمزی حدااک 

هوای  هوای نهانودانگان  ارای جون    یک سام خاناا ه یباًتقرشا  و گرفنه مینهاندانگان  ر نظر ثانایه  سازگاری

پایین نمک خاك کم با ه و بوا افوزایش    رشد این گیاهان  ر مقا یر (.۳۸۸۷ و همکاران، ۱هالافیت هسنند )گلن

موال   ۰/۱ تا۱/۱ها  رهالافیت بینند.میهای بیش از حد نمک صدمه یابد و فقط  ر ذلظتنمک خاك بهبا  می

زیورا سیسونم   ؛ کننود ها جمع موی را  ر واکائک سلال هایان عماماًاین گیاهان   هند.نمک رشد طبیعی نشان می

هوای   ر حقیقت هالافیت ها از نمک ها به شاری حساس است.آنزیمی و منابالیکی سلال همانند ذیر هالافیت

کنند و تعا ل اسمزی با محیط بیرونوی  ناان ما ه اسماتیک منعا ل کننده اسنفا ه میها به عذلیظ شده  ر واکائک

 (.۳۸۳۱ و همکاران، ۲کنند )فالورزسلال ایجا  می

تاانند  ر صارت وجا  ها گیاهانی هسنند که نمی( گلیکافیت۳۸۳۲) ۰بر طبق نظر شانان :هاگلیکافیت (ب

های زراعی گانهتمام  یباًتقر خیلی رایق تر از آب  ریا باشد.هر چند که ذلظت شاری  خاب رشد کنند. شاری،

زیرا بر طبق ؛ ها  ارندهالافیتهای ذیر شار یک مزیت گزینشی نسبت به گلیکافیت هسنند این گیاهان  ر خاك

حساسیت سیسنم آنزیمی گیاهان حساس و مقاوم بوه شواری    .باشد یمزیا تر  ها آنیک ااعده کلی سرعت رشد 

 مانند سدیم و کلر به  رون  هایی یانگیاهان هالافیت بااسطه اننقال مناسب   ا ،ها نشان بررسی یه است.بسیار شب

                                                
1Basra & Basra                     

2Greenway &  Munas 

3Glenn et al                           

4Flowers  et al                   

5Shannon                       
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 To evaluate the salt tolerance of different wheat genotypes and its association with 

protein Nshangr Hay Department of Agriculture laboratory research was conducted in 

2014. Experiment on 20 genotypes based on factorial design randomized complete block 

design with three replications and two surface tension (control and 12 dS NaCl) was 

used for the cultivation of the soil. The results showed that with increasing salinity, 

sodium, chlorophyll b, carotenoids and proline increased potassium levels, the ratio of 

potassium to sodium, chlorophyll a, chlorophyll index, quantum yield, grain weight and 

grain yield decreased, But the amount they were different genotypes. The highest and 

lowest tolerance index (STI) as well as from genotype 1 and 20 was observed. The 

genotypes used genotypes 3 and 7 also the highest stress susceptibility index (SSI) and 

the highest index of tolerance (TOL) showed. According to the results of Tjzyh  cluster, 

genotypes 5, 12, 8, 3, 4, 10, 7 and 1 for normal conditions and genotypes, 8, 7, 3.6 and 

20 tolerant and salt. Correlation was also observed with the increase of stress. Analysis 

of water-soluble proteins and salt Prvtyyn¬Hayy molecular weight indicated above, the 

average genetic variation sites, respectively 0.218 and 0.44 respectively. 0.33 and 0.36 

respectively Shannon's index. Based on regression analysis, a total of 3 positive 

indicators for morpho-physiological traits in control level 2 markers for proteins soluble 

in water and salt stress were identified. Prvtyyn¬Hayy with high molecular weight for a 

total of 4 positive indicators for morpho-physiological traits in the control, 5 markers 

were identified in the stress level. 
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