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ي و ارتباط آن با نشانگرهاي مولکولی آزمایشی در دانشکده دوروم گندم هايالینچکیده: براي ارزیابی تحمل تنش اسمزي در 

در سه سطح و کشت کشت و ماسهالین گندم در دو سیستم آب 20انجام شد. در این آزمایش  1392علوم کشاورزي در سال 

 40کشت (شاهد، تنش بار) و ماسه - 8و  - 4کشت (شاهد، ام در سه سطح آبهیدروپونیک کشت شد. ارقصورت اسمزي بهتنش 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نتایج هاي خرد شده در قالب طرح بلوكدرصد) به صورت کرت 60درصد و تنش 

ي محلول، پرولین و نشان داد که تنش اسمزي کلیه صفات مورفولوژیک را کاهش و بیشتر صفات فیزیولوژیک مانند قندها

نتیجه مقایسه میانگین اثر متقابل تنش و الین براي صفات مورد مطالعه نشان داد که در بیشتر  کلروفیل کل را افزایش داد.

کشت بودند. داراي کمترین میانگین در سیستم ماسه 7داراي بیشترین میانگین و الین  17و  11صفات مورد بررسی الین هاي 

بر  بود. 10و  7هاي ها مربوط به الینو کمترین میانگین 18و  17هاي بیشترین میانگین مربوط به الینکشت آبدر سیستم 

 16 و 5 و الین متحملدر هر دو سیستم  17و  14، 13، 11هاي هاي مقاومت به تنش اسمزي الیناساس تجزیه شاخص

 19 و 18 ،13، 4 هايالین دو سیستمدر  محیطی ایطشر سه هر در که داد نشان ايخوشه تجزیه نتایجحساس شناخته شدند. 

ند. با گرفت قراردر سیستم آبکشت و سیستم ماسه کشت  پایین میانگین گروه با در 6 و 5هاي الین و باال میانگین با گروه در

 19و  18، 13هاي الینحساس و و  3و  1الین و ماسه کشت سیستم آب کشت هر دو ها در توجه به تجزیه عاملی الین

 4شناخته شد که با  P24M7 و P50M8در سطح شاهد نشانگر  هانشانگر ترینموثرکشت در سیستم ماسهشناخته شدند.  متحمل

 صفات با) 4( دارمعنیبیشترین تعداد همبستگی  P30M2نشانگر  درصد 40در سطح تنش اسمزي  .دصفت همبستگی نشان دا

 صفات، با) 4( دارمعنیبا بیشترین تعداد همبستگی  P24M4و  P24M4 يهانشانگر درصد 60. در سطح تنش اسمزي داشت

صفت همبستگی  4نشانگر شناخته شد که با  ترینموثر P19M2نشانگر کشت سیستم آب. در سطح شاهد ندنشانگر بود ترینموثر

. در سطح تنش داشت صفات با) 5( دارمعنیبیشترین تعداد همبستگی  P25M2نشانگر  بار - 4نشان داد. در سطح تنش اسمزي 

  د.نشانگر بو ترینموثر صفات، با) 4( دارمعنیبا بیشترین تعداد همبستگی  P19M2 نشانگربار  - 8اسمزي 
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  مقدمه -1-1

 و آبی منابع محدودیت سبب گیرد،می بر در را ما کشور مناطق راکث که خشک نیمه و خشک اقلیمی شرایط

 طرف از منابع ماندن ثابت یا کاهش و طرف یک از جمعیت سریع رشد. است شده زراعی محصوالت تولید امکانات

از . سازدمی ضروري بیشتر وريبهره جهت را غذایی مواد تولید هايپتانسیل از بهینه استفاده هايراه بررسی دیگر

 آن اهمیت از بهینه است، بنابراین، استفاده کننده اصلی تولیدات کشاورزي محدود آب دنیا، بیشتر نقاط آنجا که در

-خشک تشکیل داده، جدي نیمه و خشک مساحت آن را اقلیم سوم حدود دو زیادي دارد. این موضوع براي ایران که

بلکه در مناطق با بارندگی ، ا در مناطق خشک و نیمه خشکنه تنه آب منابع و مدیریت د. توجه به اقتصادباشتر می

بیشترین استفاده  حجم آب واحد از که کندیم و ایجاب بودههاي تولید مهم تواند از راه تاثیر بر هزینهمناسب هم می

از  آبی کم آنها به رشد مختلف مراحل حساسیت میزان تعیین گیاهان و واکنش از به عمل آید. در این راستا، آگاهی

   ).1388(رضایی و همکاران،  است برخوردار بسزایی اهمیت

هاي محیطی است، تولید ترین و مهمترین تنشعوامل نامساعد محیطی همانند تنش خشکی که یکی از رایج

 استقرار و زنیجوانه مانند مرحله گیاه رشد مراحل اکثر روي خشکیسازد. محصوالت کشاورزي را محدود می

 حفظ و که ایجاد جایی آن از. سازدیوارد م آوريزیان و مخرب آثار هانآ فعالیت و ساختار اندام چنینهم و گیاهچه

 با خشکی شرایط تنش برقراري راستا این در است، مشکل تقریباً خاك، کاري محیط در خالص آب پتانسیل یک

 تنش مطالعه تأثیر هايروش ترینممه از یکی اسمزي، هايایجاد پتانسیل براي مختلف اسمزي مواد از استفاده

  ). 2001(زید و همکاران،  شودمى تلقی گیاه روي بر خشکی

ترین محصوالت زراعی جهان بوده و غذاي اصلی مردم را در مناطق خشک و از مهمنان و گندم دوروم  گندم

 شدهیکشت م رانیرب ادرغ میو د یباز به صورت آب ریاز دیاه گ نیا .)2006(مانز،  دندهنیمه خشک تشکیل می

-یکشت گندم دوروم را به خود اختصاص م ریسطح ز نیشتریو معتدل کشور ب ریگرمس مهین ر،یاست. مناطق گرمس

 ییآب و هوا طیمساعد بودن شرا نیآن و همچن يتقاضا برا شیبه همراه افزا يساز یتوسعه صنعت ماکاروندهند. 

و گزینش ارقام متحمل به گندم دوروم  يبه نژاد نهیدر زم ژهی، بورا يشتریب هاياز نقاط کشور، پژوهش ياریبس در

 براي اقدامی هر .)1988(فابریانی و همکاران،  دنماییطلب مآبی و اسمزي هاي محیطی از جمله تنش کمتنش

 یدبا که دارد کارآمد ارزیابی روش یک به نیاز موجود، ژنتیکی تنوع از استفاده با خشکی به تحمل ژنتیکی اصالح

 مورفولوژیکی، مختلف صفات نتیجه خشکی به مقاومت. باشد بزرگ جمعیت یک انتخاب به قادر و بوده سریع



 

 انتخاب براي گزینش هايشاخص عنوان به مختلف اجزاي این از توانمی بنابراین،. است بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

   .کرد استفاده گیاهی آلایده تیپ

  گذشته یقاتبر تحق مروري -1-2

  جهان و ایران در گندم جایگاه و اهمیت -1-2-1

است و به همین دلیل مهمترین  ي انسان زراعت شدهگندم احتماال یکی از اولین گیاهانی است که به وسیله

تر، تطابق آن در مناطق مختلف که داراي شرایط آید. زیرا، زراعت آن از تمام گیاهان سادهگیاه زراعی به شمار می

دهد. گندم گیاهی باشند، بیشتر و از طرف دیگر غذاي اولیه اغلب مردم جهان را تشکیل میوتی میآب و هوایی متفا

هاي کشاورزي دنیا و حتی در نواحی خشک کشت شده و است که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین

ذیه در دنیا بیش از سایر نماید. اهمیت اقتصادي گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغمحصول کافی تولید می

باشد. حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان محصوالت کشاورزي می

هاي آسیا و بیشترین سطح زیر کشت گندم در قاره. توان گندم تولید نمودتولید دیگر گیاهان وجود نداشته باشد، می

. سطح )1387(خدابنده، باشد هاي تولید کننده گندم در جهان میمهمترین کشور ایران یکی از اروپا واقع شده است.

درصد سطح زیر کشت جهان را ایران به  63تن در هکتار است که حدود  61/31132زیر کشت گندم در جهان 

و، باشد (فائدرصد از کل تولیدات گندم در جهان می 05/2است. تولیدات گندم در ایران خود اختصاص داده 

دهد. همواره نسبت سطح زیر کشت گندم به سایر محصوالت عمده کشاورزي نیز رقم باالیی را تشکیل می ).2012

درصد از اراضی زیر کشت محصوالت عمده زراعی به گندم تعلق دارد (ایران نژاد و شهبازیان،  65-70حدود 

1384 .(  

دهند. پروتئین است که دانه آن را تشکیل میاهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی موادي 

باشد. مطابق العاده پر انرژي است. بخصوص سبوس آن که داراي پروتئین زیادي میگندم از لحاظ غذایی فوق

میلیون تن پروتئین  85در حال حاضر ساالنه در جهان حدود  )FAO(گزارش سازمان خواروبار کشاورزي جهانی 

یلیون تن یعنی در حقیقت حدود نصف پروتئین مصرفی جهان از غالت و بویژه از م 40شود که حدود مصرف می

گردد. لذا، اهمیت و نقش این گروه از گیاهان زراعی در زندگی روزانه انسان و عوامل وابسته به آن گندم تامین می

  ). 1387باشد (خدابنده، کامال مشهود و مشخص می

  تاریخچه گندم -1-2-2

هزار سال قبل  15تا  10شده و حدود هزار سال قبل از میالد در خاورمیانه کشت می 17تا  12گندم حدود 

داند. بلکه، معتقد است که گندم چند خاستگاه گندم را تنها یکجا نمی . واویلوفاز میالد نیز در آسیا وجود داشته است

قا چه موقع و توسط چه شخصی داند که دقی). هیچکس بدرستی نمی1384مبدأ دارد (ایران نژاد و شهبازیان، 

 Triticumو   Triticum monococcumهاي اولیه که شاملشناخته شده، لیکن به طور دقیق مرکز اصلی گندم

dicoccum  النهرین و سپس به ایران آمده و باشند، از سوریه و فلسطین بوده که از این دو منطقه به مصر و بینمی

  ان، چین و روسیه و سرانجام به اروپا برده شده و از اروپا به سایر نقاط جهان از طریق ایران به هندوستان، ترکست
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Abstract: In order to evaluate the osmotic stress tolerance in durum wheat lines and its 
relation with molecular markers, this research was conducted at Agricultural Sciences 
faculty during 2013. In this research 20 durum wheat lines at two levels sand-culture and 
hydroponic base and  three stress level (three levels in hydroponic including control,  -4 

and  -8 bars and sand-culture including control, 40% and 60% stress), was sowed as a split 

plot experiment based on rondomized complete block design with three replications at 
hydroponic medium and six replications at sand-cultur medium. The results showed that 
osmotic stress reduced all morphological traits and increased more physiological traits 
such as soluble sugars, proline and total chlorophyll. The comparison of the average 

interaction between stress and genotype showed that, for the traits studied, in 11 and 17 
lines had the highest mean and lowest average in the sand-cultur were 7 line. In hydroponic 
17 and 18 lines had the highest mean and the lowest mean score on 7 and 10 lines, 
respectively. Cluster analysis showed that in two level of cultur, 1, 2, 3, 4, 13, 17 and 19 
lines was in the group with high mean. In hydroponic, 6 and 15 lines were in the group 
with low mean. In sand-culture 7 and 10 lines in the group with low mean. In factor 
analysis, in hydroponic 3 line and in sand-culture 3 and 7 lines have low factor coefficient. 
1, 2, 4, 14, 13, 16, 18 and 19 lines have high factor coefficient . At control level in sand-

cultur, P50M8 and P24M7 markers wich were associated with four traits, was recognized 
as an efectivemarker. In 40% stress level P30M2 marker have highest number of 
significant correlations (4) with the trait. In 60% stress level of the sand-cultur P24M4 and 
P24M4 markers have Most significant correlation (4) with the traits were effective 
markers.At control level in hydroponic P19M2 marker was identified that correlated with 
four trait. At -4 bar osmotic stress P25M2 marker  have highest number of significant 
correlations (5) with the traits. At -8 bar osmotic stress P19M2 marker was the best 
indicator with the highest number of significant correlations (4) with the trait. 
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