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  : ندانام                                  : محمودي بابالنی                  دانشجو خانوادگی نام

  بررسی تنوع ژنتیکی تحمل آلومینیوم در ارقام گندم :نامهپایان عنوان

  آبادر: دکتر حمیدرضا محمددوست چمنمشاو استاد                                    : دکتر علی اصغريراهنما استاد 

ــع  ــیل مقطـ ــی ی:تحصـ ــد کارشناسـ ــته ارشـ ــی: مهرشـ ــاورزي   ندسـ ــرایشکشـ ــالحگـ ــات                                                                          : اصـ نباتـ

  119 ات:صفح تعداد             93/11/29   دفاع: تاریخعلوم کشاورزي      :دانشکده     اردبیلی محقق :دانشگاه

 :چکیده

ي علـوم کشـاورزي دانشـگاه محقـق     ر ارقـام گنـدم آزمایشـی در دانشـکده    براي ارزیابی تحمل سمیت آلومینیوم د    

رقـم گنـدم در دو سیسـتم هیـدروپونیک و کشـت در ماسـه و        20انجام شد. در این آزمایش  1392اردبیلی در سال 

قرار  میکروموالر آلومینیوم) مورد مطالعه 40میکروموالر و تیمار  20پرلیت در سه سطح تنش آلومینیوم (شاهد، تیمار 

هاي خرد شده در قالب طرح کامال تصادفی با سـه تکـرار انجـام شـد. نتیجـه مقایسـه       گرفتند. آزمایش به صورت کرت

داراي و گاسکوژن  1، اینیا، مغان3میانگین ارقام در سطوح تنش نشان داد که در بیشتر صفات مورد بررسی ارقام مغان

داراي کمتـرین میـانگین در سیسـتم هیـدروپونیک بودنـد. در      گ ، اتـرك، دریـا و ار  2بیشترین میانگین و ارقام مغـان 

هـا  سیستم کشت ماسه و پرلیت بیشترین میانگین مربوط به ارقام گاسکوژن، زرین، سوسن و اینیا و کمترین میـانگین 

 شـرایط  سـه  هـر  در کـه  داد نشان ايخوشه تجزیه مربوط به ارقام کویر، شیرودي، اترك، بک کراس روشن و دریا بود.

، اترك، کـویر، دریـا،   2، اینیا و زرین در گروه با میانگین باال و ارقام مغان3ارقام مغاندر سیستم هیدروپونیک  محیطی

. در سیسـتم کشـت ماسـه و پرلیـت ارقـام سوسـن، زریـن، تـوس،         ارگ و توس در گروه با میانگین پایین قرار داشتند

، 2باال و ارقام شیرودي، اتـرك، کـویر، دریـا، رسـول، مغـان      در گروه با میانگینگاسپارد، گاسکوژن و بک کراس روشن 

با توجه به نتایج تجزیه عاملی در سیستم هیدروپونیک ارقام اینیا، و آرتا در گروه با میانگین پایین قرار گرفتند.  3مغان

و بـک   و در سیستم کشت ماسه و پرلیت ارقام سوسن، تـوس، گاسـکوژن، گاسـپارد    1و مغان 3گاسکوژن، میهن، مغان

شـیرودي،   چنـین، ارقـام   کراس روشن در گروه ارقام برتر قرار گرفته و محتمل به تنش آلومینیوم شناخته شدند. هـم 

در سیسـتم کشـت در ماسـه و     2در سیستم هیدروپونیک و ارقام اترك، شیرودي، کویر، رسول و مغـان  2ارگ و مغان

 پرلیت در گروه ارقام حساس به آلومینیوم قرار گرفتند.

  .آلومینیوم، گندم، هیدروپونیک، ماسه و پرلیت، : تنشهاواژه کلید
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   مقدمه -1-1

- هاي ناشی از مواد غذایی مبتال میدر کشورهاي توسعه یافته ساالنه بیش از یک سوم از مردم به بیماري

هاي مواد غذایی در کشورهاي در حال توسعه ساالنه بوط به آالیندههاي مرشوند و مرگ و میر به علت بیماري

هاي اخیر توجه اکثریت در بخش غذا به خصوص سازمان میلیون نفر گزارش شده است. بنابراین، در سال 2/2

). 1389جهانی به صورت جدي به ایمنی غذا و تضمین کیفیت آن معطوف گشته است (هدایتی و همکاران، 

اي، توسعه پایدار در بخش کشاورزي نیز بر پایه افزایش تولید اصلی توسعه ملی و منطقه یکی از جوانب

 آلودگی و تخریبهاي زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع آب و خاك است. گیاهان با رعایت جنبه

 لی،طورک به است. بشري اجتماعات شدن صنعتی رهآوردهاي از یکی و صنعتی جوامع يثمره محیط زیست،

 هاآن زیستی تعادل و طبیعی عملکرد که طوري به محیط تشکیل دهنده اجزاي هايویژگی در تغییر نوع هر

 آلودگی اندازد، مخاطره به را زنده موجودات حیات و منافع غیرمستقیم یا مستقیم طور به و گردد مختل

اي نقطه دسته دو به را الیندهآ منابع بندي،تقسیم نوع یک در .)1375شود (دبیري، گفته می محیط زیست

 يدامنه و کمتر غلظت اي (دارايها) و غیرنقطهآالینده باالي غلظت داراي معموالً و متمرکز نقطه یک (در

 ايغیرنقطه هايآالینده منابع حاضر، حال در .)1379(عرفان منش و افیونی،  کنندمی تقسیم تر)وسیع انتشار
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 و حمل و کشاورزي و روندمی شمار به جهانی مقیاس در خاك و آب کننده آلوده عوامل ترینمهم به عنوان

 خاك هايآالینده ترینمهم . )1393زاده، دارند (وهاب هاآالینده نوع این ایجاد در را سهم بیشترین نقل،

 دلیل به اخیر سالیان در سنگین فلزات بین، این از باشند.می آلی مواد و اسیدي بارش سنگین، فلزات شامل

 سنگین فلزات محتویات مکانی تغییرات اند.گرفته قرار توجه مورد  شدیداً خاك در شانآالیندگی خصوصیات

 این دیگر، عبارت به باشد. انسانی منابع و مادري خاك مواد تأثیر تحت است ممکن سطحی کشاورزي خاك در

 در شوند.می افزوده خاك به هم نسانیا هايفعالیت اثر در اما دارند، وجود خاك در طبیعی طور به فلزات

شود (یالچین و  خاك در سنگین فلزات بیشتر تجمع به منجر است ممکن انسانی هايفعالیت حقیقت

 تولید طریق از عمومی سالمت روي بر غیرمستقیم و مستقیم طور به کشاورزي هايخاك). 2007همکاران، 

 پیشرفت باشد.می اهمیت حایز آن پایداري از اطمینان و نبعم این از حفاظت گذارند، بنابراین،می تأثیر غذا

 افزایش به منجر محیط زیست به کشاورزي در استفاده مورد شیمیایی مواد رهاسازي افزایش و صنعت سریع

 .)2002هاي کشاورزي شده است (ونگ و همکاران، درخاك سنگین فلزات تجمع پتانسیل مورد در هانگرانی

رشد  در دخالت خاك، درساختار نظمیبی به منجر است ممکن کشاورزي هايك خا در نسنگی فلزات آلودگی

 آلومینیوم. )2006گردد (لی و همکاران،  غذایی زنجیره به ورود طریق از انسان سالمت به آسیب و حتی گیاه

 و سیلیس ژناکسی از بعد فراوان عنصر سومین و بوده زمین کره در موجود فلزي عناصر ترینفراوان جمله از

 .)2010(گین و همکاران،  سازدمی را زمین سطحی الیه از درصد 8 عنصر باشد. اینمی زمین پوسته در

هاي اسیدي مسمومیت ناشی از آلومینیوم است. انحالل  عامل اصلی محدودکننده تولید محصول در خاك

شی در مورفولوژي ریشه  همراه هاي ریشه را کم کرده و با تغییرات فاح آلومینیوم در خاك فعالیت سیستم

است. سمیت آلومینیوم یک محدودیت عمده براي عملکرد دانه گندم است و رشد گیاهچه گندم را نیز کاهش 

 و مطالعه مورد صنعتی مناطق آلومینیوم (در سمیت مورد در نگرانی که گفت توانمی بنابراین،دهد.  می

 میزان افزایش عوامل بررسی. پذیرد صورت زمینه این در هاییکنترل باید و بوده جدي مشابه) مناطق

 شهري صنعتی، مناطق به آزاد آلومینیوم نفوذ خاص مسیرهاي شناخت و اکوسیستم در تبادل قابل آلومینیوم

 اقتصادي (تولید لحاظ از تواندمی موضوع این جهت پژوهش و بوده برخوردار خاصی اهمیت از کشاورزي و
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 بدین .شود گنجانده آینده تحقیقات انسان) در سالمت بر آلومینیوم (تاثیر اشتیبهد و کشاورزي) در محصول

 مطالعات دارد، وجود آلومینیوم سمیت براي زیادي احتمال که صنعتی مناطق به نزدیک نواحی در که صورت

 ،کنندمی زندگی نواحی این در که افرادي بر آن اثرات ویژه به و آلومینیوم سمیت جهت بررسی بیشتري

عالوه بر بررسی اثرات سمیت آلومینیوم روي انسان باید ارقامی از گیاهان زراعی اصالح گردد  پذیرد. صورت

که ضمن رشد در مناطق آلوده میزان کمتري از این مواد را در خود ذخیره کنند و یا به سمیت فلزات سنگین 

 آلومینیوم سمی اثرات کاهش جهت دگردمی متحمل بوده و این مواد در این ارقام تجمع نیابد. پیشنهاد

 همچون (موادي خاك اسیدیته تنظیم روش از کشاورزي) و صنعتی هايخاك ویژه مختلف (به هايدرخاك

 .گردد استفاده آلی اسیدهاي حاوي ترکیبات کردن اضافه یا و آهک)

 مروري بر تحقیقات گذشته  - 2-1

  گندم - 1-2-1

ي وسیعی از  ن غله و گیاه زراعی دنیا است. این گیاه در محدودهتریمهم  (.Triticum aestivum L)گندم 

دلیل سازگاري زیاد با شرایط آب و هوایی مختلف،  شود و به  شرایط اقلیمی و مناطق جغرافیایی تولید می

از چهار غله  ).1387؛ جالل کمالی، 1383ي دیگرگندم است (ارزانی،  ي پراکندگی آن بیش از هر گونه دامنه

اي در مناطق خشک جهان که بارندگی  ها یعنی گندم و جو به طور گستردهمعتدله تنها دو نوع آنمناطق 

شوند. زراعت گندم قسمت عمده کار کشاورزان مناطق نیمه خشک جهان را به خود  کافی را دارند، کشت می

د بدون آبیاري اختصاص داده است. در شرایط اقلیمی متغیر مناطق نیمه خشک، انواع گیاهانی که بتوانن

ترین گیاه این مناطق است، اند بر گندم که مهمها نتوانستهکشت شوند، نسبتاً محدودند و هیچ یک از آن

باشد. اگرچه  ترین محصول کشاورزي می در سراسر جهان حیاتی گندم ).1385ارجحیت پیدا کنند (کوچکی، 

دم در کشورهاي مختلف متفاوت است، اما به هر هاي فرهنگی و اقتصادي، میزان استفاده از گن به دلیل تفاوت

). 1386حال اصل استفاده از گندم به عنوان یک ماده اصلی غذایی در تمام جهان مطرح است (پور جهرمی، 
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میلیارد نفر خواهد رسید، در آینده  9به  2050با توجه به روند افزایش روز افزون جمعیت جهان که تا سال 

  ).2006ها خواهد بود (پیمنتل و پیمنتل،  ترین چالش پیش روي دولت ها مهم امنیت غذایی انسان

هزار سال قبل از میالد در 15تا  10ترین گیاهان زراعی است که  گندم گیاهی استراتژیک و یکی از مهم

دانند.  آسیا وجود داشته و مبدا اولیه آن را آسیاي غربی (سوریه، فلسطین، مصر، ایران، هند و افغانستان) می

ترین محصوالت زراعی براي انسان در زمینه عملکرد، کیفیت و خصوصیات ظاهري ندم به عنوان یکی از مهمگ

؛ سالفر و همکاران، 1992اي را تجربه کرده است (فییل،  هاي قابل مالحظه هاي اخیر پیشرفت در طول دهه

ابیدگی، مقاومت به ). افزایش عملکرد و کیفیت گندم، مقاومت به خو2002؛ هیسی و همکاران، 2001

ها، حساسیت به  ها و آفات، تحمل به گرما و سرما، شوري و اسیدیته، تحمل به عدم تعادل ریز مغزي بیماري

زنی قبل از برداشت، افزایش کارایی مصرف نیتروژن و سرعت پر  دانه، مقاومت به جوانه فتوپریود، تغییر رنگ

؛ سالفر و 1992باشد (فییل،  هاي گذشته می م در دهههایی از دست آوردهاي اصالح گند شدن دانه مثال

 ).2006؛ سوفی زاده و همکاران، 2002؛ هیسی و همکاران، 2001همکاران، 

  گندم کاربرد و اهمیت غذایی و اقتصادي - 2-2-1

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 اي غله این گیاه. است داده اختصاص ودخ به را کشاورزي

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

، ي کشت)، سهولت در کاشت و تولید مختلف (وسعت محدوده هاي خاك و هوایی و آب شرایط با آن سازگاري

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

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

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

 کریمی،(است  آن گلوتن ویژگی و) 1 به7  یا 1 به 6 تقریبا( هیدروکربن به پروتئین بودن نسبت باال بدلیل
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 آمدن موجب کش و باشد می آندوسپرم سخت هاي پروتئین از چسبنده گلوتن بخش). 1383 ؛ ارزانی،1371

 ارزانی،( شودو به مقدار کمتر در چاودار یافت میشود و فقط در گندم  می شده تخمیر خمیر انبساط یا

آید و اگرچه دانه آن فاقد بعضی از . از نظر ارزش غذایی، گندم یک منبع غذایی عالی به شمار می)1383

نشاسته و پروتئین آن به راحتی قابل هضم بوده و دانه  اسیدهاي آمینه ضروري (به ویژه الیسین) است، ولی

نیاسین،  ،B1 ،B2 ،B6 ها شاملشامل: پتاسیم، فسفر، کلسیم، آهن و گوگرد، ویتامین آن داراي مواد معدنی

ساکاروز، رافینوز و ملی بیوز است.  ها و مواد قندي شامل: گلوکز، فروکتوز، مالتوز،، چربیEاسید پانتوتنیک، 

کند باالیی پیدا میوقتی محصوالت تبدیلی آن با مقادیر مختصر پروتئین حیوانی تکمیل گردد، ارزش غذایی 

  ).1373(اهدایی، 

  طبقه بندي گندم - 3-2-1

شنـاسی و ژنتیکی تقسیم بندي کرد. بر  توان بر حسب خصوصیات زراعی، گیاه به طـور کلی گنـدم را مـی

هاي  ها شامل سه گروه گندم پایه خصوصیات زراعی، تیپ رشد و بر حسب نیاز به سرماي زمستانه گندم

هاي بوته و صفات  شناسی و مطابق ویژگی پاییزه یا اختیاري هستند. بر مبناي گیاه- ارهپاییزه، بهاره و به

). هم 1370مرادي،  شوند (شاه بندي می دار و بدون پوشینه گروه ظاهري سنبله، گندم به دو گروه پوشش

م در سه گروه هاي گند گیرد، گونه بندي ژنتیکی که بر اساس تعداد کروموزوم انجام می چنین، بر مبناي طبقه

، يمراد یرند (شاهگ جاي می )6x=2n=42() و هگزاپلوئید 4x =2n=28)، تتراپلوئید (2x=2n=14دیپلوئید (

 ).1379؛ محمدي، 1370

  ساختار ژنتیکی گندم نان - 4-2-1

 است که از لحاظ ژنتیکی با Dو  A  ،B یک آلو پلی پلوئید با سه ژنوم )Triticum aestivum( گندم نان

میلیون جفت  810جفت باز با متوسط 1010×1/7 شاملهاپلوئید گندم   DNAباشند.همیولوگ می یکدیگر

  گندم  ).2000؛ گوپتا و وارشنی 1999باشد (گوپتا و همکاران، مایکرومتر می 10باز در هر کروموزوم با طول 



18 
 

Family name:Mahmoodi Babolani                                                Name:Neda 

Title of Thesis: Study genetic diversity of aluminum tolerance in wheat cultivars. 
Supervisor(s): Dr.  Ali  Asghari                                          Advisor(s):Dr. hamidreza mohammaddost 

Graduate Degree: Master of Science                               Major: Plant Breeding                                               

Specialty: : Plant Breeding          University: Mohaghegh Ardabili         Faculty: Agricultral Sciences 

Graduation date: /18  2 2015/                                                Number of pages:119  

Abstract: 

In order to evaluate the toxicity of aluminum tolerance in wheat cultivars tested in the School of 

Agricultural Sciences, City University researcher was conducted in 2015. In these 

experiments,implant  20 wheat cultivars in the two systems , Sand and perlite and hydroponic and 

three stress levels of  aluminum, were grown hydroponically. cultivars  in Water grow and sand and 

perlite three stress level (control group, 20 mM, 40 mM Vtymar) split plot a randomized complete 

block design with three replications in a split were planted. The result of  average analogy impact 

polar  type and stress for study adjectives in warre grow shew that cultivars Moghan3, Inia, 

Moghan1, and Gascogen having the most average and cultivars Moghan2, Atrak, Darya and Arg 

having the least average. Sand and perlite in the culture system, the average of the cultivars 

Gascogen, Zarrin,  Soissan and Darya were the most likely to stress. and the lowest average the 

cultivars Kavir, Shiroodi, Atrak, B.C Rashan winter respectively.Cluster analysis showed that in all 

three environments in hydroponic systems were cultivars Moghan3, Inia and Zarrin with high 

average and cultivars Moghan2, Atrak, Kavir, Darya, Arg and Tous with lowest average. Sand and 

perlite in the culture system, were cultivars Soissan, Zarrin, Tous, Gaspard, Gascogen and B.C 

Rashan winter with high average and cultivars Shiroodi, Atrak, Kavir, Darya, Rasool, Moghan2, 

Moghan3 and Arta with lowest average. according to the results of factor analysis in hydroponic 

systems cultivars Inia, Gascogen, Mihan, Moghan3 and Moghan1, culture in the sand and perlite 

Soissan, Tous, Gascogen, Gaspard and B.C Rashan winter resisrent Aluminum stress were identified. 

also The cultivars Shiroodi, Arg and Moghan2 in hydroponic systems and cultivars Atrak, Shiroodi, 

Kavir, Rasool and Moghan2 in the sand and perlite culture susceptible genotypes were identified. 
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