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 الیتن  02آزمایشي با استتفاده از   ،های گندم دورومالینرخي به منظور بررسي تاثیر تنش آبي بر روی ب :چكیده

به ایتن ترتیتب    های خرد شده در قالب طرح کامال تصادفي در سه تكرار اجرا گردید.به صورت طرح کرتدوروم گندم 

 02درصتد تخلیته مجتازآا قابتل نگهتداری و       02که فاکتورهای اصلي سطوح تنش شامل سطح شاهد )بدون تنش(، 

-SDS فتن  همچنین با استتفاده از . گرفته شددر نظر  یه مجاز آا قابل نگهداری بود و فاکتور فرعي ژنوتیپدرصد تخل

PAGE و الكتروفورز پروتئین( ها، پروتئین محلول در آا و نمک و پروتئین دارای وزن مولكولي باالHMW )   استتخرا

هتای متورد مطالعته در ستطوح مختلت  تتنش       الیتن  ها نشان داد که بتین گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

و  هتای حاتا   الیتن  ،ایها و تجزیه خوشته نتایج تجزیه به عاملبا استفاده از  ،همچنیندار وجود دارد. اختالف معني

با توجته بته همباتتگي     GMPوSTI،MPهای مشخص گردید شاخص ،همچنینبه تنش آبي شناسایي شدند.  مقاوم

در خصتو   های متحمل به تتنش هاتتند.   الینمعیارهای مناسبي برای شناسایي  نشان دادند ی کهدارمثبت و معني

نتتایج تجزیته   همچنتین  . ها به دست آمتد فاصله ژنتیكي بین الینهای مورد بررسي هم پروتئین نتایج تجزیه مولكولي

، با نتایج تجزیته بته   (HMWال )پروتئین دارای وزن مولكولي با های محلول در آا و نمک وپروتئین در موردای خوشه

ای را تائیتد کترده و   وشته بنتدی حاصتل از تجزیته خ   های هماهنگ اصلي تا حدود زیادی مطابقت داشت و گروهمولفه

 .ها را به خوبي از هم تفكیک نمایدتوانات الین
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 مقدمه-1-1

ازدیاد روز افزون جمعیت جهان و تامین نیاز غذایی این جمعیت رو به افزایش، از جمله مسائل 

های ترین تنشیکی از مهم تنش آبی(.1381پور، بوده است )صباغه از دیرباز مور توجه می است کمه

سنگینی به محصوالت زراعی و باغی در جهان به خصوص  هایکه هر ساله خسارتباشد غیر زنده می

(. 1382پور، صباغنماید )گردد، وارد میایران که به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می

شده و در  گیاهباعث تنش در داخل  افتد که ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطیزمانی اتفاق می تنش آبی

به مراتب بیشتر از  کاهش رشد در اثر تنش آبی(. 1771دهد )الرسون و آستین، نتیجه تولید را کاهش می

 دم در کشورهای در حال% از مناطق کشت گن32تقریباً (. 2006های محیطی است )رودریگز، سایر تنش

تحقیقات (. 1771کنند )موریس، را در طول فصل رشد تجربه می توسعه، انواع مختلفی از تنش آبی

اما  باشند صورت گرفته است.زیادی در رابطه با اصالح گیاهان برای مناطقی که در معرض تنش آبی می

محصوالت نهایی آن کمتر از گندم  سهم گندم دوروم به دلیل پایین بودن سطح زیر کشت و تقاضا برای

رود از نظر اهمیت وم که جهت تولید پاستا به کار میگندم دور(. 1778نان است )پسیتی و آنیچیاریکو، 

(. 1776ها انسان در خاورمیانه دارد )السون، ای در تغذیه میلیوننقش عمدهپس از گندم نان قرار داشته و 

 ترخصوصاً تنش آبی مقاومها به شرایط نامساعد آب و هوایی گندماین گندم، نسبت به گندم نان و سایر 

شناخت ایران به عنوان  (.1781استاوا، تر است )سری وخشک سازگاراست و با شرایط آب و هوایی نیمه



00 

 

یکی از مراکز پیدایش گندم دوروم، وجود شرایط آب و هوایی تا حدی مطلوب برای رشد این محصول 

شور و نیاز روز افزون به این ماده غذایی، امکان تولید آن را در سطح وسیع میسّر در بسیاری از مناطق ک

های زیادی برای توسعه کشت این محصول صورت نگرفته است می سازد. ولی متاسفانه تاکنون پژوهش

ر کشور امری ضروری به نظر ها دو تحقیق در رابطه با شناخت ارقام سازگار و تعیین نیازهای زراعی آن

های گزینش ارقام زراعی مناسب برای شرایط متغیر زمین(. 1383)اسالمی و همکاران، رسد یم

های نسبتاً متنوع آب و هوایی است )محمدی و ها در محیطکشاورزی، مستلزم بروز واکنش مطلوب آن

با  هاییدر گندم ارزیابی همزمان در شرایط تنش و بدون تنش آبی موجب گزینش ژنوتیپ(. 2003فتحی، 

شود. بنابراین بررسی عملکرد نسبی ژنوتیپ در شرایط تنش آبی و عملکرد برتر در هر دو محیط می

ای بربدون تنش به عنوان یک نقطه شروع برای شناخت فرآیند تحمل به تنش آبی و انتخاب ژنوتیپ 

تی خصوصیا (.2007یوسفی آذر و رضایی،  ؛1771و همکاران،  ) کلهوناصالح در محیط خشک است 

لذا تنها از روی یک خصوصیت  .باشندگردند تحت کنترل ژنتیکی میکه باعث سازگاری به تنش آبی می

بینی کرد و چندین مالک انتخاب برای این کار الزم است توان واکنش به تنش آبی را در گیاهان پیشنمی

ها و ی گیاه از طریق پروتئینبا این دانش که اعمال کنترل رفتارها (.1787اکودو و کسارلی،  ؛1778)بلوم، 

سنتز شده به هنگام وقوع تنش باشد، بررسی و تحلیل تغییرات پروتئینی و آنزیمی های خاص آنزیم

های متحمل خواهد کرد گیاهان قرار گرفته در تنش، کمک موثری به شناخت تحمل و تولید الین

ند مشکالت مربوط به اثرات متقابل تواگزینش به کمک نشانگرها می(. 1381)رحمانی و مجیدی هروان، 

محیط در ژنوتیپ را کاهش دهد و موجب بهبود بازده انتخاب و تسهیل جمع شدن صفات مختلف 

در این راستا (.1777راسل و همکاران، ؛1776)پاول و همکاران، مقاومت درون یک ژنوتیپ منفرد گردد 

توانند به عنوان معیار مناسبی در نظر ول میهای مسئنشانگرهای پروتئینی به عنوان فرآورده مستقیم ژن

شوند.         گرفته
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 پیدایش گندم دوروم تاریخچه مبدا و-1-2-1

 نتمری مهمم  لیدل نیانسان زراعت شده و به هم لهوسیاست که به یاهانیگ نیاز اول یکیاحتماالً  گندم

 دارای که مختلف مناطق در آن تطابق تر،ساده اهانیگ زراعت آن از تمام رای. زرودیبه شمار م یزراع اهیگ

 لیممردم جهمان را تشمک    لباغ یاصل یغذا گریو از طرف د شتریب باشد،یم یمتفاوت ییآب و هوا طیشرا

عراق، هندوستان و قفقاز  ران،یمانند ا ایاز آس یدر مناطق الدیاز م شیسال پ 6100حدود  اهیگ نی. ادهدیم

گنمدم   ی(. اممروزه تجمارت جهمان   1382وجود داشته اسمت )خدابنمده،    ترانهیمد یایاطراف در نیو همچن

 یرا بمرا  نیو پمروتئ  یکمالر  نیشتریب اهان،یگ ریبا سا سهیغالت است. گندم در مقا ریاز تجارت سا شتریب

و سمرما، بمه    یغالت نسمبت بمه خشمک    ریبا سا سهی. در واقع گندم در مقاکندیم نیتأم ایبشر در دن هیتغذ

در هممه   اهیم گ نیم (. ا1381اربمط،   یمقماوم اسمت )کما م    یتا حدود یزمان ساقه رفتن و گلده یااستثن

روشمن   قماً یشمناخته شمده و خاسمتگاه آن دق    خیاز تار شیو از دوران کهن پ دروییمعتدل م هاینیسرزم

رد. از بلکه معتقد است کمه گنمدم چنمد مبمد  دا     داند،یجا نم کیخاستگاه گندم را تنها  لوف،ی. واوستین

شناخته شمده اسمت و انسمان آن را     شیکه گندم از شش هزار سال پ دآییبر م یباستان شناس هایکاوش

نمژاد و   رانیم داشمته اسمت )ا   ییبا کاشت و برداشمت آن آشمنا   شیو کم و ب یخوراک خود گردآور یبرا

 (.1381 ان،یشهباز

 گندم ییو غذا یصادتاق تیاهم-1-2-2

آن را نسمبت بمه    یی. ارزش غمذا باشمد یمم  یو اقتصماد  ییاز نظر غمذا غالت  نتریاز مهم یکی گندم

انسمان و دام از   هیم دهنده گندم بمه منظمور تغذ   لی. مواد تشکسنجندیمحلول در آب م ریغ نیدرصد پروتئ

 (.1381 ان،ینژاد و شهباز رانی( )ا1-1لبرخوردار است)جدو یخاص تیاهم
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 گندممواد تشکیل دهنده دانه، آرد و جوانه  -1-1جدول

 جوانه% آرد% دانه% مواد

 7-13 13-1/11 7-18 آب

 22-32 8-13 8-11 پروتئین

 8/1-1/2 به میزان فراوان 2-1/2 چربی

 1-1 61-70 60-68 نشاسته

 31-11 1/1-2 2-3 قند

 

تمن   ونیلیم 81در حال حاضر ساالنه در جهان  یجهان یو بار کشاورز خوارمطابق گزارش سازمان  

جهان از غمالت بمه    یمصرف نیحدود نصف پروتئ یعنیتن  ونیلیم 10که حدود  شودیممصرف  نیپروتئ

محصمول   نتمری کشمت مهمم   ریم و سطح ز دی(. گندم از نظر تول1382)خدابنده،  شودیم نیگندم تأم ژهیو

و  یمحصول آن روز به روز مورد توجمه قمرار گرفتمه و از نظمر اقتصماد      شیاست و افزا رانیا یکشاورز

 یکشماورز  همای فمرآورده  ریمحصمول گنمدم ماننمد سما     شی. افزاباشدیم تیحائز اهم یاصل یغذا نیتأم

کشت، به مقدار عملکرد محصول در واحمد   ریسطح ز شیدارد که عالوه بر افزا یبه عوامل مختلف یبستگ

 و انتخماب  هممه  از تراست که مهم ی. باال بردن عملکرد محصول تابع عوامل خاصاستمربوط  زیسطح ن

 ن،یزمم  هیم ته لیم از قب یزراعم  گریدر کنار آن عوامل د دیکه با باشدمی محصول پر شده اصالح بذر کشت

 دیم (. تول1382و به موقع، مبارزه با آفات و اممراض و ... در نظمر گرفتمه شمود )خدابنمده،       حیصح یاریآب

 ممه ین ر،یسردسم  کشت در منماطق  یو برا افتهی شیافزا ریاخ هایلدر سا رانیاصالح شده در ا هایتهیوار

عملکمرد از راه بمه    شیافمزا  قیم گندم از طر دیتول شیافزا نبنابرای. اندشده یو معتدل کشور معرف ریگرمس

اربمط،   یاسمت )کما م   یضمرور  یروز افزون کشمور اممر   تیجمع یغذا نیتأم یبرا ،یو به نژاد یزراع

 هیم ته یبوده، سماقه و کماه آن بمرا   مهم گلوتن و نشاسته  یاز منابع تجارت یکیگندم نی(. عالوه بر ا1381

 تیم تقو یبمرا  تموان می و رفته کاربه هاو پوشش سقف ساختمان یدر صنعت کاغذ ساز زنی و هابستر دام
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 نتمری گنمدم مهمم   نی(. همچنم 1382 ابنمده، خد ؛1371 صمالح،  پور) کرد استفاده هااز آن یزراعت هاینیزم

اسمت کمه مصمرف     کیاسمتراتژ  یزراعم  داتیمله تولاست و از ج المللینیدر تجارت ب یکشاورز یکاال

 (.1371و روزمره دارد )مبصّر و همکاران،  یهمگان

عیمت  با کیفیمت مطلموب، بمه تبمع افمزایش جم     ضرورت توجه به گندم دوروم جهت تهیه ماکارونی 

ور، باشد )لیمین و فمال جهانی و نیاز مبرم به مواد اولیه مورد لزوم، در حال حاضر بیش از پیش آشکار می

(. همچنین گندم دوروم به دلیل تولید محصول قابل قبول و سازگاری به میزان آب کم، شمرایط آب  1781

و هوایی خشک و نیمه خشک و محصول نهایی با ارزش مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است )ممارتوس  

  (.  2001و همکاران، 

 گندم دیتول زانیکشت و م ریسطح ز-1-2-3

 231بمه   2000هکتار بوده کمه تما سمال     ونیلیم 217، 1778در سال  ایدر دن کشت گندم ریسطح ز 

هکتمار   اردیلیم 211، 2008کشت گندم در جهان در سال  ریسطح ز نی. همچنافتی شیهکتار افزا ونیلیم

 کمرد تمن و متوسمط عمل   اردیم لیم 628کشمت،   ریمقدار سطح ز نیمحصول از ا دیتول زانیکه م افتیارتقا 

 همای سمال  یکشماورز  های(. بر اساس آمارنامه2008در هکتار است )فائو،  لوگرمیک 2713گندم در جان 

 7/11بمه رقمم    1386تن بوده و در سمال   ونیلیم 8/8، حدود 1370در سال  رانیگندم در ا دیمختلف، تول

 نیا یگندم در ط دیساله نشان داد. نرخ رشد تول 16دوره  یرا ط یدرصد 7/80که رشد  دیتن رس ونیلیم

% آن 71سماالنه جهمان    یدتولی گندم کل از(. 2006 فائو،) است+ درصد محاسبه شده7/3ساله،  16دوره 

کاشمت ممورد اسمتفاده     ی% به عنوان بذر بمرا 10و  ی% مصارف صنعت11 ده،ینان به مصرف رس هیته یبرا

 زانیم آن بمه م  یجهان نیانگیبا م سهیدر مقا رانیعملکرد گندم در ا نیانگی(. م1382)خدابنده،  ردگییقرار م

بمه نامسماعد بمودن آب و هموا، پمراکنش نامناسمب        تموان یرا مم  رانیعملکرد در ا یاست. کم نیی% پا10

(. اممروزه بما   1381اربط،  یو... نسبت داد )کا م یو به نژاد یاصول به زراع قیعدم مراعات دق ،یبارندگ
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مواد  دیتول شیبه افزا ازینفر برسد ن اردیلیم 3/7به  2010 سالرود تا  یجهان که انتظار م تیجمع شیافزا

جهمان   تیم در جمع شیاسمت کمه افمزا    یدر حمال  نی(. ا2001و آمتور،  چاردری) گرددیمشاهده م ییغذا

در سمطح   ییممواد غمذا   دیتول یستیبا لیدل نیو به ا یزراع اهانیکشت گ ریاست با کاهش سطح ز یمواز

 . (1777دا، را)الب ابدی شیکشت موجود افزا ریز

درصمد از مسماحت کشمت     10گندم دوروم، دومین گونه مهم جنس گنمدم در دنیما بموده و حمدود     

 11ال حاضر بیشمترین میمزان کشمت ایمن محصمول )     را به خود اختصاص داده است. در ح جهانی گندم

 (. همچنین، میزان تولید گنمدم دوروم در سمال  2002میلیون هکتار( در منطقه مدیترانه قرار دارد )ناچیت، 

 (.2001، میلیون تن برآورد شده است )آمارنامه وزارت کشاورزی آمریکا 26، حدود 2001

 گندم بندیو طبقه یشناس اهیگ-1-2-4

. باشدیم یاریبس هایگونه یو دارا کومیتیجنس تر و نهیگرام ایغالت  رهیاست از ت یاهیگ گندم

کشت  ایمتفاوت در سراسر دن یمیاقل طیهستند که در شرا یرقم زراع نیگندم شامل چند هایگونه نیا

نژاد و  رانیندارند )ا یادیز یعلف هرز بوده و ارزش خوراک شتریخودرو آن ب هایگونه .گردندیم

-عدد( است. گلوم 2-7) ایچند گلچه هایگندم متشکل از سنبلچه ایسنبله نی(. گل آذ1381 ان،یشهباز

 هاهستند. اندازه گلوم میمعموال عق زنی هاسنبلچه یفوقان هایسخت و گلچه حدودی تا هاسنبلچه های

-طبقه دارای گندم. هستند ترنازک هالومگ از بافت نظر از لماها. است هاآن از ترکوتاه ولی لماها، مشابه

(، سه ی)گندم نان و ماکارون یگونه مهم، دو نوع عمده تجار 16حداقل  یاست، دارا یگوناگون هایبندی

گندم سخت قرمز  ،یدانه )گندم سخت قرمز زمستان یفی( و پنج گروه کیاریبهاره و اخت ،زهییرشد )پا پیت

 (. 1381اربط،  یباشد )کا میگندم نرم بهاره، گندم دوروم( م ،یبهاره، گندم نرم زمستان
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های تولید کننده اغلب کشورباشد. می گندم دوروم گیاهی تک لپه، خودگشن، یکساله و روز بلند

شرایط آب و هوایی خشک و گرم و گاهی سرد هستند و این گیاه دارای تحمل بسیار خوبی  گندم دارای

زاده اهری و هانی دما دارد )صادقبه شرایط نامساعد طبیعی از جمله خشکی، گرما و تغییر ناگ

گندم  باشند.ها بلند میها و پوشینهدار است. ریشکهای پر و ریشکاین گندم دارای سنبله(. 2006همکاران،

های شفاف به رنگ سفید، زرد تا قرمز روشن و نوک تیز، کشیده، طویل، درشت و خیلی دوروم دارای دانه

های سخت، درازتر از حد معمول، زردرنگ و کمی  . دانهای استهای آن شیشهسخت بوده و مقطع دانه

شتر از سایر ارقام گندم های ساده آن بیبراق )شیشه ای( دارد و میزان پروتئین، گلوتن و کربوهیدرات

 (.1371است )شاهباز پور و شهبازی، 

 تنش-1-3

عادی فرایندهای بیولوژیک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و تنش روند غیر

زایی است که در نتیجه آن متابولیسم غیر عادی در گیاه شود. تنش دارای توان آسیبمحیطی حاصل می

ت به صورت کاهش رشد، بازده و یا مرگ کل گیاه و یا بخشی از آن بروز کند دهد و ممکن اسرخ می

های محیطی های مولکولی و فیزیولوژیکی در تحمل گیاهان به تنشمکانیسم (.1388کافی و همکاران، )

های مذکور باشد تواند گام مهمی برای مقابله با آثار مخرب تنشها مینقش دارند که شناسایی آن

-های محیطی میزان سنتز کاروتنوئید در برگ به (. در مراحل اولیه تنش1387ه و همکاران، زاد)محسن

ها در حفا ت از ساختار تیالکوتیدها در برابر اثرات تخریبی انواع اکسیژن فعال افزایش علت نقش آن

 (.2008ناویدس، کند )گروپا و بافته اما با گذشت زمان و در تطابق گیاه با تنش میزان آن کاهش پیدا میی

باشند. با چنین مشکالتی های محیطی میتنش ،عامل اصلی اختالف بین عملکرد واقعی و بالقوه

 هایی اصالحگران معموال با گزینش برای بردباری تنش و در موارد بعدی برای پایداری عملکرد در حوزه
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stress, includeing control level (non-stress), 40% and 70% of amount of plant available 

water were discharged completely and the minor factors selected as lines, also by using 

SDS-PAGE technique and proteins electrophoresis, the total proteins and HMW proteins 

were extracted. The results of analysis of variance of the data showed that, there is 

significant difference between the studied lines in stress levels. Therefore, by using factors 

analysis and cluster analysis, sensitive lines and resistant lines were identified. It also has 

been determined that  indices STI, GMP, MP are appropriate scales to identify resistant 

lines to stress based on  positive and significant correlation that they showed. It has been 

obtained genetic distance between lines about mulcular protein analysis, too. Also the 

results of cluster analysis about total proteins and HMW proteins were very similar to 
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Keywords: Durum Wheat, Water stress, protein marker



01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural sciences

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in plant breeding

 

Title: 

Grouping some improved durum wheat lines using protein markers 

at water stress condition.

 

Supervisor(s): 

Omid Sofalian (Ph.D)

Ali Asghari (Ph.D)

Advisor(s): 

Ali Rasoulzade (Ph.D) 

Sara Dezhsetan (Ph.D) 

 

By: 

Maryam Samadi Khoshkhoo 

Nov-2014 


	1-1-مقدمه
	1-2-1-مبدا و تاریخچه پیدایش گندم دوروم
	1-2-2-اهمیت اقتصادی و غذایی گندم
	جدول1-1- مواد تشکیل دهنده دانه، آرد و جوانه گندم

	1-2-3-سطح زیر کشت و میزان تولید گندم
	1-2-4-گیاه شناسی و طبقهبندی گندم

	1-3-تنش

