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  چکیده

ي علوم کشاورزي دانشگاه هاي جو آزمایشی در دانشکدهبراي ارزیابی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ 

در ماسه و کشت و کشت دو سیستم آب ژنوتیپ جو در 20انجام شد. در این آزمایش  1392محقق اردبیلی در سال 

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

شد. نتایج نشان داد که  انجامتصادفی با سه تکرار  کامال هاي خرد شده در قالب طرحبه صورت کرت آزمایش. گرفتند

را کاهش و برخی صفات هاي فتوسنتزي و کارتنوئید میزان کلروفیل و رنگیزه، صفات مورفولوژیک سمیت آلومینیوم

نشان داد در سطوح تنش داد.نتیجه مقایسه میانگین ژنوتیپ افزایش پرولین را  و فیزیولوژیک مانند قندهاي محلول

و   4 ،3هاي  بیشترین میانگین و ژنوتیپداراي   20و  19  ،11، 9، 7، 2هاي که در بیشتر صفات مورد بررسی ژنوتیپ

کشت بودند. در سیستم کشت ماسه و پرلیت بیشترین میانگین مربوط به داراي کمترین میانگین در سیستم آب 18

 تجزیه .بود 17و  14، 5هاي ها مربوط به ژنوتیپو کمترین میانگین 20و  19، 12، 11، 10، 9، 7، 1هايژنوتیپ

در گروه با  20و  19، 11، 9، 7، 2هاي ژنوتیپ در سیستم آبکشت محیطی شرایط سه هر در دادکه نشان ايخوشه

در گروه با میانگین پایین قرار داشتند. درسیستم کشت ماسه و پرلیت  18و  17، 5، 4، 3هاي میانگین باال و ژنوتیپ

گروه  در 17و 16، 14، 8، 4، 3هاي یپژنوت و باال میانگین با گروهدر  20و  19، 15، 12، 11، 10، 9، 7هاي ژنوتیپ

و در   20و  19، 9، 7هاي ند. با توجه به نتایج تجزیه عاملی در سیستم آب کشت ژنوتیپگرفت قرارپایین  میانگینبا

مل به تنش حتمهاي برتر قرار گرفته و در گروه ژنوتیپ 20و  19، 7هاي سیستم کشت ماسه و پرلیت ژنوتیپ

در سیستم  18و  13، 8، 5هاي در سیستم آب کشت و ژنوتیپ 8 و 4هاي چنین، ژنوتیپشدند. همآلومینیوم شناخته 

  .قرار گرفتندآلومینیوم به هاي حساس ژنوتیپدر گروه ماسه و پرلیت کشت در 
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  مقدمه - 1- 1

هاي ناشی از مواد غذایی مبتال هاي در حال توسعه ساالنه بیش از یک سوم از مردم به بیماريدر کشور

حال  هاي درهاي مواد غذایی در کشورهاي مربوط به آالیندهشوند و میزان مرگ و میر به علت بیماريمی

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

خصوص سازمان تجارت جهانی به صورت جدي به ایمنی غذا و تضمین کیفیت آن معطوف گشته است 

  ).1389فر و همکارن، (هدایتی

پایدار در بخش کشاورزي است. توسعه پایدار در اي، توسعه یکی از جوانب اصلی توسعه ملی و منطقه

هاي زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع بخش کشاورزي نیز بر پایه افزایش تولید گیاهان با رعایت جنبه

آب و خاك است. رشد اقتصادي، افزایش جمعیت و توسعه صنایع باعث آلودگی محیط زیست شده است. در 

گی فلزات سنگین از اهمیت خاصی برخوردار است. آلودگی محیط زیست با هاي محیطی، آلودبین آالینده

فلزات سنگین و انتقال آن به محصوالت زراعی به عنوان یک مشکل جهانی در حال گسترش است. آلودگی 

آب و خاك به فلزات سنگین، ضمن کاهش عملکرد و کیفیت محصول، پایداري تولید کشاورزي و سالمت 

هاي متمایز کننده فلزات سنگین از ). از جنبه1379کند (ثوابقی و ملکوتی، خطر مواجه میافراد جامعه را با 

ست. تحقیقات نشان داده است که افزایش فلزات سنگین در خاك ا پذیري آنهاها، عدم تجزیهسایر آالینده

  ).1999شود (وکرا، باعث افزایش جذب آنها در  غالت می

رسد. آلومینیوم کل عناصر می %8میزان آن به  که زمین است پوسته عناصرترین فراوان از آلومینیوم 

هایی با هاي خنثی یا خاكاي دارد و در خاكعمل بیولوژیک پیچیده اي است که فرم شیمیایی ویون پیچیده

پذیري خاك انحالل حل وجود دارد. با کاهش اسیدیته ضعیف به شکل اکسید یا آلومینوسیلیکات غیرقابل

گذارد. در واقع، ترتیب بر رشد گیاهان تأثیر میشود و بدینیابد، از طریق ریشه جذب میین یون افزایش میا

هاي اسیدي شناخته شده است کننده رشد، بخصوص رشد ریشه در خاك آلومینیوم مهمترین عامل محدود

 برند.از اسیدیته خاك رنج می هاي زراعیمیلیارد هکتار از زمین 4تقریبا  ).1995(وون اوکسکول و موترت، 

هاي قابل کشت جهان را تشکیل درصد از خاك 40هاي اسیدي که حدود در بسیاري از کشورهاي با خاك

سمیت آلومینیوم یکی از مشکالت عمده کشاورزي است. سمیت  )،1996(لنوبل و همکاران، دهندمی

 هاي اسیدي است.توسعه، بخصوص در خاك آلومینیوم در گیاهان یکی از عوامل عمده محدود کننده رشد و

علت به همین هاي اسیدي در حال افزایش است.اسیدیته خاك به علت مشکالت زیست محیطی نظیر، باران

اي برخوردار توجه به سمیت آلومینیوم و تأثیر آن در کاهش بازده تولید محصوالت کشاورزي از اهمیت ویژه

     ).2000و ماتسوموتو،  1995(کوچین،  است
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خاك مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه غلظت  pHتواند براي افزایش اي میاگر چه آهک تا اندازه

باشد. هم براي محیط زیست مضر می آلومینیوم کاهش یابد، ولی این عمل هم هزینه سنگین دارد و

اسیدي شناسایی و هاي برداري از خاكمؤثرترین استراتژي براي کاهش خطرات سمیت آلومینیوم و بهره

تواند یکی از کشت ارقام متحمل به آلومینیوم است. در این راستا شناسایی ارقام متحمل به آلومینیوم می

  هاي مقابله با سمیت آلومینیوم باشد.راه

 مروري بر تحقیقات گذشته  - 1-2

  جو -1- 1-2

هاي زاگرس این گیاه را کوه اما بسیاري از محققین، خاستگاه ،خاستگاه واقعی جو هنوز ناشناخته است.

وف، مبداء جوي ریشک دار و غالف للیودانند. بر پایه نظریه وادر غرب ایران، آناتولی جنوبی و فلسطین می

دار، کشور اتیوپی و شمال آفریقا و مبداء نوع بدون ریشک، ریشک کوتاه و کالهک دار، آسیاي جنوب شرقی، 

میانه واحی سردسیر و خشک (به ویژه خاورتعداد زیادي از مردمان نبه ویژه چین، ژاپن و تبت است. جو براي 

هاي رود. البته امروزه بیشتر براي خوراك دام و تهیۀ فراوردهو شمال آفریقا) منبع غذایی مهمی به شمار می

ترین گیاهان زراعی گیاهشناسان عقیده دارند که جو یکی از قدیمی کنند.تخمیري از این گیاه استفاده می

دانند. این گیاه از شمال سوئد، اي از آسیا و به خصوص سوریه میبوده و برخی مبدا آن را آفریقا و عده

شده است. در حال حاضر اهمیت متري کشت می 4000خاورمیانه تا مصر و همچنین از سطح دریا تا ارتفاع 

  ).1382شد (خدابنده، باجو در دنیا تقریبا برابر با گندم است ولی تولید آن حدود نصف گندم می

). جو زراعی از 1380زاده و همکاران، ست (شرفیا جو پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین غله مهم دنیا

باشد می Hordeumو جنس  Triticeae، طایفه Pooideaeزیرخانواده  ،Geramineaخانواده 

است. جوهاي زراعی شش  ). جو خودگشن بوده و داراي دو فرم شش ردیفه و دو ردیفه1373(پورصالح، 

  disticum و جوهاي زراعی دو ردیفه از گونه دیپلوئید) vulgare )2n=2x=14 ردیفه از گونه دیپلوئید

 و کروموزم 4داراي  شود.صورت دیم و آبی کشت می). جو زراعی به 1370باشند (یزدي صمدي،می

 ها توپرگره و تو خالی، ماشوره اي، بندبند ي جوهاساقه است.روز  8 تا 5آن مدت گلدهی  است. نخودگش

یابد. طول کل ساقه در اکثر ارقام جو حدود طول میانگره از پایین به طرف انتهاي ساقه افزایش می است.

باشد. عدد می 15تا  10شود. تعداد برگ باشد. از هر گره ساقه یک برگ خارج میمتر میسانتی 150تا  120

 ها باریک داراي انتهاي گردبرگ ي مواد غذایی در دانه دارند.اي در ذخیرهاهمیت ویژهدر جو دو برگ انتهایی 

در  دارد.) Liguleده بنام زبانک (ی) و یک زاStipuleد بنام گوشوارك (یو در محل برخورد ساقه زوا است



4



و دانه بصورت  اي مرکبگیاهی است یکپایه، داراي گل آذین سنبلهجو  است.د بلندتر از گندم یجو این زوا

  .است ارقام لختبرخی از  در با پوشینه و ارقامکه در برخی از  بوده گندمه

اي در جو مانند سایر غالت سطحی و افشان احتمال دگرگشنی در جو بسیار کم است. سیستم ریشه

هاي شهشود و تا ابتداي زمستان ادامه دارد. ریزنی در جو به هنگام ظهور سومین برگ آغاز میاست. پنجه

هاي آیند و برخی از آنها مانند ریشهوجود میهاي مجاور سطح خاك به ثانویه در هنگام پنجه زدن از گره

- باشد. تعداد پنجهپنجه می 5تا  3کنند. هر بوته داراي خاك نفوذ میپایین  اولیه به طور عمودي و به سمت

زنی در ارقام بهاره تا زمانی که دما کمتر از . پنجهباشدعدد می 3تا  2هاي بارور در جو پاییزه به طور متوسط 

عدد در جوهاي شش ردیفه  60تا  25ها در هر سنبله از یابد. تعداد دانهگراد باشد، ادامه میدرجه سانتی 10

عدد در جوهاي دو ردیفه متفاوت است. دانه جو گندمه است و در بیشتر ارقام به پوشینک  30تا  25و از 

  ). 1387حیدري ذوله، باشد (گرم می 58تا  23هزار دانه جو بین چسبد. وزن می

  سازگاري جو -2- 1-2

جو یکی از سازگارترین غالت است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاك حاصلخیز که قابلیت 

 شود. اینباشد، تولید می 8تا  7آنها بین  pH هایی کهچنین در خاكنگهداري آب در آن زیاد باشد و هم

گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر است و بنابراین در آب و هوایی که آب، سبب محدود کردن 

تواند بیشترین محصول را تولید کند. در شرایط دیم هم عملکرد جو بهتر از شود، جو میتولید غالت می

پذیر متر امکانمیلی 250تا  200باشد. تولید جو در همه نوع زمینی با بارندگی سالیانه گندم و چاودار می

گراد) مقاوم درجه سانتی 32جو نسبت به دماي باال (بیش از  است. تر از ریشه گندمعمیقجو ریشه است. 

است. اما در شرایط آب و هواي مرطوب، در برابر دماي باال بسیار حساس است. دانه جو نسبت به گندم براي 

زدن دانه، گیاه به علت کمبود رطوبت ر مواردي که پس از جوانهزدن به رطوبت کمتري نیاز دارد. دجوانه

خشک شود، با فراهم شدن شرایط مساعد رطوبتی، گیاه رشد مجدد خود را با شدت بیشتري آغاز 

(جو پاییزه  گیرد، نسبت به گندم در ردیف پایین تري قرار میو ورس جو از لحاظ مقاومت به سرمانماید.می

به غرقاب  نسبت است).و ارتفاع ساقه بیشتر  کندمی زیرا پنجه بیشتر تولید ،بهاره بودهتر از  به ورس حساس

بیشتر در جو مقاومت به شوري  است. از گندم ترشدن خیلی حساس و نسبت به اسیدي بودن خاك حساس

ه نسبت ب باشد. جومی) شودمی کاهش عملکردموجب موس میلی 8موس و بیش از میلی 8 تا 1از گندم (

رسد که کشت جوي پاییزه در بنابراین، به نظر می .رسدو زودتر میبوده تر از گندم ریزش دانه حساس

مناطق سردسیر چندان اطمینان بخش نباشد. در مقایسه با سایر غالت، جو نسبت به شوري خاك، چه در 

متري  4000در شرایط مختلف آب و هوایی و تا ارتفاع تر است.زنی و چه در مراحل دیگر مقاوممرحله جوانه

کند. در آب و هواي گرم و ساعت) بهتر رشد می 13 تا 12از سطح دریا رشد نموده و در روزهاي بلند (



5



باشد. گراد میسانتی درجه 4 تا 2زنی خوبی جوانه زده و کمترین درجه حرارت براي جوانههمرطوب دانه ب

- میزنی جوانه oc8 درو مقاوم به سرما  oc16 در ، خیلی حساس به سرماoc12 در جوهاي حساس به سرما

درجه  1700 تا 1450باشد. نیاز حرارتی جوهاي بهاره می oc51زنی و بهترین درجه حرارت براي جوانه کنند

مانع گراد بوده و دماي بسیار زیاد با شرایط خشک درجه سانتی 2000 تا 1850یزه یگراد و جوهاي پاسانتی

طول  به باال خطر کمتري نسبت به گندم دارد). oc 40شود (درجه حرارت رشد طبیعی و رسیدن گیاه می

 روز 280روز و ارقام خیلی دیررس تا  270 تا 240یزه یروز، جوهاي پا 120 تا 100جوهاي بهاره  دوره رشد

و جوهاي است یزه بعد از گیاهان وجینی یا صیفی و یونجه و شبدرها یدر جوهاي پا تناوب زراعیباشد. می

بهاره بدلیل نیاز کمتر به ازت نباید بعد از گیاهان خانواده لگومنیوز (یونجه، شبدر، نخود، باقال، عدس و غیره) 

 خاك مناسب کاشتنمود. بعد از چغندرقند یا سیب زمینی کشت  را د. بهتر است جوهاي بهارهشونکشت 

داراي عمق کافی، سطح االرض آن نرم و سبک و قوي بوده تا ریشه کامل تولید نموده و خاکی است که  جو

هاي خیلی سبک (شنی) یا خیلی سنگین (رسی) مناسب نبوده و بهترین خاك بخوبی پنجه بزند و خاك

  ).1393باشد (محمد بیگی، می یملو

  و اثرات سمیت آلومینیوم اهمیت جو -3- 1-2

باشد که در نقاط مختلف دنیا به منظور تولید دانه در مصارف غذایی گیاهان زراعی می جو یکی از

- گردد. دانه آن عالوه بر آن که در تغذیه انسان مورد مصرف میانسان، صنعت و تغذیه حیوانات کشت می

هاي در کارخانه شود.شود. از مالت آن در صنعت و داروسازي بهره برده میها نیز استفاده میباشد، در قنادي

سازي مورد استفاده قرار هاي الکلی و غیره نیز کاربرد دارد. کاه آن در صنعت کاغذنشاسته سازي، تهیه نوشابه

هاي محیطی قرار گرفته و محصول آن از گیرد. این گیاه زراعی نیز مانند سایر گیاهان تحت تاثیر تنشمی

هاي محیطی هستند که تاثیرات  گین از جمله تنشلحاظ کمی و کیفی دچار افت خواهد شد. فلزات سن

هاي محیطی، آلودگی فلزات سنگین از اهمیت خاصی نامطلوبی بر گیاهان زراعی دارند. در بین تنش

یابد، برخوردار است. زیرا، در اثر جذب فلزات سنگین توسط گیاهان نه تنها کیفیت و عملکرد گیاه کاهش می

تواند موجب انتقال این عناصر سمی به انسان شده و سالمتی او را دي میبلکه تجمع آن در محصوالت تولی

شود. آلودگی گیاه به خطر اندازد.  آلومینیوم هم جز عناصري است که باعث ایجاد سمیت در گیاهان می

هاي آبی در کشتزراعی جو به آلومینیوم باعث کاهش عملکرد و اثرات سوء بر مصرف کنندگان خواهد شد. 

هاي اسیدي باشد. از عوامل شیمیایی که در خاكخاك پایین بوده و خاك تا حدودي اسیدي می pH معموال

هاي توان به حضور آلومینیوم، منگنز و کاتیونشود، میباعث کاهش رشد ریشه و کاهش تولید محصول می

را نام برد. این مختلف و همچنین کمبود یا در دسترس نبودن کلسیم، منیزیم، فسفر، مولیبدن و سیلسیم 
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شود هاي دیگر در گیاهان مختلف تحت شرایط تنش حادتر میاثرات با فعل و انفعاالت آلومینیوم با یون

  ). 1992(فوي، 

)، اثرات متقابل سیلیکون و آلومینیوم بر پارامترهاي فیزیولوژیکی و 1389گگونانی و همکاران (

بدون خاك بررسی کردند و مشاهده کردند که سیلیکون بیوشیمیایی در گیاه گل گاوزبان را در شرایط کشت 

)، تأثیر آلومینیوم بر کاهش رشد و 1386شود. شکوهی و قناتی (باعث کاهش اثرات منفی آلومینیوم می

هاي توتون را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که مهار رشد سلول بوسیله تغییر در ترکیبات دیواره سلول

  ساکاریدها باشد.مربوط به تغییر میزان پلیتواند آلومینیوم می

هاي اسیدي، در گیاهان مختلف مطالعات زیادي به دلیل اهمیت تحمل به سمیت آلومینیوم و خاك

)، الگوي توارث تحمل به آلومینیوم را در گیاه جو از 1997و  1992صورت گرفته است. مینال و سورلس (

) QTL mappingهاي کنترل کننده صفات کمی (یابی ژننژنتیکی و هم از طریق مکاهاي طریق تجزیه

شناسایی کردند. ناواکود و همکاران  4H) بر روي کروموزوم ALPمورد مطالعه قرار دادند و یک ژن اصلی (

و  2Hهاي روي کروموزوم QTL هاي کنترل کننده تحمل آلومینیوم در جو، سه یابی ژن) با مکان2009(

3H   4وH  هاي ) گزارش کردند که واریته2011آلومینیوم شناسایی کردند. ژائو و همکاران (براي تحمل به

هاي هندي نسبت به سمیت آلومینیوم هستند. میفتاهودین و همکاران تر از واریتهژاپنی برنج دو برابر متحمل

)2004 (QTL یابی مکان 2و  1هاي کنترل کننده تحمل به آلومینیوم را در برنج بر روي هر دو کروموزوم

نشان   QTL) با تالقی ارقام متحمل و حساس گندم و تجزیه 2001کردند. رودریگویز میال و گاستافسون (

هاي دیگر نشان داد که حال، تالقیشود. با اینداد که تحمل آلومینیوم توسط یک مکان ژنی غالب کنترل می

شوند و نامیده می Alt2و   BHAltها باشد که این جایگاهدو جایگاه مسئول تفکیک تحمل به آلومینیوم می

واد غذایی مبتنی بر غالت به عنوان منبع توسعه، مدر کشورهاي در حال  قرار دارند. 4Dبر روي کروموزوم 

گیرد. در نتیجه، بیشترین میزان آلومینیومی که از مواد غذایی قرار می فتأمین انرژي و پروتئین، مورد مصر

شود، مربوط به غالت است. بنابراین، کاهش میزان آلومینیوم در غالت به سبب وارد بدن افراد این جوامع می

رو، از این ).2004لوفستدت،  ویگر است (گرمتی انسان از اهمیت باالیی برخوردار خطر آلومینیوم براي سال

  کند. افزایش تولید و بهبود کیفیت دانه غالت و از جمله جو نقش مهمی در سالمتی انسان ایفا می

  نقش عناصر غذایی در گیاهان -4- 1-2

از بیش از دو هزار سال پیش تاثیر مفید عناصر معدنی در خاك براي بهبود رشد گیاهان مورد توجه بوده 

سال پیش، اطالعات زیادي در مورد نقش عناصر معدنی در رشد و نمو  160است. با این وجود، تا حدود 

تًا از آب و ترکیبات آلی گیاهان وجود نداشت. در قرن نوزدهم دانشمندان دریافتند که بافت زنده گیاه عمد

شود. ماده درصد ماده خشک را شامل می 10تشکیل شده و در بیشتر گیاهان، ترکیبات معدنی کمتر از 
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اکسید کربن هوا گرفته شده و باشد. کربن و اکسیژن از ديخشک شامل کربن، اکسیژن و هیدروژن می

روري باقی مانده شامل عناصري است که به آید. جزء ضهیدروژن نیز در جریان فتوسنتز از آب به دست می

). برخی از 1384شود (ملکوتی و همکاران، هاي ساده از خاك جذب میهاي معدنی و مولکولصورت یون

عناصر براي گیاهان ضروري هستند که به دو گروه عناصر پرمصرف (کربن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر، 

کم مصرف ( بر، کلر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روي)  هیدروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، و گوگرد) و

فهرستی از عناصر ضروري، شکل قابل جذب و وظایف آنها در گیاهان نشان  1- 1شوند. در جدول تقسیم می

  داده شده است.

  شود:سه معیار جهت تشخیص ضروري بودن عناصر براي گیاه در نظر گرفته می

غیر عادي، عدم تکمیل چرخه زندگی و یا مرگ زودرس حذف عنصر غذایی ضروري موجب رشد  - 1

  شود.گیاه می

  باشند.عناصر ضروري اختصاصی بوده و قابل جایگزینی با یکدیگر نمی - 2

- اثر عنصر ضروري بر رشد یا متابولیسم باید مستقیم باشد و  نباید اثرات غیر مستقیم مانند هم - 3

     کاهشی سایر عناصر در نظر گرفته شود.   

  

  )1384عناصر غذایی، شکل قابل جذب و وظایف آنها در گیاه (ملکوتی و همکاران،  - 1- 1جدول  

  عنصر ضروري  شکل قابل جذب                  وظایف در گیاه                     

هاي موجود در محلول خاك                      یون   اجزاي اصلی تشکیل دهنده مواد آلی

)-2
4SO ،+

4NH ،-
3NO ،3HCO(  

2SO ،2N ،2O(یا گازهاي موجود در اتمسفر (

  کربن، هیدروژن، اکسیژن،

  نیتروژن وگوگرد  



هاي انتقال انرژي و انتقال واکنش

کربوهیدرات                                                                                                          

هاي موجود در محلول خاك                        یون  

)-3
3BO ،-3

4PO(  

فسفر، بر                                                                                                                       

  

وظایف غیر اختصاصی، اجزاي اختصاصی                             

هاترکیبات آلی و حفظ توازن بین یون

  هاي موجود در محلول خاك                        یون

)-CL ،2+Ca ،2+Mg ،+K(

  پتاسیم، منیزیم،  

کلسیم و کلر                    

  هاي موجود در محلول خاك       یون                      هایونامکان انتقال  الکترون و کاتالیزور 

)+MO ،2+Zn ،2+Mg ،2+Fe ،2+Cu(

مس، آهن، منگنز، مولیبدن  

و روي    
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Abstract 

In order to evaluate the barley genotypes tolerance to the aluminum toxicity, an 

experiment was done in Agricultural Sciences Faculty, Universityof Mohaghegh Ardabiliat 

2014. In this experiment, 20 barley genotypes were studied in two hydroponicand Sand-

perliteculture systems in three stress levels of aluminum (control, 20 µM and 40 µMAl3+). 

The experiment was conducted as split plot based on completely randomized design with 

three replications. The results showed that the aluminum toxicity reduced morphological 

traits,chlorophyll content, photosynthesis pigments and carotenoid and increased some 

physiological traits such as soluble sugars and prolin. Comparing of genotypes means at 

stress levels showed that the genotypes 2, 7, 9, 11, 19 and 20 had great average for more 

studied traits and genotypes 3, 4 and 18 had the lowest averages in hydroponic system. In 

Sand-perlite culture system the great averages belong to the genotypes 1, 7, 9, 10, 11, 12, 

19 and 20 and the lowest averages belong to the genotypes 5, 14 and 17. Cluster analysis 

showed that in control and tow stress conditions in hydroponic system, the genotypes 2, 7, 

9, 11, 19 and 20 belonged to groups with high averages and the genotypes 3, 4, 5, 17 and 

18 belonged to groups with low averages for meseared traits. In Sand-perlite culture 

system, the genotypes 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19 and 20 belonged to groups with high 

averages and the genotypes 3, 4, 8, 14, 16 and 17 belonged to groups with low averages for 

meseared traits. According to the results of factor analysis in hydroponic system, the 

genotypes 7, 9, 19, 20, and in sand-perlite culture system the genotypes 7, 19 and 20 

grouped as beter genotypes and telerant to Aluminum stress. Also, The genotypes 4 and 8 

in hydroponic systems and the genotypes 5, 8, 13 and 18 in sand-perlite culture system 

grouped as susceptible genotypes to Aluminum stress. 
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