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های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی ی مرفوفیزیولوژیکی الینهاپاسخمطالعه 

 پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران یتیتر
 

 4و محسن اسماعیل زاده مقدم 3، قاسم محمدی نژاد2، زهرا رودباری1*حسین شاهسوند حسنی

استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و  -2شاورزی، دانشگاه شیراز، دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده ک -1

دانشیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده  -3باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، 

ات، آموزش و ر کرج، سازمان تحقیقدانشیار، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذ -4کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 ترویج کشاورزی ایران

 (28/12/1398تاریخ پذیرش:  - 3/5/1398)تاریخ دریافت:   

 چکیده
 b(AABBDE ,ی رانیا هیثانو رمیپایتیترتراریخت کرومووزمی  دیجد غلههای امیدبخش پاسخ مرفوفیزیولوژیکی الین

2n=6x=42) رقم گندم ایرانی روشن بعد از تریتیکاله و تریتوردیوم، با(AABBDD :یپدر والد)  و الین امیدبخش تراریخت
ی(، در شرایط خاک نرمال مادر والد(Cr/b)(Ka/b)اولیه غیرایرانی  AABBE)2n=6x=42)bEb ,پایرم کروموزومی تریتی

(EC=1ds/m با آب نرمال )(EC=0.8ds/m)  و آب شور(EC=15ds/m)ادفی در سه های کامل تصصورت دو طرح بلوک، به
 بارور، و کل پنجه تعداد سنبله، طول بوته، ارتفاعی صفات مورفولوژی )ریگاندازهتکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 

( و فیزیولوژی )محتوای نسبی آب، میزان سدیم، پتاسیم برگ و برداشت شاخص و دانه هزار وزن بوته، تک دانه عملکرد
وجود داشت. اثر متقابل شوری در ژنوتیپ  هانیالداری بین صفات مذکور، تفاوت معنی میزان کلروفیل( نشان داد که برای

دار بود. کمترین کاهش در عملکرد، محتوای نسبی ثانویه ایرانی معنی رمیپایتیترهای نیز برای صفات مرفوفیزلوژیک الین
و الین  (Cr/b)(Ka/b)رم اولیه غیرایرانی پایآب و کلروفیل تحت تنش شوری مربوط به الین تراریخت کروموزومی تریتی

بیشترین کاهش در صفات  و (Cr/b)(Ka/b×) امیدپایرم ثانویه ایرانی حاصل از تالقی امیدبخش تراریخت کروموزومی تریتی
ی هایالقتپایرم ثانویه حاصل از مذکور متعلق به گندم ایرانی روشن بود. سه الین امیدبخش تراریخت کروموزومی تریتی

 یکروموزوم ختیترار دبخشیام نیال( و همچنین Az/b× )و روشن  (Cr/b)(Ka/b)  ×(، نیک نژاد Cr/b)(Ka/b)  ×میدا
ن از خود نشان دادند. بنابرایرا ( بیشترین تحمل به شوری برای صفات فیزیولوژیک Cr/b)(Ka/b) یرانیا ریغ هیاولپایرم تریتی
و والد مادری آن، دو کاندید  (Cr/b)(Ka/b)× دیام یتالق از حاصل یرانیا هیثانوپایرم تریتی یکروموزوم ختیترارالین 

 می باشند. ds/m15از شوری  متأثرهای در مطالعات به زارعی در اراضی و آب علوفهمناسب برای تولید دانه و 
شوری،  :کلیدی هایهواژ  پایرم ثانویه تریتی گندم، الین تراریخت کروموزومیصفات مرفولوژیک،  صفات فیزیولوژیک،تنش 

 پایرم اولیه غیرایرانی.ایرانی، الین تراریخت کروموزومی تریتی

Study the morphophysiological responses of  promising Iranian new and natural 

trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran 

 
Hossein Shahsavand Hassani*1, Zahra Roudbari2, Ghasem Mohammadi Nejad 3and Mohsen 

Esmaeilzadeh Moghaddam4 

1. Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, 2. Plant 

Breeding, Department of Crop and Horticultural Science Research, Southern Kerman Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, 3. Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, 

Shahid Bahonar University of Kerman, 4. Seed and Plant Improvement Institute, Cereal Department of Karaj. 
(Received: July 23, 2019 - Accepted: March 18, 2020) 

ABSTRACT 
The response of  Iranian new promising  transchromosomal secondary tritipyrum lines with one Iranian  

wheat cultivar (Roshan) and a promising transchromosomal non-Iranian primary tritipyrum 

line{(Ka/b)(Cr/b)} were evaluated in normal soil (EC=1ds/m2) with normal (EC=0.8 ds/m2) and saline 

water (EC=15ds/m2) at field condition in  completely randomized block design with three replications. The 

analysis of morphological/physiological traits showed that there was significant differences between all 

Iranian new promising transchromosomal secondary tritipyrum lines for all traits. Interaction between 

salinity and genotypes was significant in all physiological and morphological traits, too. Although the 

lowest reduction in plant yield, relative water content and chlorophyll a under 15ds/m2 salinity belonged 
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to the non-Iranian promising transchromosomal primary tritipyrum line (Ka/b)(Cr/b) and Iranian promising 

transchromosomal secondary tritipyrum line derived from the Omid × (Cr/b)(Ka/b) cross but the highest 

ratio of reduction in these traits was belonged to Iranian wheat cultivar (Roshan) as male parent. Three 

Iranian promising trans chromosomal secondary tritipyrum lines derived from  Omid × (Cr/b)(Ka/b), 

Nikenejad ×(Cr/b)(Ka/b) and Az/b x Roshan  crosses with one non-Iranian promising trans chromosomal 

primary tritipyrum line (Ka/b)(Cr/b) showed the highest tolerance for all physiological traits at 

EC=15ds/m2, too. Therefore based on this research results, it could be storngly recommeded that the Iranian 

promising trans chromosomal secondary tritipyrum line derived from Omid × (Cr/b)(Ka/b) and non-Iranian 

promising trans chromosomal primary tritipyrum line (Ka/b)(Cr/b) as its female parent, are the appropriate 

candidates for grain and forage production, respectively, in the salt effected soils and brackish water with 

15ds/m2 salinity. 

 Keywords: Bread wheat, Iranian trans chromosomal secondary tritipyrum line, morphological traits, 

non-Iranian trans chromosomal primary tritipyrum line, physiological traits, salt stress 

 

 مقدمه

رشد و باروری گیاه را تحت تأثیر  ،های محیطیتنش

نتیجه محققین مجبورند تا  در ؛دهندمنفی قرار می

 باروری گیاهان را تحت چنین شرایطی جهت برآوردن

های محیطی مثل تقاضای غذایی افزایش دهند. تنش

اثر منفی بر بقای گیاه،  ،و گرماشوری، خشکی، سرما 

و عملکرد گیاهان که غذای موجودات  تودهزیستتولید 

 بالغ ،فائو کنند، دارند. مطابق با تخمینزنده را تأمین می

متأثر از شوری هستند  ،های جهاندرصد زمین شش بر

(FAO, 2015 ؛) تنش شوری یکی از عمده فشارهای

باروری شده بر گیاهان در جهت کاهش  تحمیل

محققان علوم (. اگرچه Parihar et al., 2015هاست )آن

جهت توسعه گیاهان  و معضلگیاهی برای مقابله با این 

-در درون گونههای ژنتیکی به روش ،متحمل به شوری

 ,.Munns et al) اندشدهمتوسل های زراعی گیاهان 

محدودیت تنوع ژنتیکی  لیبه دل ، اما(.2006

های بیوشیمیایی، مکانیسم هنوز ،یاگونهدرون

فیزیولوژی و مولکولی تحمل به شوری در گیاهان 

ا بتوسعه گیاهانی  از این رو ؛اندخوبی شناسایی نشدهبه

کندی پیش بهکروموزومی جدید  ژهیوبهساختار ژنی و 

های یکی از راه .(Lauchli & Grattan, 2007) رودمی

تنوع جهت افزایش  هاتیمحدودرفت از این برون

با  اعیهای زرگونههای بینژنتیکی و کروموزومی، تالقی

زراعی است که  گونه هری خویشاوند و وحشی هاگونه

پایرم گیاه جدید تراریخت کروموزومی تریتی

(Tritipyrumاولیه و ثانویه )، گونه  مثال بارز این

ی در خانواده غالت جنسی و بین اگونهنیبهای تالقی

 دو جنس گندم نان یهابین گونهقی است که حاصل تال

 شور ساحل یا گونه و علف )پایه مادری( و ماکارونی

از وحشی )پایه پدری( بسارابیکوم تینوپایرم 

 تواندیمباشد، که گندم نان می یخویشاوندان وحش

-Shahsavand) نویدی تازه در مقابله با شوری باشد

Hassani, 2016)فیعنوان آمبه رمیپایتیتر . این-

ی جدید و سومین تراریخت کروموزومی بعد از پلوئید

 تواندیم ،تریتیکاله و تریتوردیوم در خانواده غالت

میلی مول نمک کلرورسدیم که معادل  250غلظت 

 است فارسجیخلی آزاد مانند نیمی از شوری آب دریا

 . ارقام هگزاپلوئید(King et al., 1997را تحمل کند ) 

از  ،اولیه غیرایرانی پایرمریتیتتراریخت کروموزومی 

د گونه علف شور پسنتالقی بین ارقام گندم دوروم و یک

عنوان یک گیاه زراعی بهو شده است تولید  دیپلوئید

در عرصه تحقیقات از دو جدید و مقاوم به تنش شوری 

 ،این غله مصنوعی نوظهور ولی شودیدیده مدهه قبل 

ئی کروموزومی و دارای معایب ناپایداری جزدر اوایل 

ود پیدایش خ ابتدایباروری ناقص همانند تریتیکاله در 

گونه که صفات . همانبودعنوان یک غله مصنوعی به

فع مرت یکارهای اصالح تدریج باآن گیاه به نامطلوب در

غلبه بر این صفات با جایگزین  در این غله هم شد،

نان با گونه گندم  Dژنوم  یهانمودن کروموزوم

( جهت بهبود bE) وحشی پایه پدری آن یهازومکرومو

اولیه  پایرمتریتیهای تراریخت کروموزومی ژنتیکی الین

شده ها با ارقام گندم ایرانی میسر غیرایرانی، از تالقی آن

های تراریخت است که نتاج حاصل تحت عنوان الین

که  دنشویمثانویه ایرانی نامیده  پایرمتریتیکروموزومی 

ی برای انتخاب این گونه توجهقابلی متنوع و هاتیجمع
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-Shahsavand) اندشدهها  تاکنون در ایران تولید الین

Hassani, 2016 .) 

های پاسخ ،های محیطیگیاهان در مواجهه با تنش

 Ludlow) دندهیمفیزیولوژیکی متفاوتی از خود نشان 

& Muchow, 1990که اطالع از روابط فیزیولوژیکی و ) 

تواند برای اصالحگران گیاهی ی میان صفات میعملکرد

های اصالحی در انتخاب صفات برای گزینش در برنامه

اصالح برای مقاومت به تنش محیطی  اصوالًمفید باشد. 

از طریق انتخاب با ادغام صفات مورفولوژیکی و 

 عنوان راهی جهتفیزیولوژیکی برای مقاومت به تنش به

 عنوانبه ،شرایط تنش انتخاب غیرمستقیم عملکرد در

بهترین راه اصالح عملکرد و پایداری آن تحت شرایط 

ای ههای تولید و رهاسازی  واریتهترین راهتنش از سریع

 ,.Siddique et alرود )جدید متحمل به تنش شمار می

2000.) 

مطالعه برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در 

مقاوم به  مرحله رویشی گندم خارچیا )رقم گندم

یه اول پایرمتریتیشوری( و الین تراریخت کروموزومی 

 32و  17، صفرتحت سه غلظت شوری  Ka/bغیرایرانی 

نشان داد که میزان پتاسیم،  NaClمیلی موالر نمک 

محتوای نسبی آب در هر دو گیاه با افزایش  و کلروفیل

 ,.Mirzaie-Pour et al)غلظت نمک کاهش یافت )

حاکی از آسیب شوری بر  ،فیل. کاهش کلرو2009

فتوسنتز و ساختارهای فتوسنتزی است. به دلیل تنش 

های اسمزی و یونی ناشی از شوری، گیاه مکانیسم

مختلفی نظیر تنظیم اسمزی برای تداوم جذب آب از 

ها و کنترل ورود سدیم و تجمع طریق تجمع اسمولیت

 اکند. بآن در واکوئل برای تحمل به شوری استفاده می

تواند منجر به کاهش تداوم تنش شوری می ،وجود این

 وشودشکارایی سیستم فتوسنتزی در انتهای فصل رشد 

(Jenks et al., 2007 مطالعه رفتار زراعی .)الین  13

پایرم تراریخت کروموزومی اولیه غیرایرانی در تریتی

مقایسه با تریتیکاله و گندم زراعی در شرایط آب و 

های اگرچه الین کهن نشان دادهوایی استان کرما

اولیه غیرایرانی از  پایرمتریتیتراریخت کروموزومی 

درصد بیشتر از  1/14و  8/2عملکرد بیشتری به میزان 

 اما ارتفاع این ،تریتیکاله و گندم نان برخوردار بودند

ر و دارای تگیاهان نسبت به تریتیکاله و گندم نان کوتاه

 ,.Kamyab et al)د )برگ پرچم با طول بیشتر بودن

2012 .Izadi et al (2014 ) ی هاتهیواردر مقایسه

 گیری صفات نسبت پتاسیمبا اندازه ،مختلف گندم و جو

به سدیم، میزان پتاسیم، میزان پرولین و پروتئین و 

 های برگی گزارشآنزیم سوپراکسید دیسموتاز در نمونه

در  نمودند که باال بودن هر یک از صفات مذکور در جو

تواند دلیل بر برتری این گیاه در مقایسه با گندم، می

 &  Arzani.شرایط شور در مقایسه با گندم باشد

Salehi(2011 ) به ارزیابی اثر تنش شوری بر صفات

الین تریتیکاله در مقایسه با دو  18مورفوفیزیولوژیکی 

عنوان رقم مقاوم به تنش رقم گندم نان )روشن به

وان رقم مقاوم به شوری( پرداختند عنخشکی و کویر به

گیاهان تا اواسط دوره رشد با آب  ،و برای این منظور

دسی زیمنس بر متر و پس  یکدارای هدایت الکتریکی 

دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند. در هر  16از آن با 

همبستگی  ،دو محیط عدم تنش و تنش شوری

داری بین عملکرد دانه با سطح برگ پرچم، معنی

  توای نسبی آب و وزن خشک پدانکل مشاهده شد. مح

ی هانیزمبا توجه به افزایش روزافزون شوری آب و 

کشاورزی و لزوم استفاده از گیاهان مقاوم به سطوح 

های مقایسه الین هدف بامختلف شوری، این مطالعه 

ثانویه  پایرمتریتیامیدبخش تراریخت کروموزومی 

ریخت کروموزومی ایرانی با یک الین امیدبخش ترا

اولیه غیرایرانی و یک رقم گندم نان ایرانی  پایرمتریتی

بر اساس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی انجام شد 

 ،هاپیژنوت نیا تحمل به شوری لیپتانس نییتع با تا

برای معرفی  هانآبه زراعی  یهابرنامهدر  هاآناز  بتوان

ی شوری هانشتارقام جدید متحمل به  عنوانبه هاآن

های متفاوت برای تولید دانه و علوفه در اراضی و آب

دسی  15متاثر از تنش شوری تا هدایت الگتریکی 

 و  VCUزیمنس بر مترمرع با انجام آزمایشات تکمیلی 

DUS جست بهرهدر پژوهش های آتی برای معرفی رقم. 
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تراریخت  نیال ی، یکرانیا هیپایرم ثانوتریتی یزومکرومو ختیو ترار دیغله جد دبخشیام نیاطالعات شش ال  -1جدول 

 هد.شا عنوانهب روشن یرانیرقم گندم نان او  اولیه غیرایرانی پایرمتریتی یکروموزوم

Table 1. The information of 6 Iranain promising trans chromosomal secondary tritipyrum lines, one non-

Iranain promising trans chromosomal primary tritipyrum line and Iranian bread wheat cultivar (Roshan) 

as control 
 

 

 هاروشمواد و 

 دیغله جد دبخشیام نیالمنظور بررسی پاسخ شش به

ی حاصل  رانیا هیثانو رمیپایتیتر یکروموزوم ختیو ترار

 ختیو ترار دیغله جد دبخشیام نیالچهار  تالقی

 ,Ma/b}ی رانیاغیر هاولی رمیپایتیتر یکروموزوم

(Ka/b)(Cr/b), Ka/b, Az/b} با گونه کتلیکوم، و پنج

نان ایرانی )فالت، امید، نیک نژاد، شتردندان  رقم گندم

، فالت  Ma/b×، کتلیکومMa/b×و روشن( شامل 

 ،(Cr/b)(Ka/b×)نیک نژاد، (Cr/b)(Ka/b×)امید

به همراه الین   Az/b× روشن، Ka/b× شتردندان

ایرم پی تریتیکروموزوم ختیو ترار دیغله جد دبخشیام

نان ایرانی  و رقم گندم(Cr/b)(Ka/b)اولیه غیر ایرانی 

( به تنش شوری، دو 1)جدول  شاهد( عنوانبه)روشن: 

آب و  (EC=0.8ds/m)نرمال آزمایش در شرایط آب 

( در EC=1ds/m)در خاک نرمال   (EC=15ds/m)شور

مزرعه  تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان طی 

 56 یمختصات جغرافیایبا  1395-1393ی هاسال

دقیقه  30درجه و  30دقیقه طول شرقی و 54درجه و 

های کامل تصادفی صورت طرح بلوکبه ،عرض شمالی

در سه تکرار انجام شد. در این هشت  نمونه از مواد 

)ارتفاع بوته، طول سنبله،  کصفات مورفولوژی ،گیاهی

تعداد پنجه کل، تعداد پنجه بارور در بوته، تعداد دانه در 

نه در سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و وزن دا

عنوان عملکرد تک بوته( و همچنین صفات بوته به

)محتوای نسبی آب، میزان سدیم، پتاسیم  کفیزیولوژی

 گیری شدند.( اندازهbو  aو کلروفیل 

از برگ پرچم  ،گیری محتوای نسبی آب جهت اندازه

صبح  ششدر ساعت  پنج بوته از هر نمونه گیاهی

طور به ،ر بوتهاز ه جداشدههای و برگ شدبرداری نمونه

رای و بگرفتند  قرارهای پالستیکی جداگانه در کیسه

ی روپس از قرار گرفتن ها نمونه ،جلوگیری از کاهش آب

 ترنزو وشدند سریعًا به آزمایشگاه منتقل  ،های یختکه

جهت محاسبه وزن گیری شد. سپس ها اندازهآن

ساعت  16-18ها در آب مقطر به مدت برگ آماسیده،

این  از و پس ندشد ورغوطهای اتاق و نور کم در دم

کاغذی سرعت و با دقت با دستمالها بهنمونه ،مدت

 در نهایتگیری شد. اندازه هاآنخشک و وزن آماسیده 

 48ها به مدت گیری وزن خشک، نمونهجهت اندازه

در آون قرارداده  گرادسانتیدرجه  70 یدماساعت در 

  یرز( بر طبق فرمول RWC. محتوای نسبی آب )ندشد

 (.Ritchii et al., 1990) محاسبه شد
 =[ تروزن –وزن خشک  /وزن آماسیده -وزن خشک ] ×100

RWC% 
از  ،برای تعیین عناصر معدنی سدیم و پتاسیم در برگ

گرم بافت  1/0( استفاده شد. ابتدا 1995) Qadraروش 

خشک گیاهی توزین و خاکستر آن در کوره با دمای 

ساعت تهیه شد.  هشتگراد به مدت سانتی درجه 550

Abbreviation for 

Trans chromosomal lines 
 

Female parents 
 

Male parents 

 

Non- Iranian primary tritipyrum lines 

 

 Dorum wheat varieties 

Wild Thinopyrum bessarabicum (Eb) 

species 

Az/b Aziziah (Az) Thinopyrum bessarabicum (b) 
Ka/b Karim (Ka) Thinopyrum bessarabicum (b) 

Ma/b Macoum (Ma) Thinopyrum bessarabicum (b) 

Cr/b Creso (Cr) Thinopyrum bessarabicum (b) 
(Ka/b)×(Cr/b) Ka /b Creso/Thinopyrum bessarabicum 

 

Iranian secondary tritipyrum lines 

 

Non- Iranian primary tritipyrum lines 

 

 Wheat (Triticum aestivum L.) cultivars 

Roshan ×Az/b Az/b Roshan 
Omid × (Ka/b)(Cr/b) (Ka/b) × (Cr/b) Omid 

Niknejad × (Ka/b)(Cr/b) (Ka/b) × (Cr/b) Niknejad 

Falat ×Ma/b Ma/b Falat 
Shotordandan ×Ka/b Ka/b Shotordandan 

Cathlicum ×Ma/b Ma/b Cathlicum 
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 دو(  HCLلیتر اسید هیدروکلریک )میلی 10سپس 

درجه  80ها روی هیتر موالر به آن اضافه شد. نمونه

 .شوشودند تا بخارات آن خارج شد قرار دادهگراد سانتی

و در بالن ژوژه  ندها از کاغذ صافی رد شدسپس نمونه

شد. برای قرائت میزان  لیتر به حجم رساندهمیلی 100

ی آماده شده با دستگاه فلیم هاعصارهسدیم و پتاسیم 

د. شفتومتر، ابتدا دستگاه با محلول استاندارد کالیبره 

ها، مقدار خوانده شده با استفاده از پس از قرائت عصاره

 و با استفاده از روابط زیرشد منحنی استاندارد، تصحیح 

 د:شبر حسب درصد محاسبه 

 Na% =23 ×0.05 ×شده یحتصح قرائت

 K=% ×0.05شده یحتصحقرائت 

گرم برگ تازه  2/0گیری محتوای کلروفیل، اندازه برای

درصد ساییده شد تا بافت  80لیتر استون میلی 15با 

. پس از صاف کردن شودخوبی با استون مخلوط برگ به

و سانتریفیوژ مخلوط حاصل، بالفاصله جذب محلول 

 Carry 50دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  آمده بادستبه

نانومتر  20/663و  80/646های در طول موج

ر گرم بو غلظت رنگیزه برحسب میلی گیری شداندازه

 (.Lichtenthaler, 1987به دست آمد ) تروزنگرم 

که آزمایش نرمال و تنش شوری در دو با توجه به این

صورت بهها محیط مجزا انجام شد، تجزیه واریانس داده

 انجام شد  SASافزار مرکب با نرم

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه نشان 

داری بر تمامی صفات تاثیر معنی ،تنش شوری که داد

(. 4و  2)جدول شت)به استثنای شاخص برداشت( دا

تراریخت  دبخشیامالین  ششهمچنین بین 

رانی و یک الین پایرم ثانویه ایکروموزومی تریتی

پایرم اولیه امیدبخش تراریخت کروموزومی تریتی

تفاوت  ، ( و رقم گندم روشنCr/b ()Ka/bغیرایرانی)

نظر آماری وجود  از و لحاظ تمامی صفات داری ازمعنی

ژنوتیپ در تمام  ×داشت. اثر متقابل شرایط شوری 

صفات فیزیولوژیک و صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، 

ه کل و بارور، عملکرد دانه تک بوته، وزن هزار تعداد پنج

 (.4و  2دار بود )جدول دانه و شاخص برداشت معنی

ه کطوریبه شد،تنش شوری سبب کاهش ارتفاع بوته 

متر در شرایط نرمال سانتی06/91میانگین ارتفاع بوته از

داری متر در تنش شوری کاهش معنیسانتی 41/73به 

امیدبخش تراریخت  یافت. در این میان، الین

 (Cr/b)(Ka/b)پایرم اولیه غیر ایرانی کروموزومی تریتی

 رمیپایتیترو الین امیدبخش تراریخت کروموزومی 

کمترین کاهش ارتفاع را نشان  ،فالت  Ma/b×ثانویه 

داری بین ارتفاع آن در که تفاوت معنیطوریبه ،دادند

 سطح تنش نرمال و شور مشاهده نشد. بیشترین کاهش

رقم روشن و الین امیدبخش  شدهاصالحارتفاع در گندم 

 Az/b× روشنثانویه  رمیپایتیترتراریخت کروموزومی 

دیده شد. کاهش ارتفاع بوته در تنش شوری ممکن است 

اشد. ها بتوقف تقسیم سلولی و طویل شدن سلول نتیجه

ند تر هستهایی در برابر شوری متحملژنوتیپ ،از سویی

(. شوری Haque, 2011شتری داشته باشند )که ارتفاع بی

طورمعمول اثرات منفی خود را از طریق عدم به

دسترسی مناسب گیاه به آب، توزیع نامناسب مواد 

ها، صرف مغذی به سبب سمیت و یا کمبود یون

ازحد انرژی جهت تنظیم اسمزی و یا ترمیم بیش

ن و از ای کندمیهای گیاهی بر رشد گیاه اعمال سیستم

 (.Haque, 2011) شودکاهش رشد را سبب می ،ریقط

داری یافت که کاهش معنیطول سنبله در محیط شور 

 Goudarzi( و 2010)  .Razeghi Jahromi et alبا نتایج

 & Pakniyat (2008 مطابقت )ی هاپیژنوت. داشت

اوت تف ،نظر طول سنبله در شرایط نرمال ی ازموردبررس

ا اعمال تنش شوری، این هم نداشتند. ب داری بامعنی

شدت کاهش یافت و بیشترین صفت در رقم روشن به

های امیدبخش تراریخت کروموزومی طول سنبله از الین

، (Cr/b)(Ka/b×)امیدثانویه حاصل از تالقی  رمیپایتیتر

دست آمد. علت ( بهKa/b)(Cr/b)و الین  Az/b× روشن

 رهای سدیم و کلتأثیر سمیت یون ،کاهش طول سنبله

زیرا افزایش جذب ؛ های عملکردی استبر تمامی ویژگی

باعث کاهش فتوسنتز و تقسیمات سلولی  ،سدیم

های عملکردی مشخص و و تأثیر آن بر ویژگیشود می

تعداد پنجه کل و  ،بارز خواهد بود. تحت تنش شوری

(. تأثیر کمتر 3داری یافت )جدول بارور کاهش معنی

دبخش تراریخت شوری بر تعداد پنجه الین امی

مبین  ،(Ka/b)(Cr/b)اولیه  رمیپایتیترکروموزومی 



 ...های امیدبخش غله جدید ی مرفوفیزیولوژیکی الینهاپاسخمطالعه شاهسوند حسنی و همکاران:   80 

 

تحمل بیشتر این ژنوتیپ به شرایط شوری است. تفاوت 

داری بین تعداد پنجه کل و بارور این الین تحت معنی

 شرایط نرمال و شوری مشاهده نشد.

 
ثانویه ایرانی تحت شرایط  رمیپایتیتروموزومی های امیدبخش تراریخت کرمورفولوژیک الینجزیه واریانس صفات ت - 2جدول 

 نرمال و شوری
Table 2. Variance analysis of the morphological traits of promising secondary trans chromosomal 

tritipyrum lines under normal and salin conditions 
  

 
 

 
Mean square 

    

S.O.V 

Df 

Plant 
height 

 Spike 
length 

 

No. of total 
tillers per 

plant 

 

No. of 
fertile tillers 

per plant 

 

No. of 
grains per 

spike 

 

1000 
seed 

weight 

Harvest 
index 

Grain 
yield 

 

Environment 1 3736.50** 60.75** 2494.08** 2767.92** 5500.18** 653.72** 0.002 ns 7898.96** 
Rep/Env 4 70.19 0.89 9.77 12.14 58.00 22.80 0.005 32.06 
Genotype 7 1851.74** 4.11** 76.09** 84.00** 304.49** 99.09** 0.02** 529.58** 
Env×Gen 7 306.77** 4.40** 44.89** 45.43** 17.28ns 129.37** 0.01** 195.46** 

Error 28 44.95 0.97 18.62 17.82 34.04 10.67 0.004 44.47 
%CV - 8.15 7.67 21.31 21.55 17.26 9.55 15.31 26.66 

  .دارغیر معنیدار در سطح یک و پنج درصد و معنی ترتیببه :nsو، * **
 **,*, ns: significant at and 1% og probability levels and non-significant, respectively. 

 

بیشترین کاهش تعداد پنجه در شرایط شوری، در گندم 

ی هارخ داد. بر این اساس، در ارزیابی ژنوتیپ رقم روشن

یرا ز ،صفت تعداد پنجه استفاده کرد ازتوان متحمل می

تواند یک سازوکار تحمل به های بیشتر میحفظ پنجه

با توجه به پایین  و وجود نیا باشوری در غالت باشد. 

بودن وراثت این صفت، الزم است جهت گزینش 

فت در کنار سایر صفات نیز از این ص ،های برترژنوتیپ

الین  50( طی غربال 2004) Bhatti et alاستفاده نمود. 

گندم در شرایط تنش شوری، کاهش این صفت را با 

افزایش هدایت الکتریکی گزارش نمودند و علت آن را 

 Akbariاثرات سمی نمک بر رشد گیاه عنوان کردند. 

Ghojdi et al (2010)، افزایش تحمل به شوری را 

 زنی گیاه در شرایط تنشمستلزم افزایش ظرفیت پنجه

. با توجه به کاهش بیشتر تعداد پنجه در ندعنوان کرد

توان این شاخص را های حساس به شوری میژنوتیپ

عنوان صفتی ساده و مناسب جهت ارزیابی تحمل به به

ی کروموزومهای امیدبخش تراریخت شوری الین

های اصالحی در برنامهپایرم اولیه غیرایرانی تریتی

 کرد.  معرفی

در شرایط شوری، بیشترین کاهش شاخص برداشت در 

ثانویه  رمیپایتیتری کروموزومالین امیدبخش تراریخت 

مشاهده شد و در   Ka/b× حاصل از تالقی شتردندان

یتیتر یکروموزوم ختیترار دبخشیامهای سایر الین

داری وت معنی، تفاهایتالقسایر حاصل از  هیثانو رمیپا

بین شاخص برداشت در محیط نرمال و تنش شوری 

دهنده وجود نداشت. شاخص برداشت باالتر، نشان

نش های زایشی است. تتوانایی انتقال مواد بیشتر به اندام

توانایی گیاه را برای تولید اسمیلیت کافی و  ،شوری

 ,Heqeu) دهدها به اندام زایشی کاهش میانتقال آن

2011 .) 

 یکروموزوم ختیترار دبخشیامزن هزار دانه در  الین و

و  Ka/b× تالقی شتردندان حاصل از هیثانو رمیپایتیتر

رقم گندم اصالح شده روشن در شرایط شور کاهش 

داری یافت. بیشترین وزن هزار دانه تحت شرایط معنی

 ختیترار دبخشیامشوری نیز مربوط به دو الین 

دو تالقی نیک حاصل از  هیثانو رمیپایتیتر یکروموزوم

 بود.  Az/b× و روشن  (Cr/b)(Ka/b)× نژاد 
Shahsavand Hassani et al (2006 نیز گزارش )

یابد. وزن هزار دانه کاهش می ،ECبا افزایش که  نمودند

کاهش در تولید مواد فتوسنتزی و محدودیت در انتقال 

از عوامل کاهش وزن هزار دانه طی  ،این مواد به دانه

 باشند. نش در مرحله پر شدن دانه میت
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ثانویه ایرانی تحت شرایط  رمیپایتیترراریخت کروموزومی ی امیدبخش تهانیالمورفولوژیک صفات  مقایسه میانگین -3دول ج

 نرمال و شوری.
Table 3. Mean compariosn of morphological traits of promising secondary trans chromosomal tritipyrum 

lines under normal and salin conditions. 

 

 

با کاهش  ،مترمربعدسی زیمنس بر  15شرایط شوری 

صفات ارتفاع، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله، 

اثر منفی خود را بر عملکرد دانه  ،طول سنبله و وزن دانه

 ،را گذاشت رمیپایتیتری امیدبخش مورد مطالعه هانیال

که کمترین میزان کاهش عملکرد تحت شوری طوریهب

به الین امیدبخش تراریخت کروموزومی  ،اعمال شده

( و الین (Cr/b)(Ka/b)پایرم اولیه غیرایرانی )ریتیت

پایرم ثانویه ی تریتیکروموزومامیدبخش تراریخت 

. تعلق داشت (Cr/b)(Ka/b×) امیدایرانی حاصل از تالقی 

 از گندم رقم روشن به ،عملکردبیشترین نسبت کاهش 

( نیز گزارش 2010)  Razeghi Jahromi et alدست آمد.

های ای الینر بررسی مقایسهاگرچه د که نمودند

با  پایرم غیرایرانیامیدبخش تراریخت کروموزومی تریتی

 ،ارقام اصالح شده گندم و تریتیکاله تحت تنش شوری

اما میزان  ،همه صفات رویشی و زایشی کاهش یافتند

ها نسبت به ارقام گندم و تریتیکاله این کاهش در آن

ها نسبت به سایر تر بود که بیانگر مقاومت بیشتر آنکم

 مطالعه بود.   های موردارقام و الین

دار محتوای نسبی آب تنش شوری سبب کاهش معنی

اگرچه مقایسه  ؛(5در برخی ژنوتیپ ها شد )جدول 

تفاوت  ،ها نشان داد که در شرایط نرمالمیانگین

نظر محتوای نسبی آب  ها ازداری بین همه ژنوتیپمعنی

تغییری در محتوای  ،ش شوریوجود نداشت. با اعمال تن

یتیترنسبی آب  الین امیدبخش تراریخت کروموزومی 

 اما ،مشاهده نشد (Cr/b)(Ka/b)اولیه غیرایرانی  رمیپا

ی هانیالمربوط به  ،کمترین محتوای نسبی آب

ثانویه  رمیپایتیتری کروموزومامیدبخش تراریخت 

× و فالت Ma/b× ایرانی حاصل از دو تالقی  کتلیکوم

Ma/b  به تنش شوری  هاآنبود که بیانگر حساسیت

ثانویه ایرانی حاصل  رمیپایتیتری هانیالنسبت به سایر 

Harvest 

index 

1000 seed 

weight (gr) 

Grain 

yield 

(gr) 

No. of fertile 

tillers per 

plant 

No. of total 

tillers per 

plant 

Spike 

length 

(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

  

0.38 b 31.34 c 35.10 bc 28.00 b 28.00 b 13.00 ab 100.00abcd 
Cathlicum ×Ma/b 

 
 

0.40 ab 43.71 a 30.35 cd 27.00 b 28.50 b 14.00 a 70.00 gh 
Falat ×Ma/b 

 
 

0.43 ab 40.14 ab 50.49 a 34.00 a 34.00 a 15.00 a 102.50abc 
Omid × (Ka/b)(Cr/b) 

 
Normal 

0.40 ab 36.68 abc 33.44 c 22.00 bc 22.00 bc 15.00 a 95.00bcde 

Niknejad × 

(Ka/b)(Cr/b) 

 

conditions 

0.36 b 32.80bc 29.70 cde 24.00 b 24.50 b 13.00 ab 52.50 i 
Shotordandan ×Ka/b 

 
 

0.49 a 37.48 abc 56.06 a 33.00 a 33.50 a 13.50 ab 107.50 ab 
Roshan ×Az/b 

 
 

0.41 ab 44.64 a 43.70 b 26.00 b 26.50 b 13.50 ab 116.00 a Roshan  

0.28 c 36.58 abc 21.58 def 22.00 bc 22.00 bc 15.00 a 85.00 defg (Ka/b)(Cr/b)  
         

0.43 ab 32.75 bc 8.60 h 9.00 d 10.33 d 10.17 bc 77.67 fgh 
Cathlicum ×Ma/b 

 
 

0.39 ab 32.72 bc 7071 h 9.00 d 11.33 cd 10.50 bc 64.33 hi 
Falat ×Ma/b 

 
 

0.49 a 33.33 bc 20.00 efg 14 c 15.00 c 11.83 b 83.33 efg 
Omid × (Ka/b)(Cr/b) 

 
Salinity 

0.42 ab 36.50 abc 11.62 fgh 14.00 c 14.00 c 13.33 ab 81.67 efg 

Niknejad × 

(Ka/b)(Cr/b) 
 

conditions 

0.19 d 19.36 d 4.70 h 9.00 d 11.00 cd 12.00 b 36.67 j 
Shotordandan ×Ka/b 

 
 

0.46 a 36.29 abc 21.01 def 14.00 c 14.47 c 13.33 ab 81.67 efg 
Roshan ×Az/b 

 
 

0.39 ab 18.47 d 7.37 h 10.00 d 11.67 cd 9.83 c 89.67 cdef Roshan  
0.27 c 34.76 bc 10.77 gh 21.00 bc 21.33 bc 13.00 ab 72.33 gh (Ka/b)(Cr/b)  
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 از تالقی دیگر است.

با اعمال شوری، بیشترین مقدار سدیم برگ در الین  

ثانویه  پایرمتریتیامیدبخش تراریخت کروموزومی 

 و گندم اصالح شده Ma/b×  ایرانی حاصل از تالقی فالت

روشن مشاهده شد. این در حالی است که در سایر 

ثانویه ایرانی حاصل از  رمیپایتیتری امیدبخش هانیال

وجود افزایش میزان یون سدیم، تفاوت  با ،هایتالقسایر 

داری بین شرایط نرمال و تنش شوری وجود معنی

ی امیدبخش هانیالکه نداشت. این نتایج نشان داد 

ثانویه ایرانی حاصل از  رمیپایتیترتراریخت کروموزومی 

یتیتری امیدبخش تراریخت کروموزومی هانیالتالقی 

اولیه ایرانی مختلف با ارقام متفاوت گندم اصالح  رمیپا

های سدیم در طول در مواجه با هجوم یون ،شده ایران

 توانیمهای متفاوتی دارند و استراتژی ،دوره رشد خود

بخش تراریخت ی امیدهانیالنسبت به تولید 

ثانویه ایرانی با مقاومت به  رمیپایتیترکروموزومی 

 شد. مندبهرهشوری باالتر در تحقیقات آتی 

 
ثانویه ایرانی تحت شرایط  رمیپایتیتری امیدبخش تراریخت کروموزومی هانیالفیزیولوژیک جزیه واریانس صفات ت -4جدول 

 نرمال و شوری.
Table 4. Variance analysis of the physiological traits of promising secondary trans chromosomal 

tritipyrum lines under normal and salin conditions. 

  
   

Mean square 

  

S.O.V 

Df 

Relative 

water content 
Leaf 

sodium 
content 

Leaf 

potassium 
content  

Leaf 

potassium/sodium 
Chlorophyll 

a 

Chlorophyll 

b 

Environment 1 2515.75* 0.21* 1.02** 15.64** 1.25** 1.75** 
Rep/Env 4 39.34 0.002 0.03 0.28 0.06 0.04 
Genotype 7 372.20** 0.008** 0.75** 0.64** 0.12** 0.25** 
Env×Gen 7 267.21** 0.006** 0.31** 0.39* 0.13* 0.07* 
Error 28 60.84 0.001 0.11 0.15 0.04 0.03 
%CV - 9.31 16.23 13.60 15.58 13.88 19.47 

 .دارغیر معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و معنی ترتیب به :nsو، * **
 **,* and ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively.  

 

 اهش در غلظتبیشترین میزان ک ،گندم نان رقم روشن

یون پتاسیم را در محیط شور نشان داد. این در حالی 

یتیتراست که در الین امیدبخش تراریخت کروموزومی 

 ،(Cr/b)(Ka/b)×و امید (Cr/b)(Ka/b)اولیه  رمیپا

 نیال دو (. در5افزایش غلظت پتاسیم دیده شد )جدول 

ثانویه  رمیپایتیتر یکروموزوم ختیترار دبخشیام

× و فالت Ma/b× کتلیکوم ل از دو تالقیایرانی حاص

Ma/b  در محیط شور، میزان سدیم افزایش و میزان

 واز این ر ؛پتاسیم نسبت به شرایط نرمال ثابت ماند

ایر . در سافتی شیافزا هاآننسبت سدیم به پتاسیم در 

ایرم پهای امیدبخش تراریخت کروموزومی تریتیژنوتیپ

وجود افزایش میزان  نی، بااولیه غیرایرانی و ثانویه ایرا

سدیم و کاهش پتاسیم در شرایط تنش شوری، این 

 ؛دار نبودافزایش و کاهش نسبت به محیط نرمال معنی

ی ها ثابت باقنتیجه نسبت سدیم به پتاسیم در آن در

ماند. این در حالی است که در گندم رقم روشن، میزان 

که  افتیکاهش شدت افزایش و میزان پتاسیم سدیم به

منجر به افزایش دو برابری نسبت سدیم به پتاسیم در 

د. همچنین نسبت شمقایسه با شرایط نرمال در آن 

ها پتاسیم به سدیم در محیط شور در برخی ژنوتیپ

کاهش یافت. کمترین کاهش نسبت پتاسیم به سدیم 

یتیتری امیدبخش تراریخت کروموزومی هانیالدر 

  سه تالقی امیدثانویه ایرانی حاصل از  رمیپا

×(Ka/b)(Cr/b)، نژادنیک×(Ka/b)(Cr/b) ،روشن×Az/b 

اولیه  رمیپایتیتر یکروموزوم ختیترار دبخشیام نیال و

 مشاهده شد.  Cr/b)(Ka/b)غیر ایرانی )

ی هانیالداری بین تفاوت معنی ،در شرایط نرمال

ثانویه  رمیپایتیترامیدبخش تراریخت کروموزومی 

ولی با  ،وجود نداشت aتوای کلروفیل نظر مح از ایرانی

در برخی از  aاعمال تنش شوری، محتوای کلروفیل 
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که بیشترین طوریهب ،داری یافتمعنی کاهش ،هاآن

 ختیترار دبخشیام نیال در ،aمیزان کلروفیل 

ی حاصل از تالقی رانیا هیثانو رمیپایتیتر یکروموزوم

 تخیترار دبخشیام نیال و (Cr/b)(Ka/b)×امید

 (Cr/b)(Ka/b)ی رانیااولیه غیر رمیپایتیتر یکروموزوم

دیده شد. در مقایسه با شرایط نرمال، بیشترین افت 

(. 4در گندم روشن دیده شد )جدول  aکلروفیل 

 bهمچنین تنش شوری سبب کاهش میزان کلروفیل 

 یومکروموز ختیترار دبخشیامدو الین  در گندم روشن

 ×اصل از دو تالقی کتلیکومح یرانیا هیثانو رمیپایتیتر

Ma/b و فالت ×Ma/b  دبخشیام یهانیالشد، اما در 

ی حاصل از رانیا هیثانو رمیپایتیتر یکروموزوم ختیترار

نیک  ،(Cr/b)(Ka/b)×سه تالقی امید

 دبخشیام نیال و Az/b× ، روشن(Cr/b)(Ka/b)×نژاد

ی رانیااولیه غیر رمیپایتیتر یکروموزوم ختیترار

(Ka/b)(Cr/b) داری بین میزان کلروفیل تفاوت معنیb 

الین (. 5در شرایط نرمال و تنش وجود نداشت )جدول 

ایرم اولیه پتراریخت کروموزومی تریتی دبخشیام

به تنش  ترین ژنوتیپمتحمل ،(Cr/b)(Ka/b)غیرایرانی 

ن زیرا بیشتری ،بود مترمربعیمنس بر زدسی 15شوری  

میزان سدیم و  میزان محتوای نسبی آب، کمترین

بیشترین نسبت پتاسیم به سدیم و محتوای کلروفیل در 

پتاسیم نقش مهمی در افزایش . شداین الین مشاهده 

های زیستی و غیرزیستی ایفا تحمل گیاهان به تنش

رسد که توانایی گیاه برای حفظ می نظرکند و به می

نسبت باالی پتاسیم به سدیم سیتوسولی برای تحمل 

(. کاهش Shabala & Cuin, 2008باشد ) گیاه حیاتی

 ،غلظت پتاسیم در برگ پرچم در شرایط تنش شوری

شده است. به ( نیز گزارش2010) Mirzaie-Pourتوسط 

گزارش این محقق، با افزایش سطح شوری، غلظت 

های امیدبخش تراریخت کروموزومی پتاسیم در الین

، افت اپایرم اولیه غیرایرانی نسبت به رقم خارچیتریتی

های گیاهی عالوه بر تجمع یون کمتری نشان داد. گونه

نیز لحاظ جذب و تجمع یون پتاسیم  از ،سدیم

 های ژنتیکی دارند. تفاوت

امیدبخش تراریخت  الیندر محیط شور، عملکرد دانه 

ی تالقپایرم ثانویه ایرانی حاصل از کروموزومی تریتی

تری از متوسط عملکرد باال (Cr/b)(Ka/b)×امید

کاهش  ،هابرخوردار بودند و نسبت به سایر ژنوتیپ

که نسبت به  نددادکمتری در عملکرد از خود نشان 

از پایداری بیشتری نیز  ،های مورد مطالعهسایر ژنوتیپ

های دارای توانایی باالتر ژنوتیپ از این رو،برخوردار بود. 

تر نسبت به شوری متحمل ،تجمع پتاسیم در برگ

این نتیجه در مورد الین  (.Rascio et al., 2001هستند )

پایرم اولیه امیدبخش تراریخت کروموزومی تریتی

غیرایرانی نیز صادق است. همچنین انتخاب پذیری 
+/Na+K 

عنوان یکی از به ،های گیاهیدر بافت 

های متحمل از های مهم برای تفکیک گونهشاخص

 ,.Oyiga et alشده است )حساس به شوری گزارش

ی سازوکارهاعنوان یکی از (. این ویژگی به2016

های فیزیولوژیکی مهم ایجاد تحمل به شوری در ژنوتیپ

با قرارگیری گیاهان در محیط را افت کمتری  ،متحمل

 دهد.شور نشان می

ی امیدبخش هانیالتوان اساس این موضوع نیز می بر

ل از نی حاصپایرم ثانویه ایراتراریخت کروموزومی تریتی

نیک  ،(Cr/b)(Ka/b)×سه تالقی امید

و الین امیدبخش  Az/b× ، روشن(Cr/b)(Ka/b)×نژاد

پایرم اولیه غیر ایرانی تراریخت کروموزومی تریتی

(Ka/b)(Cr/b) ی برتر متحمل به هانیالعنوان را به

( نیز 2018) Roudbari et alشوری معرفی نمود. 

 پایرمتریتیزومی ی امیدبخش تراریخت کروموهانیال

 و  (Cr/b)(Ka/b)×ثانویه ایرانی حاصل از دو تالقی امید

های مقاوم به سطح شوری عنوان الینرا به Az/b×روشن

. پتاسیم با نمودنددسی زیمنس بر متر گزارش  12

کاهش آثار نامطلوب تجمع سدیم، تعدیل پتانسیل 

ی و اروزنهاسمزی و محتوای آب نسبی، افزایش هدایت 

 سبب حفظ ،جلوگیری از کاهش محتوای کلروفیل نیز

 ،قو از این طری شودمیفتوسنتز در شرایط تنش شوری 

 های مذکورکاهش آثار تنش شوری بر عملکرد دانه الین

. همچنین بررسی غلظت کلروفیل در را در پی دارد

یکی از سازوکارهای انتخاب ارقام  ،شرایط تنش شوری

 Bandeogluعی است )متحمل به شوری در گیاهان زرا

et al., 2004.) نتایج نشان داد که با اعمال تنش شوری، 

  داری کاهش یافت.طور معنیبه bو  aمیزان کلروفیل 
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ر شرایط برای صفات فیزیولوژی د ثانویه ایرانی رمیپایتیتری امیدبخش تراریخت کروموزومی هانیالمقایسه میانگین  -5جدول 

 نرمال و تنش شوری.
Table 5. Mean compariosn of the physiological traits of promising secondary trans chromosomal  

tritipyrum lines under normal and salin conditions 

 

 

 ن در سطح پنج درصد ندارند.ای دانکداری ازنظر آزمون چند دامنههای دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنیمیانگین
Means within each column followed by the same letter are not significantly different (P = 0.05) according to Duncan's multiple range 

test. 
 

دلیل کاهش میزان کلروفیل در شرایط تنش شوری 

ها و یا کاهش ساخت تواند افزایش تخریب این رنگیزهمی

 سنتزهای مسئول ها و نیز اختالل در فعالیت آنزیمآن

ی فتوسنتزی باشد. همچنین کاهش در هادانهرنگ

های غشایی خاص در شرایط تنش شوری، پروتئین

از  ،افزایش در فعالیت آنزیم کلروفیالز و پراکسیداز

توانند باشند که در کاهش کلروفیل عوامل دیگری می

در شرایط تنش شوری نقش دارند. همچنین کاهش 

به خاطر کاهش سبزینگی برگ ممکن است تا حدودی 

هایی ها و تغییر در فعالیت آنزیمجریان نیتروژن به بافت

 ,.Davoodifard et alمثل نیترات ریداکتاز باشد )

2012.) 

وبی خبه ،گزینش بر اساس صفات فیزیولوژیک

ی امیدبخش تراریخت کروموزومی هانیالتوانست 

پایرم ثانویه ایرانی حاصل از دو تالقی تریتی

را به  (Cr/b)(Ka/b)×نیک نژاد و (Cr/b)(Ka/b)×امید

ی هانیالدلیل داشتن تحمل باال به تنش شوری از سایر 

ها جهت مطالعات تکمیلی به مجزا نماید و این الین

ی اصالحی در مقایسه با ارقام معمول هابرنامهزراعی در 

 اصالح شده گندم اصالح شده بعد از انجام آزمایشات

تعیین تمایز، یکنواختی و (و VCUتعیین ارزش زراعی) 

عنوان دو رقم جدید برای ( می توانند بهDUSپایداری ) 

تولید دانه و علوفه در اراضی شور با هدایت الکتریکی 

 دسی زیمنس بر متر مربع توصیه شوند. 15

 

 قدردانی

از دکتر  دانندنویسندگان این مقاله بر خود الزم می

های نهبذرهای تمام نموحسین شاهسوند حسنی که 

Chlorophyll b 
(mg/100g) 

Chlorophyll a 
(mg/100g) 

Leaf 
Potassium/ 

Sodium 

Leaf potassium 
content (%) 

Leaf 
sodium 

content (%) 

Relative 
water content 

(%) 

  

1.58 a 2.15 a 18.79 bc 1.23 abc 0.07 de 91.00 a 
Cathlicum ×Ma/b 

 
 

1.46 a 1.57 abc 6.45 d 0.71 c 0.11 bcde 87.67 a 

Falat ×Ma/b 

 
 

0.83 bcde 1.63 abc 34.67 a 1.56 ab 0.05 e 91.00 a 

Omid × (Ka/b)(Cr/b) 

 
 

0.79 bcde 1.62 abc 14.08 c 1.76 ab 0.12 bcde 92.00 a 
Niknejad × (Ka/b)(Cr/b) 

 
 

0.99 bcd 1.76 abc 14.91 c 1.72 ab 0.12 bcde 89.00 a 

Shotordandan ×Ka/b 

 
 

0.88 bcde 1.70 abc 11.31 cd 1.81 ab 0.12 bcde 90.67 a 

Roshan ×Az/b 

 
Normal 

1.07 b 1.87 ab 18.50 bc 1.85 a 0.06 de 93.00 a Roshan  
1.03 bc 1.91 ab 28.00 ab 1.68 ab 0.10 bcde 93.33 a (Ka/b)(Cr/b)  

        

0.97 bcd 1.44 b 5.54 de 0.97 bc 0.18 b 54.50 c 
Cathlicum ×Ma/b 

 
 

0.77 bcde 1.56 b 2.84 e 0.71 c 0.25 a 56.00 c 

Falat ×Ma/b 

 
 

0.77  bcde 1.65 abc 20.29 b 1.73 ab 0.09 cde 86.00 a 

Omid × (Ka/b)(Cr/b) 

 
 

0.73 bcde 1.49 bc 14.40 c 1.44 abc 0.13 bcde 89.50 a 
Niknejad × (Ka/b)(Cr/b) 

 
 

0.78 bcde 1.19 c 9.04 d 1.27 abc 0.14 bcd 75.00 b 

Shotordandan ×Ka/b 

 

Salinity 

Stress 

0.50 e 1.17 c 12.43 c 1.43 abc 0.16 bc 81.50 ab 

Roshan ×Az/b 

 
 

0.58 cde 1.24 c 8.20 d 0.62 c 0.22 a 77.00 b Roshan  
0.82 bcde 1.61 abc 15.88 c 1.91 a 0.12 bcde 93.00 a (Ka/b)(Cr/b)  
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های ویژه الینهگیاهی مورد استفاده در این پژوهش ب

های امیدبخش تریتی پایرم اولیه و ژرم پالسم الین

 در اختیار این پروژه قرار دادند، تریتی پایرم ثانویه را

از حمایت مالی صندوق حمایت و همچنین تقدیر نمایند

( INSF: 96001122از پژوهشگران جوان با شماره طرح )

  .شودمیانجام این پژوهش نیز تشکر و قدرانی  برای
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