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  هاي اولیه غله بررسی تأثیر تنش شوري بر عملکرد و اجزاء عملکرد الین
  در مقایسه با گندم و تریتیکاله) AABBEbEb(پایرم  تریتی جدید

  
  3 عبدالحمید رضایی و2ی، حسین شاهسوند حسن1فاطمه رازقی جهرمی*

دانشیار بخش زراعت و اصالح نباتات، 2  ،دانشجوي دکتري اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد1
المللی علوم، تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو مدعو مرکز بین

   کشاورزي دانشگاه شهرکرداستادیار دانشکده3  ،)ماهان(کرمان 
  1چکیده

اسـت کـه از     ) x6=n2  ،AABBEbEb=42(پایرم یک گندم هگزاپلوئید مـصنوعی        غله جدید تریتی  
) x2=n2 ،EbEb=14( با تینوپایرم بـسارابیکوم ) x4=n2 ،AABB=28(تالقی بین گونه تریتیکوم دوروم    

 به نمـک  گندم جدید این  اولیه  اي  ه  بررسی پتانسیل مقاومت به شوري الین      ایندر  . دست آمده است   به
 هاي کامل تصادفی در سه تکـرار  هاي خرد شده بر پایه طرح بلوك    کرتآزمایش   در یک  کلرید سدیم   

 100، )0(شـاهد  (در سه سطح عنوان فاکتور اصلی     به  شوري .شدمطالعه   در محیط کشت هیدروپونیک   
ـ  اولیه تریتیشامل سه الین ژنوتیپ و  )موالر  میلی200و   ، 4F هـاي   نـسل ،)St/b  وLa/b ،Ka/b( ایرمپ

5F  ،6Fاولیـه پـایرم   الین ترکیبی تریتی ) Cr/b)(Ka/b(،  بخش  و الیـن امیـد   کرسـو  رقـم گنـدم دوروم
  گـل و ، تعـداد  اصـلی  طول سنبله صفات. ندشددر نظر گرفته    عنوان فاکتور فرعی      به )45Ma(تریتیکاله  

دانه، عملکرد دانـه در  هزاروزن ، فرعیدر سنبله اصلی و دانه و تعداد ، وزن  در سنبله اصلی گلچه بارور 
تـأثیر سـطوح مختلـف    . گردیدنـد یا شمارش گیري   اندازه بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت     

هـاي مـورد    دار شد، همچنین بـین ژنوتیـپ   شوري براي اکثر صفات در سطح احتمال یک درصد معنی        
همه صفات در اثـر تـنش شـوري    اگرچه . دست آمد  بهدار بررسی براي کلیه صفات فوق اختالف معنی    

 کـه  تـر بـود   شـاهد کـم   ارقامنسبت به اولیه پایرم  هاي تریتی کاهش در الیناین  کاهش یافتند اما میزان     
ـ . هـاي مـورد مطالعـه بـود      به سایر ارقام و الین     تها نسب  تر آن   مقاومت بیش  بیانگر الیـن  کـه   طـوري  هب

                                                
  avinrazeghi@yahoo.com : مسئول مکاتبه*
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داراي بـاالترین عملکـرد   ترین الین معرفی گردید زیـرا        عنوان مقاوم  به) 6F)(Cr/b)(Ka/b (پایرم تریتی
 بنـابراین  بـود شـوري  مـوالر    میلـی  200 عملکرد دانه در بوته در تـنش          و بیولوژیک، شاخص برداشت  

 ،ثر از تنش شوريأ در نواحی مت،)6F)(Cr/b)(Ka/b( ویژه الین ه ب،پایرم اولیه هاي تریتی الیناز  استفاده  
  .شود ي احیا مراتع و تولید علوفه توصیه می براباالخص

  
  تنش شوري، عملکرد، دورمتریتیکاله، گندمالین امیدبخش  ، اولیهپایرم تریتیهاي  الین : کلیديهاي واژه

  و اجزاء آن
  

  مقدمه
هاي محیطی تأثیرگذار بر رشد گیاهان و محصوالت تولیـدي          ترین تنش  شوري خاك یکی از اصلی    

هـاي   درصد از کل زمـین  20شود که بیش از   تخمین زده می   .)2000 همکاران،   االخوردي و (هاست   آن
نحوي باعث تـأثیر تـنش شـوري         باشند که به   هایی با سطوح شوري مختلف می      زراعی دنیا شامل زمین   
خـشک شـدیدتر اسـت     نیمـه  شـوند و تـأثیر ایـن تـنش، در منـاطق خـشک و        روي گیاهان زراعی می   

هاي شور در آسیا پس از روسیه، چین، هند و          ترین سطح زمین    بیش )2008مود و مقصودي،     مقصودي(
  ).2000 حسنی،شاهسوند(پاکستان، متعلق به ایران است 

عنوان نخستین گیاه ساخته دست بشر، یکی از دسـتاوردهاي اصـالح    آمیز تریتیکاله به     تولید موفقیت 
ان و معرفـی یـک گیـاه جدیـد بـا      نباتات در قرن گذشته با اسـتفاده از منـابع تنـوع ژنتیکـی در گیاهـ               

  .)1995ویلیامز، (هاي جدید بوده است  ویژگی
 و تریتیکاله سـومین  2بعد از تریتوردیوم   )x6=n2  ،AABBEbEb=42 (هگزاپلوئید  اولیه 1پایرم    تریتی

 با گونه علـف     )x4=n2  ،AABB=28 (تالقی بین گونه گندم دوروم     که از    غله ساخته دست بشر است    
 گردید و پس از ) x3 =n2 ،ABEb= 21 (  عقیم1F منجر به نتاج مختلف) x2=n2 ،EbEb=14( 3شور ساحل

 تولید ) x6 =n2 ،AABBEbEb=42 (پایرم اولیه بارور هاي تریتی ها الین هاي آن مضاعف نمودن کروموزوم
هاي هموزیگوت و    رغم داشتن ژنوتیپ      پایرم اولیه به    هاي تریتی  الین). 1997کینگ و همکاران،    (گردید  

، شکنندگی محـور سـنبله در زمـان برداشـت و          دانهباروري  ناز طبیعی، داراي درصدي بسیار ناچیز       میو

                                                
1- Tritipyrum 
2- Tritordeum 
3- Thinopyrum Bessarabicum 
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عنوان یک غله تجاري مقاوم بـه شـوري محـروم      بهنمودن آن را از مطرح  تاکنون د که نباش دیررسی می 
 ،حسنیهسوندشا (  قرار داشتنژادگران بهروي آاین موانع در ابتداي پیدایش تریتیکاله نیز فر. ساخته است

در کلرید سدیم موالر نمک     میلی 200هاي اولیه گویاي تحمل این گیاه جدید به           نتایج آزمایش  ).1998
 باشد زنی و تداوم رشد گیاه می  شرایط هیدروپونیک بدون کاهش محسوس در عملکرد و استمرار پنجه         

نوتیپ گندم نان، دوروم،  ژ20همکاران،  راوسون و. )1998حسنی، د شاهسون؛1997کینگ و همکاران، (
ها نشان داد که رشد گیاه در گلخانه و مزرعـه     گلخانه مطالعه و نتایج آن     جو و تریتیکاله را در مزرعه و      

عنوان شاخص مناسب براي تعیین تحمل  تواند به بسته است و سطح برگ در شرایط تنش گلخانه می هم
  .)2004 ، و همکارانهوشمند( ها در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد به شوري ژنوتیپ

تـر   حساسیت گندم به شوري در مرحله گلدهی نسبت به مراحل رویشی و اوایل مرحله زایشی کم         
 تأثیر بسیار  نیزشوري آب آبیاري ).2005الهنداوي و همکاران،   (و در مرحله پرشدن دانه حداقل است        

 طح بـرگ و مـاده خـشک گنـدم دارد    داري بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سـنبله، سـ          منفی و معنی  
تـأثیر   دانـه، تحـت  ق کاهش در تعداد دانه و وزن هزار     عملکرد نهایی را از طری     ، شوري .)2002 فیضی،(

گریـو و  . )2004کامکـار و همکـاران،      ؛2002اکرم و همکـارن،      (شود قرار داده و باعث کاهش آن می      
 دانـه در   سـنبله، تعـداد سـنبلچه و تعـداد    دار شوري بر طول     نیز تأثیر منفی و معنی    ) 1992(فرانکویس  

  .سنبلچه را گزارش کردند
 یابـد   کاهش مـی  داري   طور معنی  به با افزایش شوري      در همه مراحل رشد،    ماده خشک گندم  تجمع  

تعداد و روند تولیـد     صفات  نشان دادند که    ) 2005(الهنداوي و همکاران     ).2000 و همکاران،    وبرناند(
  . با افزایش میزان شوري کاهش یافته است نیزجه تعداد پن و، سطح برگبرگ

دهد کـه معمـوالً عملکـرد اکثـر           ارزیابی تحمل به شوري نسبی تعدادي از گیاهان زراعی نشان می          
قریبـاً  یابد، سپس با افزایش شـوري، عملکـرد ت   کاهش نمی) حد آستانه(گیاهان تا حد معینی از شوري  

العمل گیاه به شوري پیچیده بوده و        حال عکس  در عین ،  )2002 فیضی، (یابد  صورت خطی کاهش می    به
گیرد  مدت زمان تنش، نوع شوري، مرحله رشد گیاه، زمانی از روز که گیاه در معرض شوري قرار می     به
حـال مقاومـت بـه        ولی در عین   )2001کرامر و همکاران،    (از فاکتورهاي دیگر وابسته است      بسیاري  و  

الهنـداوي و همکـاران،   (است در مراحل مختلف رشد بروز کند    هاي مختلف ممکن     تنش، بین ژنوتیپ  
2005.(  

 تعداد پنجـه   و سنبلچه  تعداد  سنبله، طولبا مطالعه اثر تنش شوري بر       ) 2008(نیت   پاكگودرزي و   
داري  تأثیر قرار گرفته و کاهش معنی  این صفات با افزایش میزان تنش تحت  در گندم نان نشان دادند که     



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 4

بـا مطالعـه تیمارهـاي مختلـف شـوري در مراحـل       ) 1994( فرانکوئیس و همکـاران   .دهند را نشان می  
 مختلف رشد گیاه در گندم نان نشان دادند که شوري تنها بر اجزایی از عملکرد که در هنگـام رشـد و                 

داري داشت و زمانی که تیمـار شـوري تـا     نمو در معرض تیمار شوري قرار داشتند، تأثیر منفی و معنی       
  .ش عملکرد و رشد نیز اتفاق افتادترین کاه  ادامه یافت بیشآخر فصل رشد

 در دانشگاه کرمان آغاز 1378پایرم در ایران از سال  هاي اولیه تریتی اگرچه کاشت و سازگاري الین
هـا بـه شـوري توسـط کینـگ و همکـاران        جز آزمایش اولیه سنجش مقاومـت آن    هیده است ولی ب   دگر

اي مقاومـت بـه شـوري روي         اي و مزرعه    گلخانه هاي  کنون آزمایش شرایط هیدروپونیک تا  در  ) 1997(
 بـر    کلریـد سـدیم     از دست آمـده    به این پژوهش اولین بررسی اثر تنش شوري      . ها انجام نشده است    آن

 الین 4F ،5F ،6F هاي  نسل،)St/b  وLa/b ،Ka/b( پایرم اولیه تریتیسه الین عملکرد و اجزاء عملکرد     
امیـدبخش    ایـران و الیـن  دورومدر مقایسه با یک رقم گنـدم     )Cr/b)(Ka/b (لیه او پایرم ترکیبی تریتی 

45Ma باشد ترین الین در برابر تنش شوري در شرایط گلخانه می تعیین مقاومبراي  تریتیکاله.  
  

  ها مواد و روش
 6Fا  ت4Fهاي   نسل  ،St/bو   Ka/b،La/b پایرم اولیه شامل در این بررسی سه الین هگزاپلوئید تریتی

) Creso( و رقـم گنـدم دوروم کرسـو    45Ma، الین تریتیکالـه  )Cr/b( )Ka/b(پایرم ترکیبی اولیه  تریتی
هاي کامل تصادفی با سه تکرار       پایه بلوك در قالب طرح    هاي خردشده    کرتآزمایش  عنوان شاهد در     به

  .مورد مطالعه قرار گرفتند
الیـت بـا محلـول غـذایی جانـسون      کشت در گلخانه و محـیط هیـدروپونیک مخلـوط ماسـه و پر      

مربع و عمـق   متر5/1هاي فلزي به مساحت    از حوضچه . صورت گرفت ) 1989سیدیجی و همکاران،    (
طور کامل با آب شستشو داده شد     ماسه مورد استفاده به   . عنوان پالت اصلی استفاده شد     متر به    سانتی 50

متـر از ایـن مخلـوط پـر       سانتی 40فاع  تا ارت  ها  مخلوط و سپس حوضچه    1 به   4و با پرالیت به نسبت      
ترتیب با حـل کـردن    موالر نمک کلرید سدیم به     میلی 200 و   100،  )شاهد(سطوح شوري صفر    . شدند
عنوان آب  در هر لیتر آب تهیه و همراه با محلول غذایی جانسون بهکلرید سدیم  گرم نمک 12 و 6صفر، 

در هر نوبت آبیاري،  و داراي شیر تخلیه آب بود هر حوضچه یا کرت اصلی .شدگیاهان داده آبیاري به  
برگردانده    به آن پاش تخلیه و مجدداً ها، از این شیرها درون آب آب و محلول غذایی موجود در حوضچه

جدید جانسون  بار محلول غذایی  روز یک10ها با این روش آبیاري و هر   بار حوضچه  هر روز یک،شد
  در هـر ردیـف کـرت اصـلی     . شد باز نگه داشتن شیر تخلیه حذف میگردید و محلول قبلی با    تهیه می 
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  متر در ردیف کاشته   سانتی12متر با فاصله  سانتی 5متر و عمق   سانتی5 بذر از هر ژنوتیپ به فاصله 14
   مـوالر   میلـی 100براي شوري  (ها       نوبت هدایت الکتریکی محلول حوضچه     4در طی آزمایش، در      .شد

قرائت و )  ) dsm- 1 ( زیمنس  دسی17(موالر،   میلی200 و براي شوري ))dsm-1 (تر بر مزیمنس  دسی13(
 تـنش از مرحلـه   استفاده از محلول غذایی جانسون از مرحلـه دو برگـی و اعمـال   . ثابت نگهداشته شد  

، تیمارهاي )براي جلوگیري از تنش اسمزي(مدت یک هفته  براي اعمال تنش ابتدا به. برگی آغاز شد سه
پس از آن محلـول  .  جانسون اعمال شد5/0موالر همراه با محلول   میلی100، 50ورت صفر،   ص تنش به 

  .موالر اعمال گردید  میلی200 و 100غذایی جانسون کامل تهیه و تنش با تیمارهاي شوري صفر، 
، )متر  سانتی (طور تصادفی انتخاب و صفات طول سنبله اصلی         به تعدادي بوته  ی هر واحد آزمایش   از
لچه و گلچـه  سنبله فرعی، تعداد گ در) گرم( سنبله اصلی، تعداد و وزن دانه  در)گرم(  و وزن دانه تعداد

 و  )درصـد  (، شـاخص برداشـت    )گرم( ، عملکرد بیولوژیک  )گرم( دانه، وزن هزار  بارور در سنبله اصلی   
  .گیري شدند  اندازهشمارش یادر بوته ) گرم(عملکرد دانه 

مقایسات میـانگین   .  انجام شد  SASافزار    در نرم  GLM رویهده از    آزمایش با استفا   واریانستجزیه  
 براي سـطوح شـوري بـا    ها و همچنین میانگین صفات یادشده     صفات مختلف مورد بررسی براي الین     

و مقایسات میانگین اثرات متقابـل فاکتورهـاي مـورد    ) LSD(دار   استفاده از روش حداقل تفاوت معنی     
  . انجام شدندLSD با آزمون MSTAT – Cافزار  وسیله نرم مطالعه به

  
  نتایج و بحث

براي صفت عملکرد و ) >01/0P (بوددار  معنیبسیار  صفات  غالبتأثیر سطوح شوري براي
 مورد بررسی براي کلیه صفات اختالف ها و ارقام الینهمچنین بین ). >05/0P( دار شد بیولوژیک معنی

  .)1جدول  (دست آمد دار به معنی
ها و ارقام مختلـف   ، بنابراین الیندار نشد طول سنبله معنی  شوري براي صفت     باژنوتیپ  اثر متقابل   

داراي  St/bپایرم  الین تریتی). 1 جدول(از خود نشان دادند در سطوح مختلف شوري واکنش یکسانی   
 ولجـد  (ندترین میانگین طول سنبله را داشت باالترین میانگین طول سنبله و رقم گندم دوروم کرسو، کم     

حق و  بنده) 2002(فیضی ، که با نتایج )3 جدول( کاهش یافت ،افزایش سطح شوري با  طول سنبله   ). 2
طبـق   علـت کـاهش طـول سـنبله بـر     .  مطابقت دارد)2008(نیت  پاكو  گودرزي   و ،)2004( همکاران
هـاي    بـر روي کلیـه ویژگـی   Cl و Naهـاي     تـأثیر سـمیت یـون      )2004(حق و همکاران      بندهگزارش  
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زیرا افزایش جذب سدیم باعث کاهش فتوسنتز و تقسیمات سلولی شده و تأثیر آن . باشد ردي میعملک
   .هاي عملکردي مشخص و بارز خواهد بود بر روي ویژگی

. )1جـدول  (دار شـد   معنـی براي صفت تعـداد گـل در سـنبله اصـلی          شوري   بااثر متقابل ژنوتیپ    
تـرین    کـم  La/b اولیـه    پـایرم    باالترین و الین تریتـی      داراي 45Ma تریتیکالهبخش  امیدالین  که   طوري هب

تعداد با افزایش سطوح شوري، از میانگین       ). 2 جدول( را دارا بودند      اصلی میانگین تعداد گل در سنبله    
 در اثـر  .مطابقت دارد )1992(المگیر و همکاران   که با نتایج   )3 جدول(کاسته شد   اصلی  گل در سنبله    

نه انتهایی روي داده و تعداد کل سنبله و سنبلچه و دانه در سنبله کاهش           تنش شوري تسریع و نمو جوا     
تعـداد گـل در    ،پـایرم  هاي اولیه و ترکیبی تریتـی   الین  در اگرچه .)2004  و همکاران،  هوشمند(یابد    می

 ترکیبی الین 5F و 4Fهاي دو نسل     سنبله اصلی بوته   اما کاهش تعداد گل در     ،ها کم بود    آن  اصلی سنبله
  ). 4جدول (داري نداشت  در هر سه سطح شوري تفاوت معنی )Cr/b)(Ka/b (پایرم اولیه یتریت

تعداد گلچه بارور در شوري میانگین ترین  داراي بیش )5F،) Cr/b)(Ka/b  ترکیبی تریتی پایرم  الین
هـاي   میـزان کـاهش عملکـرد در الیـن    کلی میـانگین  طـور  بـه . بـود کلرید سدیم  موالر نمک     میلی 200

نـسبت بـه    تعـداد گلچـه بـارور        بـراي صـفت      در اثر تنش  )  درصد 63/34  تا 32/18(اولیه  پایرم   تریتی
نظـر المگیـر و همکـاران    اسـاس  بر). 4جدول  (بود  تر   بسیار کم ) 17/47  تا 14/36(هاي شاهد     ژنوتیپ

  بـاروري و پـر شـدن دانـه    شود، بنابراین دانه گرده فعال کاسته می در اثر تنش شوري از میزان  )1992(
براي صفت تعداد دانه در سنبله . یابد و متعاقب آن در عملکرد دانه نیز کاهش رخ خواهد داد کاهش می

 امیدبخش تریتیکاله هاي الین). 1جدول  (.) درصدα=5(دار شد   شوري معنیبااصلی اثر متقابل ژنوتیپ 
)45Ma( پایرم اولیه  و تریتی)La/b( ـ  داراي باالترین میانگین سـنبله اصـلی و بـراي     ه دربراي تعداد دان

 میـانگین ). 2جـدول  (ترین میـانگین بودنـد       داراي کم  St/bپایرم    وزن دانه در سنبله اصلی، الین تریتی      
بـا نتـایج   کـه  ) 3جـدول  (ها و ارقام براي این دو صفت با افزایش سطوح شوري کـاهش یافـت                 الین

تعداد دانه در سنبله از     . مطابقت دارد  )2005(الهنداوي و همکاران،    و  ) 2004( مرده وسه پوستینی و سی  
). 4جـدول   (متغیـر بـود  مـوالر    میلـی 200 در سطح شوري 36/16موالر تا     در شوري صفر میلی    8/29

ي هـا   تر از ژنوتیپ   ، کم  شوري  تنش سطوح افزایش   اولیه با پایرم    هاي تریتی  اگرچه کاهش عملکرد الین   
 )45Ma(تریتیکاله  الین امیدبخش    ولیند  رتري داشت عبارتی در شرایط تنش، عملکرد پایدا       به ، بود شاهد

دانه در سنبله اصلی و وزن عملکرد در شرایط تنش بازهم، باالترین میانگین تعداد       شدید   کاهش   رغم به
دانه   ناشی از کاهش در وزن تک اوالًتوان وزن دانه در سنبله را میمیانگین کاهش ). 4جدول (را داشت   

ها در محـیط تـنش    انست، ثانیاً میزان کاهش متوسط وزن دانه در سنبله ژنوتیپو تعداد دانه در سنبله، د    
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ها در سنبله در محیط بدون تنش ارتباط نزدیکـی دارد و هرچـه وزن دانـه در سـنبله در            با وزن دانه آن   
هوشـمند و    (بـود  تر باشد؛ با کاهش شدیدتري در شرایط تنش همـراه خواهـد            محیط بدون تنش بیش   

  .)2004همکاران، 
هـاي   تعـداد و وزن دانـه در سـنبله   ت ا شوري براي صفها و ارقام با الین اثر متقابل  در این آزمایش  

تـرین و   داراي بـیش  )Cr/b)(Ka/b (،6F  اولیهپایرم میانگین الین تریتی  ). 1جدول   (بوددار    معنیفرعی  
). 2جـدول  ( را بودنـد دامیـانگین را   مقـدار   تـرین     دو صفت کـم    اینبراي   La/b  اولیه پایرم  الین تریتی 

که با نتایج ) 3جدول ( ها و ارقام گردید در الیناین دو صفت   باعث کاهش   افزایش سطح تنش شوري     
میانگین اثرات متقابل نـشان  . مطابقت دارد )2004 (حق و همکاران  بندهو) 2004 (هوشمند و همکاران  

گین وزن و تعداد دانه در سـنبله فرعـی   داراي باالترین میان  )6F،) Cr/b)(Ka/b پایرم  داد که الین تریتی   
رقـم  تري در اثـر تـنش، نـسبت بـه دو      در شرایط تنش و بدون تنش بود، این الین کاهش عملکرد کم         

براي داراي باالترین میانگین   )Cr/b)(Ka/b (،6F پایرم الین تریتی که   با این  ).4جدول  ( نشان داد شاهد  
 La/b  اولیهپایرم  و الین تریتیدار نداشت کاله اختالف معنی از این لحاظ با تریتیلیبود و دانهوزن هزار

سطح در ها  ارقام و الین  دانه وزن هزارمیانگین). 2جدول  (براي این صفت دارا بود       ترین میانگین را   کم
مقـدار را بـه خـود    تـرین   مـوالر نمـک کـم     میلی200شوري سطح باالترین و در   ) شاهد(شوري صفر   

 و) 2000 (دوگـان و همکـاران  ، )2004 (حق و همکـاران  بندهبا  نتایج این. )3جدول  (اختصاص دادند 
کاهش در تولید مواد فتوسـنتزي و محـدودیت در انتقـال    .  مطابقت داشت)2008( نیت گودرزي و پاك  

دوگـان و  (باشـند   مـی دانه طی تنش در مرحله پر شدن دانه    ن هزار این مواد به دانه از عوامل کاهش وز       
   .)2000 ،همکاران

د بـو داري  معنیبراي صفت عملکرد بیولوژیک بسیار  شوري با ها اثر متقابل ژنوتیپ  تفاوت میانگین 
داراي بـاالترین میـانگین عملکـرد      )Cr/b)(Ka/b (،6F پـایرم    تریتـی   ترکیبـی اولیـه    الیـن ). 1جدول  (

ج حاکی است کـه     نتای). 2جدول   (ندترین میانگین را داشت    کم La/bپایرم    تریتیاولیه  بیولوژیک و الین    
کاهش عملکرد که با نتایج ). 3جدول  (گردیدبر عملکرد بیولوژیک افزایش شوري باعث کاهش شدید 

الیـن  . خـوانی دارد    هـم  )2008 (نیـت  گودرزي و پاك   و   )1383(حق و همکاران     بیولوژیک توسط بنده  
گنـدم کرسـو    رقـم   تـرین و     بـیش در شرایط تنش شوري      )6F،) Cr/b)(Ka/b  اولیه پایرم  تریتیترکیبی  

اولیـه و ترکیبـی     هاي    در الین بر خالف ارقام شاهد     . نشان دادند  ترین میانگین عملکرد بیولوژیک را     کم
ده نگردید که مشاهداري   معنی تفاوتتنش،سطوح عملکرد بیولوژیک با افزایش     براي  پایرم    تریتیاولیه  
کـاهش  علـت   ). 4جـدول    (.ري اسـت  پایرم به تـنش شـو      هاي تریتی   پتانسیل یکسان انواع الین    بیانگر



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 8

تأثیر شوري بر اجزاء عملکرد مورد مطالعه و تأثیر متفاوت شـوري            عملکرد بیولوژیک در شرایط تنش      
بـراي صـفت شـاخص    شـوري  هـا و ارقـام بـا     الیناثر متقابل  میانگین  . روي صفات مورد بررسی بود    

تـرین میـانگین و     داراي بـیش 45Maالین امیدبخش تریتیکالـه  ). 1جدول (دار شد     معنی برداشت بسیار 
). 2جـدول   (شاخص برداشـت بودنـد      براي صفت   ترین میانگین    داراي کم  St/bپایرم    تریتیاولیه  الین  
ترین  موالر نمک کم  میلی200شوري سطح  باالترین و در )شاهد(صفر در سطح شوري ها و ارقام    الین

ن شاخص برداشـت در اثـر تـنش شـوري         کاهش میزا ). 3جدول   (دارا بودند شاخص  را براي   میانگین  
 نیز گزارش شده بود کـه بـا نتـایج ایـن آزمـایش مطابقـت       )2005 ( و همکارانهرناندز -توسط زارکو 

دار آمـاري   معنـی بـسیار  تفـاوت   براي عملکرد دانه     شوري   ها و ارقام با    الیناثر متقابل   میانگین   .داشت
داراي بـاالترین و الیـن       )Cr/b)(Ka/b (،6F رمپـای   تریتـی ترکیبـی اولیـه     الین  ). 1جدول   (نشان دادند 

ها  کلیه ارقام و الین). 2جدول  (ندبودعملکرد دانه ترین میانگین براي    داراي کم  La/b  اولیه پایرم  تریتی
ترین میزان میـانگین بـراي    موالر کم  میلی 200شوري  سطح  ترین و در     بیش) 0(شوري شاهد   سطح  در  

 کاهش عملکرد دانـه در شـرایط تـنش توسـط فیـضی        ). 3جدول   (ادندعملکرد دانه در بوته را نشان د      
نیز )  2005 ( الهنداوي و همکارانو ) 2003 (گودینگ و همکاران ،)2004 (حق و همکاران بنده، )2002(

  .ردخوانی دا  نتایج همکه با اینگزارش شده است 
 در همه مراحل رشد مشاهده ها و ارقام الینبر نمک کلرید سدیم شوري تنش کلی تأثیر طور به

هاي  ژنوتیپبراي  و اجزا عملکرد دانه شوري بر صفات عملکردتنش تأثیر منفی که  طوري هگردید ب
 اولیهپایرم  هاي تریتی تر از الین بسیار بیش) 45Maرقم گندم دوروم کرسو و تریتیکاله (شاهد 

)42=x4=n2 ،AABBEbEb( به تنش اولیه پایرم  هاي تریتی نالیدیگر عبارتی  مورد مطالعه بود و به
 الین اولیه پایرم هاي تریتی در بین الیناي که  گونه هب ، باالتري از خود نشان دادندشوري مقاومت

هاي تریتی  نسبت به سایر الینشوري تنش مقاومت نسبتاً باالتري به  )6F،) Cr/b)(Ka/b ترکیبی اولیه
را در هر دو محیط تنش و بدون تنش داراي باالترین میانگین داشت، زیویژه ارقام شاهد  هپایرم اولیه و ب

ارقام گندم شاهد بلکه از پایداري عملکرد باالیی نسبت به نه تنها این الین  بنابراین بوددانه عملکرد 
هاي اولیه و ترکیبی اولیه  اگرچه الین.  برخوردار استپایرم اولیه ي تریتیها سایر الینحتی نسبت به 

توان در حال حاضر نسبت به   در هنگام برداشت داراي ریزش جزئی سنبلچه بودند نمیپایرم تریتی
ثر از تنش شوري توصیه قطعی نمود ولی بدون شک با أها در تولید مطلوب براي نواحی مت استفاده آن

 ها استفاده از این الین در مناطق داراي تنش توجه به وجود پتانسیل مقاومت به تنش شوري باال در آن
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هر نوع رویش گیاهان  ایجاد پوشش مرتعی در مناطق فاقد ویژه براي ه بشوري نزدیک به این پژوهش
  .شود  استفاده علوفه توصیه میخصوص علفی و به

  
الب پایرم در مقایسه با گندم و تریتیکاله در ق       هاي اولیه تریتی    میانگین مربعات عملکرد و اجزا عملکرد الین       -1 جدول

   با سه تکرارطرح کرت خرد شده

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

  طول سنبله
تعداد گل در 
 سنبله اصلی

تعداد گلچه بارور 
 در سنبله اصلی

تعداد دانه 
 سنبله اصلی

وزن دانه در 
  سنبله اصلی

 ns076/0 ns50/0 ns30/7  ns50/0 ns07/0 2 تکرار

 100/0** 28/654** 26/398** 18/68** 62/40** 2  شوري

 a( 4 46/0 52/0 13/1 60/0 021/0(خطاي 

 91/0** 71/659** 17/647** 00/97** 04/39** 7 ژنوتیپ

 ns83/0 **02/4 **06/95 *45/23 ns072/0 14 شوري × ژنوتیپ

 b( 42 23/0 57/0 64/4 65/5 022/0(خطاي 

CV  19/5 26/6 49/8 68/9 68/17 
  .دار معنی غیرns،  درصدیکل دار در سطح احتما معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 

  
پایرم در مقایسه با گندم و تریتیکالـه در   هاي اولیه تریتی  میانگین مربعات عملکرد و اجزا عملکرد الین-1ادامه جدول   

 الب طرح کرت خرد شده با سه تکرارق

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

تعداد دانه در 
 سنبله فرعی

وزن دانه در 
  سنبله فرعی

وزن 
  دانههزار

ملکرد ع
  بیولوژیک

شاخص 
 برداشت

عملکرد دانه 
 بوته در

 ns54/47 ns42/0 ns57/10 ns79/3 ns005/0 ns35/0 2 تکرار

 32/13** 095/0** 78/3* 92/557** 05/7** 52/15101** 2 شوري

 a( 4 51/119 09/0 16/6 97/1 011/0 088/0(خطاي 

 91/20** 08/0** 2/67** 24/160** 42/14** 85/19311** 7 ژنوتیپ

 ns45/10 **13/9 **034/0 *39/2 76/1** 17/598** 14 شوري × ژنوتیپ

 b( 42 48/78 132/0 00/6 85/0 007/0 17/0(خطاي 

CV  70/10 67/15 59/8 45/9 75/26 98/12 
  .دار معنی غیرns،  درصدیکدار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
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پایرم در مقایـسه بـا گنـدم و تریتیکالـه بـا           هاي اولیه تریتی     میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد الین       مقایسه -2جدول  
 دار ده از روش حداقل مربعات معنیاستفا

 طول سنبله  ژنوتیپ
  )متر سانتی(

تعداد گل در 
  سنبله اصلی

تعداد گلچه بارور 
  در سنبله اصلی

د دانه در تعدا
  سنبله اصلی

وزن دانه در سنبله 
  )گرم( لیاص

Ka/b 03/10 bc 41/10 c 16/26 c 78/24 c 79/0 c 
St/b 37/11 a 45/10 c 58/16 e 61/16 e 44/0 e 
La/b  22/9 d 49/9 d 50/13 f 45/12 f 54/0 de 

(Ka/b)  (Cr/b)(F4) 91/9 c 53/10 c 66/28 b 14/29 b 02/1 b 
(Ka/b)  (Cr/b)  (F5) 42/9 d 04/11 c 10/27 bc 89/23 c 81/0 c 

)6(Ka/b)  (Cr/b)(F  41/10 b 35/14 b 41/27 bc 72/29 b 07/1 b 
40/4 گندم دورم کرسو e 78/10 c 04/22 d 93/19 d 63/0 d 

45Ma 15/9تریتیکاله  d 35/19 a 36/41 a 85/39 a 40/1 a 
)درصد 5(  LSD 45/0  72/0  04/2  26/2  14/0  

 5ر سـطح احتمـال   د  وLSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با اسـتفاده از آزمـون     در هر ستون میانگین   
  .دار آماري ندارند درصد تفاوت معنی

  

پایرم در مقایسه با گندم و تریتیکاله بـا    هاي اولیه تریتی    مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد الین       -2 ادامه جدول 
  دار استفاده از روش حداقل مربعات معنی

تعداد دانه در   ژنوتیپ
  سنبله فرعی

 وزن دانه در
 سنبله فرعی

  )مگر(

وزن 
 دانههزار

  )گرم(

عملکرد 
 بیولوژیک

  )گرم(

شاخص 
  برداشت

عملکرد دانه در 
  )گرم( بوته

Ka/b 7/102 b 78/2 c 66/34 a 00/11 bc 33/0 cb 57/3 c 
St/b 97/47 e 13/1 f 41/22 d 32/10 bc 15/0 d 56/1 f 
La/b 47/26 f 67/0 g 69/23 d 85/5 e 22/0 d 22/1 f 

)4(Ka/b)  (Cr/b)(F 38/93 c 18/2 d 43/30 b 27/10 dc 31/0 c 2/3 cd 
(Ka/b)  (Cr/b) (F5) 46/82 d 36/2 d 14/29 bc 43/9 d 39/0 a-c 17/3 d 

)6 (Ka/b) (Cr/b)(F  22/174 a 62/4 a 94/27 c 11/14 a 40/0 ab 96/5 a 
96/41 گندم دورم کرسو e 53/1 e 94/26 c 05/6 e 36/0 a-c 16/2 e 

45Ma  8/92تریتیکاله  c 28/3 b 93/32 a 19/11 b 42/0 a 69/4 b 
)درصد 5(  LSD 43/8  34/0  33/2  88/0  08/0  39/0  

 درصد 5 ودر سطح احتمال LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با استفاده از آزمون  در هر ستون میانگین
  .دارنددار آماري ن تفاوت معنی
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در سـه  ه با گندم و تریتیکالـه  پایرم در مقایس  اولیه تریتیهاي  مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد الین  -3جدول  
  سطح تنش شوري

  )موالر میلی(شوري 
 طول سنبله

  )متر سانتی(
 گل در دتعدا

  سنبله اصلی
تعداد گلچه بارور 

  در سنبله اصلی
تعداد دانه در 
  سنبله اصلی

وزن دانه در سنبله 
  )گرم( اصلی

49/10  صفر a 77/13 a 29/29 a 80/29 a 02/1 a 
100  b33/9 98/11 b 61/25 b 46/24 b 87/0 b 
200  c90/7 40/10 c 15/21 c 36/16 c 62/0 c 

LSD )5 96/0  90/0  )درصد  41/1  03/1  19/0  
 5 و در سـطح احتمـال   LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با اسـتفاده از آزمـون     در هر ستون میانگین   
  .دار آماري ندارند درصد تفاوت معنی

  
در پایرم در مقایسه با گندم و تریتیکاله       اولیه تریتی  هاي رد و اجزاء عملکرد الین     مقایسه میانگین عملک   -3 ادامه جدول 

  سه سطح تنش شوري

شوري 
  )موالر میلی(

تعداد دانه در 
  سنبله فرعی

وزن دانه در 
 سنبله فرعی

  )گرم(

 دانه هزاروزن
  )گرم(

عملکرد 
 بیولوژیک

  )گرم(

شاخص 
  برداشت

عملکرد دانه 
  )گرم( در بوته

36/105  صفر a 85/2 a 35/33 a 07/10 a 39/0 a 88/3 a 
100  09/87 b 33/2 b 50/28 b 93/9 b 32/0 b 20/3 b 
200  77/55 c 77/1 c 71/23 c 32/9 c 26/0 c 39/2 c 

LSD )5 39/0  14/0  86/1  30/3  41/0  53/14  )درصد  
 5 احتمـال  سـطح   و درLSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با اسـتفاده از آزمـون     در هر ستون میانگین   
  .دار آماري ندارند درصد تفاوت معنی

  



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 12

پایرم در  هاي اولیه تریتی شوري صفت عملکرد و اجزا عملکرد الین ×  مقایسه میانگین اثرات متقابل ژنوتیپ  -4 جدول
  تریتیکاله مقایسه با گندم و

 طول سنبله  ژنوتیپ  شوري
  )متر سانتی(

تعدادگلچه بارور 
  در سنبله اصلی

دانه در  تعداد
  سنبله اصلی

وزن دانه در سنبله 
  )گرم( اصلی

Ka/b 83/11 b 10/31 de 73/29 d 71/0 g-j 

St/b 80/12 a 60/19 ijk 03/19 hi 53/0 jkl 

La/b 01/11 b-e 16lm 80/14 jkl 65/0 ijk 
(Ka/b) (Cr/b)(F4) 10/11 b-d 96/31 cd 66/33 c 22/1 bc 
(Ka/b) (Cr/b)(F5) 26/10 e-g 13/20 h-k 76/28 de 97/0 d-f 
(Ka/b)  (Cr/b)(F6) 56/11 bc 93/34 c 70/37 b 41/1 b 
03/5 گندم دورم کرسو m 20/26 fg 13/25 ef 82/0 e-i 

 صفر

Ma45 36/10  تریتیکاله d-g 54a 63/49 a 84/1 a 
Ka/b 7/10 d-f 27f 60/23 fg 93/0 d-g 
St/b 0/11 c-e 80/16 jkl 63/16 ijk 42/0 kl 
La/b 8/8 ij 02/13 mn 06/12 lm 53/0 jkl 

(Ka/b)  (Cr/b)(F4) 13/10 fg 20/28 ef 96/28 d 01/1 c-e 
(Ka/b)  (Cr/b)(F5) 80/9 gh 53/27 f 96/24 f 87/0 d-i 
(Ka/b)[(Cr/b)(F6) 60/10 d-g 13/27 f 90/31 cd 06/1 cd 

51/4 گندم دورم کرسو m 20/23 gh 86/19 ghi 68/0 hij 

100 

Ma45 10/9  تریتیکاله hi 93/41 b 73/37 b 45/1 b 

Ka/b 58/7 l 33/20 hi 21gh 72/0 g-j 

St/b 30/10 d-g 30/13 mn 16/14 klm 35/0 l 
La/b 87/7 kl 49/11 n 50/10 m 44/0 kl 

(Ka/b)  (Cr/b)(F4) 5/8 ijk 76/25 fg 80/24 f 82/0 e-i 
(Ka/b)  (Cr/b)(F5) 20/8 jkl 63/33 cd 93/17 hij 58/0 jkl 

(Ka/b)[(Cr/b)(F6) 06/9 hi 16/20 hij 53/19 hi 74/0 f-j 

68/3 گندم دورم کرسو n 73/16 kl 80/14 jkl 37/0 l 

200 

Ma45 8  تریتیکالهjkl 80/27 ef 20/32 cd 91/0 d-h 

) درصد5(  LSD  82/0  42/3  75/3  24/0  
 درصد 5 و در سطح احتمال LSD آزمون زهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با استفاده ا در هر ستون میانگین

  . ندارنددار آماري تفاوت معنی
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هـاي اولیـه      شوري صفت عملکـرد و اجـزا عملکـرد الیـن          ×  مقایسه میانگین اثرات متقابل ژنوتیپ       -4ادامه جدول   
  هپایرم در مقایسه با گندم و تریتیکال تریتی

  شوري  ژنوتیپ
دانه  تعداد

در سنبله 
  فرعی

وزن دانه در 
 سنبله فرعی

  )گرم(

  عملکرد
 بیولوژیک

  )گرم(

شاخص 
  برداشت

نه دا عملکرد
  )گرم( بوته در

Ka/b 1/139 c 78/1 i-k 21/11 b 22/0 ef 5/2 i-l 
St/b 40/60 ij 36/1 k-m 41/9 d-f 002/0 g 89/1 l-n 
La/b 40/36 l-n 03/1 l-n 07/5 ij 02/0 g 68/1 mn 

(Ka/b)  (Cr/b)(F4) 2/116 def 63/2 e-g 95/9 b-e 39/0 bc 87/3 ef 
(Ka/b) (Cr/b)(F5) 9/102 efg 34/3 cd 05/8 fg 64/0 a 32/4 de 
(Ka/b) (Cr/b)(F6) 215a 33/6 a 55/13 a 57/0 a 74/7 a 
50/56 گندم دورم کرسو i-k 03/2 h-j 51/8 efg 38/0 bc 86/2 h-j 

 صفر

Ma45 5/116  تریتیکاله de 3/4 b 82/14 a .04/0 gh 15/6 b 
Ka/b 

d-g4/110  88/2 d-f 31/11 b 34/0 b-e 82/3 e-g 
St/b 03/50 jkl 07/1 l-n 23/10 b-d 01/0 g 49/1 n 
La/b 27no 75/0 no 19/6 hi 002/0 g 29/1 no 

(Ka/b) (Cr/b)(F4) 3/101 fg 15/2 g-i 40/10 b-d 30/0 b-f 16/3 g-i 
(Ka/b) (Cr/b)(F5) 50/79 h 39/2 f-h 51/9 c-f 34/0 b-e 27/3 f-h 
(Ka/b)  (Cr/b)(F6) 7/188 b 42/4 b 64/14 a 37/0 b-d 49/5 bc 
44k-m 56/1 گندم دورم کرسو j-l 06/6 i 37/0 b-d 24/2 j-m 

100 

Ma45 83/95  تریتیکاله g 43/3 cd 07/11 bc 03/0 g 89/4 cd 
Ka/b 60/58 i-k 68/3 c 47/10 b-d 42/0 b 41/4 dc 
St/b 46/33 mn 94/0 mn 33/11 b 002/0 g 30/1 no 
La/b 16o 23/0 o 26/6 hi 011/0 g 67/0 o 

(Ka/b)  (Cr/b)(F4) 60/62 ij 74/1 i-k 44/10 b-d 24/0 d-f 57/2 i-k 
(Ka/b)[(Cr/b)(F5) 93/64 hi 33/1 k-n 71/10 b-d 17/0 f 92/1 k-n 
(Ka/b)  (Cr/b)(F6) 119d 1/3 c-e 12/14 a 27/0 c-f 85/3 ef 
38/25 گندم دورم کرسو no 002/1 l-n 58/3 j 33/0 b-e 37/1 n 

200 

Ma45 10/66  تریتیکاله hi 1/2 g-j 68/7 gh 03/0 g 02/3 hi 
) درصد5(  LSD  89/14  58/0  59/1  14/0  68/0  

 درصد 5 و در سطح احتمال LSD آزمون زهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با استفاده ا در هر ستون میانگین
 .دار آماري ندارند تفاوت معنی
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Abstract1 

The new cereal, primary tritipyrum lines, is an artificial hexaploeid wheat 
(2n=6x=42, AABBEbEb) from crossing between Triticum durum (2n=4x=28, AABB) 
and Thinopyrum bessarabicum (2n=2x=14, EbEb) species. In this study the salt tolerant 
potencial of new primary tritipyrum lines for NaCl (0, 100, 200 Mm) in an hydroponic 
experiment was studied in a completely randomized split plot design with three 
replication. The salinity stress NaCl was considered as main plots with 3 levels and the 
plant materials consisting of three primary tritipyrum [lines: (Ka/b, La/b, St/b)], the F4, 
F5, F6 generations of a combined primary tritipyrum [line: (Ka/b)(Cr/b)], one durum 
wheat (cv: Creso)] and one modern promising triticale (line: Ma45) were considered as 
sub plots with 8 levels. spike length (cm), grain per leading spike and its spikelets, 
fertile florets per leading spike, grain weight per leading spike and its spikelets, 1000-
grain weight per plant (gr), grain yield per plant (gr), biologic yield per plant (gr) and 
harvest index per unit were measured or counted. The results showed a significant 
difference (α=5%) between lines and cultivars for the mean of all characters in non-
NaCl stress and highly significant (α=1%) for NaCl stress. Although all traits were 
reduced by increasing the salt stress from 0 to 200 mM but for primary tritipyrum lines 
the reduction at 200 mM was very low in comparison to controls (durum wheat 
cultivar and promising triticale line). The combined primary tritipyrum line 
(Ka/b)(Cr/b), F6 had maximum harvest index, biological yield and grain yield per plant 
in 100 & 2oo mM NaCl stress. It highly can be concluded that Ttritipyrum lines, 
particularly, this line has salt tolerant potential for using as pasture and forage in saline 
soils. 
 
Keywords: Primary tritipyrum lines; Modern promising triticale lines; Wheat cultivars; 
Salt tolerance; Yield and its components 
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