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 مقاله پژوهشی

با دو رقم  اولیه غیرایرانی )Tritipyrum( رمیپا یتیترهاي امیدبخش  شوري الین تحمل مقایسه

  یزن جوانهدر مرحله  گندم

  2 يدهدارمسعود  ،3 یشاهسوندحسن، حسین *، 2اصل ، اسد معصومی 1 یرسالمیپزینب 

  مبسوط چکیده

 شاوندانیخو و شده اصالح ارقام نیب یتالق. باشد یمتنش شوري یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی : مقدمه

که به عنوان  ایجاد گیاهان متحمل به شوري است که ایجاد غله جدید تریتی پایروم در این راستا بوده است يها روشیکی از  یوحش

 از ياریبس تحمل یابیارز در نانیاطم قابل آزمون یک یزن جوانه مرحله در يشور اثر یبررس .شود میمصرف  يا علوفهو  يا دانه گیاه

هدف از این  .گردد یم چه ساقه و چه شهیر رشد اهشک نیهمچن و یزن جوانه سرعت و درصد اهشک باعث شوري رایز ،هاست گونه

و دو رقم گندم الوند  یرانیرایغاولیه  رمیپا یتیترامیدبخش  يها نیال یزن جوانه بر يشور تنش مختلف سطوح اثراتررسی ب آزمایش

  .باشد می )حساس به شوري(و قدس ) متحمل به شوري(

 1396در سال  یاسوج دانشگاه کشاورزي در دانشکده یتصادف امالًک طرح قالب ل دریتورکفا به صورت شیآزما :ها روشمواد و 

 240و  160، 80صفر، (شوري  فمختل سطوح شامل دوم تورکفا و گندم رقم دو و رمیپا یتیتر الین 13 شامل اول تورکفا. شد انجام

تا روز  یزن جوانهصفات مرتبط با  يریگ اندازه، ها در پتريپس از ضدعفونی سطحی و کشت بذر .بود )سدیم کلرید نمک موالر یلیم

  .شد انجامچهاردهم 

، وزن خشک و تر چه ساقه طول ،چه شهیر طول ی،زن جوانه درصد و سرعت شوري سطح افزایش با که داد نشان نتایج: ها افتهی

در شرایط تنش و ) بذر در روز 74/75(ی زن جوانهو سرعت ) 79/79(بیشترین درصد . یافت کاهش چه ساقهو وزن خشک  چه شهیر

الین  7بیشتر ولی از  رومیپا یتیترالین  5از ) درصد 59/55(الوند ی رقم متحمل زن جوانهدرصد . بود Az/b نیالبدون تنش، مربوط به 

ی رقم حساس زن جوانهدرصد و سرعت . بیشتر بود رومیپا یتیترالین  10از ) بذر در روز 69/53(ی آن زن جوانهدیگر کمتر بود، سرعت 

 La/b نیالدر شرایط تنش شوري، . کمتر بود رومیپا یتیتري ها نیالاز همه ) بذر در روز 87/36و درصد  98/40به ترتیب (قدس 

. نیز بیشتر بود) متر یسانت 9/4(رقم متحمل الوند  چه شهیربود که حتی از طول ) متر یسانت 77/7( چه شهیرطول داراي بیشترین 

مربوط به رقم قدس  چه شهیرو کمترین وزن خشک ) گرم Ka/b )027/0در شرایط تنش به الین  چه شهیربیشترین وزن خشک 

در شرایط  چه ساقهي به ترتیب مربوط به صفت طول ریپذ وراثتی، بیشترین و کمترین زن جوانهدر بین صفات . مربوط بود) گرم 013/0(

واریانس ژنتیکی صفات . بود) در شرایط تنش( چه شهیرو طول ) در شرایط عدم تنش( چه شهیر تر وزنتنش و بدون تنش و صفت 

ی در شرایط عدم تنش نسبت به شرایط تنش بیشتر بود و گزینش در شرایط عدم تنش از بازدهی زن جوانهو درصد  چه ساقهطول 

 و نرمال شرایط را در ها پیژنوت يا خوشه تجزیه با استفاده از ها پیژنوت يبند گروه .تنش برخوردار خواهد بود باالتري نسبت به شرایط

 به حساس رقم. گرفت قرار چهارم خوشه در تنهایی به شوري به متحمل رقم شوري، تنش شرایط در .داد قرار گروه چهار در شوري

 که گرفتند قرار دوم و اول خوشه دو در بررسی مورد رومیپا یتیتر يها نیال بقیه. گرفت قرار سوم خوشه در St/b الین با نیز شوري

 يها نیال همه از را قدس رقم شوري تنش شرایط رسد یم بنظر. گرفت قرار اول خوشه در Ka/b)(Cr/b)F6( ترکیبی الین

 بررسی مورد يها پیژنوت بندي خوشه صحت از حاکی که نبود چنین نرمال شرایط در ولی است کرده جدا) St/b بجز( رومیپا یتیتر

  .است

 از که نمود اثبات یزن جوانه مرحله در گیاه این ترکیبی و ساده يها نیال اکثر در را شوري به تحمل تحقیق این نتایج: گیرينتیجه

 ساده يها نیال و La(4B/4D)×(b) و F3(Cr/b)(Ka/b) و F3، (Ka/b)(Cr/b)F6(Cr/b)(St/b) ترکیبی يها نیال آنها بین

La/b  وAz/b و St/b گیرند قرار توجه مورد آتی تکمیلی يها یبررس در توانند یم منتخب يها نیال این لذا. اند بوده بقیه از بهتر.  

  ، وراثت پذیريچه ساقه، طول ، تنوع ژنتیکیتالقی: کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .دارد یزن جوانهدر سطح  یبررسنیاز به  قبل از معرفی جدید بوده و پایروم تریتیگیاه -1

  .را نشان دهد ها یتالق ریتأث تواند یممورد بررسی قرار گرفته که پایروم  تریتیترکیبی گیاه  يها نیالساده همراه با  يها نیال-2

 .زنی انجام شده است بر اساس صفات جوانه فقطاز جهت تحمل یا حساسیت  ها نیال يبند گروه -3

pazhoheshi
yasouj logo

pazhoheshi
cross
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  مقدمه

که  است طییمح مهم يها تنش از کیی شوري

 شود یم محصوالت زراعی دیتول در تیمحدود موجب

مه یو ن خشک مناطق). 2006همکاران،  و1چندان(

 دلیله ب د کهدارنکمتر  زيیبا حاصلخ يها خاك خشک

، 2و هاریس اشرف( هاست خاك نیا در نمک وجود

 عی مانندیطب عوامل لیدل به ها يشور بیشتر). 2004

 خشک و گرم مناطق در باد و نور رطوبت، ،دما بارندگی،

 مادري يها سنگ هوازدگی ن،یا بر عالوه. دهد یم رخ

 م،یکلس م،یسد دیکلر شامل ییها نمک موجب آزاد شدن

 دلیل .شود یم کربن و سولفات کم مقدار به و میزیمن

 توسط که هاست انوسیاق يها نمک ،كخا شوري گرید

بر  بالغ فائو، تخمین با مطابق. شوند یم حمل باد و باران

3پریهر( شوري هستند از متأثر جهان يها نیزم درصد 6
 

 اتیعمل ،يشور لکمش رفع جهت .)2015همکاران،  و

 به اما است ضروري مناسب ياریآب تیریمد و یزراع

 آب تیفکی بودن نیپائ و كخا یجیتدر شدن شور لیدل

 ضرورت شوري به متحمل یزراع اهانیگ ایجاد ،ياریآب

 شناخته يشور به مقاوم اهانیگ از چاودار و جو. دارد

 به نسبت يمترک تحمل گندم که صورتی در شوند یم

   ).2010اران، کهم و4پور ییرزایم( دارد يشور

 یوحش شاوندانیخو و شده اصالح ارقام نیب یتالق 

 گندم یاصالح يندهایفرآ در متحمل، ارقام دیتول يبرا

 يها ژنگیاهی وحشی داراي ر یرا ذخایز ،مرسوم است

از . باشند یم یطیمح يها تنشو  ها يماریب به مقاوم

 ،آن یشاوندان وحشیو خو یزراع يها گندمن یب یتالق

و 5دلبالنکو( شود یمتولید  یمصنوع دیهگزاپلوئ گندم

 گندم تالقی از 1936 سال اواخر در). 2000همکاران، 

 thinopyrumجنس  از گندم وحشی گونه با زراعی

. است يشور به متحمل که آمد بوجود يدیپلوئ یآمف

 2n=6x=42( هگزاپلوئید اولیه يها نیال

AABBEbEb,) 2 اکتاپلوئید وn=8x=56, 

AABBDDEbEb)(  و نان گندم تالقی از ترتیببه 

 EbEb ژنومی فرمول با ساحل شور علف با دوروم گندم

                                                           
1 Chandan 
2 Ashraf and Harris 
3 Parihar 
4 Mirzaeipour 
5 Del Blanco 

 در بشر، دست ساخته دیپلوئ یآمف این. اند شده حاصل

و به  کرده رشد طعام نمک مول یلیم 250 يحاو آب

 علف ،رمیپا یتیتر يپدر والد. دهد یم نشان تحمل شوري

 دیپلوئید، گندمیان، خانواده از وحشی گیاهی ساحل شور

 به تحمل يها ژن يحاو و اکراین کریمه منطقه بومی

  ).2016همکاران،  و6رودباري( است يشور

 و یزن جوانه درصد و سرعت روي يشور اثر یبررس 

 اهانیگ از ياریبس در چه ساقه و چه شهیر رشد نیهمچن

 یزن جوانه مرحله در يشور تنش هک داده نشان یزراع

 از ياریبس تحمل یابیارز در نانیاطم قابل آزمون یک

 سرعت و درصد اهشک باعث شوري رایز ،هاست گونه

 چه ساقه و چه شهیر رشد اهشک نیهمچن و یزن جوانه

 چه ریشه تولید و بذر یزن جوانه ).1996 ،7فریدا( گردد یم

 کم میزان و تأخیر با شوري تنش شرایط در چه ساقه و

 استقرار به منجر نهایت در شوري اثرات. ردیگ یم انجام

 و8خان( گردد یم ها آن مرگ و ها اهچهیگ ضعیف

 در ذرت و گندم مانند گیاهان بعضی). 1997 ،همکاران

 از بیشتر رشد، اولیه مراحل و گیاهچه ظهور مرحله

 این و باشند یم حساس شوري به رشدي بعدي مراحل

 و اشرف( است متفاوت مختلف ارقام در حساسیت

 متحمل ارقام واکنش نتایج بررسی). 2004 هاریس،

 گیاهچه و زنی جوانه مرحله در شوري تنش به گندم

 داراي شوري به تحمل نظر از مختلف ارقام که داد نشان

). 2004 همکاران، و9قوامی( باشند یم يدار یمعن تفاوت

 زنی جوانه بر شوري مختلف سطوح ریتأث بررسی نتایج

 افزایش با زنی جوانه سرعت که داد نشان گندم رقم سه

 شوري تا زنی جوانه درصد ولی است یافته کاهش شوري

 آن از باالتر شوري در و بود ثابت متر بر زیمنس دسی 9

 و اصلی چه ریشه و چه ساقه طول همچنین. یافت کاهش

 زیمنس دسی 6 شوري تا فرعی يها شهیر طول و تعداد

 و گلدانی( یافت کاهش آن از پس لیو بود ثابت متر بر

 آب یا خاك در موجود يها ونی ).2003 ،10لطیفی

 زنی در جوانه بازدارندگی و تحریک به قادر آبیاري

 زنی، جوانه در تأخیر باعث بیشتر شوري تنش. باشند یم

                                                           
6 Roudbari 
7 Farida 
8 Khan 
9 Ghavami 
10 Goldani and Latifi 
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 و یزن جوانه درصد کاهش ،یزن جوانه سرعت کاهش

 ).2004 هاریس، و اشرف( شود یم گیاهچه رشد کاهش

 تنش ریتأث بررسی در) 2012( همکاران و1جهرمی رازقی

 تریتیکاله، رقم کرسو، گندم زنی جوانه بر شوري تنش

 ،5 و 4 يها نسل و La/b، Ka/b، St/b يها رمیپا یتیتر

6 )Ka/b)(Cr/b (الین  که دادند نشان

(Ka/b)(Cr/b)F5 طول میانگین بیشترین داراي 

 وزن مقدار بیشترین و بود چه ریشه تعداد و چه ریشه

 تعلق F6(Cr/b)(Ka/b) به الین چه ریشه تر و خشک

 يها نیالتعیین  پژوهش، نیا از هدف .داشت

متحمل و حساس به تنش شوري در مرحله  رومیپا یتیتر

 .باشد یممورد بررسی  يها نیال يبند دستهو  یزن جوانه

  

  ها روشمواد و 

 برمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري به 

غله جدید  دبخشیامالین  13زنی  جوانه يها یژگیو

و دو رقم گندم  )1جدول ( اولیه غیر ایرانی رمیپا یتیتر

به شوري، آزمایشی در ) قدس(و حساس ) الوند(متحمل 

 آزمایشگاه ژنتیک دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج

 از آقاي رومیپا یتیتر يها نیال. اجرا شد 1396درسال 

عضو هیات علمی ( یحسندکتر حسین شاهسوند 

در  ها نیالنسبت به این مالکیت ایشان  که دانشگاه شیراز

انگلیس ثبت شده و االن امتیاز این گیاه  JICموسسه 

و ارقام گندم متحمل ) متعلق به دانشگاه شیراز است

تهیه نهال  مرکز اصالح واز نیز ) قدس(و حساس ) الوند(

  .و بذر کرج تهیه شدند

 طرح ل در قالبیش فاکتوریبصورت آزما قیتحق

 فاکتورهاي. گرفت تکرار صورت 3 با تصادفی کامالً

 رمیپا یتیترغله جدید  دبخشیام نیال 13 شامل شیآزما

الوند و (رقم گندم اصالح شده ایرانی  2 ،اولیه غیر ایرانی

 240 و 160 ،80 صفر،(شوري  سطح 4و  )قدس

با استفاده از ابتدا  .بودند )سدیم کلرید نمک موالر میلی

 يها غلظتنمکی با  يها محلولنمک طعام آزمایشگاهی، 

سپس اعمال تیمارهاي شوري با و شد فوق الذکر تهیه 

روز  14نمکی در طی  يها محلولاستفاده از آب مقطر و 

 تیپوکلریه محلول پ بایژنوت هر هايبذر .انجام شد

بذرها  .شدند یضدعفونثانیه  30درصد به مدت  5 میسد

                                                           
1 Razeghi Jahromi 

 14 درجه سلسیوس به مدت 20در ژرمیناتور در دماي 

، چه شهیر خشک و تر وزنصفات  نگهداري و سپس روز

 چه ساقهو خشک  تر وزن، چه ساقه، طول چه شهیر طول

 نیز به یزن جوانه و سرعت یزن جوانه و درصد يریگ اندازه

 نددیگرد محاسبه 2 و 1 هاي رابطه استفاده ازب با یترت

 ):1996و همکاران،  2هاجر(

GP=(ni/N)×100 :                            1رابطه   

GR= n1/ D1+n2/D2+…+ n14/d14         : 2رابطه 

 بذر تعداد ni و یزن جوانه درصد GP در این رابطه،

 سرعت GR بذر، کل تعداد i ،Nروز  تا زده جوانه

 بذرهاي تعداد nروز،  در بذر تعداد برحسب یزن جوانه

تجزیه آماري پس از  .است روز تعداد D و زده جوانه

به  مارهایتمقایسه میانگین  ،شده يریگ اندازهصفات 

 براي اثرات اصلی و) LSD(دار  یمعنروش حداقل تفاوت 

داشتند، با رویه  دار یمعنبراي صفاتی که برهمکنش 

L.S.Means  با استفاده از نرم افزارSAS دیگرد انجام. 

توصیفی صفات مورد بررسی نیز محاسبه  يها آماره

با استفاده  ها دندروگرامو رسم  يا خوشهیز لآنا. گردیدند

 .صورت گرفت SPSSاز نرم افزار 

  

  نتایج و بحث

نشان داد که اثر ) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس  

 دار یمعن یزن جوانهشوري و اثر ژنوتیپ بر تمامی صفات 

ژنوتیپ فقط بر طول با  ولی برهمکنش شوري ،بود

 چه ساقهو وزن خشک  چه شهیر، وزن خشک چه شهیر

مقایسه میانگین سطوح شوري براي صفات . بود دار یمعن

 چه شهیر تر وزن، چه ساقهطول ، یزن جوانهدرصد و سرعت 

نشان داد که با افزایش سطح ) 3جدول ( چه ساقهو 

 ،داشتندهر چهار صفت فوق روند کاهشی  ،شوري

میلی موالر درصد  240طوریکه در سطح شوري ب

درصد رسیده است در حالیکه در  5/38به  یزن جوانه

درصد  80حدود  یزن جوانهشرایط بدون تنش، درصد 

 .درصدي مشاهده شد 7/51 یعنی کاهش ،بود

                                                           
2 Hajar 
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  پایرم مورد مطالعه ي تریتیها نیالنام و شجره  .1جدول 

Table 1. Name and pedigree of the studied Tritipyrum lines 

 Name نام Pedigree شجره

Aziziah/ Th. bessarabicum (Az/b) 
Creso / Th. bessarabicum (Cr/b) 
Karim / Th. bessarabicum (Ka/b) 
Langdon/ Th. bessarabicum (La /b) 
Stewart / Th. bessarabicum (St/b) 
Karim / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ka/b×Cr/b)F2 
Karim / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ka/b×Cr/b)F3 
Karim / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ka/b×Cr/b)F5 
Karim / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ka/b×Cr/b)F6 
Macoum / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ma/b×Cr/b)F3 
Macoum / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (Ma/b×Cr/b)F4 
Langdon/ Th. bessarabicum La(4B/4D)/b 
Stewart / Th. bessarabicum × Creso / Th. bessarabicum (St/b×Cr/b) 

  

  

  در مقایسه با دو رقم گندم نان یرانیرایغ رمیپا یتیتر دبخشیام يها نیال یزن جوانه مربوط به صفات واریانستجزیه  .2جدول 

Table 2. Analysis of variance of traits related to the germination of promising non-Iranian Tritipyrum lines 
compared to two bread wheat cultivars 

  منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

  آزادي

D.F 

 Mean Squares میانگین مربعات

  یزن جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

  یزن جوانهسرعت 

Germination 
rate  

طول 

  چه شهیر

Root 
length 

طول 

  چه ساقه

Shoot 
length 

 تر وزن

  چه شهیر

Root 
fresh 

weight 

وزن خشک 

  چه شهیر

Root 
dry weight 

 تر وزن

  چه ساقه

Shoot 
fresh 

weight  

وزن خشک 

  چه ساقه

Shoot 
dry 

weight  

  شوري

Salinity  
3 15595.90** 166.419* 13.3**  155.90* 0.0052**  0.0040**  0.0054**  0.0038**  

  ژنوتیپ

Genotype 
14 981.21** 681.43**  20.5** 16.93**  0.00059**  0.00023**  0.00056**  0.00034** 

  ژنوتیپ×شوري

Salinity× 
Genotype 

42 36.50 45.65 0.60*  0.46 0.000038  
*0.000027 0.00004 

*0.00003 

  خطا

Error 
120 43.93 56.49 0.35  1.26  0.00003  0.000015 0.00003  0.000012 

  (%)ضریب تغییرات 

CV (%) 
11.93 12.56 9.83 14.29 10.75 12.60 11.28 11.44 

  .درصد است 5در سطح  اختالف آماري معنی دار بودن دهنده نشان :* 

*: Showed significant statistical difference at 5% level 

 
  در سطوح شوري مختلف نانرقم گندم دو با  غیرایرانی رمیپا یتیتر امیدبخشاولیه و ترکیبی  يها نیالدر  یزن جوانهمقایسه میانگین صفات  .3جدول 

Table 3. Mean comparison of germination traits in primary and hybrid lines of promising non-Iranian Tritipyrum with 
two bread wheat cultivars at different salinity levels 

 چه ساقه تر وزن

  )گرم(

Shoot fresh 
weight (g)  

 چه شهیر تر وزن

  )گرم(

Root fresh 
weight (g) 

 چه ساقه طول

  )متر یسانت(

Root length 
(cm) 

زنی درصد جوانه  

Germination 
percentage 

  )موالر یلیم( شوري

Salinity (mM) 

0.060619a 0.062325a 9.9290a 79.841a 0  
0.052670b 0.056639b 8.5749b 60.000b 80  
0.048686c 0.047000c 7.3646c 43.651c 160  
0.034356d 0.037873d 5.5457d 38.571d 240  

  .باشد ینم دار یمعن LSDبر اساس آزمون درصد  5که داراي یک حرف مشترك هستند اختالف آنها در سطح  ییها نیانگیمدر هر ستون 

In each column, means with the same letters are not significant at p≤0.05 on basis of LSD test.
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روند  یزن جوانهبا افزایش سطح شوري، درصد 

 در یزن جوانهکمترین درصد کاهشی نشان داد طوریکه 

 .)3جدول ( مشاهده شد موالر یلیم 240 شوري نشت

در نشان دادند که نیز  )2012(رازقی جهرمی و همکاران 

، درصد میدسدیکلرنمک  موالر یلیم 200تنش شوري 

در ارقام  یزن جوانهکاهش درصد  .کاهش یافتزنی  جوانه

گزارش شده  نیز قبالً گندم حساس در اثر تنش شوري

مقایسه ). 2011، همکارانو 1يقوژد ياکبر(است 

در سطوح مختلف شوري نشان  چه ساقهمیانگین طول 

کاهش  چه ساقهداد که با افزایش سطوح شوري طول 

شوري به علت افزایش فشار اسمزي ). 3جدول (یافت 

منجر به کاهش جذب آب و در نهایت کاهش تقسیم و 

ساقه طول طویل شدن سلولی شده و باعث کوتاه شدن 

). 2003، 2محمدي میبدي و قره یاضیمیر( شود یم

و وزن ماده خشک  چه ساقه، وزن چه ساقهطول صفات 

 تر وزنبیشترین . ابندی یمدر اثر تنش شوري کاهش 

شرایط بدون تنش و کمترین آن مربوط به  چه شهیر

در ). 3جدول (میلی موالر است  240مربوط به تنش 

 8 یزن جوانهروي  تنش شوري وح مختلفسط بررسی اثر

 مشاهده شده که اولیه غیر ایرانی رمیپا یتیتر يها نیال

و خشک  تر وزنداراي باالترین  F6(Cr/b)(Ka/b)الین 

به تنش شوري نشان  نیز مقاومت باالیی و هبود چه شهیر

 تر وزنترین کم ).2007و همکاران،  یجهرم یرازق(داد 

جدول ( میلی موالر بود 240شوري  مربوط به چه ساقه

شوري با اثر روي فتوسنتز باعث بسته شدن ). 3

 اندازد یم ریتأخهوایی شده و رشد گیاه را به  يها روزنه

  .)1996، 3بونرت و جنسن(

 و سرعت درصدژنوتیپ روي صفات  اثربررسی  نتایج

 تر وزنو  چه شهیر تر وزن، چه ساقه، طول یزن جوانه

) 4 جدول(میلی موالر  240شوري  سطحدر  چه ساقه

و ، بیشترین موالر یلیم 240در تنش شان داد که ن

مربوط به  ترتیببه  یزن جوانهو سرعت درصد کمترین 

 Az/b الین رسد یمبنظر . بودرقم قدس و  Az/bالین 

) میلی موالر نمک طعام 240(نسبت به تنش شوري باال 

درصد  80توانسته حدود  وتحمل بیشتري داشته 

                                                           
1 Akbari Ghogdi 
2 Mirmohammadi Maibodi and Ghareyazi 
3 Bohnert and Jensen 

میلی  150 باالتر از شوري اینکهبا . زنی داشته باشد جوانه

است ولی این الین توانسته  در غالت شوري باالیی موالر

آن حتی از  یزن جوانهآن را تحمل نماید طوریکه درصد 

رازقی جهرمی و  .رقم متحمل الوند نیز بیشتر بود

مختلف  يها نیالدر بررسی  )2012(همکاران 

در  St/b نیالپایروم  تریتیکه  ندنشان داد پایروم تریتی

داراي باالترین نمک طعام  موالر یلیم 200تنش شوري 

 چه ساقهطول  و کمترین بیشترین .زنی بود درصد جوانه

 قدس رقم و F6(Cr/b)(Ka/b) الین به مربوطبه ترتیب 

 اگر این صفت را معیار گزینش قرار دهیم الین. باشد یم

(Ka/b)(Cr/b)F6 ها تحمل  نسبت به سایر ژنوتیپ

سبت به شوري نشان داده است هرچند با چهار نبهتري 

از نظر طول . ندارد يدار یمعنژنوتیپ دیگر اختالف 

با رقم متحمل الوند در یک گروه  Az/b، الین چه ساقه

) 2003( یاضی قره و میبدي میرمحمدي. قرار گرفت

 ماده وزن و ساقه وزن ،چه ساقه طولکه  کردند بیان

 و کافی. ابدی یم کاهش شوري تنش اثر در خشک

 یا کاهشدر گندم که  کردند بیان) 2001( 4استوارت

 جذب کاهش و جنین به ها لپه از موادغذایی انتقال عدم

 ترشح کاهش موجب ،تنش شرایط در بذر توسط آب

 اختالل باعث ایجاد و شده ها میآنز فعالیت و ها هورمون

 5محبتیبا اینحال . گردد یم چه شهیر و چه ساقه رشد در

 دار یمعن کاهش باعث شوري تنش که داد نشان) 2002(

 .ه استشد ساقه طول

 تر وزنبیشترین  ،میلی موالر 240 شوري در تنش

و کمترین  F6 (Cr/b)(Ka/b) الین به مربوط چه ریشه

 شوري، این سطحدر  .بود Az/b الینمربوط به آن 

و  Az/bالین مربوط به  چه ساقه تر وزنبیشترین 

  .)4جدول (بود به رقم قدس متعلق  آن کمترین

مقایسه میانگین برهمکنش شوري و ژنوتیپ براي 

 240تنش نشان داد که در ) 5جدول ( چه شهیرطول 

به رقم  چه شهیرنمک طعام، بیشترین طول  موالر یلیم

تعلق  F3(Cr/b)(St/b)الوند و کمترین آن به الین 

و  ها نیالهمه  چه شهیرداشت در این سطح شوري، طول 

رقم متحمل الوند کمتر  چه شهیرنیز رقم قدس از طول 

 بود و این واکنش بیانگر تحمل بهتر این رقم به شوري 

                                                           
4 Kafi and Stowart 
5 Mohabbati 
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در مقایسه با دو رقم گندم نان ایرانی در شرایط تنش  یرانیرایغ رمیپا یتیتر دبخشیام يها نیالدر  یزن جوانهمقایسه میانگین صفات  .4جدول 

  نمک طعام مول یلیم 240شوري 

Table 4. Mean comparison of germination traits in promising non-Iranian Tritipyrum lines in comparison 
with two Iranian bread wheat cultivars under 240 mM NaCl salinity stress 

  )گرم( چه ساقه تر وزن

Shoot fresh 
weight (g) 

 چه شهیر تر وزن

  )گرم(

Root fresh 
weight (g) 

چه  ساقهطول 

  )متر یسانت(

Root length 
(cm) 

  یزن جوانه سرعت

  )بذر در روز(

Germination 
rate 

(seed / day) 

  یزن جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

  ژنوتیپ

Genotype 

0.055ab 0.055a-c 8.82a 52.56de 66.10b (Ka/b)(Cr/b)F3 

0.046d 0.047a-d 7.00h 51.46 d-f 56.445c-e (St/b)(Cr/b) F3 

0.042de 0.057ab 8.12a-d 56.58bc 61.23c (Ma/b)(Cr/b)F4 

0.055ab 0.058ab 8.70ab 43.56g 58.33c-e St/b 

0.046d 0.054a-c 7.63ef 57.56b 57.73c-e (Ka/b)(Cr/b) F2 

0.058a 0.043b-e 7.88e 75.74a 79.79a Az/b 

0.049bc 0.052a-c 8.54a-c 52.55de 57.53c-e Ka/b 

0.039e 0.052a-c 7.84e 51.81d-f 52.97c-e La/b 

0.043cd 0.062a 8.95a 47.21g 52.38c-e (Ka/b)(Cr/b)F6 

0.049bc 0.050a-c 6.95hi 47.65g 50.59ef (Ka/b)(Cr/b) F5 

0.049 bc 0.044e-g 7.34e-g 46.87gh 50.59ef La/b(4b4d)*d 

0.053ab 0.048a-c 6.76h-j 45.76g-i 48.81fg Crb 

0.052ab 0.051a-c 7.58ef 41.76k 47.02fg (Ma/b) (Cr/b) F3 

0.051ab 0.047a-d 7.54ef 53.69b-d 55.59c-e Alvand الوند   

0.036e 0.046a-d 7.87e 36.87l 40.98h Gods قدس   

 .باشد ینم دار یمعن LSDاساس آزمون  بردرصد  5که داراي یک حرف مشترك هستند اختالف آنها در سطح  ییها نیانگیمدر هر ستون 

In each column, means with the same letters are not significant at p≤0.05 on basis of LSD test.
 

محققان دیگري نیز را  يا جهینت مشابه چنین .باالست

بر اساس گزارش رازقی جهرمی و . گزارش نمودند

بیشترین در شرایط تنش شوري ) 2012(همکاران 

مربوط به الین ترکیبی  چه شهیرطول و تعداد  میانگین

و 1حق بندهبر اساس نتایج  .بود )F5)Cr/b)(Ka/bاولیه 

در  ریتأختنش شوري موجب ) 2004(همکاران 

و 2بیابانی. گردد یمو کاهش رشد گیاهچه  یزن جوانه

 روي شوري تنش اثر مطالعهبا نیز ) 2013( همکاران

 جذب میزان بین که ندداد نشان گندم رقم 6 یزن جوانه

 خشک وزن ،چه شهیر طول ،یزن جوانه درصد آب،

 رابطه شوري تنش با چه شهیر خشک وزن و چه ساقه

 شوري تنش افزایش کهطوريه ب دارد وجود مستقیمی

 ریتأخ به را آن و شده یزن جوانه درصد کاهش باعث

 است ممکن چه ساقه و چه شهیر طول کاهش. اندازد یم

 کلرید شوري تنش باالي سطوح از ناشی سمیت دلیله ب

                                                           
1 Bandehhagh 
2 Biabani 

 کاهش. باشد غذایی مواد جذب در توازن عدم یا سدیم

 ممکن تنش باالي سطوح در چه ساقه یا چه شهیر طول

 توازنحفظ  براي آب جذب شدن کند بدلیل است

  ).2009 همکاران، و3داتا( باشد گیاه بدنه کل اسمزي

مقایسه میانگین برهمکنش شوري و ژنوتیپ براي 

نشان داد که در ) 6جدول ( چه شهیرصفت وزن خشک 

نمک طعام، بیشترین وزن خشک  موالر یلیم 240تنش 

و کمترین آن مربوط به  Ka/b مربوط به الین چه شهیر

در این سطح شوري، وزن خشک . باشد یم قدس

از  St/bو  F6(Cr/b)(Ka/b)و  La/bي ها نیال چه شهیر

رقم متحمل الوند بیشتر بود و این  چه شهیروزن خشک 

 .به شوري باالست ها نیالواکنش بیانگر تحمل بهتر این 

 چه شهیراز نظر وزن خشک  Ka/b نیال رسد یم نظر هب

نسبت به رقم متحمل الوند برتري دارد و لذا کاندید 

 .باشد تواند یمي بعدي ها یبررس خوبی براي

                                                           
3 Datta 
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 در ایرانی غیر رمیپا یتیتر امیدبخش يها نیالدر ) مترسانتی( چه شهیر طول برهمکنش شوري در ژنوتیپ براي صفت میانگین مقایسه .5 جدول

  ایرانی نان رقم گندم دو با مقایسه

Table 5. Mean comparison of salinity interaction across genotypes for root length (cm) trait in promising 
non-Iranian Tritipyrum lines compared to two Iranian bread wheat cultivars 

  ژنوتیپ

Genotype  

Salinity (mM)       شوري 

0 80 160 240 

Alvand 10.42 الوندa 8.92ab 7.55ab 5.77a 

Gods 10.30 قدسa 4.14f 3.61g 5.34ab 

La/b 10.15ab 7.77a-c 6.13cd 5.33ab 
St/b 9.57ab 6.70cd 6.08 cd 4.96bc 

(Ka/b)(Cr/b)F5 9.08a-c 9.54a 6.50bc 4.96bc 
La(4B/4D)*(b) 8.80b-d 6.09c-e 5.64e 4.36cd 
(Ka/b)(Cr/b)F3 7.91c-e 6.51c-e 5.30e 4.31cd 

Cr/b 7.56de 4.68ef 4.44f 4.00d 
(Ka/b)(Cr/b)F6 8.16ce 7.55bc 8.86a 3.97d 
(Ka/b)(Cr/b)F2 7.44de 6.48c-e 5.70 de 3.66 f 
(Ma/b)(Cr/b)F3 7.22ef 5.65d-f 4.66f 3.55 f 
(Ma/b)(Cr/b)F4 7.79ef 5.09d-f 4.46 f 3.50f 

Ka/b 7.92c-e 6.50c-e 6.27 cd 3.12g 
Az/b 6.96f 6.10c-e 4.38f 2.80h 

(St/b)(Cr/b)F3 5.98f 5.28d-f 4.65 f 2.38i 

 .باشد ینم دار یمعن LSDاساس آزمون  بردرصد  5یی که داراي یک حرف مشترك هستند اختالف آنها در سطح ها نیانگیمدر هر ستون 

In each column, means with the same letters are not significant at p≤0.05 on basis of LSD test.

  

و خشک  تر وزنر باالیی از یداکه داراي مق ییها پیژنوت

به شوري  متحمل يها پیژنوتبه عنوان  باشند چه شهیر

). 2007و همکاران،  یجهرم یرازق( شوند یمشناخته 

 :شود یمشوري به دو علت موجب کاهش رشد گیاهان 

تیک و کاهش دسترسی ونخست بدلیل ایجاد تنش اسم

بدلیل افزایش غلظت نمک در سلول و  دومگیاه به آب، 

 موجب يشور گزارش شده که تنش. ایجاد سمیت

 و ها ساقه ،ها برگ تر و کخش وزن در توجه قابل اهشک

و همکاران، 1دمیرال( شود یم جو اهیگ در ها شهیر

که  اند کردهگزارش  )2006(و همکاران 2رجبی). 2005

 براي شناساییمعیاري  تواند یمباال  چه شهیروزن خشک 

  .باشد تنش متحمل به يها پیژنوت

مقایسه میانگین برهمکنش شوري و ژنوتیپ براي 

نشان داد که در ) 7جدول ( چه ساقهصفت وزن خشک 

نمک طعام، بیشترین وزن خشک  موالر یلیم 240تنش 

رقم الوند و کمترین آن  و La/b مربوط به الین چه شهیر

                                                           
1 Demiral 
2 Rajabi 

در این سطح شوري، وزن . باشد یم مربوط به رقم قدس

رقم  چه شهیراز وزن خشک  La/b نیچه ال ساقهخشک 

متحمل الوند نیز بیشتر بود و این واکنش بیانگر تحمل 

ي تریتی ها نیالدر بین . بهتر این الین به شوري باالست

، F3(Cr/b)(St/b)پایروم مورد بررسی، سه الین ترکیبی 

(Ka/b)(Cr/b)F3  وLa(4B/4D)×(b)  از نظر روند

کاهشی وزن خشک ساقه چه در اثر افزایش سطح 

، لذا اند کردهبهتر عمل  ها پیژنوته شوري نسبت به بقی

ي ها نیالبا توجه به این صفت، این  رسد یمنظر  هب

ترکیبی کاندیداي مناسبی براي بررسی تحمل به شوري 

 .باشند
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 در ایرانی غیر رمیپا یتیتر امیدبخش يها نیالدر  )گرم( چه شهیروزن خشک  برهمکنش شوري در ژنوتیپ براي صفت میانگین مقایسه .6 جدول

  ایرانی نان رقم گندم دو با مقایسه

Table 6. Mean Comparison of interaction of salinity in genotype for root dry weight (g) trait in non-Iranian 
promising Tritipyrum lines compared to two Iranian bread wheat cultivars 

  ژنوتیپ

Genotype 

Salinity (mM)       شوري 

0 80 160 240 

Alvand 0.054 الوندb 0.043a 0.032a 0.021ab 

Gods 0.054 قدسb 0.043a 0.026bc 0.013cd 

La/b 0.048bc 0.043a 0.032a 0.023ab 
St/b 0.065a 0.032b-d 0.029b 0.022ab 

(Ka/b)(Cr/b)F5 0.045b-d 0.034bc 0.028b 0.013cd 
La(4B/4D)*(b) 0.029f 0.028b-e 0.026bc 0.017bc 
(Ka/b)(Cr/b)F3 0.042b-d 0.035bc 0.027b 0.018bc 

Cr/b 0.040b-e 0.035bc 0.026bc 0.017bc 
(Ka/b)(Cr/b)F6 0.052b 0.040ab 0.035a 0.023ab 
(Ka/b)(Cr/b)F2 0.049bc 0.038bc 0.028b 0.013cd 
(Ma/b)(Cr/b)F3 0.039b-e 0.028b-e 0.022b-d 0.017bc 
(Ma/b)(Cr/b)F4 0.039b-e 0.034bc 0.024b-d 0.015b-d 

Ka/b 0.038b-e 0.032b-d 0.032a 0.027a 
Az/b 0.035b-e 0.030b-d 0.022b-d 0.018bc 

(St/b)(Cr/b)F3 0.038b-e 0.029b-e 0.027b 0.017bc 

 .باشد ینم دار یمعن LSDاساس آزمون  بردرصد  5یی که داراي یک حرف مشترك هستند اختالف آنها در سطح ها نیانگیمدر هر ستون  

In each column, means with the same letters are not significant at p≤0.05 on basis of LSD test. 
  

  

 در ایرانی غیر رمیپا یتیتر امیدبخش يها نیالدر  )گرم( چه ساقهوزن خشک  برهمکنش شوري در ژنوتیپ براي صفت میانگین مقایسه .7 جدول

  ایرانی نان رقم گندم دو با مقایسه

Table 7. Mean comparison of interaction of salinity in genotype for shoot dry weight (g) trait in promising 
non-Iranian Tritipyrum lines compared to two Iranian bread wheat cultivars 

  ژنوتیپ

Genotype 

Salinity (mM)       شوري 

0 80 160 240 

Alvand 0.055 الوندa 0.045a 0.033ab 0.0276a 

Gods 0.051 قدسa 0.044a 0.027bc 0.011gh 

La/b 0.050a 0.044a 0.039a 0.028a 
St/b 0.048ab 0.040ab 0.038a 0.024bc 

(Ka/b)(Cr/b)F5 0.040bc 0.035c 0.028bc 0.0193c 
La(4B/4D)*(b) 0.038cd 0.033cd 0.028bc 0.0193c 
(Ka/b)(Cr/b)F3 0.039cd 0.032cd 0.027bc 0.0188cd 

Cr/b 0.043b 0.032cd 0.027bc 0.0183cd 
(Ka/b)(Cr/b)F6 0.048ab 0.042ab 0.026bc 0.0175de 
(Ka/b)(Cr/b)F2 0.038cd 0.032cd 0.026bc 0.018cd 
(Ma/b)(Cr/b)F3 0.038cd 0.031de 0.021ef 0.014fg 
(Ma/b)(Cr/b)F4 0.036de 0.027ef 0.025cd 0.015fg 

Ka/b 0.035ef 0.031de 0.024de 0.016fg 
Az/b 0.0336f 0.026ef 0.021ef 0.012g 

(St/b)(Cr/b)F3 0.031g 0.029de 0.025cd 0.024bc 

 .باشد ینم دار یمعن LSDاساس آزمون  بردرصد  5یی که داراي یک حرف مشترك هستند اختالف آنها در سطح ها نیانگیمدر هر ستون  

In each column, means with the same letters are not significant at p≤0.05 on basis of LSD test. 
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 در غیر ایرانی رمیپا یتیتر امیدبخش يها نیال یزن جوانه به مربوط صفات عمومی يریپذ توارث قابلیت و ژنوتیپی فنوتیپی، تنوع ضرایب .8 جدول

  نرمال و شوري تنش شرایط در ایرانی مقایسه با دو رقم

Table 8. Phenotypic, genotypic coefficients and general heritability of germination traits of promising non-
Iranian Tritipyrum lines compared to two Iranian cultivars under salinity and normal conditions 

 صفات

Traits 

  میانگین

Mean 

  واریانس محیطی

Environment 
Variance 

  واریانس ژنتیکی

Genetic Variance 

تنوع  ضریب

  (%)فنوتیپی 

Phenotypic 
variance 

coefficient 

ضریب تنوع 

  (%)ژنوتیپی 

Genotypic 
variance 

coefficient 

وراثت پذیري 

  (%)عمومی 

General 
heritability 

عدم 

 تنش

Non-
stres

s 

 تنش

Stress 

 عدم تنش

Non-
stress 

 تنش

Stress 

 عدم تنش

Non-
stress 

 تنش

Stress 

عدم 

 تنش

Non-
stress 

 تنش

Stress 

عدم 

 تنش

Non-
stress 

 تنش

Stress 

عدم 

 تنش

Non-
stress 

 تنش

Stress 

 چه طول ریشه

Root length 
(cm) 

8.42 4.31 4.89 3.8 49.21 0.536 61 91 55 17 81 12 

چه  طول ساقه 

Shoot 
length(cm) 

9.99 7.8 0.64 0.41 85.67 51.08 93 91.9 92.6 91.6 98.9 99.2 

چه  ریشه تر وزن

Root fresh 
weight(g) 

0.071 0.043 0.0031 0.0004 0.00014 0.0012 96 92 54 91 32 75 

چه  ساقه تر وزن

Shoot fresh 
weight(g) 

0.06 0.049 2.6 2.24 28.87 19.88 92 96 88 91 91.4 89.8 

وزن خشک 

 چه ریشه

Root dry 
weight(g) 

0.071 0.023 7.34 0.09 38.15 4.38 95 92 87 91 83.8 97.9 

وزن خشک 

 چه ساقه

Shoot dry 
weight(g) 

0.049 0.019 0.00074 8.04 0.14 3.32 99 98 80.3 96 65.8 95.9 

  یزن جوانه درصد

Germination 
percentage 

74.84 55.62 37.64 15.16 3940.63 1914.7 84.2 83.4 83.8 83.1 99 99.2 

یزن جوانه سرعت  

Germination 
rate 

66.3 56.5 42 59.3 59.64 60.78 15 19 11 13 58 50.6 

 

  ضرایب تنوع و وراثت پذیري صفات

 يریپذ وراثت بیشترین ،یزن جوانه صفات بین در

 بدون و تنش شرایط در یزن جوانهدرصد  صفت به مربوط

 صفت به نیز مربوط يریپذ وراثت کمترین. بود تنش

 طول صفت و تنش عدم شرایط در چه شهیر تر وزن

 90 از بیش يریپذ وراثت. بود تنش شرایط در چه شهیر

 مورد صفت اعظم قسمت که است آن از درصد حاکی

 طول ژنتیکی واریانس. شود یم منتقل نتاج به نظر

 به نسبت تنش شرایط در یزن جوانه درصد و چه ساقه

 که است این بیانگر که است بیشتر تنش بدون شرایط

 بازدهی از تنش محیط براي این صفت در گزینش

 خواهد برخوردار تنش بدون شرایط به نسبت باالتري

 تنش شرایط در یزن جوانه سرعت ژنتیکی واریانس. بود

 و بود بیشتر تنش بدون شرایط به نسبت شوري
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 به نسبت تنش بدون شرایط در صفت این يریپذ وراثت

 در انتخاب که است آن از حاکی که است بیشتر شوري

 بازدهی از شوري تنش به نسبت تنش فاقد شرایط

 تنوع بررسی در .)8جدول (است  برخوردار بیشتري

 در که آید پیش می حالت دو ژنتیکی تنوع و فنوتیپی

 ژنتیکی به فنوتیپی است نسبت تنوع ممکن اول، حالت

 ایجاد مشکل ها پیژنوت ارزیابی در که باشد بیشتر

 ممکن است نسبت تنوع دوم، حالت و در کند یم

 اینصورت در باشد که کمتر ژنتیکی تنوع به فنوتیپی

 اطمینان بعد نسل به اصالحی مواد انتقال از توان یم

  ).1995 همکاران، و1حسنی شاهسوند( یافت

 

 یزن جوانهبر اساس صفات  ها پیژنوتگروه بندي 

 از ها پیژنوت يبند گروه منظور به پژوهش این در

 اقلیدسی فاصله يمبنا بر و وارد روش به يا خوشه تجزیه

 تشابه T نمودار و هوتلینگ کاذب معیار عنوان به

 در ها پیژنوت .)1995 ،2و کولینس چاتفیلد( شد استفاده

در چهار گروه قرار گرفتند و شوري  طبیعی شرایط

 رقم اول خوشهدر در شرایط نرمال، . )2 و 1 يها شکل(

 ،Ka/b،Az/b يها نیالبا ) قدس(حساس به شوري 

La(4B/4D)×(b)، (St/b)(Cr/b)F3 ،

(Ka/b)(Cr/b)F5  و)Ka/b)(Cr/b)F3  در یک

نیز ) الوند(رقم متحمل به شوري  و خوشه قرار گرفتند

در خوشه چهارم قرار  F6(Cr/b)(Ka/b)به همراه الین 

وزن خشک  ،چه شهیراز نظر طول این الین . گرفت

رقم متحمل الوند نسبت به  چه شهیرطول  و چه شهیر

به  نیالو این واکنش بیانگر تحمل بهتر این  برتري دارد

رقم متحمل به  ،شوري تنش شرایط در .شوري باالست

رقم . چهارم قرار گرفت خوشهدر  شوري به تنهایی

ر خوشه سوم قرار د St/bبا الین  نیزحساس به شوري 

مورد بررسی در دو  رومیپا یتیترهاي  بقیه الین. گرفت

خوشه اول و دوم قرار گرفتند که الین ترکیبی 

(Ka/b)(Cr/b)F6 بنظر . در خوشه اول قرار گرفت

شرایط تنش شوري رقم قدس را از همه  رسد یم

جدا کرده است ولی ) St/bبجز ( رومیپا یتیتر يها نیال

در شرایط نرمال چنین نبود که حاکی از صحت خوشه 

                                                           
1 Shahsevand Hasani 
2 Chatfield and Collins 

 از رسم دندروگرام .رد بررسی استمو يها پیژنوتبندي 

 استفاده ارقام يبند گروه و ژنتیکی تنوع بررسی جهت

 از نباتات اصالح متخصص یک هدف. گردد یم

 فاصله به بردن پی مختلف، يها تهیوار و ارقام يبند دسته

 در موجود ژنتیکی تنوع از استفاده و آنها بین ژنتیکی

 ،و کولینس چاتفیلد( باشد یم اصالحی يها برنامه در آنها

1995.(  

 یا و کیفی کمی، صفات براساس تواند یم يبند گروه

 ،3جانسون( گیرد صورت صفت نوع دو این تلفیق

گندم با این روش به  ارقامو  ها نیالي بند دسته). 1990

بر اساس  ها پیژنوتي بند دستهشناخت فاصله ژنتیکی و 

  .ی کمک کردزن جوانهصفات 

  

  يریگ جهینت

بشر  ساز دستدومین گیاه  رومیپا یتیترکه  آنجائیاز  

بوده و پتانسیل کشت در مناطق شور را دارد، لذا 

امیدواري زیادي وجود دارد تا بتوان با استفاده از آن 

در حال حاضر . ي شور کشور را زیرکشت بردها نیزم

ي ساده و ترکیبی این گیاه در ها نیالتعداد زیادي از 

الین مورد بررسی در  13ست که کشور در حال بررسی ا

این تحقیق بخشی از آنهاست و در واقع بخشی از 

اطالعات الزم در مورد این گیاه جدید را تکمیل 

نتایج این تحقیق تحمل به شوري را در اکثر . دینما یم

ی زن جوانهي ساده و ترکیبی این گیاه در مرحله ها نیال

ي ترکیبی ها نیالاثبات نمود که از بین آنها 

(St/b)(Cr/b)F3 ،(Ka/b)(Cr/b)F6  و

(Ka/b)(Cr/b)F3  وLa(4B/4D)×(b)  ي ها نیالو

لذا این . اند بودهبهتر از بقیه  St/bو  Az/bو  La/bساده 

ي تکمیلی آتی ها یبررسدر  توانند یمي منتخب ها نیال

  .مورد توجه قرار گیرند

  

                                                           
3 Johnson 
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  نرمال شرایط در یزن جوانه

Fig. 1. Dendrogram obtained from c

 

  
  تنش شرایط در یزن جوانه

Fig. 2. Dendrogram obtained from cluster analysis
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جوانه مرحله صفات اساس بر يا خوشه تجزیه از حاصل دندروگرام .1شکل 

Dendrogram obtained from cluster analysis based on germination traits under normal conditions
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Dendrogram obtained from cluster analysis based on germination traits under stress conditions
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Extended Abstract 

Introduction: Salinity stress is one of the most important factors in decreasing crop yield. Crossing 
between cultivars and wild relatives is one of the methods to creating salinity tolerant plants that has led to 
the creation of new Tritipyrum cereals. Investigation of the effect of salinity stress at the germination stage is 
a reliable test in assessing salinity tolerance of many species; it reduces percentage and rate germination as 
well as decreases of root and shoots growth. This research aims to investigate the effects of different levels of 
salinity stress on germination of promising non-Iranian Tritipyrum lines and two wheat cultivars, Alvand 
(salinity tolerant) and Ghods (salinity sensitive). 

Materials and Methods: The experiment was conducted in factorial based on the completely randomized 
design at the Faculty of Agriculture, Yasouj University. The first factor consisted of 13 Tritipyrum lines and 
two wheat cultivars and the second factor consisted of different salinity levels (240, 160, 80, 0 mM NaCl). 
After surface disinfection and seed culture in a petri dish, germination-related traits were measured until the 
14th day. 

Results: The results showed that by increasing salinity level, germination rate and percentage, root 
length, shoot length, dry and fresh root weight, and shoot dry weight decreased. The highest percentage 
(79.79%) and rate (75.74 seed per day) of germination in stress and non-stress conditions were related to the 
Az/b line. The germination percentage of the Alvand tolerant cultivar (55.59%) was higher than 5 Tritipyrum 
lines but less than the other 7 lines, its germination rate (53.69 seed per day) was higher than 10 Tritipyrum 
lines. The percentage and germination rate of sensitive cultivar Ghods (40.98 and 36.87 seed per day, 
respectively) were lower than all Tritipyrum lines. Under salinity stress, the La/b line had the highest root 
length (7.77 cm) which was even longer than the root length of the Alvand tolerant cultivar (4.9 cm). The 
highest root dry weight (0.027 g) under stress conditions was related to the Ka/b line and the lowest root dry 
weight (0.013 cm) was related to the Ghods cultivar. Among germination traits, the highest and the lowest 
heritability were related to shoot length under stress and non-stress conditions and root fresh weight (under 
non-stress conditions) and root length (under stress conditions), respectively. Genetic variance of shoot 
length and germination percentage in non-stress conditions was higher than stress conditions and selection 
under non-stress conditions had a higher yield than stress conditions. Clustering of genotypes by cluster 
analysis divided the genotypes into four groups under normal and salinity conditions. Under salinity stress, 
the salt-tolerant cultivar was placed alone in the fourth cluster. The salinity-sensitive cultivar was also in the 
third cluster with the St/b line. The rest of the Tritipyrum lines were clustered in the first and second clusters, 
with (Ka/b)(Cr/b)F6 hybrid line in the first cluster. Salt stress condition seems to have separated Qods from 
all Tritipyrum lines (except St/b), but under normal conditions, it did not indicate clustering accuracy of the 
studied genotypes. 

Conclusion: The results of this study demonstrated salinity tolerance in the most simple and hybrid lines 
of this plant at the germination stage, among them (St/b)(Cr/b)F3, (Ka/b)(Cr/b)F6, and (Ka/b)(Cr/b)F3 and 
La(4B/4D)×(b) and the simple lines La/b, Az/b and St/b were better than others. Therefore, these selected 
lines can be considered in further complementary studies. 
 
Keywords: Crossing, Heritability, Genetic variation, Stem length.  

 
Highlights: 

1. The studied plant is new and needs to be examined at the germination level before introducing. 
2. Simple lines with the hybrid lines of this new plant have been studied that can show the effect of 

crosses. 
3. Grouping of lines for tolerance or susceptibility is done solely based on germination traits. 
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