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 چكيده

 )Agropyron desertorum(تحقيق حاضر به منظوربررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به شوري در ژنوتيپ هاي مختلف علف گندمي بيابـاني 
هاي علف گندمي بياباني موجود در رفته كه مواد گياهي مورد استفاده از اكسشنگلخانه انجام گشرايط در مرحله جوانه زني و رشد اوليه در 

ژنوتيپ مورد استفاده در اين تحقيـق  . مورد استفاده قرار گرفت) نمونه 10(ها و مراتع كشور طبيعي مؤسسه تحقيقات جنگل -بانك ژن منابع
بـا  ) ميلـي مـوالر   400، 300، 200، 100صـفر،  (و پنج سطح شوري تكرار  3به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح  كامل تصادفي با 

پس از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ژنوتيپها نشان مي دهد كه ميانگين مربعـات  . استفاده از نمك كلريد سديم مورد استفاده قرار گرفت
، 49 به ترتيب از يك بيشتر بوده و 4تا  1 ه از مولفهبر اساس تجزيه به مولفه هاي اصلي مقادير حا صل شد. درصد معني دار بود 1در سطح 

طول ساقه چه، طـول ريشـه   در تبين مولفه اول صفات . از كل واريانس متغير ها را توجيه نمود در صد 94 در مجموع درصد و 12و 19،14
نسـبت   درصد جوانه زني ور مولفه سوم د و خشك گياهچه وزن تر ودر مولفه دوم  .مهمترين نقش را ايفا نمود چه، طول گياهچه و بنيه بذر

 2 در ژنوتيپهـا  در تجزيـه كالسـتر  .از جمله صفات مهم بودند نسبت وزن خشك به تر و سطح برگ در مولفه چهارم و ريشه چه به ساقه چه
  .                             گروه قرار گرفتند

 Agropyron desertorum  ،بردار ويژه ،مقادير ويژه ،تجزيه كالستر :كليدي  واژگان

  
  مقدمه

تحقيقات  عزيزماندر كشور .يكي از روشهاي مفيد مقابله با مشكل شوري كشت گياهان و واريته هاي متحمل به شوري مي باشد
اي در  هاي علوفه از طرفي عليرغم نقش منحصر به فرد گراس. اي انجام نشده علوفهمرتعي اصالحي و ژنتيكي چنداني بر روي گياهان 

ها در كشور ترويج نشده و الزم است قبل از ترويج آنها مطالعات  اين گونه تعاهنوز زرو حفاظت آب و خاك، ها  ف دامتعلي
بسياري از مراتع كشور در مناطق خشك . هاي مهم در مناطق مختلف انجام گيرد هاي گونه وتيپژنسازگاري و اصالحي روي ارقام و 

ها اغلب خاك تا حدودي شور بوده يا به واسطه عدم زهكشي مناسب يا  شده كه در دشت واقع) استپي و نيمه استپي(و نيمه خشك 
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هاي  موفقيت طرحافزايش جهت رفع مشكل ياد شده و بنابراين هرگونه تالش در . ضعيف بودن آبشويي در معرض شوري قرار دارد
ها و بهبود وضعيت  افزايش توجيه اقتصادي اين پروژههاي عمليات اصالحي و احيائي مراتع و  كاهش هزينهثير زيادي در أتمرتعكاري 

باشد؛ زيرا گياهچه براي رشد و نمو تنها به  ترين مرحله در چرخه حياتي گياه مي زني حساس جوانه. خواهد داشت منابع طبيعي كشور
سر  اند اين مرحله را پشتچه وابسته است و درصورتي كه گياه بتو ذخيره غذايي موجود در بذر و توان محدود جذب آب توسط ريشه

عالوه بر آن ورود نمك ها به داخل بذر ). 1385عبدي، (يابد  ها در پروفيل خاك امكان بقاي گياه فزوني مي گذارد، با گسترش ريشه
   ).Tobe et al.,1999(باعث اثرات سمي شده و قابليت جوانه زني را كاهش مي دهد 

جوانه زني دو گونه از آگروپايرون را مورد مطالعه قرار دادند و بيان نمودند كه با افزايش اثرات شوري بر ) 1382(آذرنيوند و جعفريان 
 Agropyron desertorum غلظت نمك درصد جوانه زني طول ريشه چه و كلئوپتيل كاهش مي يابد، به انضمام آنكه بين دو گونه 

   .شوري اختالف معني داري وجود ندارد در مرحله جوانه زني از نظر مقاومت به تنشAgropyron cristatum و 
  

  مواد وروش ها 
سانتيمتر با بستري از كوارتز پر شدند و بذور در عمق يك سانتيمتري  30و ارتفاع  20هاي پالستيكي به قطر گلدان 1388در آبان ماه 
ه به حدي رسيد كه با نگاه عمودي از هنگامي كه گيا. ها با استفاده از آب مقطر به طور مرتب صورت گرفتآبياري گلدان. كشت شدند

كه مدت بيست روز تيمار دهي به . باال پوشش نسبتا مناسبي در گلدانها مشاهده شد، زماني مناسب براي تيمار دهي در نظر گرفته شد
، )يدمحاسبه گرد  ISTAبر اساس متد  ( درصدجوانه زني پس از اعمال شوري، عمليات برداشت انجام شد وصفات. طول انجاميد

طول ريشه ،  Abdulbaki & Anderson, 1970) بر اساس متد( شاخص بنيه بذر ،Maguire )1962( به روش  سرعت جوانه زني
چه، طول ساقه چه، طول گياهچه، نسبت ريشه چه به ساقه چه، وزن تر گياهچه، وزن خشك گياهچه، نسبت وزن خشك به تر و 

  .اندازه گيري شدشاخص سطح برگ 
محتواي هر گلدان در ظرفي خالي شد و ريشه و بخش هوايي بالفاصله از يكديگر جدا و با آب مقطر براي حذف هرگونه  بدين منظور 

هريك از نمونه ها را در فويلي جداگانه قرار داده و . نمك اضافي سطحي شتشو داده شد و با كاغذ جاذب رطوبت، خشك گرديدند
درجه  75ساعت درآون و در دماي  48زن تر نمونه ها، اندام هوايي و ريشه را به مدت مشخصات نمونه در آن ثبت شد، بعد از تعين و

اندازه گيري شدند و بدين ترتيب وزن خشك اندام هوايي و  001/0سانتي گراد قرار داده، سپس نمونه هاي خشك را با ترازوي، با دقت 
ضرايب همبستگي  و.شداستفاده  MINITAB و   SPSS ،SASها از نرم افزارهاي براي تجزيه آماري داده .ريشه مشخص گرديد

هاي اصلي و تجزيه كالستر  ها از تجزيه به مؤلفه بندي ژنوتيپ به منظور گروه .گرديدمحاسبه به روش پيرسون بين صفات ساده فنوتيپي 
  .صلي، نيز رسم گرديدها روي مؤلفه ا دياگرام پراكنش ژنوتيپ. ژنوتيپ استفاده شد 10صفت بر روي ده  از هر Ward)(روش 

  
  و بحث نتايج

چه، شاخص بنيه بذر، سرعت جوانه چه، طول ريشهزني، طول ساقهنتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مورد كليه صفات درصد جوانه
با استفاده از تجزيه  .دار گرديد معني  در شوري در سطح يك درصد  ژنوتيپو اثر متقابل  ژنوتيپ شوري، زني و وزن خشك گياهچه، اثر

به مولفه ها رابطه همبستگي بين تعداد زيادي متغير بوسيله چند مولفه مستقل بيان مي شود و نقش هر يك از صفات در تنـوع موجـود   
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هدف از تجزيه به مولفه هاي اصلي كاهش حجـم داده هـا مـي    . و در حقيقت بعنوان مكمل تجزيه كالستر مي باشد. مشخص مي گردد
  . ر اين روش با بررسي همبستگي بين متغيرها مي توان به روابط بين صفات پي بردباشد و د

 94درصد و در مجموع  12و 19،14، 49از يك بيشتر بودند و به ترتيب،  4تا 1در محيط گلخانه مقادير ويژه حاصل از مؤلفه هاي 
اي ويژه در مؤلفه اول، نشان داد كه صفات طول ساقه مقادير نسبي ضرايب برداره. درصد از كل واريانس متغيرها را توجيه نمودند

در مؤلفه دوم، . چه، طول ريشه چه، طول گياهچه و بنيه بذر، مهمترين صفات براي گروه بندي ژنوتيپ ها در تجزيه كالستر بودند
بت وزن خشك به تر و نسبت ريشه چه به ساقه چه، در مولفه چهارم نس وزن تر وخشك گياهچه و در مولفه سوم درصد جوانه زني و

رابطه بين طول . دار بود معني ضريب همبستگي بين طول ساقه با طول گياهچه با شاخص بنيه بذر مثبت و .سطح برگ قرار گرفتند
مثبت بود كه نشان دهنده اين است كه در آزمايش گلداني با افزايش طول ريشه، عالوه   R/Sريشه با طول گياهچه معني دار و نسبت 

صفات طول گياهچه، طول ساقه و درصد  باشاخص بنيه بذر ب همبستگي بين يضرا. نيز افزايش مي يابد  R/Sگياهچه نسبت بر طول 
كه نشانگر اين است كه ارقام داراي درصد جوانه زني و طول ساقه بيشتر داراي بنيه بذر بيشتري . جوانه زني مثبت و معني دار بود

ب يضرا. منفي و در سطح يك درصد معني دار بود S/Rبا نسبتخشك به تر گياهچه وزن ضريب همبستگي بين نسبت . هستند
گياهچه وهمچنين با وزن تر و خشك مثبت و معني  ساقه و صفات شاخص سطح برگ، با طول ريشه و با سطح برگهمبستگي بين 

ابه در شرايط محيطي طبيعي و همچنين بنيه شود استفاده از نتايج اين پژوهش براي اجراي آزمايشات مش در پايان توصيه مي .دار بود
بذر با توجه به نشان دادن عملكرد بذر در شرايط دشوار به جاي قوه ناميه يا درصد جوانه زني مالك انتخاب براي كشت گونه ها 

  .باشد

  
 

  گلخانه د مطالعه در محيطبراي صفات مور  Ag. desertorumژنوتيپ  10دندروگرام حاصل از تجزيه كالستر به روش وارد روي  - 1شكل
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Abstract 
The present research effects to genetic variation in salt tolerance in different wheat grass genotypes 
(Agropyron desertorum) in the germination and early growth stages in both standard conditions and 
greenhouse &germinator conducted using the plant material of wheat grass- genotypes in gene bank 
resources - natural resources- Research Institute and the country ranges (10 samples) were used. 
genotypes used in this study in two separate trials germinator and culture conditions in a 
greenhouse, a factorial experiment in completely randomized design with 3 repeats (each Petri dish 
on a warrant treatment) five salinity levels (0, 100, 200, 300, 400 mM) using sodium chloride salt 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 

complex After analysis of variance and mean comparison shows that genotypes mean squares at 1 
percent was significant. Based on principal component analysis, giving feeling quantities of 
components 1 to 4 was more of a trunk 49, 14, 19 and 12 respectively percent in total 94 percent of 
the total variance of the variables can be justified. The first componet explained in shoot length root 
length, seedling length and seed vigor played a significant role. The second component dry weight 
and seedling germination in the third component and the ratio of root to shoot and what the fourth 
component, more than dry weight and leaf area were such important characters. Genotypes in 
cluster analysis were the two groups.     
                                                                                                                                                                                   
Keywords: Cluster analysis, Eigin value, Eigin vector,  Agropyron desertorum                            

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


