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ارزيابی تحمل به شوری ژنوتيپهای مختلف جو در مرحله جوانهزنی
3

امالبنين چکانی* ،2حسين عجم نوروزی 1و الهام فغانی

1دانشجوی کارشناسیارشد زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
3مربی فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاريخ پذيرش31/9/32 :

تاريخ دريافت31/2/21 :

چکیده
سطح وسیعی از اراضی کشاورزی دنیا در معرض شوری میباشند .یکی از راههای بهرهبرداری از اراضی وسیی
شور ،توسعه کشت گونههای گیاهی مقاوم میباشد .ایی تققییب بیهمنظیور ارزییابی نیرج اوانیهزنیی ،دردید
اوانهزنی ،رشد دانه رست ژنوتیپهای مختلف او بهدورت فاکتوریی در اابیط حیرا کامی تییادفی بیا 4
تکرار در آزمایشگاه فیزیوبوژی گیاهی مرکز تققیقات کشاورزی و مناب حبیعی گرگیا در سیا  90-09اایرا
شییید .بییی ور  4ژنوتییییپ (((…،G1=)FRIBERGA/STE//(L.527//BAHTIM-7DL/L.BIRAN/UNA8271//
(G3=)M9878/CARDO//QUINA/3/JAZMIN/4/CEN-B/2*CALI92(،G2=)WI2197/CR272-3-4//DIJON

و (دقرا= )G4در سه سطح شوری شام (شاهد (آب معموبی) 9 ،دسیزیمنس بر متر و  11دسی زیمنس بیر
متر) در انکوباتور با دمای  19تا  29دراه سانتیگراد مطابب با استاندارد آزمو انجمی بی ر بیی ابمللیی کشیت
شدند .در روز هفتم دفاتی از امله تعداد ریشیهچه ،حیو ریشیهچه ،کلئوپتیی  ،انیدام هیوایی و وز
ریشهچه ،اندام هوایی و دانه اندازهگیری شد .همچنی نتایج نشا داد در شوری زیاد ،وز

ش

شی

انیدام هیوایی

کاهش یافت .تجزیه واریانس نشا داد که اثر ژنوتیپ بر تعداد ریشهچه ،حو ریشهچه ،حو کوبئوپتیی  ،حیو
اندام هوایی ،وز

ش

ریشهچه ،وز

ش

دانه و دردد اوانهزنیی در سیطح  1دردید معنییدار بیود .در

نهایت نتیجه گرفته شد ژنوتیپ  4در مرحله دانه رست حساس به شوری میباشد نتایج نشا داد که ژنوتییپ 4
بهعنوا ژنوتیپ حساس در مرحله اوانهزنی است و ژنوتیپ  1هم بیهعنیوا ژنوتییپ متقمی بیه شیوری در
مرحله اوانهزنی است.
واژگان کلیدی :او ،ریشه ،سرعت اوانهزنی ،شوری ،کلئوپتی .

1

مقدمه
شوری در بسیاری از مناح ب کشاورزی دنیا از عوام مقدود کننده توبید کشاورزی به شمار میآید %39-09.از
اراضی فاریاب دنیا تقت تاثیر شوری ارار دارد و در ایرا حدود  09دردد از اراضی تقت کشت با مشک شوری
موااه می باشند )2000( Jafary .اعالم کردکه بیشتری حساسیت گیاه به شوری بههنگام اوانهزد و ابتدای رشد
گیاهچه مشاهده میشود )1999( Farah et al., .اعالم کردند که اوانهزنی ب ور پنبه ،سورگوم و ذرت را با شوریهای
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 299 ،199 ،09 ،20 ،3و  399میلیاکی واال بر بیتر بررسی و اعالم کردند که دردد اوانهزنی و حو ریشهچه در هر
سه گیاه با افزایش شوری کاهش یافت ( .)Zidan and Al-Zahrani, 2004در بررسی اثرات شوری بر روی بعضی
پارامترهای موثر در رشد سورگوم مشاهده کردند که با کاهش پتانسی آبی ،اوانهزنی و رشد سااه و اندامهای هوایی
کاهش مییابد ( .)Goldani et al., 1997در ی

مطابعه اثر سطوا مختلف شوری را بر روی اوانهزنی سه رام گندم

مورد بررسی ارار دادند .آ ها نشا دادند که سرعت اوانهزنی با افزایش شوری کاهش یافت وبی دردد اوانهزنی تا
شوری  0دسیزیمنس بر متر ثابت بود و در شوری باالتر آ کاهش یافت .همچنی حو سااه ریشهچه ادلی و تعداد
و حو ریشههای فرعی تا شوری  1دسی زیمنس بر متر ثابت بود و پس از آ کاهش یافت .بررسیها نشا داد با
منفیتر شد پتانسی اسمزی و ماتری  ،سرعت و دردد اوانهزنی ،وز تر ریشهچه ،وز تر سااهچه ،وز تر گیاهچه،
نسبت وز تر ریشهچه به وز تر سااهچه ،حو ریشهچه و نسبت حو ریشهچه به سااه چه کاهش یافت .میزا کاهش
حو و وز سااه چه نسبت به ریشهچه بیشتر بوده که نشا دهنده حساسیت بیشتر ای

دفت است (Hosseini 2009

 .)et al.,تققیقات نسبتاً زیادی که بر روی اوانهزنی گیاها زراعی مختلف انجام شده بیانگر ای وااعیت است که با
افزایش شوری حو ریشهچه ،سااهچه و همچنی وز
مییابد وبی هنوز بدرستی مشخص نیست که کدام ی

ش

گیاهچه بهحور معنیداری در مقایسه با شاهد کاهش

از عوام یاد شده نقش مهمتری را در بازدارندگی اوانهزنی ب ر

تقت شرایط شوری دارا می باشند ( .(Alebrahim et al., 2004, kaya et al., 2006, Okcu et al., 2005تققیب حاضر
با هدف مقایسه سرعت اوانهزنی و نرج اوانهزنی ژنوتیپهای مختلف او در غلظتهای مختلف شوری دورت
گرفت.
مواد و روشها
ای آزمایش اهت ارزیابی موبفههای اوانهزنی و رشد گیاهچه ب ور او در آزمایشگاه مرکز تققیقات کشاورزی
و مناب حبیعی گرگا به دورت آزمایش فاکتوری ( )3×4در اابط حرا کامالً تیادفی بیا  4تکیرار در سیا 90-09
انجام شد .ژنوتیپها ی انتخابی ،حاد آزمایشات پیشرفته در مرکز تققیقات کشاورزی و مناب حبیعی گرگیا بودنید.
تیمارهیییییای میییییورد بررسیییییی شیییییام

چهیییییار ژنوتییییییپ (FRIBERGA/STE//(L.527//BAHTIM-

)…M9878/CARDO//QUINA/3/( ،G2=)WI2197/CR272-3-4//DIJON3-( ،G1=)7DL/L.BIRAN/UNA8271//
 G3=)JAZMIN/4/CEN-B/2*CALI92و (دقرا)= )G4و سه سطح شوری EC=16ds/m،EC=8ds/m،EC=1292µs

بودند 29 .عدد ب ر در پتریدیش کشت و در اتاا

اوانهزنی در دمای  19±29بهمدت هفت روز نگهداری شدند .در

حو آزمایش در دورت نیاز ،آب با هدایت ابکتریکی مورد نظر به پتریها اضافه شد و بهمنظور شمارش روزانه ب ور
اوانهزده ،ریشهچههایی که بیشتر از  2میلیی متیر از بی ر یارد شیده بودنید در نظیر گرفتیه شیدند .بیا شیمارش و
اندازهگیریهای روزانه ،سرعت اوانهزنی و دردد اوانهزنی تعیی میگردد .در روز هفتم پیس از شیمارش بی رهای
اوانهزده ،از هر ظرف پتری دیش  19نمونه بهحور تیادفی انتخاب و حو سااهچه و ریشهچه با استفاده از طکیش
مدرد اندازهگیری شد و سپس نمونهها درو آو بهمدت  49ساعت دردراه حرارت  09دراه سیانتیگیراد ایرارداده
شد و وز

ش

ریشهچه ،سااهچه و دانه با استفاده از ترازوی حساس  9/991و  9/9991گرم اندازهگییری شید .در

پایا با استفاده از نرمافزار  SASدادهها تجزیه و تقلی شدند و سپس با نرمافزار  Excelنمودارهای الزم ترسیم گردید.
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نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشا داد که تاثیر شوری بر تعداد ریشهچه ،حو ریشهچه ،حو کلئوپتی  ،حو اندام هوایی،
وز

ش

اندام هوایی ،وز

ش

ریشهچه ،وز

دانه و دردد اوانهزنی در سطح  1دردد و بر سرعت

ش

اوانهزنی در سطح  0دردد معنیدار بوده است (ادو  .)1همچنی نتایج تجزیه واریانس نشا داده است که تاثیر
ژنوتیپ بر تعداد ریشهچه ،حو ریشهچه ،حو کلئوپتی  ،حو اندام هوایی ،وز

ریشهچه ،وز

ش

ش

دانه و

دردد اوانهزنی در سطح  1دردد معنیدار بوده است (ادو  .)1همچنی اثرات توام شوری و ژنوتیپ نیز بر حو
ریشهچه و دردد اوانهزنی در سطح  0دردد و بر حو اندام هوایی و وز

دانه نیز در سطح  1دردد

ش

معنیدار بوده است (ادو .)1
نتایج مقایسه میانگی نشا داد که با افزایش غلظت شوری مقدار وز

ش

ریشهچه کاهش یافته است (ادو

 .)2نتایج مقایسه میانگی نشا داده است که در شوری  11دسیزیمنس بر متر ژنوتیپ  3و  2بهترتیط بیشتری و
کمتری وز

ش

ریشهچه را داشته است که از نظر آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتهاند (شک .)1
a
bcd
cde
ef

e

ab
abc

bcd

0.005
0.004

de

ef

0.003

f

0.002

وزن خشک ريشه چه

bcd

0.006

0.001
0
S1G1 S1G2 S1G3 S1G4 S2G1 S2G2 S2G3 S2G4 S3G1 S3G2 S3G3 S3G4

شوری و ژنوتیپ
شکل  -1وز

ش

ریشهچه ژنوتیپهای مختلف او در سه سطح شوری

(آب معموبی= S3=11 ،S2=9 ،S1دسیزیمنس بر متر)

نتایج مقایسه میانگی نشا داد که بیشتری نسبت وز
دسیزیمنس بر متر مشاهده است و کمتری نسبت وز

ش
ش

اندام هوایی به ریشهچه در ژنوتیپ  1با شوری 9
اندام هوایی به ریشهچه در ژنوتیپ  4با تیمار شوری

 11دسیزیمنس بر متر بوده است ،که از نظر آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتهاند (شک  .)1نتایج مقایسه
میانگی نشا داده است که در شوری  11دسیزیمنس بر متر ژنوتیپ  1و  4بهترتیط بیشتری و کمتری نسبت وز
ش

اندام هوایی به ریشهچه را داشته است که از تفاوت معنیداری را از نظر آماری با یکدیگر داشتهاند (ادو .)2

افزایش نسبت وز

ش

سااه به ریشه حاکی از ا تیاص مواد فتوسنتزی کمتر به ریشه نسبت به سااه بوده است.

بنابرای نسبت پایی تر وز

ش

سااه به ریشه توانایی گیاه را برای افزایش تقم به شکی و شوری بهبود

میبخشد .ب ا اغلط متخییی فیزیوبوژی ای نسبت را بهعنوا ی
شوری و شکی معرفی میکنند (.)Gregory, 1988
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شکل  -2نسبت وز

ش

اندام هوایی به ریشهچه ژنوتیپهای مختلف او در سه سطح شوری

(آب معموبی= S3=11 ،S2=9 ،S1دسیزیمنس بر متر)

نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما  0دردد حو ریشهچه همبستگی مثبت و معنیداری را بیا
حو اندام هوایی ،وز

اندام هوایی ،وز

ش

ش

ریشهچه ،میزا حو اندام هوایی ،وز

ریشهچه و دردد اوانهزنی ،داشته است یعنی با افزایش حو

ش

اندام هوایی و وز

ش

ریشهچه افزایش یافته است (ادو  .)3نتایج

نشا داد که حو ریشهچه در سطح احتما  0دردد همبستگی منفی و معنیداری را با وز
ش

یعنی با افزایش حو ریشه چه ،وز

ش

دانه داشیته اسیت

دانه نیز کاهش یافته است بدبی اینکه از ذ یره آندوسپرم ب ر بیشتر استفاده

شده است (ادو  .)3نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما  0دردد حو کلئوپتی همبستگی مثبت و
معنیداری را با نسبت وز

ش

اندام هوایی به ریشهچه و نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه داشته است یعنی بیا
ش

افزایش حو کلئوپتی  ،نسبت وز

اندام هوایی به ریشهچه و نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه افزایش یافته

است (ادو  . )3نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما  0دردد حو اندام هوایی همبستگی مثبت و
ش

معنیداری را با وز

اندام هوایی ،وز

ش

ریشهچه ،دردد اوانهزنی ،نسبت حو اندام هوایی به ریشیهچه

داشته است (ادو  .)3نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما  1دردد حو اندام هیوایی همبسیتگی
مثبت و معنیداری را با سرعت اوانه زنی داشته است .یعنی با افزایش حو اندام هوایی ،میزا نسبت حو اندام هوایی
به ریشه چه ،وز

ش

اندام هوایی افزایش یافته است و همچنی با افزایش سرعت اوانهزنی ،حو اندام هوایی نییز

افزایش یافته است (ادو  .) 3همچنی نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که حو انیدام هیوایی همبسیتگی منفیی و
معنیداری را در سطح احتما  0دردد با وز
ش
ش

ش

دانه داشته است .یعنی با افزایش حو اندام انیدام هیوایی ،وز

دانه نیز کاهش یافته است (ادو  .) 3نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سیطح احتمیا  0دردید وز
اندام هوایی همبستگی مثبت و معنیداری را با وز

ش

ریشهچه ،نسبت وز

ش

اندام هوایی به ریشهچه و

نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه داشته است (ادو  .)3همچنی نتایج نشا داده است که در سطح احتما  1دردد
ش

اندام هوایی همبستگی مثبت و معنیداری را با دردد اوانهزنی داشته است.یعنی با افزایش دردد اوانهزنی،

وز

میزا وز

اندام هوایی به ریشهچه و نسیبت حیو انیدام

ش

ریشهچه ،وز

ش

اندامهوایی ،نسبت وز

ش

هوایی به ریشهچه افزایش یافته است (ادو  .) 3نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما  1دردد وز
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اندام هوایی به ریشهچه داشیته

ش

دانه و نسبت وز

ش

 همبستگی منفی و معنیداری با وز،ریشهچه

اندام هوایی به ریشهچه کاهش

ش

دانه و نسبت وز

ش

 میزا وز،ریشهچه

دانه همبستگی منفی

ش

دانیه افیزایش یافتیه اسیت

ش

ش

 یعنی با افزایش وز.است

 دردد وز0  نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتما.)3 یافته است (ادو
ش

 وز،یعنی با افزایش دردد اوانهزنی.و معنیداری با دردد اوانهزنی داشته است

 دردید دردید اوانیهزنی همبسیتگی مثبیت و0  نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که در سطح احتمیا.)3 (ادو
 دردد اوانهزنی نیز افزایش یافته است، یعنی با افزایش سرعت اوانهزنی،معنیداری با سرعت اوانهزنی داشته است
انیدام هیوایی بیه ریشیهچه همبسیتگی مثبیت و

ش

 نتایج ضرایط همبستگی نشا داد که نسبت وز.) 3 (ادو

 نسیبت وز، یعنی با افزایش حو اندام هوایی به ریشیهچه.معنیداری را با نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه است
 با دارا بود کمتری تعداد4  نتایج نشا داد که ژنوتیپ.)3 اندام هوایی به ریشهچه افزایش یافته است (ادو
، سرعت اوانهزنی، دردد اوانهزنی،اندام هوایی

ش

 وز، حو اندام هوایی،  حو کلئوپتی، حو ریشهچه،ریشهچه

اندام هوایی به ریشهچه و نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه به عنوا ژنوتیپ حساس در مرحلیه
،دانه

ش

 وز،اندام هوایی

ش

ش

ش

نسبت وز

 وز، با داشت بیشتری تعداد ریشهچه1 اوانهزنی شنا ته شده است و ژنوتیپ

اندام هوایی به ریشهچه و نسبت حو اندام هوایی به ریشهچه بیهعنوا ژنوتییپ

ش

 نسبت وز،سرعت اوانهزنی

.)3 متقم به شوری در مرحله اوانهزنی مقسوب شده است (ادو
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