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استان گلستان يكي از قطبهاي مهم توليد گندم نان در كشور ميباشد .بخش عمدهاي از اراضي
زراعي نواحي شمال اين استان شور است ،لذا دستيابي به ژنوتيپهاي گندم متحمل به تنش شوري
حائز اهميت مي باشد .به همين منظورجهت تعيين اثرات سطوح مختلف شوري بر جوانهزني ارقام
گندم ،آزمايشي بهصورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار درسال  1931در
آزمايشگاه فيزيولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به اجرا در آمد .فاكتور اول آزمايش رقم شامل
ارقام مرواريد و  N-87-20و فاكتور دوم سطوح مختلف اسمزي شامل پتانسيل اسمزي صفر(شاهد)
 -11 ،-11 ،-8 ،-4بار بود.آزمايش در ظروف پتري ديش در دماي  12±1درجه سانتيگراد انجام شد.
نتايج نشان داد كه با افزايش شوري سرعت جوانهزني ،درصد جوانهزني ،طول ريشهچه ،طول ساقهچه
كاهش پيدا كرد .همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش ميزان شوري ميزان پرولين در گياهچههاي گندم
افزايش يافت بهطوري كه اختالف معنيداري بين سطوح مختلف شوري مشاهده شد .بهعالوه بين
صفات اندازهگيري شده همبستگي مثبت و معنيدار مشاهده گرديد.

واژگان کليدی:

گندم ،جوانهزني ،تنش شوري ،ارقام.

مقدمه
تنشهاي محيطي مثل خشكي و شوري عامل محدود كنندهاي در نمو گياهان بوده و باعث كاهش عملكرد آنها
ميشوند .افزايش جمعيت جهان ،روند كاهش منابع آب شيرين و شور شدن زمينهاي زراعي ،بررسي امكان ايجاد
گياهان متحمل در شرايط نامناسب محيطي را ضروري ساخته است ( .)Akbari Moghaddam et al., 2011گندم در
بين گياهان زراعي با داشتن بيشترين توليد و سطح زير كشت ،مهمترين تأمينكننده نياز غذايي جهان محسوب ميشود
با توجه به اين كه اين محصول در بسياري از اراضي شور نيز كشت ميگردد بهبود مقاومت به شوري در آن بسيار مهم
مي باشد.حدود  12ميليون هكتار از خاكهاي ايران شور و كيفيت آب آبياري آنها نيز در گروه آبهاي شور و لب
شور طبقهبندي ميشود (.)Bizhanzadeh et al., 2010
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مرحله جوانهزني يكي از حساسترين مراحل رشد گياه به تنش شوري و خشكي است كه اگر گياه اين مرحله
تنش را تحمل كند ،ميتواند مراحل بعدي را پشت سر بگذارد ( .)Farzadmehr et al., 2011جوانهزني در تعيين تراكم
بوته در واحد سطح اهميت زيادي دارد و تراكم كافي زماني بهدست ميآيد كه بذرهاي كاشته شده بهطور كامل و با
سرعت كافي جوانه بزنند .تنشهاي مختلف از جمله تنش شوري سبب كاهش و استقرار گياهچه ميشود.در انتخاب
گياهان زراعي براي مناطق شور بايد مقاومت آنها به شوري بهويژه در مرحله جوانهزني همواره مدنظر باشد چون
بعضي از گونههاي اين گياهان در مرحله جوانهزني به شوري بسيار حساس هستند ولي در مراحل بعدي تحمل
بيشتري دارند ،در حاليكه در بعضي از گياهان نظير نوعي چاودار ( )Secal montanumدر مرحله جوانهزني بيش از
ساير مراحل به شوري مقاوم هستند (.)Goldani et al., 2006
درك كامل از عكسالعمل جوانهزني و رشد گياهچه بذرها نسبت به شوري در انتخاب ارقام متحمل به شوري مفيد
است .گياهان زراعي تا يك حد آستانه ميتوانند شوري را تحمل كنند و بعد از آن با افزايش شوري عملكرد آنها بهطور
خطي كاهش مييابد ( .)Soltani et al., 2001اثرات مخرب تنش شوري بهدليل كاهش پتانسيل اسمزي در محيط ريشه و
تأثير بر تعادل آبي گياه و كاهش فشار آماس در مراحل مختلف رشدي گندم توسط پژوهشگران زيادي گزارش شده
است ( .)Munns et al., 2006يونهاي موجود در خاك يا آب زراعي ممكن است در اين مرحله بهصورت تحريك كننده
يا بازدارنده جوانهزني عمل كنند .شوري در مرحله جوانهزني بذرها ،باعث آسيب ديدن غشاهاي سلولي ،بهويژه غشاء
سيتوپالسمي و در نتيجه افزايش تراوايي غشاءها بهدليل جايگزيني Ca2+بهوسيله  Na+ميشود كه در نتيجه آن تلفات K+

افزايش مييابد )2010( Bizhanzadeh et al. .علت كاهش سرعت و درصد جوانهزني با افزايش سطح شوري را حضور
بيش از حد آنيونها و كاتيونها نسبت داد كه عالوه بر ايجاد مسموميت با توجه به قابل انحالل بودن آنها در آب مانند
كلر و سديم ،پتانسيل آب را در سلولهاي در حال رشد كاهش خواهند داد و با وجود آب در محيط ،گياه قادر به
جذب آب نبوده و با نوعي كمبود آب و بدنبال آن كاهش رشد مواجه ميگردد نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه
گونههاي گياهي از نظر حساسيت و تحمل به نمك متفاوت هستند (.)Rahman et al., 2008
 )1999( Hatami and ghaleshiدر مطالعه اثر شوري بر جوانهزني دو رقم گندم تجن و پاستور بيان كردند كه
شوري بر درصد ،ميانگين سرعت جوانهزني ،طول ريشهچه وطول ساقهچه بطور معنيداري تاثير دارند و دو رقم
عكسالعمل مشابهي از خود بروز دادند )2008( Ghorbani et al. .در مطالعه تأثير شوري و اندازه بذر بر واكنش
جوانهزني و رشد گياهچه گندم مشاهده نمودند كه افزايش تنش شوري سبب كاهش معني دار مولفههاي جوانهزني و
رشد گياهچه در هر دو بذر درشت و ريز شد .سرعت جوانه زني و وزن خشك گياهچه در رقم زاگرس نسبت به رقم
تجن بيشتر بود .تنش شوري بر هر چهار مؤلفه رشد گياهچه تأثير بسيار معنيداري داشت و با افزايش تنش ،تعداد
گياهچه نرمال ،طول ساقه چه ،طول ريشه چه و وزن خشك گياهچه كاهش يافت.
 )2006( Goldani and latifiدر مطالعهاي اثر سطوح مختلف شوري بر جوانهزني سه رقم گندم را مورد بررسي قرار
دادند .آنها نشان دادند كه سرعت جوانهزني با افزايش شوري كاهش يافت ولي درصد جوانهزني تا شوري  3دسي زيمنس
بر متر ثابت بود و در شوري باالتر از آن كاهش يافت ،همچنين طول ريشهچه و ساقهچه اصلي تا شوري  1دسيزيمنس بر
متر ثابت بود و پس از آن كاهش يافت.در آزمايشي بر روي گندم ،سويا ،ذرت ،شبدر شيرين و چاودار در  9سال مشاهده
گرديد كه با افزايش  Ecآب آبياري (آب داراي نمك) طول ساقهچه و ريشهچه بهطور قابل توجهي كاهش پيدا كرده است
( .)Zabihi et al., 2011شوري باعث كمبود آب قابل دسترس گياه ميشود حتي در خاكهايي كه داراي آب كافي هستند با
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كاهش پتانسيل اسمزي محلول خاك ،استخراج آب از محيط اطراف براي ريشهها مشكل ميشود (،(Houmany, 2011
( .)Goldani and latifi, 2006در مطالعه  )2012( Abbaszadeh et al.مشاهده شد كه بيش از آن كه درصد جوانهزني بذرهاي
كلزا در اثر شوري كاهش يابد ،رشد جوانه ،طول و وزن هيپوكوتيل و ريشه تحت تاثير شوري قرار گرفتBighanzadeh et .

 )2010( al.در مطالعه اثر سطوح مختلف سديم كلريد بر ويژگيهاي جوانهزني  12رقم گندم نان و ماكاروني ،مشاهده
نمودند كه با افزايش سطح شوري از  2تا  11 dS/mكاهش معنيداري درطول ريشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشك نهايي
دانهال و درصد جوانهزني گندم حاصل گرديد.
 )1991( Rahimian Mashhad et al.مشاهده كردند كه درصد جوانهزني ،طول ريشهچه و ساقهچه با افزايش تنش
شوري كاهش مييابد .كاهش بيشتر طول ريشهچه در محلول كلرورسديم احتماالً بهدليل سميت بوته و اثرات منفي آن
روي غشاء سلولها ميباشد .شوري تمام فرايندهاي اصلي مانند رشد ،فتوسنتز ،سنتز پروتئين ،متابوليسم ليپيد ،انرژي و
در نتيجه تمام مراحل گياهاز جوانهزني ،توليد بيوماس تا توليد دانه را تحت تأثير قرار ميدهد ( Neghad-alimoradi et

.)al., 2008
نتايج مطالعات نشان ميدهد كه گياهان استراتژيهاي متعددي در پاسخ به تنشهاي غيرزيستي مختلف مانند:
شوري باال ،سرما ،گرما باال دارند كه از جمله ميتوان به تجمع مواد اسمز زا (پرولين) اشاره نمود .پرولين پايدارترين
اسيد آمينهاي است كه در برابر تنشها ي اكسيداتيو مقاومت كرده و كمترين اثر بازدارندگي را بر رشد سلولها دارد
( .)Moaveni, 2011همچنين مولكول آلي مهمي است كه در بسياري از گياهان در تنشهاي زيست -محيطي تجمع
مي يابد .تجمع پرولين باعث افزايش خاصيت اسمزي ،كاهش انتشار آب به خارج و ايجاد آماس براي توسعه سلول در
هنگام تنش مي شود .همچنين پرولين با تحت تاثير قرار دادن آنزيمها به حفظ ساختار پروتئينها و فعاليت آنها كمك
ميكند (.)Neghad-alimoradi et al., 2008
در اين تحقيق جوانهزني و رشد ريشهچه و ساقه چه ارقام مختلف گندم تحت شرايط تنش شوري ،كه
بهوسيله  NaClايجاد شد مورد بررسي گرفت ،تا نحوه جوانهزني ژنوتيپ متحمل مشخص گردد .زيرا بخش وسيعي از
اراضي استان گلستان با مشكل شوري مواجه است و ممكن است در مرحله جوانهزني و استقرارگياهچه اين گياه،
مشكالتي ايجاد شود ،لذا بهمنظور دستيابي به ژنوتيپهاي متحمل گندم نان نسبت به تنش شوري اين آزمايش در
گرگان انجام گرفت.
مواد و روشها
اين آزمايش بهصورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً تصادفي با سه تكرار در ساال  1931در آزمايشاگاه فيزيولاوژي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به اجرا در آمد .فاكتورهاي آزمايشي شامل ارقاام گنادم (مروارياد و  )N-87-20و ساطوح
مختلف شوري با پتانسيل اسمزي صفر (شاهد)  -11 ،-8 ،-4و  -11بار بود .براي اعمال تيمار شوري محلول كلارور
سديم با استفاده از فرمول وانت هوف ( )Ψ= -MiRTكه در آن  Ψپتانسل بر حسب مگا پاسكال M ،غلظت بر حسب
موالريته i ،ضريب يونيزاسيون R ،ثابت چگالي گازها ( )2/289و  Tدما بر حسب درجه كلوين ميباشد آماده شد .ابتدا
جهت استريل ،ظروف پتريديش بهمدت دو ساعت در داخل دستگاه اتوكالو با دماي  112درجه سانتيگراد قارار داده
شد آنگاه كف هر يك كاغذ صافي واتمن قرار داده شد .بذور با محلول  12درصد هيپو كلريد سديم بهمدت  12ثانيه
ضدعفوني و سه بار با آب مقطر آبكشي صورت گرفت .سپس تعداد  12عدد بذر در داخل هر پتري ديش قارار داده
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شد .مقدار  2ميليليتر محلول موردنظر در داخل هر ظرف ريخته شد و سپس ظروف در داخل دساتگاه ژرمينااتور باا
دماي  12±1درجه سانتيگراد قرار داده شدند .در هر روز تعداد بذور جوانه زده ثبت و محلول الزم به پتاريدياشهاا
اضافه گرديد .ثبت جوانهزني بهصورت روزانه صورت گرفت .خروج ريشهچه به اندازه  1ميلايمتار ياا بيشاتر معياار
جوانهزني در نظر گرفته شد .پس از  12روز ظروف از داخل دستگاه خارج و  2نمونه بهصاورت تصاادفي انتخااب و
طول ريشهچه ،طول ساقهچه ،وزن تر آنها اندازهگيري شد .سرعت جوانهزني با استفاده از نرمافزار Soltani ( Germin

 )et al., 2002اندازهگيري شد .همچنين ميزان پرولين با روش بيتس و همكاران ( )Bates et al., 1973محاسبه گرديد.
پس از جمعآوري دادهها محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SASو بر اسااس دساتورالعمل آزمايشاات فاكتوريال
انجام و مقايسه ميانگينها به روش  LSDدر سطح احتمال يك درصد انجام شد .رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
 Excelصورت گرفت.
نتایج و بحث
درصد جوانهزني :نتيجههاي بدست آمده نشان داد كه با افزايش شوري درصد جوانهزني بذر ارقام گندم كاهش پيدا
كرد و اختالف معني داري بين سطوح مختلف در سطح احتمال يك درصد ( )P<2/21مشاهده گرديد (جدول ،)1
بطوري كه ميانگين بيشترين درصد جوانهزني مربوط به تيمار شاهد ( 122درصد) و كمترين آن مربوط به تيمار شوري
 -11بار ( 81درصد) بدست آمد كه با نتايج حاصل از ()Bighanzadeh et al., 2010( ،)Farzadmehr et al., 2011
مطابقت داشت (جدول  )2012( Abbaszadeh et al. .)1مشاهده نمودند كه سطوح مختلف شوري موجب كاهش
درصد جوانهزني در ارقام مختلف كلزا شده است )1999( Hatami and ghaleshi .اعالم كردند كه شوري با كاهش
پتانسيل اسمزي محلول ،توليد يونهاي سمي و تغيير در تعادل عناصر غذايي جوانهزني گياه را كاهش ميدهد .اثر رقم
و اثر متقابل شوري و رقم بر درصد جوانهزني معنيدار نشد.
سرعت جوانهزني :با افزايش ميزان شوري از شاهد تا  -8باار اخاتالف معنايداري در سارعت جواناهزناي مشااهده
نگرديد ،اما با بيشتر شدن ميزان شوري ( -11بار) اختالف معنيداري در سرعت جوانهزني مشاهده گرديد ( جدول .)1
براي انجام فعاليتهاي حياتي بذر و بدنبال آن براي جوانهزني بايستي آب به اندازه كاافي توساط باذر جاذب شاود.
چنانچه جذب آب دچار اختالل شده و يا به كندي صورت گيرد ،فعاليتهاي حياتي بذر به آراماي صاورت گرفتاه و
مدت زمان خروج ريشه چه از بذر افزايش يافته ،به عبارتي سرعت جوانهزني كاهش مييابد ( Hatami and ghaleshi,

 .)1999بين ارقام از نظر ميانگين سرعت جوانه زني اختالف معنيداري با هم نداشتند .اثر متقابل شوري با رقم نياز از
اين لحاظ معني دار نبود.
طول ساقهچه :تيمارهاي مختلف شوري اثر معنيداري بر طول ساقه چه داشتند (جدول  .)1همچنان كاه نتاايج نشاان
ميدهد بيشترين طول ساقهچه از تيمار شاهد با  11سانتيمتر و كمترين طول ساقهچه به طول  2/19سانتيمتر در سطح
شوري  -11بار بدست آمد (جدول  ،)1كه با نتايج بدست آمده از تحقيقات (Goldani ( ،)Farzadmehr et al., 2011

 ) et al., 2006مطابقت دارد .با افزايش شوري محلول جذب آب توسط بذر دچار اختالل شده ،ترشح هورماونهاا و
فعاليت آنزيمها كمتر شده و در نتيجه رشد گياهچه (ساقهچه و ريشهچه) كاهش ماييابادHatami and Ghaleshi, ( .

 .)1999در اين آزمايش اثر ارقام بر روي ساقهچه معنيدار گرديد .بهطوريكه رقم مرواريد با ميانگين  1/3ساانتيمتار
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بيشترين طول ساقه چه و رقم  N-87-20با ميانگين  2/2سانتيمتر كمترين طول ساقهچه را بدست آوردند .همچنين اثر
متقابل شوري و رقم نيز بر روي طول ساقهچه معنيدار گرديد.
طول ریشهچه :نتايج تحقيقات نشان داد كه طول ريشهچه بهطور معنيداري از سطح شاهد (صفر) تا سطح تنش
شوري شديد ( -11بار) كاهش يافت ،بهطوريكه بيشترين طول ريشهچه از تيمار شاهد؛  11/11سانتيمتر و كمترين
طول ريشهچه در پتانسيل اسمزي  2/19 -11سانتي متر بدست آمد (جدول  .)1نتايج بدست آمده با مطالعات
( )Rahimian Mashhad et al., 1991( ،)Hatami and ghaleshi, 1999( ،)Farzadmehr et al., 2011مطابقت داشت.
 )1999( Hatami and ghaleshiمشاهده كردند كه با افزايش شوري ،ارقام گندم مورد آزمايش در مقايسه با آب مقطر
رشد كمتري داشتند .تحقيقات نسبتاً زيادي كه بر روي گياهان زراعي مختلف انجام شده است بيانگر اين واقعيت است
كه با افزايش شوري ،طول ساقهچه و ريشهچه بهطور معنيداري در مقايسه با شاهد كاهش مي يابد ( Soltani et al.,

 .)2001در اين آزمايش اثر ارقام و اثر متقابل شوري و رقم بر طول ريشهچه معنيدار نگرديد.
ميزان پرولين :نتايج اين آزمايش نشان داد كه با افزايش ميزان شوري ،ميزان پرولين در گياهچه گندم افزايش يافته
است .بيشترين ميزان پرولين در تيمار شوري  -11بار با  2/14ميكرومول بر گرم وزنتر و كمترين ميزان در تيمار
شاهد با  2/291ميكرومول بر گرم وزن تر بدست آمد ،به طوري كه اختالف معنيداري در بين سطوح مختلف شوري
مشاهده گرديد (جدول ( .)1در پتانسيل اسمزي  -11بار چون وزن خشك گياهچهاي بدست نيامد اندازهگيري پرولين
ميسر نگرديد) .اثر ارقام و همچنين اثر متقابل رقم با شوري بر روي ميزان پرولين معنيدار نگرديد (جدول .)1
 )2011( Moaveniدر مطالعه اي افزايش ميزان پرولين در گياهچه را با افزايش ميزان شوري گزارش نمود.
 )2008( Neghad-alimoradi et al.مشاهده نمودند كه تحت تنش شوري ميزان قند ريشه ،پرولين در اندام هوايي و
ريشه هر دو رقم گندم افزايش معنيداري داشت آنها همچنين بيان داشتند كه تجمع اسموالت (پرولين ،قندها) رابطه
مستقيم و مثبت با افزايش مقاومت ايجاد شده در گياهان در معرض تنشهاي غيرزيستي دارد.
همبستگي بين صفات :نتايج حاصل از همبستگي صفات در جدول  9نشان داده شده است .نتايج نشان ميدهد كه بين
صفات مورد بررسي همبستگي معنيداري وجود داشته است .بطوريكه صفات طول ريشهچه ،درصد جوانهزني و
سرعت جوانهزني بهترتيب با  2/81 ،2/39و  2/22همبستگي مثبت و معنيدار با طول ساقهچه داشتند .همچنين ميزان
پرولين همبستگي منفي و معنيدار با طول ساقهچه داشت )2011( Farzadmehr et al. .و  )2011( Laleh et al.در
مطالعات خود همبستگي مثبت و معنيداري بين طول ساقهچه با ريشهچه و وزن خشك گياهچه ،بين طول ريشهچه و
سرعت جوانهزني مشاهده نمودند .همبستگي مثبت و معنيدار طول ساقهچه و ريشهچه با وزن خشك گياهچه
ميتواند حاكي از آن باشد كه تجمع ماده خشك بيشتر در ريشهچه بوده و افزايش وزن آن باعث افزايش جذب آب و
امالح موجود در آب گشته و در نتيجه رشد ساقهچه و در نهايت وزن گياهچه را افزايش داده است.
نتيجهگيری نهایي
بر اساس مطالعه حاضر ميتوان نتيجه گرفت كه انتخاب بهترين ارقام متحمل به شوري يك تكنيك آسان و با خطر
پائين است كه ممكن است بهعنوان راه حلي براي بهبود مشكالت شوري كشاورزي استفاده شود .تنش شوري درصد
و سرعت جوانهزني ارقام مرواريد و  N-87-20و طول ريشهچه و ساقهچه ،وزنتر ريشهچه و ساقهچه را كاهش داد.
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در مقايسه دو رقم مرواريد و  N-87-20از لحاظ عكسالعمل به سطوح مختلف شوري مشاهده گرديد كه رقم مرواريد
در مرحله جوانه زني مقاومت بيشتري به سطوح مختلف شوري از خود نشان داد.
جدول  -1تجزيه واريانس اثر شوري بر برخي صفات بذر و گياهچه ارقام گندم در مرحله جوانهزني
طول ساقهچه

طول ريشهچه

پرولين (ميكرومول بر

درصد

سرعت

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

گرم وزن تر)

جوانهزني

جوانهزني

تكرار

1

2/21ns

1/43 ns

2/2228ns

22ns

2/2222228ns

**11

2/92ns

2/222229ns

12ns

2/2222222ns

منابع تغيير

درجه آزادي

رقم()A

1

شوري()B

4

**

A*B

4

**

**

129

ضريب تغييرات

**

144

ns

4/7

2/73

12

14

ns

**

972

2/22

ns

**

2/222229

ns

2/2221

8/ 9

2/222221

14

4
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 nsغيرمعنيدار* ،معنيدار در سطح 2درصد ** ،معنيدار در سطح 1درصد.

جدول  -2ميانگين صفتهاي جوانهزني بذر ورشد گياهچه ارقام گندم در مرحله جوانهزني تحت تنش شوري
عوامل آزمايش

طول ساقهچه

طول ريشهچه

پرولين

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(ميكرومول بر گرم وزن تر)

درصد جوانهزني

سرعت جوانهزني

شوري(بار)
2/291c

122a

2/11a

11a

-4

12/8

12/2

c

2/298

ab

a

-8

c

b

b

b

-11

d

1/1

-11

2/19e

( 2شاهد)

11/11a
a

b

4/8

c

2/1

38

39

2/14

c

a

2/11

a

2/11

b

1/2

2/14

82

2/12

2/19c

-

81c

2/14b

a

a

ارقام
مرواريد

a

N-87-20

b

1/3
2/2

a

2/7

a

2/3

a

31

2/11

a

a

31

2/11

2/12

a

2/12

ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف مشترك هستند در سطح يك درصد آزمون  LSDمعنيدار نيستند.

جدول  -3ضرايب همبستگي صفات مورد مطالعه.
5

3

4

1

2

1

 -1طول ساقهچه
1

 -1طول ريشهچه
1

 -9پرولين
 -4درصد جوانه زني
 -2سرعت جوانه زني

**

1
1

*

*

2/13

-2/74

- 2/27

 nsغيرمعنيدار * ،معنيدار در سطح  2درصد ** ،معنيدار در سطح  1درصد.
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**

-2/32

**
*

2/89

2/24

** 2/39
**

-2/83

**
*

2/81

2/22
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