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 ام البنین: نام   ریاحی :دانشجو خانوادگي امن

 اثرتنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و صفات مورفولوژیک گندم در شرایط شوری خاک :نامهپايان عنوان

 

 دکتر رئوف سید شریفی :استادراهنما

 و دکتر سعید خماری  صدقیدکتر محمد ر: مشاواساتید

 مهندسی کشاورزی :رشته کارشناسی ارشدي:مقطعتحصیل

 اردبیلی محقق :دانشگاه زراعت:گرايش

 39 ات:تعدادصفح  31/9/49دفاع: تاريخ  کشاورزیعلوم  :دانشكده

 :چکیده

اثرتنظیم کننده رشد سايكوسل بر عملكرد و صفات مورفولوژيک گندم در شرايط شوری خاک،  به منظور مطالعه

درگلخانه پژوهشي دانشكده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي به صورت فاکتوريل در  3939در سال آزمايشي 

وح مختلف تنش شوری د. فاکتورهای مورد بررسي شامل سطشقالب طرح بلوک های کامل تصادفي با سه تكرار اجرا 

پاشي با سايكوسل در  ( و محلولNaClموالر با استفاده از نمک  میلي 52و 25، 52در خاک )صفر به عنوان شاهد، 

گرم در لیتر( بودند. نتايج نشان داد که شوری و تنظیم کننده  میلي 3555و  055، 055چهار سطح )عدم مصرف، 

منجر به کاهش و کاربرد  اجزای عملكرد گندم داشت. افزايش شوریرشد سايكوسل تاثیر معني داری بر عملكرد و 

سايكوسل منجر به افزايش عملكرد شد. از يک مدل خطي دو تكه ای برای کمي نمودن پارامترهای پرشدن دانه 

استفاده گرديد. تمامي پارامترهای پر شدن دانه به طور معني داری تحت تاثیر سطوح شوری و سايكوسل قرار 

روز(  در عدم اعمال شوری و  23/90میلي گرم( و طول دوره موثر پر شدن دانه ) 03/05حداکثر وزن دانه ).گرفتند.

میلي گرم سايكوسل بدست آمد. مقايسه میانگین ها نشان داد که با مصرف سايكوسل عملكرد، تعداد  3555کاربرد 

يشه حتي در شرايط شوری افزايش يافت. .بررسي دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن خشک ر دانه در سنبله، وزن صد

روز پس از کاشت با سرعت کم و پس  02روند تجمع ماده خشک کل در تمامي ترکیب های تیماری نشان داد که تا 

روز بعد از کاشت تا مرحله رسیدگي به واسطه ريزش و  35-02روز با سرعت زيادی افزايش يافت. از  35-02از آن تا 

ها کاهش يافت. .با افزايش شوری مقادير سديم افزايش يافت.عكس اين وضعیت در مورد پتاسیم گافزايش پیری بر

میلي گرم بر گرم وزن خشک اندام هوايي( به 05/5)مشاهده گرديد. بیشترين نسبت سديم به پتاسیم اندام هوايي 

گرم وزن خشک اندام هوايي(  / . میلي گرم بر53میلي موالر و عدم مصرف سايكوسل و کمترين آن ) 52سطح شوری 

میلي گرم در لیتر سايكوسل تعلق داشت. از اين رو به نظر مي رسد به منظور  3555به عدم اعمال شوری و کاربرد 

افزايش عملكرد دانه، سرعت و دوره موثر پرشدن دانه در شرايط شوری خاک مي توان مصرف سايكوسل را پیشنهاد 

 نمود.

 ، عملكرد، صفات مورفولوژيکسل، گندمشوری، سايكو: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

شوری آب و  افزایش روز افزون جمعیت ایجاب می کند که میزان تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد.

خاک از مهمترین موانع افزایش تولید محصوالت کشاورزی در جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. 

میلیون هکتار( تحت تأثیر شوری قرار دارد.  شوری با ایجاد تنش اسمزی و  34درصد کل اراضی کشور ) 21حدود 

از حد یون های سدیم و کلر موجب کاهش رشد گیاه  کاهش جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اثر غلظت بیش

(. عالوه بر این، تنش شوری مانند دیگر تنش ها )سرما، گرما، فلزات سنگین و...( از 2114می شود )ساریام و تیاگی، 

طریق افزایش سطح هورمون اتیلن در گیاه، موجب کاهش رشد ریشه و رشد عمومی گیاه می شود )مایاک و 

 (.2114همکاران، 

گندم یکی از مهمترین گیاهانی است که به مقدار زیاد و در سطح وسیعی از زمین های کشاورزی کشت 

گردیده و محصول کافی تولید می نماید. اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از 

بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط،  در مناطقی که به علت متغیر بطوریکهدیگر محصوالت کشاورزی می باشد. 

توان گندم کشت نمود، اهمیت گندم در دنیا در درجه اول ی مقدور نباشد، میگیاهان زراع بسیاری ازامکان تولید 

برای تغذیه انسان و در درجه دوم برای تغذیه پرندگان، دام و مصارف صنعتی می باشد. گندم از نظر تولید وسطح زیر 

حصول کشاورزی ایران است و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته و از نظر کشت مهم ترین م

اقتصادی و تأمین غذای اصلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. افزایش تولید گندم، عالوه بر افزایش سطح 

د محصول تابع عوامل خاصی از زیر کشت به افزایش عملکرد در واحد سطح نیز مربوط می شود. باال بردن عملکر

قبیل انتخاب بذر پر محصول، تهیه مناسب بستر بذر، استفاده از کودهای مختلف، آبیاری صحیح و به موقع و مبارزه 

با آفات و امراض است. در صورتی که موارد فوق رعایت نشوند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود 

 (.1382)خدابنده، 
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ساسیت به شوری، مرحله رویشی بیشترین، مرحله بلوغ کمترین حساسیت و مرحله زایشی از نظر میزان ح

بینابین این دو مرحله قرار دارد. برای مقابله با تنش شوری روش های مختلفی از جمله آبشویی خاکهای شور، 

 مدیریت مناسب آبیاری و  استفاده از ارقام مقاوم به شوری وجود دارد.

باشند که گیاهان را در راستای مصرف  های رشد در حکم ابزارهای اگروشیمیایی مفیدی می امروزه تنظیم کننده

های رشد  دهند. از جمله تنظیم کننده های ژنتیکی و فیزیولوژیکی یاری می کارآمدتر عناصر غذایی و تظاهر پتانسیل

ترین مشتقات  ایکوسل یکی از شناخته( با نام تجاری س2کلرو اتیل، تری متیل آمونیوم کلرید -2) 1کلرومکوات کلراید

آلیفاتیک هالید با تری  -1شود، که از واکنش  ( نیز نامیده میCCC) 3باشد و به نام کلروکولین کلرید کولین می

(. از ویژگی 1391شود )امام و ایلکائی،  درجه سانتیگراد در شرایط کنترل شده تولید می 95تا  81متیل آمین در دمای 

ها و سبب  ست که بدون اینکه اثری بر میزان تنفس داشته باشند، موجب کاهش باز و بسته شدن روزنهها این ا کولین

ها در غشا سلول وجود دارند و به عنوان جذب کننده رادیکال آزاد عمل  گردند. کولین کاهش حساسیت به شوری می

(. 1998گردد )الفوینگ،  یهای خشکی و شوری م های ناشی از تنش کنند که موجب کاهش بعضی از آسیب می

گیرد. سایکوسل را  های رشد نسبت به قابلیت تحرک و حل شدن، به طرق مختلف مورد استفاده قرار می تنظیم کننده

پاشی و به سبب تحرک نسبتاً زیاد به صورت  توان به صورت محلول به دلیل قابلیت باالی حل شدن در آب، می

های رشد در چند فرایند در گیاه مانند تقسیم  مختلف به کار برد. تنظیم کنندهکاربردهای خاکی یا بذرمال در گیاهان 

 (.1982ها و پیری نقش دارد )جیمز،  سلولی، متابولیسم پروتئین و مسن شدن برگ

    به دلیل اهمیت گندم در تغذیه انسان، گسترش اراضی شور، محدودیت منابع تولید و لزوم شناسایی 

مورفوفیزیولوژیکی موثر بر تحمل تنش شوری از یک طرف و نقش سایکوسل در بهبود یا تعدیل اثر مکانیسم های 

انجام شده در خصوص برهمکنش توام شوری و سایکوسل از جمله مواردی  اندک هایبررسی شوری از سوی دیگر،

صیات بودند که موجب گردید اثر شوری خاک و محلول پاشی با سایکوسل بر عملکرد و برخی خصو

 مورفوفیزیولوژیکی گندم مورد بررسی قرار گیرد.

 اهمیت گندم -1-1

گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد. به طوری که از سالیان بسیار دور قبل از 

ه را آنکه بشر به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد، مهمترین منبع غذایی بوده است. علت این مسئل

 می توان در موارد زیر جستجو کرد:

ـ فقدان یا عدم دسترسی به سایر مواد غذایی که از ارزش غذایی معادل گندم برخوردار باشند. طوری که 1

 کالری تولید شده از گندم زیاد بوده و شاید در بین گیاهان زراعی پر مصرف ترین باشد.

ت و به خصوص گندم ساده تر از سایر گیاهان زراعی ـ سهولت کاشت و تولید آن، به طور کلی زراعت غال2

 می باشد.
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 ـ سهولت حمل و نقل و امکان  نگهداری آن به مدت طوالنی.3

ـ سهولت استفاده از آن در تهیه انواع نان و سایر غذاهای رایج هر منطقه. اهمیت گندم بیشتر مربوط به 4

باشد که پس از تبدیل دانه به آرد و اختالط آن با آب و خواص فیزیکی و شیمیایی گلوتن موجود در دانه گندم می 

سایر مواد،  موجب تخمیر و یا به اصطالح ور آمدن خمیر حاصل از آرد آن می باشد که در چنین حالتی می توان 

انواع نان، بیسکویت، شیرینی و غذاهای مختلف را با آن تهیه نمود. از نظر پخت نان نیز، آرد گندم بر سایر غالت 

 درصد انرژی غذایی را تأمین می نماید. 71تا  61رتری دارد و حدود ب

ـ کمی نیاز آبی آن در مقایسه با بیشتر گیاهان زراعی. طوری که حتی در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک 5

 (.1382می توان آن را به صورت دیم کشت کرد )خدابنده، 

است، بخصوص سبوس آن که دارای پروتئین زیادی می پروتئین گندم از لحاظ غذایی فوق العاده پر انرژی 

میلیون تن پروتئین  85باشد. مطابق گزارش سازمان خوار و بارکشاورزی، در حال حاضر ساالنه در جهان حدود 

مصرف می شود که حدود نصف پروتئین مصرفی جهان از غالت و بخصوص از گندم تأمین می شود. ازاین رو  

روزانه انسان و عوامل وابسته به آن بطور کامل مشهود و مشخص است )خدابنده،  اهمیت و نقش آن در زندگی

درصد کالری و پروتئین  21درصد تغذیه جمعیت جهانی و  41درصدی محصول جهانی، حدود  17(. گندم  1382

ر مورد نیاز انسان را تشکیل می دهد. همچنین در صنعت کاغذسازی و پوشش سقف ساختمان ها بکار رفته و د

بیشتر روستاها بعنوان سوخت و حتی خوراک دام و تقویت زمین های زراعی از آن استفاده می شود )خدابنده، 

1382.) 

  مشخصات گیاهشناسی -1-2

 Triticumجنسو  1گیاهی است تک لپه، علفی و یکساله از تیره پوآسه ،گندم از مهم ترین غالت نواحی معتدله

درجه سانتیگراد و دمای مناسب در  4تا  3بسیار زیادی می باشد. حداقل دما برای رشد آن حدود  دارای گونه های

(. گندم نسبت به خاک های شور 1378درجه می باشد )فتحی،  32تا  31درجه و حداکثر دما در محدوده  25حدود 

بر متر می باشد )ماس و دسی زیمینس   6دارای مقاومت  متوسطی می باشد. آستانه شوری برای آن در حدود 

 (.1977هافمن، 

 

 

 

 

 

                                                
1. Poacese  
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 اندام های مختلف گندم عبارتند از :

 ریشه -1-2-1

سانتیمتر می باشد و  31ریشه های گندم افشان و سطحی است. عمق فعالیت ریشه های گندم در خاک حدود 

شرایط مناسب از نظر بافت و سانتی متر نفوذ می کند. ریشه این گیاه در  81در خاک های معمولی و نرم تا عمق 

متری خاک نفوذ می نماید. ریشه گندم نسبت به  5/1محیط زندگی، مانند خاک های خیلی عمیق لیمونی تا عمق 

 (.1382جو گسترش کمتری داشته و مقاومت به خشکی آن  نیز کمتر از جو می باشد )خدابنده، 

 ساقه -1-2-2

دبند، تو خالی و استوانه ای است. عالوه بر ساقه اصلی، اغلب ارقام ساقه گندم مانند تمام گیاهان تیره غالت بن

گندم دارای ساقه های ثانوی است که به اصطالح پنجه نامیده می شود. محل گره ها در ساقه توپر و مغزدار می 

 باشد. نسبت ساقه به ریشه در گندم تحت شرایط خوب زراعی و عوامل مساعد محیطی معموالً ثابت است. گاهی

 (.1382اوقات عوامل مختلفی نظیر کود نیتروژنه، رطوبت، نور و دما موجب تغییر این نسبت می شوند )خدابنده، 

 برگ -1-2-3

برگ وجود دارد که به طور متناوب در طول ساقه قرار گرفته اند. هر  8تا   7بر روی هر ساقه گندم معموالً 

نزله پهنک برگ می باشد تشکیل شده است. نیام که به منزله برگ از دو قسمت نیام، تیغه باریک و بلند که به م

دمبرگ است ساقه را به صورت غالفی در بین دو گره در برگرفته و به استحکام ساقه کمک می نماید. در حد فاصل 

وجود دارد. اهمیت برگ های  3و گوشوارک یا استیپول 2برگ و دمبرگ زوایدی زبانه مانند به نام زبانک یا لیگول

نتهایی ساقه گندم که جوانتر از سایر برگ هاست و دیرتر از بقیه بوجود می آید، فوق العاده زیاد است، زیرا عمل آن ا

تأمین و ذخیره کربوهیدرات  برای دانه هاست. بنابراین هر عاملی که موجب کاهش آن شده و یا از بوجود آمدن آن 

 (.1382هد داشت )خدابنده، جلوگیری نماید اثر زیادی در کاهش عملکرد دانه خوا

 گل آذین -1-2-4

در انتهای هر ساقه گندم یک سنبله وجود دارد که دارای یک محور اصلی است و در روی محور اصلی، 

گل می باشند که پس از عمل لقاح معموالً دو گل در  5تا  3سنبلک ها یا سنبلچه بوجود می آیند و هر یک دارای 

دانه می گردد. هر گلچه شامل یک مادگی یا تخمدان یک سلولی و سه پرچم است. هر سنبلچه بارور و تبدیل به 

 5پوشیده شده است. هر گل توسط دو عضو به نام پوشینه یا گلومل 4سنبلچه توسط دو زائده مقعر به نام پوشه یا گلوم

                                                
2. Ligule  

3. Stipule   

4 .Glume   

5. Glumelle   
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یا گلوملول  6پوشینگاز اطراف احاطه گردیده است. بعالوه در  اطراف هر پرچم و مادگی سه زائده کوچک به نام 

یشک بوده و وجود دارد. برخی از نژادهای گندم در انتهای پوشینه )گلومل( دارای تیغه ای باریک و گاهیبلند به نام ر

اوت بوده و بدین علت واویلف باشند. رنگ، اندازه و شکل ریشک در نژادهای مختلف متفبرخی دیگر فاقد آن می

 چهار گروه به شرح زیر تقسیم نموده است:ها را از نظر وضع ریشک به گندم

 سانتیمتر است. 4( که طور ریشک آنها بلندتر از aristatumـ گندم های ریشک بلند )1

 سانتیمتر است. 4( طول ریشک آنها کمتر از breviaristatum)ـ گندم های ریشک کوتاه 2

 ( آنها ریشک وجود ندارد.( که در انتهای پوشینه )گلوملmuticun)ـ گندم های بدون ریشک بلند 3

ود دارد که در حقیقت در انتهای پوشینه )گلومل( آنها زائده یا ریشک کوتاه وج inflatumـ گندم های4

 دار است.های آنها ریشکباالی سنبله

-ط برای گندم و سایر غالت ایفا میریشک نقش فیزیولوژیکی مهمی را در شرایط مناسب و یا نامساعد محی

دهند. نژادهای دارای ریشک، و عمل فتوسنتز را بخوبی انجام میدارای کلروپالست و روزنه بوده ها کند. ریشک

نمایند، در صورتی که رم و خشک عملکرد بیشتری تولید میبعلت مقاومت بهتر در مقابل گرما و خشکی در مناطق گ

گندم است باشند. ریشک از نظر کلی اندامی از صوص کشت در مناطق معتدل و سرد میهای بدون ریشک مخگندم

ظر مقدار آبی آید. بنابراین سازگاری آن با شرایط خشک بیشتر بوده و سهم آن از نها بوجود میکه دیرتر از سایر اندام

 .(1382باشد )خدابنده، رود کمتر میهای گیاه از بین میکه توسط سایر اندام

 دانه -1-2-5

می باشد. میوه خشک پوست دانه آن را از اطراف احاطه می  7غالت، گندمه یا کاریوپس دانه گندم مانند سایر

کند. در یک طرف دانه شکافی طولی و نسبتاً عمیق وجود دارد و طرف دیگر دانه برجسته بوده و دانه به شکل بیضی 

که ریشه و ساقه اولیه  کشیده می باشد. دانه گندم لخت و بدون پوشش است و در انتهای دانه قسمتی وجود دارد

)جوانه اولیه( از آنجا خارج می شوند و در انتهای بعضی از دانه ها کرک های ریزی دیده می شوند. رنگ دانه در 

میلیمتر، ضخامت آن بین  5/8تا  5انواع مختلف از سفید تا قرمز تغییر می کند. طول دانه گندم در انواع مختلف بین 

 (.1382گرم تغییر می نماید )خدابنده،  55تا  15ار دانه آنها از میلیمتر، وزن هز 5/3تا  5/1

 تنش -1-3

از مقدار پتانسیل ژنتیکی در هر اکوسیستم، هرگونه شرایط محیطی که موجب افت تولید به میزان پایین تر 

های تنشهای زیستی با ( به طور کلی تنش1386رزاقی یدک، تواند به عنوان تنش در نظر گرفته شود )گردد می

های فیزیکوشیمایی به پنج گروه تقسیم می شوند که اهمیت فیزیکوشیمایی متفاوت هستند. تنش غیرزیستی یا

                                                
6. Gllumelul 

7. Caryopse 
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تعدادی از آنها به علت فراگیر بودن و همچنین تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است. بطوری که از بین این پنج 

اند هت بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتهست و به همین جگروه، خسارت ناشی از کمبود آب، شوری و دما گسترده تر ا

های زیادی از کننده برای تولید گیاهان در قسمتترین عامل تهدید ها شوری عمده(. در میان تنش1981)لویت، 

(. 2119(، کاترجی و همکاران )2118(، اشرف و همکاران )2113( رنگا سامی و همکاران )2112جهان است )مونز، 

های محیطی در ترین تنشترین و متداولکردند که شوری پس از خشکی از مهم( عنوان 1993ی )لقربان الخانی و

(. افزایش شوری 1999های جهان، مشکالت بالقوه شوری دارند )زهران، % از مساحت زمین41ریباً جهان است. تق

در بسیاری از گیاهان زراعی و در های شور برای آبیاری موجب کاهش محصول خاک از طریق استفاده از منابع آب

 (.1999نتیجه تغییر در الگوی رشد گیاهان می شود )زهران، 

 تنش شوری 1-3-1

های محیطی است که به عنوان یک مشکل عمده در مناطق خشک و نیمه خشک شوری خاک یکی از تنش 

کی درصد از کل سطح کره خا 11(. حدود 2111؛ بایبوردی و همکاران، 1986به شمار می رود )کینکزبوری و اپسن، 

 (.1376باشند )زرین کفش، با انواع مختلف شوری مواجه می

ها، آبیاری با آب دارای کیفیت نامناسب د از سطح خاک، پستی و بلندی زمینمشکل شوری به علت تبخیر زیا

ده است )برزگر، و سنگ های نامناسب مادری به وجود می آیند. این عوامل موجب تشکیل شوره زارهای وسیعی ش

(. اراضی شور دنیا و ایران براثر فعالیت های بی رویه کشاورزی پیوسته در حال گسترش است )حق نیا، 1379

پذیر نخواهد بود. تنش تنها بر یک مرحله از والت کشاورزی در این شرایط امکان(. بنابراین تولید بهینه محص1371

، شدت و مرحله وقوع تنش، ممکن است که در مراحل مختلفی از رشد، رشد گیاه تأثیر گذار نیست بلکه بسته به نوع

های غیر ( اعالم کردند که مانند سایر تنش2113(. روت و شاو )1993گیاه را تحت تأثیر قرار دهد )ماس و هافمن، 

 میلیون 311زنده، شوری نیز در گیاهان موجب تنش اکسیداتیو می شود. طبق برآورد سازمان خواربار جهانی حدود 

(. به طوری که 1381های کشاورزی جهان تحت تنش شوری می باشد )رحمانی و مجیدی هروان، هکتار از زمین

 25های زارعی می شود. سطح اراضی شور در ایران نمک از طریق آب آبیاری وارد خاک ساالنه میلیون ها تن

(. رشد 2113است )پاک نیت و همکاران، میلیون هکتار است که به دلیل مدیریت ضعیف این سطح رو به افزایش 

گیاهان در شرایط تنش شوری ممکن است از طریق کاهش پتانسیل آب در محیط رشد ریشه، یا براثر تأثیر ویژه 

(. در خاک های قلیایی، سدیم قابل تعویض 1376یون ها در فرایندهای متابولیکی کاهش یابد )کافی و استوارت، 

های شور و شود. خاکاین امر موجب کاهش مینزیم خاک میی را تشکیل می دهد و درصد تبادالت یون 15بیش از 

 شوند.ی به دو طریق موجب کاهش محصول میقلیای

موجب کاهش و کمبود  2Caو 2Mgشود. کاهشل تعویض موجب پراکنش ذرات خاک میـ سدیم قاب1

 شود.می Kبرحی از مواد مانند



11 

 

ـ شوری در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله شمال آفریقا، نواحی وسیعی از پاکستان، ایران، مصر، 2

شورها ایاالت متحده امریکا، همواره مورد بازنگری پژوهشگران بوده است. در مناطق خشک و نیمه خشک این ک

کیلوگرم نمک در لیتر  4/1تا  1/1استفاده در آبیاری ممکن است که حاوی های مورد میزان بارش کافی نیست و آب

تن در هکتار نمک به خاک های آبیاری  61تا  1متر باشد ممکن است که  5/1تا  1باشند. اگر مقدار آب مصرفی 

اصلخیز (. بخش های وسیعی از کشور پهناور ایران مانند دشت های ح1387شده در این مناطق اضافه شود )دولتی، 

قزوین، مغان، گرگان، گنبد، آزادگان ورامین تا گرمسار سیسات و فارس، نوار حاشیه ای جنوب کشور و اراضی 

چه اقدامات سریع و جدی در کنترل این ل شور شدن هستند و واضح است چنانحاصلخیز اطراف زاینده رود در حا

ه زمین های غیرقابل کشت، تبدیل خواهند شد مشکل به عمل نیاید سطح وسیعی از اراضی مناسب و قابل کشت ب

 (.1387)دولتی ، 

بین تنش نمک و تنش یون تفاوت وجود دارد. اگر غلظت نمک به حدی باالتر رود که پتانسیل  شیمیایی آب 

بار( تنش از نوع شوری و اگر غلظت نمک )اسید و باز( به اندازه ای  -1یا  5/1به طور محسوس کاهش پیدا کند )

اشد که پتانسیل آب را به طور محسوسی کاهش دهد تنش از نوع یونی خواهد بود. در عمل غلظت های بسیار باال نب

باالتر نمک و تنش یونی از غلظت های بسیار پایین تر ناشی می شود. پژوهشگران در بررسی های خود تنش شوری 

 (.1387اند )دولتی، تنش یونی مورد مطالعه قرار داده را بیشتر از

 های مقاومت به تنش شورینیسممکا -1-3-1-1

ل است. به های مختلف، متفاوت و به صورت اجتناب و یا تحمهای مقاومت گیاهان در برابر تنشمکانیسم

صورت  تواند از طریق ایجاد موانع فیزیکی و یا متابولیکی از بروز تنش اجتناب کند، در اینعنوان مثال یک گیاه می

دهد. در حالت تحمل تنش لیسم عادی و چرخه زندگی ادامه میماند و به متابواز صدمات تنش شوری مصون می

ده کمتر رساند و خسارات وارکند و یا آنها را به حداقل میتغییر و یا صدمات ناشی از شوری را تحمل می شوری گیاه

 (.1985شود )آلن و همکاران، از مقدار قابل انتظار می

 کنند عبارتند از:گیاهان را از تنش شوری محافظت میهای زیستی که ترین مکانیسمعمده

 الف( تنظیم اسمزی )مربوط به تحمل(

 ب( جداسازی یون های مزاحم و انباشتن آنها در قسمت های ویژه سلول )مربوط به اجتناب(.

 .ج( جلوگیری از ورود امالح به درون سلول )مربوط به اجتناب(

های بدون مشکل شوری، در سطح ریشه، رشد ترجیحی در قسمتمکانیسم اجتناب شامل دفع یا مانع شدن 

ها، های نمک، ذخیره در برگهای ویژه مثل غده های نمک و کرک تسهیم و انتقال نمک به داخل، تراوش از اندام

رت گیاه در تجمع نمک و بارگیری یون زنی با تأخیر و رسیدگی محصول در زمان و شرایط مساعد است. قدیا جوانه

ها موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. این امر ممکن است از نفوذ پذیری غشا و قسمت های انتقال یون ناشی 
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ها گزارش شده است. مطالعات وانه زنی، در تعدادی از گلیکوفیتشود. جلوگیری از ورود یون ها پس از مرحله ج

های حساس های مقاوم یونجه نسبت به گونهید سدیم در قسمت های های هوایی گونهنشان داده اند که جذب کلر

ورود یون که توسط سایر  کمتر بوده است. به همین دلیل تحمل شوری در یونجه را به مکانیسم جلوگیری از

 (.1981اند )ریچی، شود، نسبت دادهها انجام میگلیکوفیت

هایی مثل که نمک در قسمت ها، ممکن استدفع نمک در هالوفیتوری، از طریق در مکانیسم اجتناب از ش

هایی مثل ذرت و را از گیاه خارج کنند. گلیکوفیت ها با جدا شدن از گیاه، نمکها تجمع حاصل کند و این برگبرگ

در حد  توانند نسبت  پتاسیم خود را در مقایسه با سدیمنتیجه میکنند و در ورگوم از این مکانیسم استفاده میس

در پارانشیم آوندی ها مثل لوبیا سلول هایی هار داشت که در بعضی از گلیکوفیت( اظ1981باالتری نگه دارند. کرامر )

 Kکنند و احتمال دارد که این عمل با مبادله را در خود انباشته می Naها کنند که این سلولتمایز پیدا می

اسمزی، برای آنکه گیاه بتواند آب مورد نیاز را از محلول خاک شور جذب کند باید  نظیمهمراه باشد. در رابطه با ت

ی روند، یا بوسیله گیاه غلظت مواد درون یاخته های خود را افزایش دهد. این مواد که برای تنظیم اسمزی بکار م

های گیاهی توانایی تحمل شوری درونی را داشته باشند، گردند. اگر یاختهشوند یا از خاک جذب میساخته می

 (.1981رود )کرامر، سبی برای تنظیم اسمزی به شمار میانباشتگی نمک وسیله منا

 های مقابله با شوریروش 1-3-1-2

های سنگینی بر سیستم کشاورزی کشورهای مختلف که های زراعی؛ همه ساله هزینهمشکل شوری در زمین

روبرو هستند، تحمیل  می کند. در این راستا محققین همواره درصدد یافتن راهکارهای مناسب برای با این معضل  

 مقابله با شوری بوده اند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف( بهبود مدیریت منابع آب و آبیاری: برنامه ریزی در جهت جلوگیری از باال آمدن سطح سفره های آب 

مقدار ورود نمک به الیه های سطحی خاک زراعی می تواند سرعت شور شدن خاک را کاهش  زیرزمینی و کاهش

 دهد.

ب( توسعه سیستم های مطلوب زه کشی: با انجام این راهکار می توان نمک های موجود در منطقه توسعه 

سئله شوری در ریشه را کاهش و آب شور را از خاک زراعی خارج کرد. این روش تنها راه حل اساسی برای رفع م

 آید.ای به شمار میر عین حال روش پر هزینهدراز مدت است و د

ج( به نژادی: در این راستا توصیه براین است که از اصالح گیاهان در جهت افزایش مقاومت آنها به تنش 

 شوری استفاده نمود.

اراضی به نظر می رسد با توجه به محدودیت زمین های زراعی و باغی و همچنین مشکالت مربوط به اصالح 

 (.1387که به نژادی عملی ترین راه مقابله با شوری خاک باشد )دولتی، 
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Abstract:

 In order to study of Cycocel growth regulator effects on yield and morphological traits in 

wheat under soil salinitycondition, a factorial experiment based on randomazid complete 

block design with three replications was conducted at research greenhouse of the faculaty 

of Agriculturl Sciences, University of Mohaghegh Ardabili in 2015. Experimental factors 

were: soil salinity at four levels (0 as control, 25, 50 and  75 mM) as NaCl and foliar 

application of Cycocel in four levels (0, 400, 800 and 1200 Mg/l). The results showed that 

yield and yield components of wheat were significantly affected by salinity and Cycocel. 

Grain yield decreased with increasing of soil salinity and  it vise versa in application of 

Cycocel growth regulator. A two part liner model was used to quantifying  the grain filling 

parameters. Maximum of grain weight (42.81 mg), rate and effecive grain filling period 

(38.51 day) was obtained in application of 1200 mg/l  of Cycocel × without of soil salinity. 

Means comparison showed that  grain per plant, number of grain per spike, grain 100 

weight, plant height, spike length and root weight increased  by foliar application of  

Cycocel  under soil salinitycondition. Study of dry matter accumulation trend  indicated 

that in all of treatment compound, it increased slowly until 45 days after sowing and then 

increased rapidly till 85-90 days after sowing.From 85-90 days after sowing till harvest 

time, it decreased due to shading and  increasing of aging leaves. Maximum of  Na
+
/K

+
 

(0.42 mg/g dry weight of air organ) was recorded at 75 Mm of soil salinity ×without of 

Cycocel application and minimum of it (0.21 mg/g dry weight of air organ)  was recorded 

at the highest level of Cycocel application × without of  soil salinity. So, it seems that  in 

order to increasing of grainyield, rate and effecive grain filling period  of wheat can be 

suggested that be applied Cycocelunder soil salinitycondition. 
Keywords: salinity, chlormequat chloride(CCC), wheat, yield ,morphological traits 
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