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 چکیده

ده تغیرات یکی از مهمترین ضمینه هاي تحقیق محققین علوم گیاهی نوین بررسی تغییرات زیستی گیاه در شرایط تنش و مشاه
بنابراین بررسی و انتخاب صفاتی که بتوان به جاي صفت عملکرد از آنها در انتخاب ارقام مقاوم و . فیزیولوژیک و مورفولوژیک می باشد

ژنوتیپ  20بدین منظور بنابرین آزمایشی براي ارزیابی . یا حساس به تنش استفاده کرد بسیار راحتر و کم هزینه تر خواهد بود
در سه تکرار در محیط گلخانه  تصادفی هاي کامل  ر شرایط تنش شوري  به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوكچغندرقند د
-بررسی.  دار مشاهده شدنتایج نشان داد که در شرایط تنش شوري به جز وزن خشک ساقه در بقیه صفات اختالف معنی. انجام گردید

اثر متقابل . دار بودمعنی% 1شده از نظر همه صفات ارزیابی شده اختالف در سطح احتمال هاي ارزیابی ها نشان داد که بین ژنوتیپ
ارتفاع % 65/21تنش شوري باعث کاهش . دار بودژنوتیپ تنها در صفات مساحت هر برگ و وزن خشک ساقه و معنی× تنش شوري 

  .مساحت برگ شد% 37/23عرض برگ و % 54/19طول برگ، % 65/20گیاه، 
  

  پرلیت، شوريچغندرقند، تنش : کلیديکلمات 
  

  مقدمه
هاي طبیعی مفهوم تنش در گیاه عبارت است از تأثیر منفی و شدید تعدادي از عوامل زنده یا غیر زنده موجود در محیط روي مکانیسم

هاي عمدتاً در زمین اجداد وحشی چغندرقند. ]3[تواند منجر به اختالل در روند تولید ماده خشک و کاهش عملکرد گردد گیاه که می
نشان . اند و از این رو چغندرقند در مقایسه با گیاهان زراعی، تحمل بیشتري در مقابل خشکی و شوري داردساحلی دریاها پدیدار شده

داده شده است که در مقایسه با سایرگیاهان زراعی، فقط پنبه و جو در مقابل شوري و خشکی نسبت به چغندرقند مقاومت بیشتري 
تأثیر کوتاه مدت آن شامل کاهش رشد . گذاردتنش شوري به صورت کوتاه مدت و دراز مدت بر محصوالت زراعی تأثیر می .]2[ند دار

تأثیر دراز مدت موجب انتقال مقدار زیادي . افتدباشد و در طی چند روز اتفاق میساقه و احتماالً بروز واکنش ریشه به کمبود آب می
گزارش شده . ]1[دهد شود که در طی چندین هفته رخ میهاي فتوسنتزي میتوسعه یافته و کاهش فعالیتهاي کامالً نمک به برگ

هاي گیاهان حساس به تنش شوري حساسیت ها نسبت به شوري به اندازة آنزیمترین گونههاي استخراج شده از متحملاست آنزیم
ها ها و یا به وسیلۀ تجمع یونها از برگشوري به واسطۀ بیرون راندن یون در واقع گیاهان متحمل به]. 3[نقل از منبع دهند  نشان می
هایی با قابلیت ایجاد مانند و چنان چه یون ها و دور نگه داشتن فرآیند سوخت و ساز سلولی از تاثیرات سوء شوري در امان میدر واکوئل

  ].4[ابودي سلول و گیاه خواهد شدسمیت در سطح سلول به ویژه سیتوپالسم تجمع پیدا نماید، منجر به ن
  

  هامواد و روش
ها از نظر در محیط گلخانه براي ارزیابی ژنوتیپ. در گلخانه شخصی  واقع در شهر اردبیل اجرا  گردید 1391در فروردین آزمایشات 

شوري . صورت گرفت متحمل و حساس بودن در شرایط تنش آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح هاي بلوك هاي کامال تصادفی
براي تهیه بذور مورد استفاده به  .دسی زیمنس بر متر بود 16وتیمار دوم شوري کلرید سدیم ) آب شهري منطقه(تیمار اول نرمال 
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سانتی  30هایی به قطر در گلدان) 2جدول (موسسه اصالح وتهیه بذر چغندر قند واقع در کرج مراجعه گردید و پس از دریافت بذور 
متر با استفاده از پنس در محیط سانتی 5/2عدد بذر از هر رقم در عمق  20سانتی متر که داراي زهکش بود تعداد  40تفاع متر و ار

روز یکبار  3و هر . سی سی تعبیه شد 500ها ظروفی با گنجایش در زیر هر گلدان .متر کاشته شدندمیلی 4به قطر  پرلیت علک شده
که غذایی از محلول نصف غلظت هوگلند  در ماه اول با توجه به نیاز کم گیاه به مواد. رسیدمیسی سی  500توسط آب شهري به حجم 

هاي بعدي از غلظت کامل محلول هوگلند هاي دقیق درست گردیده بود استفاده گردید و در ماهبه صورت آزمایشگاهی و با نسبت
تا به . ها اضافه گردیدمقداري پرلیت به سطح گلدان) رگی حقیقیب 4الی  3مرحله (روز از کاشت  30بعد از گذشت . استفاده گردید

گیاهان ضعیف تنک شدند  و در هر ) برگی 6الی  5(روز از کاشت در مرحله  60استقرار مناسب گیاهان کمک کند و بعد از گذشت 
رها با استفاده از محلول دهی از زیر روز از کاشت اعمال تیمارها شروع گردید اعمال تیما 70گیاه باقی ماند بعد از گذشت  8گلدان 
ها از محلول غذایی هوگلند استفاده شد تا عناصر مورد نیاز گیاهان  در محیط رشدشان باشد و در تمامی محلول. ها انجام گرفتندگلدان

روز  3ها هر ل زیر گلدانمحلو. هییچ تنشی به علت کمبود یا سمیت عناصر به گیاه وارد نشود و نتایج آزمایش را تحت تاثیر قرار ندهد
ها شسته شد و ظروف زیر گلدانها عوض میروز یکبار محلول زیر گلدان 8سی سی  می رسید و هر  500یکبار با آب منطقه  به حجم 

ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، مساحت صفات مورد بررسی عبارتند از . پرمیشدبا محلول جدید به حجم تعیین شده و مجدداً 
  .اندازه گیري شد  وزن خشک ساقه، وزن کل گیاه برگ،

  ژنوتیپ هاي مورد استفاده در این پژوهش -2جدول 
 شماره نوع ژرم نام ژنوتیپ شماره نوع ژرم  نام ژنوتیپ

 11 پلی ژرم 31270 1 پلی ژرم 30881- 88

 12 پلی ژرم 31277 2 پلی ژرم 30883- 88

 13 منوژرم 31290 3 منوژرم 30906
 14 منوژرم 31291 4 رممنوژ 30908

 15 منوژرم 31292 5 منوژرم 30915- 88

 16 منوژرم 31299 6 پلی ژرم 30919- 88

 17 پلی ژرم 30923- 89 7 پلی ژرم 30920- 88

 18 منوژرم جلگه 8 پلی ژرم 30921

 19 پلی ژرم  MSC2*7233-P29 9 پلی ژرم 86213- 89

 20 پلی ژرم P29-7233 10 پلی ژرم 31269

 
  

 و بحثنتایج 
اي و تنش هاي حاصل از ارزیابی خصوصیات مورد مطالعه در شرایط گلخانهها تجزیه واریانس دادهپس از بررسی نرمال بودن توزیع داده

مسـاحت بـرگ در سـطح    یاه، طول بـرگ، عـرض بـرگ،    نشان داد که در شرایط تنش شوري صفات ارتفاع گ) 3(شوري به شرح جدول 
دار بودند و از نظر سایر صفات ارزیابی شده اختالف معنی% 5و کلروفیل کل در سطح احتمال  aو کلروفیل  معنی دار بودند % 1احتمال 

% 1هاي ارزیابی شده از نظر همه صـفات ارزیـابی شـده اخـتالف در سـطح احتمـال       بررسی نشان داد که بین ژنوتیپ.  دار بودغیر معنی
بودنـد و در سـایر صـفات      وزن کل گیاه و ژنوتیپ در صفات مساحت هر برگ، وزن خشک ساقه× اثر متقابل تنش شوري . دار بودمعنی

مسـاحت بـرگ   % 37/23عـرض بـرگ و   % 54/19طول برگ، % 65/20ارتفاع گیاه، % 65/21تنش شوري باعث کاهش  .دار بودغیر معنی
  از نظر  20و 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13هاي شماره ها نشان داد که ژنوتیپین ژنوتیپنتایج بررسی میانگ). 2و  1نمودار هاي (شد 

کمتـرین ارتفـاع را در بـین سـایر ژنوتیـپ بـه خـود         9و  1هاي شماره واقع بودند در مقابل ژنوتیپ aارتفاع بلندترین بوده و در کالس 
 aاز ارزش باالیی برخوردار بودند و در کـالس   طول برگاز نظر  20و  19، 18، 17، 15ژنوتیپ هاي شماره  ). 4جدول (اختصاص دادند 

کمترین مقدار طول برگ را در بین ژنوتیپ هاي مورد مطالعـه بـه خـود اختصـاص داده بـود       1واقع بودند، در حالی که ژنوتیپ شماره 
کمتـرین   1ته، در حالی که ژنوتیپ شـماره   باالترین ارزش را داش عرض برگاز نظر  20و  19، 18، 17ژنوتیپ هاي شماره  ). 4جدول (

نتایج مقایسه میانگین بین ژنوتیپ هاي مورد مطالعه از نظر این خصوصـیت نشـان داد   ). 4جدول (واقع شد  fارزش را داشت در کالس 
  رزش در ژنوتیپ بودند و کمترین ا 19و  18، 17، 16، 8، 7، 6، 3، 2، 1که باالترین ارزش مربوط به ژنوتیپ هاي شماره  )4جدول (
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 aو در کـالس   ندبـاالترین ارزش را داشـت   20و  19، 18، 17، 16، 15، 14هاي شماره ژنوتیپ مساحت برگ. مشاهده گردید 12شماره 
کـه  )3نمـودار  (تنش مشخص شد × در بررسی اثر متقابل ژنوتیپ . کمترین ارزش را به خود اختصاص داد 1واقع بودند و ژنوتیپ شماره 

 aنیـز در کـالس     20و  19، 17، 16، 15، 6هـاي شـماره   باالترین ارزش را داشت  البتـه ژنوتیـپ   18نرمال،  ژنوتیپ شماره  در شرایط
ژنوتیـپ شـماره    . بـود  9، مربوط به ژنوتیپ شماره و در شرایط تنش 1بودند و کمترین ارزش در شرایط نرمال، متعلق به ژنوتیپ شماره 

کمترین وزن خشک سـاقه را بـه    1واقع بود در مقابل ژنوتیپ شماره  aرین ارزش را داشته و در کالس از نظر وزن خشک ساقه باالت 18
تنش شوري از نظر این خصوصیات نشان داد، بیشترین ارزش در شـرایط  × و مقایسه میانگین ژنوتیپ) 4جدول ( خود اختصاص داده بود

  ). 4نمودار (بود  1ره و کمترین مربوط به ژنوتیپ شما 18نرمال مربوط به ژنوتیپ 
  
 

  مورد مطالعه چغندرقند در شرایط تنش شوري هاي ژنوتیپاي در تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده گلخانه - 3جدول 

 درجه آزادي منابع تغییر

 میانگین مربعات

 مساحت هر برگ وزن خشک ساقه عرض برگ طول برگ ارتفاع
  68/1468**  247/0  719/3**  924/14*  97/307**  2 تکرار

  74/3209**  078/0 241/37** 72/181** 41/1591**  1  سطوح تنش
  84/1109**  784/0**  663/6**  76/25**  34/126**  19  ژنوتیپ

  08/155**  16/0*  679/0  329/4  005/29  19 ژنوتیپ× سطوح تنش 
  31/112  09/0  149/1  276/4  776/37  78  اشتباه

  13/27  91/33  91/20  37/19  47/20 %ضریب تغییرات 
 %1و %  5دار در سطح احتمال ترتیب، معنیبه  * *و*

  
  

  
  میانگین سطوح تنش صفت ارتفاع گیاه و طول برگ  و میزان کاهش ارتفاع گیاه و طول برگ در اثر تنش شوري -1نمودار 

  ر اثر تنش شوريمیانگین سطوح تنش صفت عرض برگ و مساحت برگ  و میزان کاهش عرض برگ و مساحت برگ  د -2نمودار 

  چ
  
  
 
 
  
  
  
 
  

 2نمودار 1نمودار
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  اي در شرایط تنش شوريشده گلخانهارزیابی هاي مورد مطالعه چغندرقند از نظر صفات مقایسه میانگین ژنوتیپ - 4جدول 
    

  
  

  
  ژنوتیپ براي صفت مساحت برگ × مقایسه اثر متقابل سطوح تنش  -3نمودار 

  
  ژنوتیپ براي صفت وزن خشک ساقه × مقایسه اثر متقابل سطوح تنش  -4نمودار 

 
 
 
 
 
 

Genotypes 
 صفات مورد ارزیابی

Plant height Leaf length Leaf width Shoot dry weight Leaf area 
1 f 22.00 f 7.45 f 3.25 j 0.2705 i 15.05 
2 b-f 27.25 def 8.92 ef 3.78 ij 0.3838 ghi 23.50 
3 a-e 30.75 cde 10.67 def 4.31 c-g 0.9412 fgh 30.50 
4 b-f 30.00 def 9.92 cdef 4.53 b-g 1.0185 cdef 40.76 
5 b-f 29.83 cdef 10.25 cde 4.75 d-i 0.7378 defg 35.79 
6 a-d 33.42 bcd 11.61 abc 5.94 c-h 0.8423 bcde 46.20 
7 b-f 27.67 def 9.08 cde 5.14 e-i 0.7077 efg 32.55 
8 c-f 26.50 def 9.22 cde 4.97 d-i 0.74 defg 34.24 
9 f 22.08 ef 8.67 def 4.22 ghij 0.6222 hi 18.40 
10 def 25.58 ef 8.72 cdef 4.59 ghij 0.6158 defg 35.07 
11 b-f 27.75 def 9.36 cdef 4.61 ghi 0.4733 fgh 31.14 
12 ef 24.50 ef 8.64 def 4.45 f-j 0.6478 ghi 25.62 
13 a-e 31.33 cde 10.53 cdef 4.58 c-g 0.9008 efg 32.70 
14 ab 35.67 bcde 10.97 bcde 5.25 bcd 1.1382 abc 50.59 
15 abc 34.50 abc 12.80 bcd 5.50 b 1.3543 abc 52.94 
16 a-e 30.83 bcde 11.31 bcd 5.44 bc 1.2268 bcd 47.52 
17 abcd 33.58 abc 12.72 ab 6.58 bcde 1.1052 ab 55.66 
18 ab 35.17 a 14.61 a 7.00 a 1.8235 a 63.57 
19 abcd 33.42 ab 13.56 a 7.08 b-f 1.051 ab 55.24 
20 a 38.67 a 14.56 ab 6.56 bcde 1.0617 abc 54.24 

 39.06 0.88 5.13 10.68 30.03 میانگین کل

  باشد می% 5دار در سطح احتمال در هر ستون حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی
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