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  چکیده
هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك فاکتوریلجو به صورت  هايژنوتیپاین تحقیق به منظور ارزیابی تحمل سمیت آلومینیوم در 

میکروموالر  40و  20 هايتیمار آلومینیوم با غلظت و تیمار شاهد شاملسطوح تنش . در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید تکرار 3
مقایسات . مورد بررسی قرار گرفتجو  هايژنوتیپصفات طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه  ها برتاثیر آنکه در شرایط آبکشت بود 

حاصل نشان داد که سطوح تنش بر تمامی نتایج . دار در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفتمعنی اتمیانگین به روش حداقل اختالف
تاثیر سمیت . داري مشاهده شدجو از لحاظ صفات مورد بررسی اختالف معنی هايژنوتیپبین . دار داشتصفات مورد بررسی تاثیر معنی

هاي ژنوتیپه با در مقایس 20و 19، 7هاي ژنوتیپ.متفاوت یکسان نبودهاي ژنوتیپآلومینیوم بر طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه در 
  .تحمل خوبی به سمیت آلومینیوم  نشان دادند 9و  5هاي ژنوتیپ .تندآلومینیوم  داش حساسیت بیشتري نسبت به سمیتدیگر 
  

  سمیت آلومینیوم، خصوصیات ریشه، جو: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
، سمیت )3(دهندجهان را تشکیل میهاي قابل کشت درصد از خاك 40 هاي اسیدي که حدوددر بسیاري از کشورهاي با خاك

سمیت آلومینیوم در گیاهان یکی از عوامل عمده محدود کننده رشد و توسعه، بخصوص  .آلومینیوم یکی از مشکالت عمده کشاورزي است
به  یشتريجو حساسیت ب. برداز سمیت آلومینیوم رنج میهاي اسیدي در خاكجو هم از جمله گیاهانی است که . هاي اسیدي استدر خاك

اسیدیته خاك به علت مشکالت زیست محیطی نظیر، . اسیدي بودن و سمیت آلومینیوم در خاك نسبت به گندم، چاودار، ذرت و برنج دارد
علت توجه به سمیت آلومینیوم و تأثیر آن در کاهش بازده تولید محصوالت کشاورزي از به همین. هاي اسیدي در حال افزایش استباران

هاي سمیت آلومینیوم آلومینیوم در گیاهان مختلف سمی بوده و جلوگیري از رشد ریشه و ساقه نشانه). 2,4(اي برخوردار استاهمیت ویژه
ها یکی از تاثیرات سمیت آلومینیوم  رشد کم و کوتاه ماندن ریشه). 1(شود  ها ظاهر میبیشترین تاثیر سمیت آلومینیوم روي ریشه. باشدمی

شوند  اي میتر و قهوه شوند و ریشه اصلی و فرعی، ضخیمها معموال زبر و شکننده میهاي باالي آلومینیوم، ریشه غلظتدر . در گیاهان است
العمل گیاهان به ترین صفات اولیه در تعیین عکسخصوصیات ریشه از مهم. ها در جذب مواد غذایی و آب ناکارآمد هستند این ریشه). 5(

هاي ومت به تنشموجب افزایش توانایی استخراج رطوبت خاك شده و به عنوان یک مکانیزم اساسی مقا افزایش رشد ریشه .است هاتنش
نسبت به ارقام دیگر برتري  سمیت آلومینیومکه بتوانند از نظر تحمل  بودهدف از این تحقیق نیز شناسایی ارقامی . کندعمل می محیطی

تر صفات مربوط به ریشه، از محیط کنترل شده اثر عوامل محیطی و مطالعه دقیق داشتن در این پژوهش، براي یکسان نگه.داشته باشند
  .استفاده شد) Aquaculturte( آبکشت 
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  هامواد و روش

هاي هاي مربوط به ژنوتیپ دانه. ندآلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفتسمیت از نظر تحمل  )1جدول( ژنوتیپ مختلف جو 20در این مطالعه 
و شدند به طور کامل در آب مقطر شستشو داده  سپساستریل و) حجمی-وزنی(درصد  3دقیقه در هیپوکلریت سدیم  5مدت  مختلف جو به

 7 ساعت در 84در ابتدا به مدت . شدند کشتهاي استریل شده که کف آن با کاغذ صافی استریل پوشانده شده بود، درون پتري دیش
زنی بذور، بعد از جوانه. قرار گرفتند گراد در ژرمیناتور  درجه سانتی 24ساعت در  36به مدت  و پس از آن وباتورگراد در انک درجه سانتی

هاي اپندورف، در لوله. هاي اپندورفی که درپوش و انتهاي آن قیچی شده بود، به وسیله توري تثبیت شدندهاي یکنواخت در لولهگیاهچه
هر گلدان به . تعبیه شدند) مترسانتی 35×  28×  20به ابعاد (لیتري مستطیلی  15هاي پالستیکی یک صفحه از جنس یونولیت روي گلدان

 pH 5/6با  بدون آلومینیوم و)  محلول هوگلند( هوگلندهاي شاهد در محلول غذایی هوادارهبوت. بوته  اختصاص یافت 10از هر رقم  و رقم 5
به دست  AlCl3 آلومینیوم مورد نظر ازغلظت .نگهداري شدند pH  7/4ا با  +Al3میکروموالر  40و  20ها درمحلول غذایی حاوي بوتهو بقیه 

با (صفاتی مانند طول ریشه . گیري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ها اندازه یک هفته بعد از کشت، خصوصیات ریشه در گیاهچه. آمد
 10ور ساختن ریشه در آب مقطر دردرون یک استوانه مدرج با حجم از طریق غوطه(، حجم ریشه )مترکش بر حسب سانتیاستفاده از خط

سطح ریشه با استفاده از . گیري شدگرم اندازه 001/0و وزن خشک ریشه با استفاده از یک ترازوي دیجیتالی با دقت ) متر مکعب سانتی
. تجزیه و تحلیل شدند SPSS16افزاراستفاده از نرم هاي حاصل با داده:برآورد گردید 1طبق فرمول )) 1(به نقل از علیزاده (روش اتکینسون 
  .استفاده شد Excelها از نرم افزاربراي رسم نمودار

  سطح ریشه₌ cm({×2طول ریشه،(×14/3×)، حجم ریشهcm3({5/0                    1فرمول 
  

  نتایج و بحث
ها دهنده تنوع بین ژنوتیپ دار دارند که نشاناختالف معنیها در همه صفات مورد بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ

این ). 2جدول (دارشد نیز براي تمامی صفات معنی ژنوتیپاثر متقابل تنش و . داروجود داشتبین سطوح تیمار آلومینیوم اختالف معنی.بود
مختلف  هايبه عبارت دیگر، غلظت. ش یکسان نبوداز لحاظ این صفات، در سطوح تنها ژنوتیپامر بیانگر آن است که روند تغییرات بین 

کمترین میانگین طول ریشه را در سطح 5و4هايژنوتیپبیشترین و 20و  19هاي ژنوتیپ.داشتها ژنوتیپآلومینیوم اثرهاي متفاوتی روي 
در تیمار . ن طول ریشه را داشتکمترین میانگی 18ژنوتیپ بیشترین و 20ژنوتیپمیکروموالر، 20در تیمار با غلظت ). 1شکل (شاهد داشتند 

از نظر طول ریشه . مشاهده شد  8ژنوتیپوکمترین طول ریشه در  19ژنوتیپمیکروموالر بیشترین میانگین طول ریشه در  40با غلظت 
شت میکروموالر بیشترین حجم ریشه را دا 20و تنش ) شاهد(برتري داشت و در شرایط بدون تنش ها ژنوتیپنسبت به بقیه  20ژنوتیپ

در  9ژنوتیپ ).3شکل (کمترین سطح ریشه را داشتند  18ژنوتیپبیشترین و  20ژنوتیپمیکرموالر 20تنش شرایط چنین، درهم).2شکل (
 16ژنوتیپمیکروموالر  40غلظتودر  2ژنوتیپمیکروموالر  20 غلظتولی در  ،را داشتریشه شرایط بدون تنش بیشترین وزن خشک 

در شرایط بدون تنش خصوصیات ریشه بهتري داشتند و  20و  19، 7هاي در کل در ژنوتیپ).4شکل ( دادندبیشترین وزن خشک را نشان 
در . هاي اسیدي و سمیت آلومینیوم بودندها حساس به تنش خاكلذا، این ژنوتیپ. در شرایط تنش این صفات کاهش زیادي نشان دادند

  .ها متحمل بودندیط تنش مشاهده شد و این ژنوتیپکاهش کمی در خصوصیات ریشه در شرا 9و  5هاي ژنوتیپ
  
  
  
  
  

 

 



 

٣ 
 

  
  هاي جو مورد مطالعهشماره و نام ژنوتیپ - 1جدول 

  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره  ژنوتیپنام   شماره
1  Dari-friz88-

A1 
5  Dari-friz88-

A5 
9  Dari-friz88-A9 13  17 سهند  F-ERB-85-71 

2  Dari-friz88-
A2 

6  Dari-friz88-
A6 

10  Dari-friz8A10 14  ینسیوي  18 آبیدر 

3  Dari-friz88-
A3 

7  Dari-friz88-
A7 

11  Dari-friz88-
A11 

 ماکویی  19 دایتون  15

4  Dari-friz88-
A4 

8  Dari-friz88-
A8 

-F-ERB-85  16 قره آرپا  12
10 

 دشت  20

  
  هاي جو  در شرایط سمیت آلومینیوم مورد بررسی در ژنوتیپجزیه واریانس صفات ت -2جدول 

  میانگین مربعات   
    منابع تغییرات     درجه آزادي       طول ریشه    حجم ریشه         سطح ریشه        وزن خشک ریشه 

 ns72/3  42/268**  89/2**     05/132**  2  تنش

             *9/58                               07/56**          31/0**              80/6**  19  ژنوتیپ
                                                                                                                

 2/8*                44/1**           13/0**            64/10*           3                ژنوتیپ*تنش

                  5/46                 5/7                   05/0                08/7            120    خطا                    
  18             12/18               54/16                  25         ضریب تغییرات

ns، * درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی ** و.  
  

   
  

  LSD0/05₌4/268)         ( مختلف جو يهاتاثیر سمیت آلومینیوم بر طول ریشه در ژنوتیپ-1شکل                                  

                        
  LSD)  05/0₌ 3711/0( هاي مختلف جوحجم ریشه در ژنوتیپتاثیر سمیت آلومینیوم بر -2شکل                                  
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  LSD0/05₌4/4059)( هاي مختلف جوتاثیر سمیت آلومینیوم بر سطح ریشه در ژنوتیپ-3شکل                                  

              
  ₌LSD 0/05) 004/0( هاي مختلف جوآلومینیوم بروزن خشک ریشه در ژنوتیپ تاثیر سمیت-4شکل                                
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