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 آاللگان تیره به که ساله يک ای و لپه علفي، دو است گیاهي( .Nigella sativa L) علمي نام با دانه سیاه

(Rununculaceae )ای ويژه اهمیت از را آن صنايع غذايي، دارويي و آرايشي در گیاه اين وسیع کاربردهای. دارد تعلق 

 در آن تاثیر و شوری تنش ويژه به محیطي، زيست های تنش به دانه سیاه های ژنوتیپ تحمل است. ارزيابي ساخته برخوردار

 مختلف شرايط در کشت برای آنها انتخاب در مهمي عامل دانه سیاه مختلف های اندام و صفات بر رشد مختلف مراحل

و  5، 5/2ی در سه سطح مختلف )از نظر تحمل تنش شور دانه اهیس پیده ژنوت يابيارز برای يشيآزمابه همین منظور  .باشد مي

در ي در سه تكرار تصادف های کامل بلوکدر قالب طرح و  لياکتوربه صورت فو يک شاهد  بر متر( منسيز يدس 5/7

 ز،يتبر رم،یشبستر، سم ، 2مشهد ن،ی، کاظم1مشهد شامل شيمورد آزما یها پیژنوتاجرا شد.  و طراحي لیشهرستان اردب

له سه تا چهار در مرح شده ذکر های تیمار با محلول کلريد سديم با غلظتشهر و شهرضا بودند.  ينیاردستان، اصفهان، خم

 همچنین بین ی وسطوح مختلف تنش شور نینشان داد که ب انسيوار هيتجز جينتا ي و در سه مرحله اعمال گرديد.برگ

وجود % 1 احتمال سطح در داری معني اختالف تنش شوری مختلف سطوح در شده گیری اندازه صفات کلیه نظر از ها ژنوتیپ

 صفات بین در کاهش نشان داد که بیشترين مختلف صفات برای شوری تنش مختلف سطوح میانگین دارد. مقايسه

فولیكول  در دانه وزن %( و62/53، وزن خشک ريشه )%(63/33در بوته ) دانه وزن صفات به مربوط شده گیری اندازه

فولیكول،  در دانه تعداد فولیكول، در دانه وزن صفات نظر از کاظمین ژنوتیپ مطالعه، مورد های ژنوتیپ بین %( بود. از33/51)

 تاريخ صفات نظر از شهرضا ژنوتیپ و ها بوده ژنوتیپ ترين شوری، متحمل تنش شرايط در برداشت شاخص و بوته در دانه وزن

 دانه هزار وزن بوته، در دانه وزن فولیكول، تعداد ريشه، و ساقه خشک وزن بوته، رسیدگي، ارتفاع تاريخ و دهي دهي، گل غنچه

 یتحمل به تنش شور یها شاخصبررسي  شد. داده تشخیص بررسي مورد های ژنوتیپ ساير از تر حساس يکبیولوژ عملكرد و

جزو  2و مشهد نیکاظم یها پیژنوت YIو  STI، GMP ،MP های نشان داد در هر سه سطح تنش از نظر شاخص

ی بدون تنش شور طيدر شرا یا خوشه ی هيتجز نتايج د.های حساس بودن ژنوتیپشهر و شهرضا  ينیو خم های متحمل ژنوتیپ

 ی( بهتردر بوته دانهوزن ) ی عملكرد اقتصاد یدارا نیو کاظم 2مشهد، مشهد ز،يشبستر، تبر یها پیژنوتنشان داد )شاهد(  

 بر متر، منسيز يدس 5و  5/2در سطح تنش  شهرضا ژنوتیپ( بودند. شهيو ر يي)عملكرد اندام هوا کيولوژینسبت به عملكرد ب

با  بر متر منسيز يدس 5/7در سطح تنش  اردستان و تبريز ،2مشهد های و ژنوتیپ بود یبه تنش شور ژنوتیپ نيتر حساس

 شدند. يابيارز های متحمل جزو ژنوتیپ عملكرد دانهداشتن بیشترين 

 یا خوشه هيتجز ،شاخص تحملتنش شوری،  انه،د  هاسی :هاواژه کلید
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 مقدمه

نقاط جهان و  يدر اقص یمحصوالت کشاورز دیکننده در تول عوامل محدود نيشوری آب و خاک از مهمتر

و  يو خاک ياستفاده نادرست از منابع آب لیشور به دل يو توسعه اراض يشيافزا متاسفانه با توجه به روند. است رانيا

گونه مزارع،  نيدر ا کيو استراتژ همبردن محصوالت م کشت ريز لیمرغوب به دل يزراع يکمبود اراض نیهمچن

مهم  ييدارو اهانیاز گ يكيکه  دانه، اهیس اهیاز جمله گ یمتحمل به شور اهانیو اصالح گ ييشناسا ،يابيارز

فرد اجزاء موجود در  منحصر به های يژگيو لیبه دل دانه، اهیبرخوردار است. س یاديز تیشود، از اهم يمحسوب م

ها  روغن دانه (.Iqbal et al., 2010)مطرح شده است  مهم، يعلف اهیگ کيبه عنوان  ،يستيفعال ز باتیروغن و ترک

دارد و روغن  يکاربرد فراوان زین يموضع يهوش يداروی ب کياغلب به عنوان  ييمختلف دارو های يژگيعالوه بر و

 (. Sharma et al., 2009)بكار رود  يداروی ضدعفون کيعنوان  به زین يبه صورت خارج تواند يدانه م

و  يشده در طب سنت یورآفر ايهستند که به صورت خام  یمهم و اقتصاد اهانیاز گ ييدارو اهانیگ امروزه

مختلف، روز به روز در حال  یدر کشورها ييدارو اهانی. مصرف گردیگ يقرار م یور مدرن مورد استفاده و بهره

آن در اکثر  تیو مقبول يدر مجامع علم مواد نياز ا یاریبس ياثر بخش دنیبه اثبات رسان لیبه دل نيست و اا شيافزا

 (.Fong, 2002) است یجوامع بشر

 دنیا سراسر در تولیدگیاهان و توسعه رشد، کـاهش باعث که است محیطي عوامل ترين مهم از يكي شوری

 کمبود اسمزی، تنش يوني، سمیت شـامل گیاهـان بر شوری تنش از آثارناشي. (et al., 2011 Sevengor) شود مي

 . تنش(2116 صالح،) اسـت هـا تـنش ايـن از ترکیباتي و بیوشیمیايي و فیزيولوژيكي اخـتالالت معـدني، عناصـر

 گیاهان شوری، تنش به پاسخ در که دهد مي تأثیر قرار تحت را گیاه متابولسیم های جنبه از بسیاری شوری

 % از21شود که  يزده م نیتخم. (2111 امیرجاني،)دهند  مي تغییر را خود فیزيولوژيكي و مورفولوژيكي های ژگيوي

 یها نیزم نيقرار دارند. عالوه بر ا اديز یشور ریتحت تاث يآب یها نی% از زم66و  ایقابل کشت در دن یها نیکل زم

با  یاریها، آب صخره يهوازدگ اد،يز يسطح ریتبخ ،يندگ% به علل مختلف شامل کاهش بار11 زانیبه م انهیشور سال

قابل  یها نی% زم51از  شیزده شده است که ب نیاند. تخم شيدر حال افزا فیضع یکشاورز اتیشور و عمل یها آب
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رشد  نیآب و خاک و همچن تيبا توجه به محدود (.Jamil et al., 2015) شور خواهند شد 2151تا سال  ایکشت دن

 است. ريناپذ برطرف ساختن آنها اجتناب نهیو تالش در زمآب و خاک  یتوجه به مشكل شور ،یشرب تیعجم هيرو يب

هكتار فاقد خاک و  ونیلیم 1/89مساحت،  نيا هكتار است که از ونیلیم 135حدود  يوسعت یدارا رانيا کشور

هكتار  ونیلیم 5/18ت و تنها اس یخارج از چرخه کشاورزآن هكتار  5/57خاک است که  یهكتار دارا ونیلیم 9/75

 یشور بعد از کشورها یها خاک زانیم نيشتریب ایموجود در قاره آس های باشد. طبق گزارش يدر چرخه کشت م

در  یشور ریتحت تأث ياست که سطح اراض نياست. اعتقاد بر ا رانيهند و پاکستان مربوط به ا ن،یسابق، چ یشورو

تر  قی. اما مطالعات دقردیگ يبر م  درصد از مساحت کل کشور را در 2/14د هكتار است که حدو ونیلیم 5/26 رانيا

 ریتحت تأث يبه انواع متفاوت رانيا يهكتار از اراض ونیلیم 27شتر بوده و حدود یمقدار ب نيکه ا دهند ينشان م

 Koochaki) شود يشامل م زیرا ن يتحت کشت آب يدرصد اراض 51از  شتریهستند که ب ييایشور و قل یها خاک

and Mohalati, 1992)حدود ، هستند یبردار قابل بهره رانيکه در حال حاضر در ا یشور یها نی. مساحت زم

 (.1674هكتار برآورد شده است )آراسته،  ونیلیچهار م

است.  يکالن و تالش دراز مدت در سطح مل یها نهيو فائق آمدن بر آن مستلزم صرف هز یمسئله شور حل

 یمحصوالت کشاورز دینامناسب در تول یها یتكنولوژ یریو به کارگ يعیاز منابع طب هيرو يستفاده بامروزه به علت ا

مواجه  یشور دهيدر مناطق خشک با پد یزکشاور یها نیاز زم يبخش قابل توجه یاریدر رابطه با آب آب ژهيبه و

رفع مشكل  یمناسب برا یرایآب تيريو مد يزراع اتیاگرچه عمل .(Koocheki and Mahalati, 1994) هستند

 اهانیبه اصالح گ ازین ،یاریآب آب تیفیبودن ک نیخاک و پائ يجيشور شدن تدر لیاست، اما به دل یضرور یشور

داشته  یبه شور یشتریکه تحمل ب يزراع یها پیو اصالح ژنوت جاديدارد. با ا دبه نمک وجو شتریبا تحمل ب يزراع

 ,Ashraf and Mcneilly) شود يشور در سراسر جهان حاصل م یها نیزم از یشتریب یباشند، امكان بهره بردار

 اهانیگ حو اصال نشيعبارت از گز باشد، يبرخوردار م یا ژهيو تیآنچه در حال حاضر از اهم ن،ي(. بنابرا1988

 .دينما دیتول يعملكرد قابل قبول یشور طياست که بتوانند در شرا یسازگار

از  یا گردد و منجر به رخداد رشته يم اهیها و کل گ از اختالالت در سلول يعیسدامنه و جاديخاک باعث ا یشور

اثرات  قياز طر ييو اختالل در جذب مواد غذا Cl  ونیو آن Na  يسم ونیکه تجمع کات شود يم نیمع یندهايفرآ

 ;Grattan and Grieve, 1992)اثر است  نياز ا يدر غشاءها بخش ها وني يانتخاب یرينفوذ پذ ايو  يمتقابل رقابت
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Mohammad et al., 1998)شامل  ی. مقاومت به شورابدي يکاهش م اهیرخدادها رشد گ نيا جهی، در نت

 Bruria and) دارد يبستگ اهیدر گ يدرون سلول کيولوژيزیف طياست که به شرا  دهیچیاز صفات پ یا مجموعه

Arie, 1998 .)برخوردار  يخاص تیاز اهم یمقاومت به تنش شور ييایمیوشیب کيولوژيزیف یها نبهج يبررس نيبنابرا

 (.Mohammad et al., 1998) دينما يم فايا يزراع اهانیبهبود گ یاستراتژ نییدر تع يانيبوده، و کمک شا

 تواند يمختلف تنش شوری م طيدر شرا دانه اهیس ييدارو اهیمختلف گهای  تحمل ژنوتیپ زانیم نییو تع يابيارز

مراحل رشد و نمو  قیدق يبا امكان بررس ن،یچن باشد. هممفید در مناطق شور  تحملم  یها پیژنوت برای تعیین

حساس و متحمل به   یها پیژنوت توان يم یدر سطوح متفاوت تنش شور دانه اهیس ييدارو اهیمختلف گ  یها پیژنوت

 يابيبدست آورد. ارز يقبول شور محصول قابل يبهتر در انتخاب رقم در اراض تيريکرده و با مد ييرا شناسا یشور

آن در مراحل مختلف  ریو تاث یتنش شور ژهيبه و ،يطیمح ستيهای ز به تنش دانه اهیمختلف س  یها پیتحمل ژنوت

 طيدر انتخاب آنها برای کشت در شرا يعامل مهم دانه اهیس ييدارو اهیمختلف گ یاه صفات و اندام یرشد بر رو

تحت  گريسو زمان بر و از سوی د کيای از  مزرعه طيمعمول در شرا های يابيکه ارز يي. از آنجاباشد يمختلف م

با استفاده از  نيباشند، بنابرا يم يزراع اتیو عمل میاقل ،يکنترل متعددی از جمله عوامل خاک رقابلیعوامل غ ریتأث

را  یبه تنش شور دانه اهیس اهیالعمل گ عكس قیو نسبتا دق عيسر يابيکنترل شده، امكان ارز يشيروش آزما کي

به انتخاب ارقام مناسب  دانه اهیس ييدارو اهیشناخت سازوکارهای تحمل تنش شوری در گ نیچن . همسازد يفراهم م

 کرد. تنش هستند کمک خواهد نيکه در معرض ا يبرای کشت در مناطق

هر  ييآب و هوا تیعبا توجه به وض یارقام سازگار و مقاوم به شور نییتوجه به مطالب ذکر شده و لزوم تع با

 Nigellaدانه ) مختلف گیاه دارويي سیاه یها پیتحمل ژنوت زانیم يابيمنطقه، مطالعه حاضر به منظور بررسي ارز

sativa L.) یها ها در برنامه آن یریبكارگ نیارقام جهت کشت و همچن نيتر مقاوم نشيو گز یدر برابر شور 

 انجام گرفت. ینژاد به

 دانه اهیس -4-4

 دانه اهیس یشناس اهیگ -4-4-4

 رهیکه به ت ساله کيو  يعلف ،یا دولپه ،يياست دارو ياهیگ (.Nigella sativa L) يبا نام علم دانه اهیس

 مهیخشک و ن يکوتاه مدت، مخصوص نواح يزندگ ی با دوره اهیگ نيتعلق دارد. ا (Rununculaceae)آاللگان 
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 يعیشكل است. در حالت طب ينخ و یسبز خاکستر یها با برگ رمت يسانت 31 بايتقر اهیگ نيخشک است. ارتفاع ا

است.  يبه آب ليما ی با کناره یریش دیبه رنگ سف متر يسانت 5/2گلبرگ به عرض  5 یو دارا يها به رنگ آب گل

 اهیس اي رهیت یخاکستر گرم يلیم( 5تا 1ها معموالً کوچک ) است. دانه ي( پنج قسمتكولیکپسول )فول اهیگ نيا وهیم

 يي)صفا باشد يشامل دانه )روغن دانه( م اهیهای قابل استفاده گ .  بخش(D’antuono et al., 2002)رنگ هستند 

 (.1689خرم و همكاران، 

 دانه اهیس ییو ارزش دارو تیاهم -4-4-2

ر دکه د ندار ادیيز ييدارو های يژگ، ويدیپیو فسفول کیآرومات باتیترک داشتنبه خاطر دانه اهیهای س دانه

قاشق  کي(. چای حاصل از Sen et al., 2011شود ) استفاده مي ييو دارو يشيآرا ،ييغذا عيصنعت از جمله صنا

(. 1689خرم و همكاران،  ييدارد )صفا کننده تيجوش اثر تقو  آب انفنج کيدر  دانه اهیخوری دانه خرد شده س چای

و مصر باستان برای سردرد، دندان  يونانيپزشكان  لهیبه وس دانه اهیهای س مشخص شده است که دانه يخياز نظر تار

ش یسال پ ها ونیلیم (.Goreja, 2003)است  شده يم زيتجو ریش شيو افزا يقاعدگ کيتحر ،يدرد، عفونت کرم

 کيو  ها مارییدر برابر ب يعیکننده طب محافظت کيرا به عنوان  دانه اهیهای س و هند روغن دانه ترانهيمد يمردم نواح

 (.Salomi et al., 1992) کردند يشفابخش استفاده مداروی 

 هیتوص ادیيمختلف ز های ياست و برای رفع ناراحت  شده يتلق يداروی مهم ياسالم يدر طب سنت دانه، اهیس

 مارییهر ب تواند يم دانه اهیفرموده است، س زیاسالم )ص( ن يگرام امبری(. پ1689خرم و همكاران،  يياست )صفا شده

 ديکه دارای فوا کند يم يای معرف را به عنوان دانه دانه اهیدر کتاب قانون، س نایس يدهد. ابوعل امیمرگ الترا به جز 

 دينما يکمک م يو چاق يو افسردگ يبه بازگشت بدن از خستگ کند، يم کياست و انرژی بدن را تحر اديز

(Dwivedi et al., 2007.) 

 دانه اهیس اهیروغن و عصاره گ ينیستامیه يو آنت يمنيا ستمیس کننده تيتقو ،يضدالتهاب ،يشيضداکسا اثرات

محافظت  ک،ياور دیخون، دفع کننده صفرا و اس يمتعددی مانند کاهش قند و چرب کيباعث شده تا اثرات فارماکولوژ

 ,.Najmi et al) شود يگزارش م اهیگ نياز ا ،ياثرت ضد انگل نی، قلب و عروق و همچن هیهای کبد ،کل بافت

 كروبیو فشار خون و ضد م ابتيکاهش دهنده درد، ضد تومور، ضد د تیفعال اهیعصاره گ ايها  دانه نیچن هم (.2008
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 Burits and) باشند يم اهیشده گ تیبه طور غالب مربوط به اسانس و روغن تثب ها تیفعال نياز ا يدارند. بعض

Bucar, 2000; El-Dakhakny et al., 2000; Nickavar et al.,2003.) 

 ياگزما و جوش و برای درمان سرماخوردگ لیاز قب يمختلف پوست های مارییبرای درمان ب دانه اهیس روغن

در  ها مارییبا ارزش برای تعدادی از ب یدارو کيبه عنوان  دانه اهیس ،يوناني ييدارو ستمیاستفاده شده است. در س

مزمن و  های مارییبرای درمان ب ،يشرق بجنو اییو کشورهای آس انهیها در خاورم شده است. دانه  نظرگرفته

 يشرق قایيآفر انه،یم در خاور يطور سنت به دانه اهیاست. س  استفاده شده يهضم و برای مبارزه با عفونت انگل کيتحر

 (.Burits and Bucar, 2000)است  کاربرد داشته زیو آنفلوانزا ن سمیای، درمان رومات های روده و هند برای دفع کرم

 اهیگ کيبه عنوان  ،يستيفعال ز باتیمنحصر به فرد اجزاء موجود در روغن و ترک های يژگيو لیبه دل دانه، اهیس

اغلب به  ييمختلف دارو های يژگيها عالوه بر و .  روغن دانه(Iqbal et al., 2010) مهم، مطرح شده است يعلف

به عنوان  زین يبه صورت خارج تواند يدانه م وغندارد و ر يکاربرد فراوان زین يموضع يهوش يداروی ب کيعنوان 

ضد باکتری در برابر  تیدارای فعال اهیگ ني. اسانس ا(Sharma et al., 2009) بكار رود يداروی ضدعفون کي

 دانه اهیاست که اسانس س  نشان داده شده يشگاهيمطالعه آزما کيدارد. در  يگرم مثبت و گرم منف های یباکتر

 (.Vahdati-Mashhadian et al. , 2005)دارد  نیلیس يبا آمپ سهيقابل مقا تیفعال

کاهش دهنده  زیو ن يابتيو ضد د ياثرات ضد سرطان ژهيبه و يدر پزشك دانه اهیکنار نقش شناخته شده س در

از منابع  يكيبه عنوان  زین اهیگ نيروغن ا راًی، اخ(Ali and blunden, 2003; Ramadan, 2007)فشار خون 

در  دانه اهیس ژهيو تیبا توجه به اهم رو، ني. از ا(Piras et al., 2013) است شده يمعرف يبا ارزش خوراکو  ديجد

منجر به  تواند يم ييمهم دارو اهیگ نيکشت ا ريسطح ز شيکارهای موثر در افزا راه ،يو پزشك ييغذا عيصنا

 شور باشد. یها با خاک يدر مناطق اهیگ نيا دیگسترش تول

 یرتنش شو -4-2

 فیتعر -4-2-4

 ی. تنش شوردهد يرا کاهش م یکشاورز ياراض دیتول لیمهم است که پتانس رزندهیغ یها از تنش یشور تنش

و  ييعدم تعادل عناصر غذا ،يوني تیسم ،ي. تنش خشكگردد يم ياهیگ یها چهار تنش مجزا در بافت جاديقادر به ا

که  ييروهاین ندياه را وادار به واکنش نموده و برآیگ کيولوژيزیو ساختار ف جاديتنش ا نيا ریتحت تاث ویداتیتنش اکس
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از تنش  يرا به سطح خاص اهیدرجه مقاومت گ د،ينما يتنش اعمال م نياثر ا افتياجتناب از در ايتحمل و  یبرا اهیگ

 استعبارت  یمتحده، شور االتيا یمسائل شور شگاهيآزما نیمحقق اتیه فيبر تعر . بنادينما يم نییتع یشور

 1984در سال  يت(. لو1675 ،ي)مطلب سازد يرا متوقف م اهیقابل حل که رشد گ یها از اندازه نمک شیبحضور 

محلول از  یها نمک یها ونياز حد غلظت  شیب شيست از افزاا عبارت یاست: شور کرده فيگونه تعر نيرا ا یشور

+) ميسد لیقب
Na ،)ديکلر (-

Cl ،)میکلس (Ca
SO4)، سولفات (+2

-) وکربناتیو ب (-2
HCO3که  ی( در خاک به طور

 یریگ آن اندازه يكيالكتر تيهدا لهیخاک به وس ی. شور(Levitt, 1980) قرار دهد ریرا تحت تاث اهیرشد و توسعه گ

 يفراتر م dS/m 2خاک از  يكيالكتر تيکه هدا ياست. زمان SI  dS/mدر( EC) يكيالكتر تيشود. واحد هدا يم

خاک،  EC ،pHشور بسته به  یها (. خاک1954متحده،  االتيا یشور شگاهيآزمانامند ) ير مرود، خاک را خاک شو

شوند. جدول  يم میتقس کيسد-و شور کيخاک  به سه گروه شور، سد يكيزیف طيقابل تبادل و شرا ميدرصد سد

 دهد. يم حیرا به اختصار توض ماتیتقس نيهمه ا 1-1

 های شور بندی خاک گروه -1-1جدول 

 اسیديته خاک هدايت الكتريكي بندی گروه
درصد سديم قابل 

 تبادل
شرايط فیزيكي 

 خاک

 شور
 سديمي

 سديمي-شور

4< 
4> 
4< 

5/8> 
5/8< 
5/8> 

15> 
15< 
15< 

 معمولي
 فقیر

 معمولي

 

 طيدر شرا رايمرطوب است، ز ايمعتدل  یها میاز اقل رتریگ گرم و خشک، چشم یها میدر اقل يشدن اراض شور

زاده،  يشود )حاج يها از خاک م آب باعث شسته شدن نمک اديبوده و نفوذ مقدار ز ادينسبتا ز يارندگب زانیم ریاخ

هكتار از شمال  ونیلیم 7/211 ا،یاسترال یها نیرم زهكتار ا ونیلیم 6/657 ،يابيارز کي(. طبق 1671 زاده،ی، عل1638

هكتار از  ونیلیم 5/81 ا،یهكتار از جنوب آس ونیلیم 3/87 ،يجنوب یكايهكتار از آمر ونیلیم 9/129 ا،یو مرکز آس

 2و  يشمال یكايهكتار در آمر ونیلیم7/15 ا،یآس يهكتار جنوب شرق ونیلیم 21هكتار از اروپا،  ونیلیم 8/51 قا،يآفر

به  نیدر کره زم یا قاره چیه نيقرار گرفتند. بنابرا یشور ریتحت تاث یمرکز یكايو آمر کيهكتار در مكز ونیلیم

  3از  شیطبق گزارشات سازمان فائو، ب نیهمچن(. Khan et al., 2001) ستیدر امان ن یکامل از اثرات شورطور 
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هكتار  ونیلیم 45 ،يآب یها نیهكتار از زم ونیلیم 261قرار دارند. از  یشور ریتحت تاث ایدن یها يخشكدرصد 

قرار  یشور ری( با درجات مختلف تحت تاث%1/2هكتار ) ونیلیم 62 م،يد نیهكتار زم ونیلیم 1511%( و از 5/19)

 (.Parihar et al., 2015)دارند 

مهم  لياز مسا خاک يجين تدردو شور ش یاز مشكالت کشاورز يكيمنابع آب و  خاک  یشور زین رانيدر ا 

کشور  يدرصد از اراض 15هكتار است که معادل  ونیلیم 24در حدود  رانيشور ا يکه مساحت اراض یبه طور است

 ژهيعملكرد محصوالت، به و لیبه پتانس يابي دست یبرا یجد ديتهد کي ی(. شور1695و همكاران،  انيازیت )ناس

 اهانیگ یها است، معموالً گونه ریمتغ اهانیدر گ یشور طيرا. اگرچه تحمل به شی استاریبه آب ازمندیدر مناطق ن

  لمبهبود تح یبرا ييها ساس هستند. تالشمگاپاسگال ح 6از  شتریب یاسمز لیبا پتانس ینسبت به شور يزراع

 یبودن صفت تحمل به شور دهیچیپ لیانجام شده است اما به دل يسنت ياصالح یها برنامه قياز طر اهانیگ یشور

 روبه رو بوده است.  يکم یها تیقموف با

 یانواع شور -4-2-2

 کرد. میستق هي( و ثانويعی)طب هیبه نوع اول یتوان براساس منبع شور يرا م یشور

در  يعیطب یندهايفرا قياز طر یمتماد انیها در طول سال تجمع نمک جهیدر نت هیاول یشور :هیاول ی( شورالف

مواد  يدر اثر هوازدگ يافتد. اول ياتفاق م دهيدر اثر دو پد داديرو نيشود. ا يحاصل م ينیرزميز یها آب ايخاک  یرو

قابل حل  یها انواع نمک یادسازها و آز صخره بيعث تخربا يهوازدگ نديقابل حل است. فرا یها نمک یحاو

 یها گردد. دوم، رسوب نمک يو به نسبت کمتر سولفات و کربنات( م وميزیو من میکلس م،يسد دهاي)عمدتاً کلر

 (. Parihar et al., 2015) شوند يباد و باران حمل م لهیکه به وس يانوسیاق

مورد استفاده از آب  نيتر دهد. متداول يرخ م يانسان یها تیفعالبه علت  یشور هينوع ثانو :هیثانوی ( شورب

نامناسب،  يزهكش ،یاریخاک در اثر آب یمساله شور ي. از طرف(Mian, 2010) باشد ياز نمک م يغن یاریآب

 است.  شيدر حال افزا يابانیب مهیو ن يابانیب يو تجمع نمک در نواح يدر مناطق ساحل ايدر یشرویپ

 اهانیبر گ یشوراثرات  -4-2-9

 قياز طر یا هيتغذ یها تيمحدود جاديسبب که باعث ا نيعامل محدودکننده است، بد کي اهیرشد گ یبرا یشور

 زاده، ي)حاج گردد يم یو تنش اسمز يدرون سلول يونيغلظت  شيافزا م،یفسفر و کلس ترات،ین م،یکاهش جذب پتاس
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 (.Fretag et al., 1990، 1671 زاده،ی، عل1638

+مثل  ييها وني ،یوقوع شور طيراش در
Na  و-

Cl نفوذ کرده، سبب  ها نیپروتئ يونیدراسیه یها هيبه داخل ال

وقوع  طيکه در شرا یو کمبود مواد مغذ یتنش اسمز ،يوني تیمسموم گردد، يها م نیپروتئ نياختالل در کار ا

 ,Taiz and Zeiger) گردند يم ویداتیآن تنش اکس يو در پ يكیسبب به هم خوردن توان متابول دهند، يرخ م یشور

فسفر در  یها وني یو کلر، کده بند ميسد ونيبه کاهش جذب  توان يرا م یشور تحمل یهاساز و کار(. 1991

 مرتبط دانست. یاسمز میو تنظ دانیاکس يآنت یها ميفعال شدن آنز شه،ير

 خاک یمشکالت حاصل از شور -4-2-1

 شوند: يم یبند طبقهدر سه گروه  یمربوط به شور مشكالت

 ،يطيشرا نیو در چن شود يمحلول خاک م یغلظت نمک باعث باال رفتن فشار اسمز شيافزای: اسمز مشکالت

هر چند که خاک به  گردند، يخود از خاک م ازیمورد ن ييقادر به جذب آب و مواد غذا يبه سخت اهانیگ یها شهير

  .شود يمگفته  کيولوژيزیف ياصطالحاً خشك یزاسم تیوضع نيرطوبت داشته باشد، به ا ياندازه کاف

به هم  اي( و دیو برم ديکلر ،ميسد یها ونيمحلول خاک )اکثراٌ  یها ونياز  يغلظت برخ رفتن باالسمی: اثرات 

کرده و مانع رشد آن گردد.  جاديا تیمسموم اهیگ یوجود دارد، ممكن است برا ها ونيمقدار  نیکه ب يخوردن تعادل

کاهش رشد را به  جهیها و در نت خسارت به برگ جاديها وارد آوندها شده و باعث ا نمک يمقدار اضافحالت  نيدر ا

 (.یشور يوني تيمسمو اي ياضاف وني ریدنبال خواهد داشت )تاث

جذب شده  یها ونيقسمت اعظم  ايباشد و  اديدر خاک ز ميسد ونيکه  يطيشرا در: ذرات خاک یپراکندگ

 گرياز همد يخاک به آسان یدیبدهد، ساختمان خاک به هم خورده و ذرات کلوئ لیتشك ميتوسط ذرات خاک را سد

 یها شهير یو برا کند يم دایبه شدت افت پ زیآن ن يكیدرولیه تيتخلخل خاک و هدا جهی. در نتشوند يجدا م

خلق سیما، ؛ اسكوئي و خوش 1677ن،ي، آروTester and Davenport, 2003) آورد يمشكالت  به وجود م اهانیگ

1686.) 

 اهیبر گ یتنش شور اتاثر-4-2-5

؛  Bernstein et al., 1974) شود يم میبه سه دسته تقس اهانیبر گ یاز تنش شور ياثرات ناش يبه طور کل 

Khan and Ashraf, 1988 ؛Robinson et al., 1983:) 
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 اهانیبر گ یشور یاثر تنش اسمز (1

 اهانیبر گ ها وني تیاثر سم (2

 (يياز عناصر غذا ي)اختالل در جذب برخ اهانیبر گ یشور میمستق ریاثرات غ (6

انجام داد، اظهار داشت که علت  یکه بر کاهش عملكرد تحت تنش شور ييها يطبق بررس (2112) 1مونس

ا ها ر توسعه بافت یبرا ازیکمبود آب مورد ن نیهمچن شانيکمبود آب است. ا ايو  ها وني شيافزا ،یخسارت شور

و  يوني یو باال رفتن محتوا ها ونيجذب  زانیم شياز افزا يناش شتری. کاهش رشد بداند يمسئول کاهش رشد آنها م

 یدر شور رشددر حال  یها به داخل سلول K و  Na شور است. در واقع سرعت جذب طيقندها تحت شرا نیهمچن

ل توسعه باعث محدود شدن جذب آب و در حا یها در بافت يوني ی. محدود شدن محتواابدي يکاهش م اریبس

. از (Munns, 2002) باشد يکننده رشد م محدود يوني یآب به واسطه محتوا بودگردد. کم يکاهش توسعه سلول م

ذرت  یها هچاهیگ ي. مثال وقتردیگ يقرار م یتنش شور ریتحت تأث يسلول وارهيد يکشسان شود يتصور م گريطرف د

 Chazen and) ابدي يبه سرعت کاهش م يسلول وارهيد يکشسان ند،ریگ يقرار م یدر معرض تنش شور

Neumann, 1994)با شدت رشد دارد  يكيرابطه نزد يسلول وارهيد ي. ثابت شده است که کشسان(Cosgrove, 

 باشد. يم يسلول وارهيد يکاهش کشسان ناشي ازرشد  بر کاهش یشور ریو تاث (1993

قادر به جذب آب از  گريد اهیو گ افتهيآب خاک کاهش  لیپتانس رد،یگ يشور قرار م طیمح کيدر  اهیگ يوقت

شود  يم جاديآب کم ا لیپتانس یدارا طیبا مح ینوع تطابق اسمز کي اهیخاک نبوده و در اثر تجمع نمک در گ

تند گندم اظهار داش پیرشد دو ژنوت یمختلف بر رو یها ونياثر  عهدر مطال (1981و سانكلیف و بیكر  1983)اپستین 

Na ونياز  يناش يکه اثرات سم
 لیاز قب یانرژ ياصل یرهایمرتبط با مس یها مياست. مشخص شده است که آنز +

 باشد یمتاثر از فشار اسمز تواند ينم نيو ا (Blum, 1988) حساس است یبه شور اهانیدر تمام گ زیكولیگل

(Cavalirei, 1983 .) 

 م،یکمبود پتاس رندیگ يقرار م یکه در معرض تنش شور ياهانینشان داده شده است در گ یاریمطالعات بس در

کم عناصر مس، آهن، منگنز و  تی(. به علت حاللGorham, 1992) گردد يو فسفات مشاهده م ميزیمن م،یکلس

در مقابل بر، (. Tanji, 1990ممكن است کمبود آنها در خاک مشاهده شود ) ييایشور و قل یها در خاک یرو

 نياز ا یاديز ريمقاد اهانیدارند و ممكن است گ ييایو قل یشور طيدر شرا یشتریب تیحالل مویو سلن بدنیمول

                                                             
1 . Munns, (2002) 
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در اثر  تواند يم ييشوند. کمبود عناصر غذا ياهیگ تیو موجب مسموم ندينما رهیخود ذخ یها عناصر را در بافت

Naونيتداخل 
+
خاک و  يكيزیوب فمطل طيشرا بيدر خاک باعث تخر اديز ميگر، سديحاصل شود. از طرف د  

 ا،یدارد )حق ن اهانیاز گ یاریبس یخاک اثر نامطلوب بر رو یريها شده و به علت کاهش نفوذپذ خاکدانه بيتخر

1675.) 

ها بر  قرار گرفتن برگ یالگو رییها و تغ کاهش تعداد و سطح برگ، بسته شدن روزنه قياز طر یتنش شور 

(. Amthor and Mccree, 1984) گردد يم اهیفتوسنتز در گ زانیها باعث کاهش م برگ يدگیچیساقه و پ یرو

 ریفتوسنتز تأث یبر رو وپالستکلر یو صدمه به غشا ونیالسيفسفر یاجزا بيدر اثر تخر NaClمعتقدند که  يبرخ

قرار  ریرا تحت تأث اهیممكن است مراحل مختلف رشد گ یشور تنش (.Leopold and Willing, 1984) گذارد يم

تنش با  نيا ریگونه ممكن است تحت تأث کيمختلف  یها پیمختلف و ژنوت یها گونه يزن جوانه یها يژگيدهد. و

 (.Rumbaugh and Gohanson, 1981; Salim, 1989)متفاوت باشند  گريكدي

 شتریو ب باشد، يرشد م هیمراحل اول ،ياهیگ یها در اکثر گونه یمرحله رشد از نظر تنش شور نيتر حساس

 ,Rumbaugh and Gohanson)مرحله از رشد انجام گرفته است  نیدر هم زین نهیزم نيوط به امرب یها پژوهش

1981; Zekri and parsons, 1990.) 

 Sepaskhahاز جمله گندم ) اهانیدر گ یتنش شور شيافزا جهینت از مطالعات کاهش رشد در یاریدر بس

and Boersma, 1979)( جو ،Munns et al., 1982( چغندر ،)Ghoulam and Fares, 2001سو  ،)اي (Comba 

et al.,1997( برنج ،)Fadzilla et al., 1997ينیزم بی(، س (Benavides et al., 2000( پنبه ،)Meloni et al., 

 ( گزارش شده است. Romero-Abanda et al., 2001) ي( و گوجه فرنگ2003 ;2001

 شيافزا ايبه صورت کاهش و  راتییتغ ،یتنش شورتحت  اهانیدر گ ييایمیوشیمهم ب یها داديجمله رو از

در جو،  یتحت تنش شور اهانیمختلف گ یها توسط اندام نی. کاهش سنتز پروتئباشد يم نیقند و پرول ن،یپروتئ

در  زین نیسنتز پروتئ شيافزا عكسسبز مشاهده شده است. بر ایو لوب نيریبادمجان، ذرت ش  ،يفرنگ گندم، گوجه

 گزارش شده است. یانه در اثر تنش شوربرنج، نخود و گاود

و  يشيرشد رو یها دوره يدر ط اهیگ سمیدر متابول ریدرگ یندهايفرآ یا دوره راتییاز تغ يحاک یاریبس مطالعات

 باشد يرشد م هیدر مرحله اول یبه شور يزراع اهانیاغلب گ تیحساس نيشتریگفت که ب توان يو م باشند يم يشيزا

(Läuchli and Grattan, 2007بنابرا ،)رايبرخوردار است. ز یا ژهيو تیاز اهم ندهايفرآ یا دوره راتییتغ يبررس ني 
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حساس  طيدر شرا اهیگ تيموجب تقو توان يو زمان مناسب م تیدر موقع يزراع نهیبه یها روش یریگ   حداقل با بكار

 محصول شد.  شيباعث افزا قيطر نيشده، از ا

   ژنیفعال اکس یها کالیدرا دیبر تول یتنش شور اثر-4-2-1

 یها فعال است. الكترون ژنیانواع اکس دیتول افتد، ياتفاق م یکه تحت تنش شور ييایمیوشیب راتییتغ گريد از

فعال  ژنیانواع اکس دیواکنش نشان داده و تول يمولكول ژنیبا اکس توانند يم يانتقال الكترون رهیتراوش شده از زنج

گر و  واکنش اریسلول بس یبرا ژنینوع اکس ني. اندينما لیدروکسیه كاليو راد دروژنیه دیو پراکس دیمانند سوپراکس

 یدهایو اس ها نیپروتئ دها،یپیل یعاد سمیشده و به متابول جاديا یقو يحفاظت سمیمكان ابیهست و در غ يسم

 Davie, 1987; Francois) شود يم يغشائ یدهایپیل ونیداسیو مخصوصاً باعث پراکس زند يصدمه م کینوکلئ

and Mass, 1994)معموال  ي. ولشوند يم دینرمال تول يسمیمتابول يزنده ط یها فعال در سلول ژنیانواع اکس ني.  ا

 ضرر يب یها تیاست و آنها را به متابول يآزاد کاف یها كاليراد فیتنظ یبرا دانیاکس يآنت یها ميآنز يعیسطوح طب

که  ی. تا حدابدي يم شيفعال، افزا ژنیاکس نواعا دیتول يكيولوژيزیف سمی. در طول دوره تنش، متابولکنند يم ليتبد

آن کاهش سرعت رشد  جهیکه نت باشد ينم یریقابل جلوگ دانیاکس يآنتی ها ميصدمات حاصل از آنها توسط آنز

 است.

و  ندروژیه دیپراکس د،یاکس شامل اشكال سوپر ژنیفعال اکس یها آن به فرم گونه ليو تبد ژنیاکس اءیاح

فعال شده  ژنی. اکسباشد يم کيولوژیب یها ستمیدر س ژنیاکس یساز فعالساز و کار اصلي  ل،یدروکسیه كاليراد

انتقال  ستمیدر س ها ميدر آنز اختالل لهیوس هب اي ييایمیش دهیچیپ یها و واکنش سمیدر متابول ياغلب به صورت جزئ

شبكه  یتوکندری(. کلروپالست، م1-1)شكل  شود يم لیتشك ييایمیو ش يطیمح یها استرس لهیالكترون به وس

 ياهیگ یها در سلول ژنیفعال اکس یها كاليراد دیتول ياصل گاهيجا يسلول وارهيو د ييپالسما یغشا ،يآندوپالسم

 نيتر يها از اصل است، کلروپالست اديفتوسنتز ز يدر ط O2 يداخل زانیآنجا که م از(. McKersie, 1996) باشند يم

 (.Asada and Takahashi, 1987)اند  شناخته شده ژنیفعال اکس یها گونه یها ندهکن دیتول
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 (Alscher et al., 1997) اهانیبرگ گ یها ( در سلولROS) ژنیآزاد اکس یها كاليراد دیتول یها گاهيجا -1-1 شكل

 یدر پاسخ به تنش شور اهانیگ یندب طبقه -4-2-7

به  یجوامع بشر ازیاست، اما آنچه ن دهيمرتفع گرد يبه نوعش شوری تحمل به تن ،اهانیروند تكامل گ يدر ط

انتخاب  نديدر فرا اهانیاست که گ نيا دينما يمنفک م يعیحاصل از تكامل طب اهانیمتحمل به تنش را از گ اهانیگ

است  يحال در نيو ا ندا افتهيرشد، که در جهت بقا است تخصص  یها سازه دیزنده ماندن و تول یبرا يعیو غربال طب

باشد.  اهیعملكرد گ دیتول یتنش در راستا طيبه شرا اهیدارد که عوامل موثر در تحمل گ ازین  ياهانیگ  که بشر به

 .(Marschner, 1995باشند ) میتقسبه چهار گروه قابل  ديشا یپاسخ به تنش شور یبر مبنا ياهیگ یها گونه

به  يتحمل نسب یگروه دارا نيا دهند.  يرا نشان م يوبرشد مطل NaClنمک  یکه در سطح باال ها: تی. هالوف4

 کنند. رهیذخ شانيها و کلر را در بافت مياز سد ييباال ريمقاد شور بوده و قادرند طيشرا

 کيتحر متيبه مال یشور نيیبوده و توسط سطوح پا ها تیکه مرتبط با هالوف: یتیهالوف یزراع یها . گونه2

 .دهند يرشد نشان م

بوده و  ینسبت به تنش شور يسطح تحمل نسب کي یکه دارا متحمل به نمک: یزراع یها . گونه9

 کنند. رهیذخ شانيها نمک را در بافت توانند ينم
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نمک از خود نشان  نيیپا یها به سطح يرا حت یديرشد شد تيکه محدودحساس به نمک:  یها . گونه1

 .دهند يم

 يزراع هان ایگ .ندينما يم لیتكم ياراض نيود را در اخ يشور بوده و چرخه زندگ ياراض يبوم ها تیهالوف

سطح  کي تیكوفیگل اهانیگ ی.  معموال براشوند يشناخته م ها تیكوفیمتحمل و حساس به نمک اغلب به عنوان گل

و کاهش وزن  يبرگ يدگيرنگ پر شد،کاهش ر ميعال اهانیگ نيآستانه از غلظت نمک وجود دارد که پس از آن ا

 (.Taiz and Zeiger, 1991) ندينما يخشک را ظاهر م

 یبه تنش شور اهانیپاسخ گ -4-2-8

تنش  نيا يو اساس مولكول یولوژيزیدارد، ف یمحصوالت کشاورز دیدر کاهش تول یکه شور يتیوجود اهم با

قرار گرفته است. در ارتباط با  يسرما کمتر مورد بررس ايگرما و  ،يخشك رینظ يطیمح یها تنش گرينسبت به د

 کارهايي منشاء و سازها از  پاسخ نيااز  یاریموضوع آشكار شده است که بس نيمختلف ا یها به تنش اهانیاسخ گپ

 (.Bohnert and Jensen, 1996) باشند يو سرما مشابه م يخشك ،یمختلف شور یها که در تنش رندیگ يم

 یدر تنش شور ياهیگ یها رمونآب و هو یها کانال نیهمچن ها، ونيسلول در نقل و انتقال  یها غشاء نقش

هنوز به طور  یدر تحمل به شور ریدرگ کیو متابول کيولوژيزیف سازوکارهای ن،يقابل مالحظه است. اما با وجود ا

 کامل مشخص و روشن نشده است.

عوامل مختلف  ها، ونيپاسخ از غلظت نمک، نوع  نياست. ا دهیچیپ اریبس یبه تنش شور اهانیگ پاسخ

و  ویداتیاکس ،یمختلف اسمز یها از تنش يمخلوط ی. تنش شوررديپذ يم ریتأث اهیگ یرشد و نمو و مرحله يطیمح

 طيها در شرا تنش نيمقابله با ا یبرا اهانی. گ(Subbarao and Johansen, 1999) باشد يم يوني تیمسموم

فشار  کنند يم يلول سعغلظت مواد مح شيافزا یبرا یمحصوالت فتوسنتز يبا استفاده از برخ م،يکم و مال یشور

با ورود  اهانیگ نیاز کمبود آب ظاهر نسازند. همچن یا نشانه شتریخود را حفظ نموده و با جذب آب ب يداخل یاسمز

. به عنوان مثال، جذب و ندينما میتنظ کیمتابول یها تیفعال يعیانجام طب یبرا اخود ر يونيتعادل  ها، ونيو خروج 

+ رینظ يسم یها ونيانتقال 
Na و -

Cl رینظ کیمتابول یها تیدر فعال ازیمورد ن یها ونيو انتقال  گردد يمحدود م 

 .ابدي يم شيافزا ايثابت مانده و  میپتاس
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 فيها تعر از مخلوط نمک يبیترک ايو  NaCl یحاو طیدر مح اهانیتداوم رشد گ توان يرا م یبه شور تحمل

که اجازه  ياهانیرشد گ یبر رو يرا فقدان اثرات منف ی( تحمل شورShannon, 1984 and Levitt, 1980نمود )

 یکارها و و ساز یتحمل شور نیب یو بیترت نيکرده است. به ا فيتعر دهند، يآنها را م یها ورود نمک به بافت

ه تحمل و اجتناب ب یکارها از راه يبیترک یرا برا یتفاوت قائل شده، و اصطالح مقاومت به شور یاجتناب از شور

 است. کار برده

 رندیگ یدر سه دسته جا توانند يدارد که به طور عمده م ياتیبه خصوص يبستگ اهانیدر گ یشور تحمل

(Winicov, 2001:) 

 .ردیگ يصورت م اهانینمک در گ یانتقال و جداساز قينمک که از طر کيزی. جذب و دفع ف1

ها  تعرق و باز و بسته بودن روزنه زانیمکه  اهیگ یها شهيدر ساقه و ر وماسیو پراکنش ب کيمورفولوژ اتی. خصوص2

 .کند يم میرا تنظ

 .ندينما يم يرا خنث يوجود نمک در سطح سلول ریکه تأث کیو متابول کيولوژيزیف عي. وقا6

 طيو شرا نیپائ یمقابله با کمبود رطوبت، دما یرا برا توپالسمیمواد محلول سازگار با س اهانیچه همه گ اگر

دست  را به یسازگار نيبه داخل سلول ا ها ونيبا جذب  یمتحمل به شور اهانیما گا کنند، يم رهیذخ یشور

. ابنديتجمع  یدر واکنش به شور يگوناگون يلممكن است مواد آ ها تیكوفيو هم در گال ها تی. هم در هالوفآورند يم

توتون،  ا،یلوب ا،يسو س،یدوپسیابآر ونجه،ياز جمله جو،  ياهیگ یها از گونه یاریکه در بس باشد ياز آنها م يكي نیپرول

تجمع (. McCue and Hanson, 1992) ابدي يتجمع م یو برنج در واکنش به تنش شور ينیزم بیاسفناج، س

در  تروژنیکربن و ن رهیذخ کيرابطه داشته و ممكن است به عنوان  یو شور يخشك یها تنش بهبا تحمل  نیپرول

مانند  یحلقو یها ولي يو پل تولیسورب تول،یمانند مان یا رشته یها ولي يلاز پ ی. تعدادديبه حساب آ زیدرون سلول ن

با تحمل به  يمثبت يهمبستگ ها ولي يپلهستند. تجمع  ينقش نیچن یدارا زیشده آن ن لهیو مشتقات مت تولینوسيوایم

 (.Bohnert and Jensen, 1996) دهند ينشان م یو شور يخشك

 تيباشد. اما لو يشور م یها در داشتن رشد قابل قبول در خاک اهانیگ ييتوانا یبه معنا یبه شور تحمل

(Levitt, 1980) شود: يم ليمورد استفاده قرار داد که شامل موارد ذ یتر عیرا در مفهوم وس یواژه مقاومت به شور 
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 رهیذخ ود جمع وخ یها غده ايها  نمک را در سلول ،یتنش شور طيدر شرا اهانیکه گ يزمان :ی. تحمل به شور4

 کنند. يم

 ايحذب آب  قيخود از طر یها غلظت نمک در سلول رییبا حفظ و عدم تغ اهانیکه گ يوقت: ی. اجتناب از شور2

 کنند. يم اجتناب یتنش شور طيدفع نمک، از شرا

 قيباشد که از طر يشور م یها در خاک اهانیرشد گ تیکننده ظرف حيتشر یاز واژه تحمل به شور استفاده

از  یفقط در دامنه محدود اهانیگ (.Shanon, 1979باشد ) يدفع امالح م ايع نمک در درون خود و جذب و تجم

 قاتیمثال تحق یباشد. برا يمتفاوت م یها به شور تهيوار ايها  قابل استفاده هستند و واکنش گونه یغلظت شور

Rush and Epstein 1976, 1981) يگوجه فرنگ يوحش یها درگونه وني( تجمع (L. cheesmaniiناش )از  ي

تجمع  نیب یا ( رابطه(Shacher et al., 1982, 1983گزارش  براساسباشد. اما  يبودن آن م ستيز شور عتیطب

 وجود نداشت. L. esculentumها  آن يزراع یها و نسل L. peruvianum یها يدر تالق یو تحمل به شور وني

مثال در  یاست. برا یاجتناب از شور سازوکارها حاصل از  نآ هیمقاومت اول ،یرشورزیمقاوم غ مهین اهانیگ در

با  یرشورزیو غ یشورز اهانیکه گ يزمان .یشورز اهانیاز گ یدر تعداد نیچن .( و همHordeum vulgare Lجو )

شور است  یها طیدر مح يعال سمیمكان کي انگری)نشان دهنده تحمل( ب ونيگردند، تجمع  يم سهيهم مقا

(Greenway, 1965.) 

کم در شاخ و برگ آن  یو محتوا اهیگ شهيدر ر تیالكترول یباال یدر برنج مربوط به محتوا یبه شور تحمل

فسفر و منگنز در  م،یبازها، عناصر پتاس ياست غلظت تمام ييایقل طيکه متحمل به شرا يشود. در رقم برنج کاپول يم

( (Vaidyanathan et al., 1999گزارش  اسراس(. بIRRI, 1977باشد ) يم شتریبا ارقام حساس برنج ب سهيمقا

 Asrبا  يدر برنج که  شباهت توال ی( و تنش اسمزABA) کيزیآبس دیو نحوه بروز ژن مربوط به اس اتیخصوص

ABAکيمطالعه  نيشدند. در ا ييگونه شناسا نينشان داد در چند يدگیتنش و رس ريالقاپذ یها ، ژن cDNA 

قرار  یتحت تنش شور یها در بافت cDNAاز کتابخانه  OsArrl اي (Oryza sativa)برنج  Asrl یناقص برا

 .ديگرد جاديو ا ييشناسا( Pokkali) يپوکال یگرفته رقم برنج مقاوم به شور

نشان داده شده است  یشور رشد کنند دو نوع تحمل به شور اریبس یها طیکه قادرند در مح ياهانیگ در

(Gorham et al., 1985در گ .)دار خانواده  بآ اهانیChenopodiaceae یاديتوسط تجمع مقدار ز یاسمز میتنظ 
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 نيگردد. ا يحاصل م نیسيگال نیبتائ راز محلول سازگا يقابل توجه ها همراه با مقدار در شاخ و برگ ديو کلرا ميسد

در  یه شورگردد. اما تحمل ب يو سرعت رشد باال در ماده تر و ماده خشک م زانیها موجب م سمیدر مكان بیترک

 باشد. يها م ها به شاخ و برگ و ورود نمک انيدر جر تياز محدود يناش یشورز یها علف

 يسودان یایرقم لوب 12سطح برگ و تعرق آن در  يموم هيال بیبراساس مقدار و ترک یبه تنش شور تحمل

(Cajanus cajan توسط )Rao, 1989)طيکه تحت شرا ديردمشاهده گ يابيارز نيقرار گرفت. در ا ي( مورد بررس 

با ارقام  سهيدر مقا ICP7065و  ICP7035ارقام وجود دارد. ارقام  يدر سطح برگ تمام يموم هيال یتنش شور

نازک  هيال يبا استفاده از کروماتوگراف يموم هيال نيا باتیترک هيبودند. تجز يموم هياز ال یشتریمقدار ب یدارا گريد

. اما در ادنشان د یتنش شور طيتحت شرا اهانیها را در گ دیآلده ه،يو ثانو هیاول یها از الكل یاديز ريوجود مقاد

ارقام در  يسطح برگ در تمام يموم هيتعرق از ال چرب وجود داشت. مقدار یدهایاز اس یاديشاهد مقدار ز اهانیگ

 .افتينرمال کاهش  طيبا شرا سهيدر مقا یشور طيشرا

 یتحمل به تنش شور یکیژنت تیماه -4-2-3

و درون  نیدر ب يكیداشتن تنوع ژنت ،يصفات کم ريسا یهمانند اصالح برا یتحمل شور یاصالح برا اساس

شود،  يم لیتشك طیو مح پیاز اثر توأم ژنوت اهیگ پیکه فنوت يي(. اما از آنجا1682 زاده،یاست )عل يزراع یها گونه

در  یتحمل شور یريپذ وراثت يرو بررس نياز ا د،نک يم دایتظاهر پ اهیگ کيدر  يطیتوأم با اثر عوامل مح یاثر شور

متعدد  یها تحت کنترل ژن يكیاز لحاظ ژنت یتحمل به شور ني(. عالوه بر اShanon, 1984مشكل است ) اهانیگ

 یبه الگو يمناسب بستگ يشود. اتخاذ روش اصالح يم اهانیگ یرو يكيولوژيزیف يمنف راتیموجب تاث نیو همچن

مختلف  یها در گونه یعمل ژن دارد. اطالع از نحوه توارث تحمل به شور تیبزرگ اثر و ماه یها توارث، تعداد ژن

که مقاومت به  نيا لی(. به دلFlower, 2004انتخاب باشد ) یها کننده شدت انتخاب و تعداد دوره نییتواند تع يم

به منظور  ،یتنش شور زوتحمل، در هنگام بر ايمت اوالقا کننده مق یها ژن نییاست، تع يصفت کم کي یشور

صفات  يكیژنت یها سمیدر خصوص مكان ياست، اما اطالعات کم یضرور ياصالح یها ها در برنامه استفاده آن

استفاده  يصفت کم نيبرآورد ا یبرا یومتریب کیژنت یها لحاظ از روش نيمختلف در مناطق شور وجود دارد. بد

مورد  اهانیگ تیکنترل کننده صفات را در جمع يكیژنت یاجزا ختلف،م یها گران با استفاده از طرح شود. به نژاد يم

استفاده  يكیژنت یپارامترها نییتع یبرا اهیگ یها متفاوت نسل یها يها از تالق طرح نيکنند. در ا يمطالعه برآورد م



08 

 

انجام  ي( در گوجه فرنگLion, 1941) یاز سو یتوارث تحمل به شور يابيارز یبرا هیاول یها شده است. تالش

عملكرد مناسب  Lycopersicon pimpinellifoliumو  Lycopersicon esculentum یا گونه نیب يشد. تالق

 والد بود.  نسبت به هر دو یشتریب تیاسیحس یدارا یشور شيرا نشان داد، که با افزا ديبریه

 اهانیاست. گ دهیچیصفت پ کي یکند که تحمل به شور يم ديیموضوع را تا نيهم ا يكيولوژيزیف شواهد

(. Tester and Davenport, 2003دهند ) يم ييمایوشیتا ب يكيرفولوژوم یاز سازگار يمیمحدوده عظ تیهالوف

انجام  شهيها در ر وني جذبها هستند. اگرچه کنترل  غده تیفعال قيحذف نمک از طر ييها شامل توانا یسازگار

 يبررس نيبتوان گفت بهتر دياست. شا یتحمل به شور یموفق برا یاستراتژ کيها  ونيترشح  ييشود، توانا يم

در  .در حضور نمک هستند اهانیرشد گ يوني یهستند که مرتبط با محتوا ييها آن یصفات مرتبط با تحمل به شور

شود  يشناخته م يفیک اي يصفت کم کي نيو بسته به والد هبود يبه صورت توارث ديدرخت مو، دفع کلرا

(Thomson et al., 1988دو دسته مع .)شناخته  یتحمل به شور شيافزا یو اصالح برا نشيجهت گز ينشيگز اری

 شده است:

 طيبذور در شرا يزن افت جوانه زانیاشاره کرد: م ليبه صفات ذ توان يراستا م نيکه در ا :یزراع ی( پارامترهاالف

 يكيالكتر تيمقدار هدا تيو در نها اهیگتداوم بقاء، ارتفاع  ،يعملكرد، صدمات برگ دیکاهش رشد و تول زانیم ،یشور

 (.1682 زاده،یعل) شود يم جاديعملكرد دانه ا اي وماسیب دیکه در تول

 ژهيشناخت اثرات و یبرا اهیگ یها بافت ييایمیش زیبر آنال توان يها م که از جمله آن :کیولوژیزیف یارهای( معب

 يپراکنش يبررس، Clو  Na یها ونيدفع  زانیم نییعت ،ياهیگ یها در اندام K/ Naنسبت  لیو تحل هيتجز ،يوني

 نیسیگل ن،یمانند تجمع پرول یکننده اسمز میتنظ اداز مو يتجمع برخ يبررس تيو در نها ياهیگ یها نمک در بافت

 (.Noble and Rogers, 1993متمرکز شد ) نیو اسموت نیبتائ

 نيوجود چند یمتحمل به شور اهانیکه در گ مسئله است نيا انگریمختلف ب شاتيدست آمده از آزما هب جينتا

 ن،ي. بنابراديحفظ نما يطیمح ديشد راتییرا در برابر تغ اهیگ تواند يم کيولوژيزیمختلف ف یرهایدر مس یدیژن کل

و  مقاومت یها سمیرا در شناخت مكان ما تواند يم يو طوالن ديشد یها در تنش یدیکل یها ژن نیچن ييشناسا

 .دينما یاري سمیتحمل در سطح متابول
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 مطالعات انجام گرفته -4-2-41

 مزیمثال مونز و ج یصورت گرفته است. برا یاديمطالعات ز يزراع اهانیبر گ یشور تنش ریرابطه با تاث در

موالر(  يلیم 611نمک ) یگندم و جو قادر به جوانه زدن در غلظت باال مانند یايز یها گزارش کردند که گونه

تنش  قيبذر از طر يجوانه زن یوبر ر یرشد کند. تنش شور یسطح از شور نيتواند در ا ينمچه  شهيهستند اما ر

گشته  ييبه عدم تعادل در جذب عناصر غذا ديو کلرا ميسد یها ونيباعث کاهش جذب آب شده و با تجمع  یاسمز

 (.Kaymakanova, 2009; Blum, 1988) دگرد يم تیو منجر به سم

 زارش نمودند که غلظتگ (2113) 2آتمن و همكاران
+

Na
 شيافزا یدار يبه طور معن یشور طيدر بذر در شرا 

K زانیم و
باعث  یدارد. تنش شور يمنف ریتاث وماسیب یبر رو ی. شورابدي يکاهش م یتنش شور ریتحت تاث +

 ديغلظت کلر شي(. با افزاJamil et al., 2005گردد ) يم شهيو ر ييهوا یها دار در ارتفاع و وزن اندام يکاهش معن

ماده خشک  دیدر رشد و متوسط تول ردیگ يقرار م یشور ریتحت تاث شهياز ر شتریب ييهوا یها رشد قسمت ميسد

 (.Naseer et al., 2001) ابدي يم شيافزا یدار ينسبت به ساقه به طور معن شهير

شوند  يم دیفتوسنتز تول قيرها هستند، به طور عمده از ط رشد سلول یها، که از جمله مواد الزم برا دارتیکربوه

قرار  یدر معرض تنش شور يجوانه زن ليکه در اوا ياهانیفتوسنتز معموالً در گ ندياست که فرا يدر حال نيو ا

)تا  ی( گزارش کردند که سطوح تنش شور1994و همكاران ) حنفي .(El-Gamal, 2000) است نيیپا رندیگ يم

3111 ppmتروژن،ین یو عملكرد دانه(، محتوا اهیوزن خشک گ اه،یرتفاع گا لی)از قب یخاص رشد یها يزگي( و 

 یقندها یمحتوا ابدي يم شيافزا یکه شور يکه زمان يدهد، در حال يدانه کاهش م اهیس اهیرا در گ نیو پروتئ میپتاس

% منجر به کاهش 6/1تا  ی( نشان دادند که سطح شور1994) Kotb El-Gammal. ابدي يم شيافزا زیکل ن

دانه  اهیکل در س یها دراتیبذر، تعداد شاخه، وزن خشک، عمكلرد دانه، روغن و کربوه يدر جوانه زن یدار يمعن

. تفايکاهش  NaClسطح  شيمحلول و نامحلول با افزا یها نیو ساقه، پروتئ شهيگردد. در مقابل وزن خشک ر يم

(. عملكرد بذر و Hajar et al., 1996کرد ) کيدانه تحر اهیرا در س نیکل و پرول یها دراتیتجمع کربوه یشور

 یاریآب در طول آب یشور شيافزا جهیمصرف آب براساس عملكرد روغن و بذر به سرعت در نت ييروغن و کارا

 Calendula officinalis L یها و تر گل شکوزن خ ی(. تنش شورGhamarnia et al., 2012) افتيکاهش 

                                                             
2 . Othman et al., (2002) 
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را  يمواد معدن یو محتوا یاز صفات رشد يبرخ یشور نی. همچن(Khalid and da Silva, 2010) .را کاهش داد

 (.Khalid and Cai, 2011کاهش داد ) مویدر ل

 یکننده شور بيآب ممكن است به علت مواجهه با سطوح تخر یشور ماریت طيعملكرد دانه در شرا کاهش

گردد  يها م در ساقه و برگ ژهيها، به و کاهش رشد و نمو سلول جهیباشد که منجر به کاهش فشار تورگر و در نت

(Kaufmann and Eckard, 1971رشد سلول .)قرار  یتنش شور ریبوده که تحت تاث ندهايفرا نيتر جزو مهم ي

 در کرد اظهار( 2112) ژوزهکند.  يم دایکاهش پ زیها ن اندازه برگ اي اهیها، ارتفاع گ . با کاهش رشد سلولردیگ يم

 تنش، با مقابله جهت شده سنتز مواد بیشتر تخصیص و ها سلول مناسب انستورژس عدم شوری تنش تحت گیاهان

 در و ها سلول عادی ی توسعه از مانع توانند مي همگي تنش از فرار های مكانیسم نیز و گیاه رشد ی دوره شدن کوتاه

کل،  ونیسالیتبادل، سطح آسم زانی، مCO2دار  يمنجر به کاهش معن یتنش شور .شود گیاه ارتفاع کاهش نتیجه

 ,Misra and Srivastava) دي( گردMentha arvensis L. cv. MS 77) يژاپن یماده خشک و تر در نعنا

ماش سبز،  اهانیماده خشک در برگ گ دیباعث کاهش تول نیهمچن یشورتنش  طي(. کاهش فتوسنتز در شرا2000

(. Slama et al., 2007شد ) Pesquisa agropeulariaو  Sesuvium portulacastrum ،يدرخت یایلوب ا،یلوب

 یبر رو رآنیچرب ممكن است مربوط به تاث یدهای( و اسرفراریروغن ثابت )غ یبر رو یمختلف شور یمارهایت ریتاث

 زین یتحت تنش شور نیو پروتئ ييباشد. کاهش مواد غذا رفراریغ یها روغن دیتول سمیها و متابول ميآنز تیالفع

 (.El-Sherif et al., 1990عناصر باشد ) نيبه ا اهانیگ يسکاهش دستر لیاحتماالً به دل

+ یتنش شور تحت
Na و -Cl، جذب  لهیمعموال به وس یاسمز میتنظ+

Na و -Cl  از محلول موجود در خاک

ضرر در  يسازگار و ب یها از محلول یاديکردند که بخش ز شنهادی( پ2111و همكاران ) Balibreaشود.  يم جاديا

با تجمع  یاسمز میگردد. تنظ يحفظ م یکار تعادل اسمز نيشوند، که با ا يم رهیسنتز و ذخ اهانیگ یها برگ

(. کاهش رشد در Yeo, 1983کند ) يطلب م یو کربن کمتر یانرژ يآل یها نسبت به محلول يرآلیغ یها وني

اثر از کاهش و امر مت نيباشد که ا اهیگ یانرژ ريکاهش ذخا لیتواند به دل يم یتنش شور طيتحت شرا اهانیگ

 زیمختلف ن یها (. گزارشKerepesi & Galiba, 2000باشد ) يم اهیگ يسمیو متابول يستيز یها تیاختالل فعال

گندم، جو،  رینظ اهانیدر اکثر گ ييکاهش عملكرد نها نیماده خشک و همچن دیاز کاهش رشد، کاهش تول تيحكا

و زهتاب  ينی( )پوست Penuelas et al., 1997; Yang et al., 1990باشد ) يم یو پنبه در اثر تنش شور ایلوب
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جهت  یمقاوم به شور یها (. با توجه به مطالب ذکر شده لزوم انتخاب گونه1676نژاد،  کی؛ امام و ن1673 ،يسلمان

 ,Shanonباشد ) يم یضرور یعملكرد امر شتریب دیتول نیاز کاهش رشد و همچن یریجلوگ زیو ن شتریب یبهره بردار

1986). 

 يشيآزما کیدروپونیه طيدانه در شرا اهیس اهیبر گ یاثر شور ي( به منظور بررس1683و همكاران ) صفرنژاد

صفر  یها اعمال شده شامل غلظت یمشهد و سطوح شور پیدر مطالعه فوق ژنوت يمورد بررس پیانجام دادند. ژنوت

 یریگ دار صفات اندازه ياز کاهش معن ياکح جيبودند. نتا ميسد ديموالر کلر يلیم 211و  151، 111، 51)شاهد(، 

به  ييو ساقه، نسبت اندام هوا شهيو ساقه، وزن خشک ر شهيبذر، طول ر هیشاخص بن ،يشده شامل درصد جوانه زن

بود. کاهش سطوح فتوسنتز  یشور شيکل با افزا وماسیدر ب ياز روند کاهش يمطالعه حاک نيا جيبود. نتا شهير

 یبرقرار یبرا NaClغلظت  شيبا افزا یدر جهت کنترل و کاهش اثر تنش شور یانرژ از حد شیکننده و مصرف ب

تواند از علل عمده کاهش  يم يحفظ آماس سلول زیها و ن وني تیاز سم یریبه منظور جلوگ یو اسمز يونيتعادل 

 ,Kerepesi & Galibaسبز، گندم و جو باشد ) رهيدانه، ز اهیس رینظ اهانیاز گ یاریعملكرد ماده خشک در بس

2000; Hajar et al., 1996 .)که در  ييو اندام هوا شهيکاهش وزن خشک ر یذکر شده برا ليبا توجه به دال

 شيبا افزا شتریسطح برگ ب دیتول ،ييگرفت که اندام زا جهیتوان نت يگردد، م يکل م وماسیمنجر به کاهش ب تينها

در هنگام  يسمیممانعت از اختالالت متابول نیو همچن يونيو  یاسمز میاز برهم خوردن تنظ یریتعداد برگ، جلوگ

 وماسیو ب ييعملكرد نها شيافزا زیو ن یمقاومت به تنش شور جاديدر جهت ا يتواند راه حل يم اهیتنش توسط گ

 ش( نشان دهنده کاه1683صفرنژاد و همكاران ) شاتيآزما جي. نتا(Penuelas, et al., 1997گردد ) يکل تلق

نسبت به  چه اهیدر مرحله گ اهیگ شتریاز مقاومت ب تيحكا جينتا نيبود. ا یتنش شور شيشد با افزار یها شاخص

موالر  يلیم 151دانه تا غلظت  اهیس اهیبه دست آمده نشانگر تحمل گ جينتا چه اهیدارد. در مرحله گ يزن مرحله جوانه

 موالر مقاومت نشان نداد.  يلیم 111از  شتریدر غلظت ب يزن که در مرحله جوانه يبود در حال

چرب( و  یدهای)اس رفراریبر عملكرد دانه، روغن غ یشور ياحتمال ریتاث ی( بر روKhalid, 2015) مطالعه

و  39/4، 16/6، 53/1) یمختلف شور یها بود که تحت تنش جهینت نينشان دهنده ا زیدانه ن اهیس NPK یمحتوا

  و کیاولئ ک،ینولئیچرب ل یدهایسا مارهای. در همه تافتنديش بر متر( هر سه صفت مذکور کاه منسيز يدس 25/3
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 یشدند که تحت سطوح مختلف شور ييشناسا فرار ریغ یها روغن يچرب اصل یدهایبه عنوان اس کياستئار

 کرد. رییمقدارشان تغ

 Alam  وNaqvi
 در سطوح یشور شيو عملكرد ماده خشک با افزا اهیمشاهده کردند که ارتفاع گ( 1991) 6

 .افتيروزه کاهش  85دانه  اهیس اهیدر گ بر متر منسيز يدس 13/14و  68/9، 39/4، 95/1

 151، 111، 51) ميسد ديدر چهار غلظت کلر یا دانه مطالعه اهیبر س یاثر شور ي( به منظور بررس1691) يفتاح 

درصد  یتنش شور شيا افزابه دست آمده نشان داد ب جيانجام داد. نتا کیدروپونیه طيموالر( در شرا يلیم 211و 

در  وماسیو ب شهيبه ر ييو ساقه، نسبت اندام هوا شهيبذر، طول و وزن خشک ر هیشاخص قوه نام ،يزن جوانه

 تر از مرحله مقاوم یا چه اهیدانه در مرحله گ اهیمطالعه س ني. براساس اافتيکاهش  یدار يدانه به صورت معن اهیس

مقاوم  مهیندر گروه  يزن يدانه در مرحله جوان اهی(، س1691فر و همكاران ) یقادر شياساس آزما است. اما بر يزن جوانه

 قرار گرفت.  یحساس به شور اهانیدر گروه گ اهچهیو در مرحله گ یبه شور

 دیو اس ميسد ديکنش کلر هم دانه انجام گرفت بر اهیس در( 1689و همكاران ) يکه توسط قربانلي پژوهش در

ها  برگ یفتوسنتز یها زهی(، مقدار رنگشهيو ر يي)وزن تر و خشک، طول اندام هوا یرشد یهابر پارامتر کیآسكورب

 یا گلخانه طيرا در شرا شهيو ر ييدر اندام هوا نیروتئمحلول و پ یها(، مقدار قندها دیکاروتنوئ و کل، a ،b لی)کلروف

)شاهد و چهار غلظت  ميسد ديکلر مختلف یها در معرض غلظت اهانیقرار گرفت. در مطالعه فوق گ يمورد بررس

که فقط  ياهانیموضوع بود که در گ نيا انگریحاصل ب جيگرفتند. نتا )دو غلظت( قرار کیآسكورب دی( و اسميسد ديکلر

رشد،  یپارامترها ميسد ديغلظت کلر شيشاهد، با افزا اهانیبا گ سهيقرار داشتند، در مقا ميسد ديکلردر معرض 

که در معرض  ياهانی. اما در گافتي شيکاهش و مقدار قند محلول افزا نیو مقدار پروتئ یتزفتوسن یها زهیمقدار رنگ

 م،يسد ديکلر كساني یها در غلظت ميسد ديبا فقط کلر سهيدو عامل قرار گرفته بودند، در مقا نيزمان ا هم

فوق  جيرا نشان دادند. نتا یشتریب نیمحلول و پروتئ یو مقدار قندها یفتوسنتز یها زهیرشد، مقدار رنگ یپارامترها

و کاهش  یتحمل به تنش شور شي( باعث افزادانیاکس ي)آنت کیآسكوب دیاس یکه اسپر است نينشان دهنده ا

 شود. يدانه م اهیس اهیدر گ ميسد دياثرات مضر کلر

 

 
                                                             
3 . Alam and Naqvi, (1991) 
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 اهداف پژوهش -4-9 

 پژوهش عبارت بودند از: نياهداف ا يطور کل به

 دانه اهیس  پیژنوت 11 کيورفولوژبر صفات م یاثر شور يبررس .1

 .ارددانه د اهیس کيرا بر صفات موفولوژ ریتأث نيشتریکه ب یاز شور يسطح نییتع .2

 يها با صفات مورد بررس شاخص نيارتباط ا يتحمل تنش و بررس یها محاسبه شاخص .6

 یمتحمل و حساس به تنش شور یها پیژنوت يمعرف .4

 

 



 

Family name:Habibi Yengejeh                                                      Name: Aziz  

Title of Thesis: Evaluation of Nigella sativa genotypes for salinity tolerance 

Supervisors: Prof R. Asghari Zakaria & Dr M. Kamrani         

Advisors: Dr N. Zare & Dr L. Ghaffarzadeh Namazi 

Graduate Degree M.Sc.  

Major: Agricultural Engineering                                   Specialty: Plant Breeding 

University  Of Mohaghegh Ardabili      Faculty  Of Agriculture and Natural Resources 

Graduation date: 2018-2-3                                  Number of pages: 79 

Abstract: 

     The Nigella sativa L. is an Herbaceous herb, dicotyledonous and one-year-old herb belong 

to the Rununculaceae family. The vast applications of this plant in the food, pharmaceutical 

and cosmetic industries have been of particular importance. Evaluation of tolerance of black 

cumin genotypes to environmental stresses, especially salinity stress and its effect on different 

stages of growth on different traits and organs of black cumin, is an important factor in their 

selection for cultivation in different conditions. In this regard, an experiment was conducted to 

evaluate ten genotypes of black cumin for tolerance to salinity stress at three different levels 

(2.5, 5 and 7.5 dS/m) factorial experiment in a completely randomized block design with three 

replications in the Ardebil. The genotypes tested included Mashhad 1, Kazemin, Mashhad 2, 

Shabestar, Semirom, Tabriz, Ardestan, Isfahan, Khomeini Shahr and Shahreza. Treatment 

were made with sodium chloride solution at the concentrations mentioned, in the three to four 

leaf stages and in three stages. The results of analysis of variance showed that there is a 

significant difference between different levels of salinity stress and genotypes in terms of all 

measured traits at different levels of salinity stress at 1% probability level. Comparison the 

average of different levels of salinity stress for different traits showed that the highest 

reduction in measured traits was related to grain weight per plant (66.36%), root dry weight 

(56.32%) and grain weight per follicle (66.51%). Among genotypes, Kazemin genotype was 

the most tolerant genotypes in terms of grain weight per follicle, number of seeds per follicle, 

seed weight per plant and harvest index in salinity stress conditions and Shahreza genotype in 

terms of budding date, flowering date and maturity date, plant height, shoot and root dry 

weight, follicle number, seed weight per plant, 1000 seed weight and biological yield More 

tolerant than others was recognized for other genotypes. Analysis of salt tolerance indices 

showed that genotypes of Kazemin and Mashhad 2 were tolerant genotypes in all three levels 

of stress in terms of STI, GMP, MP and YI indices, and genotypes were susceptible are a 

Khomeini shahr and Shahreza genotypes. The results of cluster analysis in conditions without 

salt stress (control) showed that Shabestar, Tabriz, Mashhad, Mashhad 2 and Kazemin 

genotypes had better economic performance (seed weight per plant) than biological yield 

(shoot and root yield). The shahreza genotype at stress level of 2.5 and 5 dS / m was the most 

sensitive genotype to salinity stress, and  Mashhad 2, Tabriz and Ardestan genotypes were 

evaluated at 7.5 dS / m with the highest seed yield as tolerant genotypes. 
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