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    چکيده

ترین عوامل محدود كننده رشد گياهان در اكثر نقاط كشور خصوصاً مناطق خشک و شوري خاک و آب آبياري از عمده

 باشد.گندم یكي از محصولات مهم جهان است و یكي از غذاهاي اساسي بيش از یک سوم جمعيت دنيا مي باشد.نيمه خشک مي

در آزمایشگاه كشاورزي دانشگاه  3131تكرار در سال  4هاي كامل تصادفي با این آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک

و   fgs، زرین، اروند، 303، سرداري 13رقم شهریار، سرداري، سرداري  8ورهاي آزمایش شامل پيام نور اروميه به اجرا در آمد. فاكت

دسي زیمنس بر متر محلول كلرید سدیم و بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد  36و  32، 8، 4، 2، 0سطوح شوري   6و  2آذر 

وزن خشک ساقچه، وزن خشک گياهچه، طول ساقچه و داري را بر وزن خشک ریشچه، كه سطوح مختلف شوري اثر بسيار معني

وزن خشک ریشچه، وزن خشک ساقچه، وزن خشک گياهچه، طول ساقچه و طول طول ریشچه داشتند. با افزایش شوري صفات 

 ds/m 36كاهش یافتند به طوري كه بالاترین مقدار هریک از صفات فوق از تيمار شاهد و كمترین مقدار از سطح شوري ریشچه 

هاي متفاوتي داشتند. ارقام هاي متفاوتي از خود نشان دادند و مقاومتت آمد. ارقام مختلف نيز در سطوح شوري مختلف، پاسخبدس

 ds/m 36كنند و در شوري را تحمل مي ds/m 32زرین، اروند و سرداري نسبت به شوري تحمل بيشتري داشته و شوري حداكثر 

 باشند. ارقام حساس به شوري مي 303و سرداري  2درصد بود و ارقام آذر  60كاهش مقدار صفات این ارقام بيش از 

 

 . گندم، رقم، تنش شوري :کليدي واژگان

 

  مقدمه

 

درصد كالري و  63 -88دهد. از مصرف نان گندم گندم غذاي اصلي مردم را در بسياري از كشورهاي جهان تشكيل مي 

شود و با توجه به رشد جمعيت كشور و جهان و كمبود كنوني غذا درسطح دنيا، ميدرصد پروتئين دریافتي انسانها تامين  88 -31

-گردد، از موضوعات مهم و قابل توجه ميبررسي تمامي راهكارهایي كه سبب افزایش توليد و استفاده بهينه از گندم توليد شده مي

تاثير شوري قرار دارد. بطور كلي براي مقابله با ميليون هكتار( از اراضي كشور تحت  38)نزدیک به  %31در حدود . ]30[باشد 

هاي شور است كه بسيار گران و نيازمند آب هاي زهكشي و آبياري زمينشوري، دو روش وجود دارد: روش اول تركيبي از سيستم

ان براي صفت باشد. شيوه دوم روش بيولوژیكي است كه در آن با كمک اطلاعات فيزیولوژیک و معيارهاي گزینش، گياهشيرین مي

زني و همچنين رشد ریشچه و ساقچه در بسياري . بررسي اثر شوري بر سرعت و درصد جوانه]3[شوند مقاومت به شوري اصلاح مي

ها است. زني یک آزمون قابل اطمينان در ارزیابي تحمل بسياري از گونهاز گياهان زراعي نشان داده كه تنش شوري در مرحله جوانه

لذا این آزمایش با . ]3و  8[ گرددزني و همچنين كاهش رشد ریشچه و ساقچه ميكاهش درصد و سرعت جوانهزیرا شوري باعث 
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هاي هدف انتخاب ارقام مقاوم به شوري و توصيه براي كشت و تاثير تنش شوري بر ميزان رشد رویشي ریشچه و ساقچه ژنوتيپ

 مختلف در اروميه انجام گرفت.

 
 

  هاروش و مواد

 

هاي كامل تصادفي )كارهاي مربوط به هر بلوک جداگانه انجام شد( با ایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوکاین آزم

در آزمایشگاه كشاورزي دانشگاه پيام نور اروميه به اجرا در آمد. فاكتورهاي آزمایش شامل  3131تكرار در بهمن و اسفندماه سال  4

دسي  36و  32، 8، 4، 2، 0و سطوح شوري   2و آذر   fgs، زرین، اروند، 303رداري ، س13ژنوتيپ شهریار، سرداري، سرداري  8

درجه سانتي گراد استریل  310ساعت در داخل اتوكلاو با دماي  2ها به مدت زیمنس بر متر محلول كلرید سدیم بودند. پتري دیش

ه با قارچ كش ویتاواكس در بين آنها قرار داده عدد بذر ضدعفوني شد 21شدند. در داخل هر پتري دیش دو كاغذ صافي و تعداد 

هاي متعلق به هر تيمار ریخته و در طول اجراي آزمایش در داخل آنكوباتور و ميلي گرم از محلول 30ها مقدار شد. در پتري دیش

ختي در تكرار ساعت تاریكي كشت و  نگهداري شدند. به منظور یكنوا 30ساعت روشنایي و  34درجه سانتي گراد،  21در دماي 

آن اندازه گيري و در صورت نياز ميزان نمک تنظيم گردید. مقدار نمک لازم جهت  Ecآزمایش، پس از تهيه محلول غذایي ميزان 

   .]1[ متر اندازه گيري گردید Ecنهایي مجدداً با  Ecاستفاده شد و  3هاي فوق از رابطه تهيه محلول

 mg Nacl/L                                        640  ×Ec=         3رابطه   

 و چهساقه طول گيري شد.روز پس از شروع آزمایش صفات مورد مطالعه اندازه 30زني ظروف یادداشت شد و هر روز ميزان جوانه 

و ساقچه، براي محاسبه وزن خشک ریشچه . شد گيرياندازه مترميلي دقت با و مترسانتي حسب بر مدرج كش خط توسط :چهریشه

ساعت قرار داده شد و وزن خشک آنها از هر تكرار   48درجه سانتيگراد در آون به مدت  82در پایان آزمایش، جداگانه و در دماي 

بدست آمد.  توزین گردید. وزن خشک گياهچه، از مجموع وزن خشک ریشچه و ساقچه 3گرم شيماتزو 00003/0با ترازوي با دقت 

حاصل از اجراي این تحقيق با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته آماري انجام گرفت. تجزیه و تحليل آماري  هايتجزیه و تحليل داده

درصد صورت  1ها نيز توسط آزمون توكي در سطح و مقایسه ميانگين SAS ،MSTATCاي ها با استفاده از نرم افزار رایانهداده

 پذیرفت. 
 

 

 بحث  و  نتایج

 

-معني رقم بر وزن خشک ریشچه ×نشان داد كه اثر سطوح مختلف شوري و رقم و اثر متقابل شوري  نتایج تجزیه واریانس

(. مقایسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد كه با افزایش سطح شوري،  وزن خشک ریشچه كليه ارقام كاهش 3دار است )جدول 

(. 2( بدست آمد )جدول Ec=0 ds/mم از تيمار شاهد )گر 18/34داري یافت طوري بيشترین وزن خشک ریشچه با ميانگين معني

(. در شرایط غير شور 2درصد كاهش داد )جدول  1/18را  دسي زیمنس بر متر نسبت به شاهد وزن خشک ریشچه 36شوري 

(Ec=0 ds/m رقم اروند و شهریار وزن خشک ریشچه بيشتري داشتند و ارقام زرین، آذر )شتند. و سرداري در رتبه دوم قرار دا 2

تنش  در سایر تحقيقات نيز(. 2در حالي كه در تمامي سطوح شوري رقم زرین از بالاترین وزن خشک ریشچه برخوردار بود )جدول 

و  . محققان مختلف بر كاهش وزن خشک ریشچه]1[ هاي هوایي و ریشچه شددار وزن خشک اندامخشكي باعث كاهش معني

                                                           
1 - SHIMATZU 
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. مقایسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد كه با افزایش سطح شوري، وزن خشک ]8[ند اساقچه در اثر تنش شوري تاكيد داشته

( بدست Ec=0 ds/mگرم از تيمار شاهد ) 81/302داري یافت طوري بيشترین وزن خشک ساقچه با ميانگين ساقچه كاهش معني

(. در 2درصد كاهش داد )جدول  8/12دسي زیمنس بر متر نسبت به شاهد وزن خشک ساقچه را  36(. شوري 2آمد )جدول 

داري وجود تفاوت معني 2( رقم اروند وزن خشک ساقچه بيشتري داشت و بين این رقم با رقم آذر Ec=0 ds/mشرایط غير شور )

دسي زیمنس بر متر  ارقام سرداري و  4و سرداري در رتبه دوم قرار داشتند. در حالي كه در سطوح شوري تا  fgsنداشت و ارقام 

fgs الاترین وزن خشک ساقچه را داشتند همچنين در سطوح شوري بالا، بالاترین وزن خشک ساقچه از ارقام اروند، سرداري و بfgs 

دسي زیمنس بر متر  36. شوري ]3[ ها كاهش یافت(. با افزایش شدت تنش شوري تعرق و فتوسنتز برگ2بدست آمد )جدول 

( رقم اروند وزن Ec=0 ds/m(. در شرایط غير شور )2اهش داد )جدول درصد ك 6/11نسبت به شاهد وزن خشک گياهچه را 

، شهریار و سرداري در رتبه دوم قرار داشتند. در حالي كه در تمامي سطوح شوري 2خشک گياهچه بيشتري داشت و ارقام آذر 

افزایش تنش شوري، وزن خشک با  ها همدر سایر پژوهش(. 2دول ارقام زرین و اروند بالاترین وزن خشک گياهچه را داشتند )ج

درصد كاهش داد  6/16دسي زیمنس بر متر نسبت به شاهد طول ساقچه را  36شوري  .]6[ داري یافتگياهچه كاهش معني

و  13، سرداري 2طول ساقچه بيشتري داشت و ارقام آذر  fgs( ارقام سرداري و Ec=0 ds/m(. در شرایط غير شور )4)جدول 

سایر (. 2قرار داشتند. در تمامي سطوح شوري رقم سرداري بالاترین طول ساقچه را داشت )جدول  در رتبه دوم 303سرداري 

دسي زیمنس بر متر نسبت  36. شوري ]2[ و ساقچه كاهش یافت نشان دادند كه با افزایش تنش شوري، طول ریشچهمحققان نيز 

( رقم سرداري طول ریشچه Ec=0 ds/mر شور )(. در شرایط غي2درصد كاهش داد )جدول  6/40به شاهد طول ریشچه را 

در رتبه دوم قرار داشتند. در تمامي سطوح شوري رقم سرداري بالاترین طول ریشچه را  13و سرداري  2بيشتري داشت و ارقام آذر 

 . ]4[ كه افزایش تنش شوري، سبب كاهش طول ریشچه و ساقچه شد سایر محققان نيز نشان دادند(. 2داشت )جدول 

 
 

هاي مختلف شوريزني ارقام گندم تحت غلظتنتایج تجزیه واریانس صفات مرتبط با جوانه -1ول جد  

 MS درجه آزادي منابع تغيير
 طول ریشچه  طول ساقچه وزن خشک گياهچه وزن خشک ساقچه وزن خشک ریشچه

 31/0* 31/0** 86/3014** 61/2213** 32/2133** 1 بلوک

 23/6** 88/30** 16/1103** 11/2338** 43/2348** 8 رقم

 23/20** 88/6** 88/43180** 83/30863** 48/30043** 1 شوري

 18/0** 33/0** 81/621** 13/204** 14/203** 11 شوري× رقم 

 008/0 031/0 43/12 33/21 64/33 343 خطا

 38/3 81/1 01/1 63/6 01/1 - ضریب تغييرات )%(
 دارو غير معني %1،  %3ر در سطح احتمال دابه ترتيب اختلاف معني Nsو  *، **
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 رقم صفات مورد مطالعه× مقایسه ميانگين اثرات متقابل شوري  -2جدول 

 تيمار

 رقم(× )شوري 

 وزن خشک

 ریشچه

 گرم()ميلي

 وزن خشک

 ساقچه

 گرم()ميلي

 وزن خشک

 گياهچه

 گرم()ميلي

 طول

 ساقچه

 متر()سانتي

 طول

 ریشچه

 متر( )سانتي

 رقم                                  شوري
ds/m    

     

 a 1/332 c  00/34 b  10/206 d  33/1 cd  18/1 شهریار

 b 1/302 b 10/331 b 00/236 a 63/4 a 32/6 سرداري

 cd  21/82 cd  00/33 d  21/361 b  31/1 b  23/6 13سرداري 

 d 21/68 d 81/83 d 00/348 b 31/1 d 04/1 303سرداري ×                           0

 b  81/33 ab 21/333 b  00/233 b  02/4 bc  81/1 2آذر 
fgs c 10/88 b 10/330 c 00/383 a 42/4 cd 18/1 

 b  1/303 cd  21/81 c  81/386 e  81/2 cd  41/1 زرین

 a 81/333 a 81/328 a 10/248 c 60/1 d 38/4 اروند

 d  81/66 d  81/68 c  10/314 f  01/2 c  30/1 شهریار

 cd 81/83 a 21/306 a 00/388 a 40/4 a 00/1 سرداري

 d  21/68 d  81/83 c  00/313 d  12/1 a  31/4 13سرداري 

 e 00/14 d 21/81 c 21/328 b 31/1 a 88/4 303سرداري ×                           2

 c  81/81 c  81/81 b  10/363 d  31/1 b  33/4 2آذر 
fgs bc 21/88 ab 10/300 ab 81/388 b 88/1 a 32/4 

 a  00/33 d  81/83 ab  81/362 e  84/2 b  34/4 زرین

 ab 10/84 bc 81/32 ab 21/388 c 13/1 ab 12/4 اروند

 c  00/68 d  00/88 d  00/311 f  36/3 d  14/1 شهریار

 c 00/68 ab 00/83 bc 00/318 a 04/4 ab 06/1 سرداري

 c  00/63 cd  21/82 cd  21/343 d  01/1 a  34/1 13اري سرد

 d 00/16 cd 00/81 d 00/323 ab 80/1 c 08/4 303سرداري ×                      4

 bc  00/84 bc  21/81 bc  21/318 cd  06/1 c  30/4 2آذر 
fgs c 81/68 ab 81/30 b 10/318 b 16/1 c 01/4 

 a  00/32 cd  00/81 ab  00/361 e  10/2 bc  46/4 زرین

 b 00/83 a 81/34 a 81/381 c 10/1 c 14/4 اروند

 b  00/61 bcd  00/63 bcd  00/314 e  33/3 d  21/1 شهریار

 b 81/61 a 21/84 ab 00/310 a 36/1 ab 81/4 سرداري

 b  81/68 bcd  21/80 abc  00/313 cd  31/2 a  36/4 13سرداري 

 c 00/12 cd 00/68 d 00/333 b 63/1 cd 81/1 303سرداري      ×               8

 b  00/68 d  10/61 cd  10/310 d  88/2 c  33/1 2آذر 
fgs c 00/16 abc 81/88 bcd 81/311 b 46/1 cd 84/1 

 a  81/83 cd  10/68 ab  21/348 e  31/2 bc  26/4 زرین

 b 10/83 ab 21/80 a 81/313 c 34/1 c 36/4 اروند

 b  81/60 c  81/61 abcd  10/326 e  81/3 d  02/1 شهریار

 b 81/62 a 10/83 a 21/342 a 84/1 ab 14/4 سرداري

 b  21/61 bc  00/68 abc  21/311 d  82/2 a  81/4 13سرداري 
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 c 00/48 c 81/62 d 81/330 b 10/1 cd 61/1 303سرداري ×                    32

 b  10/62 c  21/61 bcd  81/321 d  86/2 c  63/1 2آذر 
fgs c 81/13 abc 81/63 cd 10/323 bc 16/1 cd 13/1 

 a  81/81 c  21/61 ab  00/313 e  06/2 bc  01/4 زرین

 b 00/61 ab 81/88 a 81/342 c 33/1 bc 31/1 اروند

 bc  10/13 b  81/41 abc  21/81 f  48/3 c  11/2 شهریار

 bc 10/43 a 21/18 ab 81/38 a 11/1 b 10/1 سرداري

 ab  21/44 b  81/14 abc  00/30 de  04/2 a  20/4 13سرداري 

 d 81/28 b 10/40 d 21/68 b 34/2 bc 31/1 303سرداري ×                         36

 bc  10/40 b  10/18 cd  00/83 d  21/2 b  20/1 2آذر 
fgs cd 21/14 ab 21/48 bcd 10/82 b 36/2 bc 34/1 

 a  81/13 b  81/41 ab  10/38 e  83/3 ab  66/1 زرین

 bc 10/43 a 10/18 a 00/33 c 11/2 b 46/1 اروند

درصد بر اساس آزمون توكي ندارند. 3دار در سطح احتمال اعدادي كه حروف مشابه دارند از نظر آماري اختلاف معني  
 

 

  :کلي گيري نتيجه

م را به نحو متفاوتي تحت تاثير قرار داد. با افزایش شوري خسارت به غشاها در ارقام حساس تنش شوري ارقام مختلف گند

( افزایش یافته و وزن خشک گياهچه كاهش یافت. ارقام اروند، زرین و سرداري از نظر صفات طول ریشچه، 303و سرداري  2)آذر 

 303و سرداري  2داشتند در حالي كه در ارقام آذر طول ساقچه، وزن خشک ریشچه، ساقچه و گياهچه بيشترین ميانگين را 

ترین رقم حساس 303و سرداري  2ترین ارقام و ارقام آذر كمترین ميانگين را داشتند بنابراین ارقام اروند، زرین و سرداري متحمل

درصد از  60از بيش  ds/m 36رشد خوبي داشته ولي در سطح شوري  ds/m 32گردند. ارقام متحمل تا سطح شوري معرفي مي

درصد اراضي قابل كشت كشور به درجات مختلف با مشكل شوري مواجه هستند، و  32یابد. از آنجا كه نيمي از رشد كاهش مي

ها شده و كاهش عملكرد را در پي داشته باشد لذا هاي شور سبب كاهش رشد گياهچههاي شور یا كشت در خاکاستفاده از آب

تخاب رقم مناسب در این مناطق به دليل محدودیت منابع آب شيرین و با توجه به درجه حساسيت مدیریت استفاده از آب و ان

 رسد.ارقام مختلف ضروري به نظر مي
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ABSTRACT 
Soil salinity and irrigation water are one of the main factors limiting the growth of plants in most parts of the 

country, especially in arid and semiarid regions. Wheat (Triticum aestivum L.) is an important cereal crop of the 

world. It is one of the staple foods for more than one third of the world population. This experiment conducted by 

factorial based on randomized completely block designs with 4 replications in 2014 in department of agriculture of 

Uromia Payame Noor University. The factors were 8 genotypes (Shahriar, Sardari, Sardari 39, Sardari 101, Zarin, 

Arvand, fgs and Azar 2 and 6 level of salinity (0 -2-4-8-12-16) ds/m from Nacl. The results showed that different 

levels of salinity had significantly effects on root dry weight, seedling dry weight, plantlet dry weight, stem length 

and root length. With increasing salinity stress traits of root dry weight, seedling dry weight, plantlet dry weight, 

stem length and root length decreased, so the highest and lowest value obtained from control and salinity level of 16 

ds/m treatment, respectively. The genotypes respond differently to salinity levels and had different tolerances. 

Genotypes of Zarin, Arvand and Sardari have more tolerance to salinity conditions and the genotypes tolerate up to 

12 salinity and in salinity of 16 ds/m, the reduction in traits value of these genotypes were more than 60%. 

Genotypes of Sardari 101 and Azar 2 were sensitive to salinity stress. 
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