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 مقدمه 

محدوديت منابع آبي و  گیرد، سببمي نیمه خشک که اکثر مناطق کشور ما را در بر خشک وشرايط اقلیمي    

تولید محصوالت زراعي گرديده است. افزايش سريع جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذايي بیشتر امكانات 

مبادرت ورزند. موجب شده است که کشاورزان ن بت به زير کشت بردن اراضي دارای شرايط اقلیمي نام اعد 

های محیطي است که در ب یاری از نقاط جهان بويژه در ديمزارها و مناطق خشک شوری يكي از مهمترين تنش

های غلط شود و در ساير اراضي غیر شور نیز با سی تمو نیمه خشک به صورت معضلي جدی پديدار مي

تام ون و سیديگو،  ؛1997ي و همكاران، )کوردالتواند مشكل ساز شود آبیاری و مديريت زراعي ناکارآمد مي

  (.1997تام ون و همكاران،  ؛1997

پذير نی ت بنابراين هدف از اصالح گیاهان زراعي افزايش ايجاد مصونیت در برابر خشكي و شوری امكان   

غذايي رسد تولید مواد از طرفي ضروری به نظر ميباشد. ن بي پتان یل عملكرد و ربات آن در چنین شرايطي مي

میلیارد جمعیت جهان باشد. طبق  9سال آينده به سه برابر افزايش يابد تا بتواند جوابگوی  40جهان ظرف 

برند و با کمبود میلیارد از جمعیت جهان زير خط فقر به سر مي 5/1اعالم رسمي سازمان ملل در حال حاضر 

 محتوای از نظرو نیز  از لحاظ کیفیته بويژکمبود مواد غذايي عالوه بر کمیت ه تند.  مواد غذايي مواجه

خورد. در واقع تولید فراورده های گیاهي غني از پروتئین و غذاهای حیواني موازی با پروتئین نیز به چشم مي

نشاسته است که بر مبنای  تولید کلي جهان رشد نكرده است و رژيم غذايي در کشورهای در حال توسعه عمدتاٌ 

 آيد و مقدار پروتئین آنها پايین است. ای مثل سیب زمیني بدست ميگیاهان غده از گیاهاني مانند غالت و



باشد که در سرتاسر جهان تولید ( و خودبارور در مناطق سردسیر ميn2=14عدس يک گیاه زراعي ديپلوئید )   

گیاه در  درصد پروتئین از نظر ارزش غذايي حائز اهمیت است. منشاء اين 5/28شود و به دلیل داشتن مي

کشت مداوم ارقام با عملكرد پايین و های حاصلخیز خاور نزديک است و قدمتي به اندازه کشاورزی دارد. خاک

های زي تي ها و سازگاری اندک و همچنین عدم ربات عملكرد، ح اسیت به تنشواکنش ضعیف ن بت به نهاده

 ید عدس به ح اب آورد.عوامل پايین بودن سط  تول توان از مهمترينوغیر زي تي را مي

تواند هايي که در رابطه با عملكرد باال در اين گیاه وجود دارد ميشناخت عوامل مورر بر عملكرد و محدوديت   

های مهم برای م پر محصول باشد. از طرفي مقاومت به شوری يكي از ويژگياقدام مورری در راستای تولید ارقا

مقاومت ن بي هر ژنوتیپ به تنش شوری امری ضروری است )میبدی و قره باشد. بنابراين تعیین هر ژنوتیپ مي

 (.1381ياضي، 

به دلیل غیر يكنواختي خاک و عدم امكان کنترل عوامل محیطي در مزرعه، تحقیقات آزمايشگاهي اهمیت    

اعتماد بوده و  تواند قابلويترو ميتحمل شوری در شرايط اينای برای ارزيابي تحمل تنش در گیاهان دارد. ويژه

(. گزينش تحت شرايط درون شیشه 1997)ژانگ و همكاران، ای باشد اسب برای آزمايشات مزرعهجانشیني من

)ويجايان و  باشدها تحت تنش شوری مييک روش آسان و سودمند برای ارزيابي شمار زياد بذور و ژنوتیپ

و چون قرار گرفتن در معرض شوری بیش  (. آزمايش کشت تک گره نیاز به وقت کمتری دارد2003همكاران، 

(، بنابراين آزمايش تک 1995)مانز و همكاران،  کنداز يک ماه، تشخیص يون ويژه و آرار اسمزی را مشكل مي

 .(1997)ژانگ و همكاران،  شودهای متحمل به شوری توصیه ميگره برای گزينش ژنوتیپ



در اکثر مناطق ايران با توجه به غالبیت کشاورزی فارياب، منابع آب و خاک در معرض شهور شهدن ه هتند.    

 50تخمین زده شده که در مناطق شور ايران، میانگین کاهش عملكرد بر ارر شوری ممكهن اسهت بهه بیشهتر از 

متحمهل  يهاای مقهاوم هعه واريتههايجاد و توسه ،با اين تنش يكردها در مواجهه يكي از بهترين رودرصد برسد. 

در های مختلف عهدس ژنوتیپ حاصل از کشتهای تحمل شوری گیاهچه هدف از اين پژوهش ارزيابي است.

 مي باشد. در برابر تنش شوری و ح اس متحمل هایبه منظور شناسايي ژنوتیپ ایشرايط درون شیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

  بررسي منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عدس شناسيمشخصات گياه -1-1

باشد. بر اساس طبقه بندی کورن مي  Lens culinaris Medikعدس گیاهي از تیره بقوالت با نام علمي    

زير راسته ، fabacesراسته ، fabaceaeخانواده ،  vicieaeمتعلق به طايفه Lens ( جنس1981) کوي ت

rosidae ، ردهmagnolia magnoliphsida .است 

 آب و هوای مناسب برای كشت عدس -1-2

مرسوم است، که زراعت گندم میلي لیتر  400کمتر از دارای بارندگي ساالنه عدس به مناطق کم باران و    

توان درهوای سرد و بدون آبیاری کشت نمود و اين گیاه را مي (.1372)مجنون ح یني،  سازگاری خوبي دارد

های قارچي عدس شیوع بیماری زيادی رطوبت خاک باعث صدمه وتواند خشكي را تحمل کند. تا حدودی مي

 (.1372 )انوار،خواهد شد 

درجه سانتیگراد و نور زياد  30تا  18درصد و حرارت بین  50عدس برای رشد مناسب به رطوبت ن بي    

ي با های مختلف دارد و در اراضعدس سازگاری وسیعي به خاک(. 1990)ارسكین و همكاران،  نیازمند است

های (. ب یاری از ژنوتیپ1372)مجنون ح یني،  حاصلخیزی متوسط تا کم عملكرد خوبي خواهد داشت

)کوچكي و بنايان  باشدبرای آن مناسب مي 9تا  5/5حدود  pHعدس به شوری ح اس ه تند و خاکهای با 

 (.1372اول، 

اما (، 1374 )مصطفايي، کننديدرجه سانتیگراد برودت را تحمل م -25های عدس تا بعضي از ژنوتیپ   

تواند به معموالٌ در مقابل سرمای زياد زم تان خیلي مقاوم نی ت و زم تانهای سخت مناطق مرتفع را نمي



(. گیاه عدس در برابر رطوبت زياد ح اس بوده اما در برابر 1376)باقری و همكاران،  خوبي تحمل کند

  .(1370)ع گريان،  نشان دهدتواند تحمل خشكي و تنش رطوبتي تا حدودی مي

Lens culinarys       های وحشي بومي خاور نزديک و آسیای مرکزی است. گونهLens orientalis  در

شود (. تصور مي1993)سوئر،  شودسوريه، لبنان، اردن، عراق، ايران، افغان تان و آسیای مرکزی يافت مي ترکیه،

های دجله و فرات ب ترکیه و شمال سوريه و سواحل رودخانهکه اين گونه وحشي در مناطقي از جمله جنو

( و امروزه منبع عظیم تنوع ژنتیكي برای گ ترش دامنه 1993، )زوهاری و هف اندمورد کشت قرار گرفته

های مختلف محیطي های زراعي و بهبود مقاومت آن در برابر تنشمحدود ژنتیكي عدس زراعي و اصالح گونه

 (.2002)يي و همكاران،  روندبه شمار مي

  ويژگي های بوم شناختي و زراعي -1-3

ارقام غیر ح اس ساعت و يا بیشتر احتیاج دارد. البته  14عدس گیاهي است روز بلند که به طول روشنايي    

اين گیاه (. 1990؛ ارسكین و همكاران، 1993)ديوتا و همكاران،  شودنیز در بین آنها ديده ميبه طول روز 

تر از منطقه مديترانه به خوبي خود را با فصل سرد زم تان سازش داده و های جغرافیايي پايیندر عرض زراعي

 ها مانند آند در آمريكای جنوبي وجود دارد.اين سازگاری در کلیه اکوتیپ

مديريت های توان به طور قابل توجهي از طريق بهبود شیوهدر ب یاری از نقاط جهان عملكرد عدس را مي    

افزايش داد. تاريخ کاشت، کیفیت و مقدار بذر، فواصل و عمق کشت مناسب همراه با مديريت صحی  از نظر 

ها همگي در به حداکثر رساندن محصول سهیم ه تند. زمان تامین آب، استفاده از کود و کنترل آفات و بیماری

ها منجر به کاهش ه علت ريزش غالفمناسب برداشت برای عدس اهمیت فراواني دارد تاخیر در برداشت ب



درجه سانتیگراد و رطوبت ن بي مطلوب   14-22شود. دمای مطلوب برای تولید گل برای عدس عملكرد مي

( گزارش دادند که 1992تانک و همكاران )(. 1992شده است )زانگ و همكاران،  درصد گزارش 80-50

ع کم باعث ادامه رشد عدس با توجه به عادت گلدهي رطوبت زياد خاک و سط  باالی ازت در مناطق با ارتفا

شوند زودتر به مرحله رطوبت و کود مناسب کشت مي شود. گیاهاني که در مناطق بلندتر با مقدارنامعین آن مي

 گیرد.رسند. بنابراين رسیدگي اين گیاه تحت تاریر رطوبت خاک و مقدار کود مصرفي قرار ميگلدهي مي

 مراحل فنولوژيک -1-4

ماه کامل  5/3الي  5/2عدس در شرايط محیطي مطلوب سريع رشد کرده و چرخه زندگي خود را در طي    

رود تامین آب مورد نیاز با کند. زماني که گیاه وارد مرحله زايشي خود شده و به طرف رسیدگي پیش ميمي

از آنجايیكه عدس دارای رشد ( 1376)باقری و همكاران،  دهدانجام آبیاری تكمیلي عملكرد آن را افزايش مي

تواند رشد رويشي و زايشي خود را به مدت طوالني نامحدود است در صورت تامین رطوبت قابل دسترس مي

(. گزارشات مربوط به رابطه دوره رشد رويشي و زايشي با سرعت 1998)کوسمنوق لیو و موئلبائر،  ادامه دهد

دهد که همب تگي بین آنها منفي است. مطالعه بر روی دو رقم نمو دانه و ظهور اجزای عملكرد دانه نشان مي

روز  36روز بعد از گلدهي و تحت شرايط کمبود آب  41عدس نشان داده است که در شرايط آبیاری کامل 

 41و  46رسند ولي رسیدگي برداشت آنها به ترتیب ها به مرحله رسیدگي فنولوژيک ميبعد از گلدهي، دانه

 .(1375ن ب،   )دباغ محمدی افتدي اتفاق ميروز بعد از گلده

 

 



 های محيطيتنش -1-5

تنش از جنبه زي ت شناختي به هر گونه انحراف از حد مطلوب عوامل محیطي مورر که توان بالقوه صدمه    

. به هر گونه پاسخ (1376ود )قاسمي گلعذاني و همكاران شزدن به موجود زنده را داشته باشد، گفته مي

زنده در برابر تغییرات شرايط محیطي به صورت تغییرات شیمیايي، فیزيكي، فیزيكو شیمیايي و  موجودات

لويت، ) گويند که ممكن است برگشت پذير، برگشت ناپذير، جدی و يا غیر جدی باشدبیوشیمیايي کرنش مي

بهتر يک ( سازگاری را به عنوان سهم يک يا چند خصوصیت که باعث بقا 1980) (. همچنین لويت1980

های بعدی کند. سازگاری صفتي ارري بوده و به ن لشوند تعريف ميگونه در محیط دور از شرايط مطلوب مي

های ديگری را ها معموالٌ روی هم ارر متقابل دارند واغلب يک تنش محیطي تنش يا تنششود. تنشمنتقل مي

توانند بقای اينكه در حضور تنش تا چه حدی مي(. به توانايي گیاهان از نظر 1980)لويت،  نیز به همراه دارد

 (.1372)سرمدنیا،  گويندخود را حفظ کنند و يا چه اندازه رشد کنند مقاومت به تنش مي

 های محيطينواع تنشا -1-5-1

های فیزيكوشیمیايي. های زي تي و تنشنمايند: تنشهای محیطي را معموالٌ به دو دسته عمده تق یم ميتنش   

های اکولوژی و گیاه پزشكي های نوع اول شامل رقابت، حمله آفات و امراض به گیاهان است که در رشتهتنش

های خشكي، شوند. از بین آنها تنشگیرند. تنشهای نوع دوم به پن  دسته تق یم ميبیشتر مورد بحث قرار مي

ها را در ابعاد اين تنش 1-1اند. شكل تر بوده بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتهشوری و دما در سط  جهان گ ترده

 (.  1373؛ قاسمي گلعذاني، 1372)سرمدنیا،  دهدگوناگون آنها نشان مي

 



 

    های محیطيتنش

 

 ی زي تيهاتنش                                                                                      های فیزيكوشیمیاييتنش         

 شامل حمله آفات، امراض و رقابت

 دما                     تشعشع                      آب                 شیمیايي               فیزيكي      هایتنش

           ↓                         ↓                          ↓                       ↓                             ↓ 

 سرمازدگي                  ماورا بنفش               غرقاب                   نمكها                 الكتري یته        

 گرمازدگي                        مرئي             خشكي                  گازها                                 باد     

 يخ زدگي               قرمز    مادون                                              يونها                            فشار 

 يونیزه کننده                                     وغیره                     مغناطیس          

 وغیره

 (.1373 ؛ قاسمي گلعذاني،1372)سرمدنیا،  محیطي مختلفهای نمايش تنش -1-1شكل 

 تنش شوری -1-5-2

( شوری عبارت ت از غلظت بیش از حد عناصر معدني در محلول آب يا خاک که منجر 1980) لويتبه نظر    

شود. شوری به تجمع نمک در ناحیه ريشه شده و گیاه در جذب آب کافي از محلول خاک دچار اشكال مي



ترين عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط خشک و نیمه زراعي و آب آبیاری جزء عمدههای کخا

(. اين مشكل با تحمل به شوری کم اکثر گیاهان 1982)اسمیلي و نوت،  باشدخشک جهان از جمله ايران مي

ها محتوی مقاديری ک(. بدون استثناء کلیه خا1995؛ هاپكینس، 1993 )هارکمن، شودزراعي مهم پیچیده تر مي

شوند. های مادری ه تند که در ارر هوازدگي تولید و سپس وارد خاک ميها سنگنمک ه تند. منشاء اين نمک

باشد، لیكن در شور شدن ها عمدتاٌ به دلیل کیفیت سنگ مادری ميگرچه شوری بیش از حد برخي از خاک

ها د. يكي از عوامل ب یار مهم که در شور شدن خاکزراعتي اکثراٌ عوامل خارجي ديگر دخالت دارن  هایخاک

(. شور شدن 1990؛ فريتاژ و همكاران، 1370)علیزاده،  باشدب یار مورر است آبیاری غیر صحی  اراضي مي

های گرم و خشک چشمگیر تر از اقلیم های معتدل يا مرطوب است. زيرا در شرايط اخیر میزان اراضي در اقلیم

(. از 1370)علیزاده،  شودها از خاک ميد بوده و نفوذ مقدار زياد آب باعث ش ته شدن نمکبارندگي ن بتاٌ زيا

توان آتشفشانها، خشک شدن منابع نمک خاکها به غیر از سنگ مادری و آبیاری نادرست و با آب شور مي

زير زمیني شور باال های ها، باد و باران در حواشي اقیانوسها، آبهای جاری سطحي شور، سفرهدرياها و درياچه

 (.1373)جعفری،  آمده و غیره را نام برد

 اهميت مطالعه تنش شوری  -1-6

شود و مديريت غلط در تر ميبرداری گ ترده از منابع آب و خاک، به تدري  جدیم ئله شوری به علت بهره   

بنابراين درک نوع خ ارت ناشي گردد. برداری از منابع خاک و آب اغلب موجب گ ترش شوری رانويه ميبهره

 از انواع امالح که خود حاصل ترکیب کاتیونها و آنیونهای متفاوتند خود از اهمیت ب زايي برخوردار است

اقتصادی دچار  از لحاظ شوری خاک روستايي متارر از مشكل-جوامع کشاورزی (.1375شكاری،  )کريمي و

(. هرگاه بارندگي محدود باشد، نمک در خاکي که 1381میبدی و قره ياضي، میر محمدی ) بحران ه تند



يابد. )امالح( مقدار محصول کاهش مي شود و به دلیل افزايش شوریاند، ش ته نميگیاهان در آن ريشه دوانیده

گیرد دارای امالح محلول است که به هنگام تبخیر در طول زمان آبي که برای آبیاری مورد استفاده قرار مي

. مناطق وسیعي از سط  زمین به دلیل تحمل کم گیاهان زراعي ن بت به شوری و نبودن شوندمتراکم مي

 (. 1372باشند)حكمت شعار، های تحمل، برای کشاورزی غیر قابل استفاده مياطالعات کافي در مورد مكانی م

رويه رشد بيبا توجه به نقش شوری در کاهش عملكرد گیاهان از يک طرف و محدود بودن منابع تولید و    

های تحقیقات کشاورزی است. برای مقابله جمعیت از طرف ديگر، مقابله با مشكل شوری يكي از الويت

 :(1375)کريمي وشكاری،  بامشكل شوری سه ديدگاه عمده مطرح است

 پیدا کردن راههای مورر و کم هزينه در امر شیرين کردن آب درياها برای اهداف آبیاری. -1

 ز طريق ايجاد زهكشي و آبشويي که اين عمل خود نیاز به آّب غیر شور دارد.اصالح اراضي شور ا -2

 .يجاد گیاهان زراعي متحمل به شوریا -3

 پراكنش خاكهای شور در جهان و ايران -1-7

خاکهای شور در مناطق خشک و نیمه خشک، يعني در مناطقي که میزان بارش در آنها برای نیازهای تبخیر و    

شود و در مقادير مضر برای گیاهان نی ت وجود دارند. در نتیجه نمک از خاک آبشويي نميتعرق گیاهان کافي 

يابد. در عین حال مشكالت مربوط به شوری، محدود به مناطق خشک ونیمه خشک نی ت، در خاکها تجمع مي

از کل درصد  7تواند در مناطق نیمه مرطوب نیز تحت شرايط خاص بروز نمايد. حدود بلكه اين مشكل مي

های قابل کشت دنیا متارر از شوری در صد کل زمین 23های دنیا تحت تاریر نمک بوده و بیش از سط  زمین



(. شوری خاک و آبهای کم کیفیت و شور مشكل جدی در تولید 2004 هنداوی و همكاران، -)ال ه تند

میلیون هكتار زمین به  27 محصوالت کشاورزی در سط  جهاني ايجاد کرده است. بعنوان مثال در آسیا حدود

شود يا میزان اند، بطوريكه هیچ محصولي در آنها تولید نمينوعي تحت تاریر شوری آب و خاک قرار گرفته

های ها نشان دادند که يک سوم تمام زمین(. بررسي1381)بابائیان و تباراحمدی،  محصول تولیدی پايین است

ر( ممكن است با مشكل شوری درگیر باشند. اگر مشكالت میلیون هكتا 70)حدود  تحت آبیاری در جهان

ها ای نیز به اين دادهحاصل از نمک در اراضي غیر آبیاری مناطق نیمه خشک و مرطوب و محصوالت گلخانه

 تر خواهد شد.افزوده شوند ابعاد م اله مح وس

ود ن قاره وجیار کمي در ايشود و کشورهای ب بیش از يک سوم خاکهای شور دنیا در قاره آسیا يافت مي   

توسعه  نیزان خاکهای شور و قلیايي در مناطق خشک و نیمه خشک اير. دارند که با مشكل شوری مواجه نباشند

 250از  دهد. بخش عمده مناطق شور کمتردرصد از کل سط  کشور را پوشش مي 5/12يافته و سطحي معادل 

 (.1381ان و تباراحمدی، )بابائی کنندمیلي متر در سال باران دريافت مي

 های شور()خاک های تحت تاثير امالحماهيت وخواص خاک -1-8

 تعريف -1-8-1

هايي که نمک ی محلول در آنها وجود دارد. مانندهاهايي ه تند که مقدار زيادی نمکهای شور خاکخاک   

کلريد  کل یم، منیزيم، همراه با ها را نمكهای سديم،حاللیت آنها بیش از سولفات کل یم است. بیشتر اين نمک

گل اشباع يا عصاره  1(ECدهند. برای تعیین درجه شوری از هدايت الكتريكي )بیكربنات تشكیل مي سولفات و

ها دارد. چون جريان الكتري یته از داخل رابطه نزديكي با غلظت نمک ECشود. اندازه اشباع خاک استفاده مي
                                                           
1- Electrical Conductivity 



شود و آّب به خودی خود يک رسانای کم توان است. به طور قراردادی انجام ميها بوسیله حرکت يونها محلول

تجاوز کند. ب یاری از  ds/m4 شوند که هدايت الكتريكي آنها از خاکهايي شور يا متارر از امالح نامیده مي

رت از جمع ها عبازاری يا نمكي شدن زمین(. اصطالح شوره1370نیا، )حق بینندگیاهان در اين حد آسیب مي

شدن مقدار معیني از نمک محلول در نزديک سط  خاک است که در ارر آن قشر خاکي صالحیت خود را 

 اند، عبارتند از:دهد. مهمترين اين نمكها که به صورت يون آورده شدهبعنوان محل رشد و نمو گیاه از دست مي

Cl ،-2-آنیونها: 
4SO ،-2

3CO ،-3HCO ،-3NO ،-2
3SO ،-2NO ،-2

3SiO ،-F ،-OH  ،3
-BO کاتیونها: ؛+Na ،+K 

،+2Mg ،+2Ca ،+4NH ،+H ،+3Al ،+2Fe ،+3Fe ،+2Mo . 

گردد، کمتر است و عمدتاٌ سه کاتیون اصلي در عمل تعداد نمكهايي که تجمع آنها به شوری خاک منتهي مي

گیرد. يكي از خصوصیات سديم، منیزيم و کل یم و چهار آنیون کلر، سولفات، کربنات و بیكربنات را در بر مي

باشد در صورتي که ق مت اعظم يونهای محلول خاک، بارز خاکهای شور باال بودن غلظت يون سديم مي

درصد مقدار کل کاتیونها کمتر باشد، آن خاک، خاک  5کل یم و يا کل یم و منیزيم باشد و غلظت يون سديم از 

 یار زياد است و از اين نظر ق مت اعظم يونها در شود. قابلیت حل نمكهای سديم و کلر بشور مح وب نمي

 (. 1370)علیزاده،  دهندخاکهای شور را سديم و کلر تشكیل مي

 

 توزيع نمک در خاک  -1-8-2

ر ه تند، به نحوی که عمده محصول حاصل از چنین مزارعي از زارع شور از نظر پراکنش نمک متغیم   

(. شوری خاک يک 1993)کالیس،  آيدنوارهای شور به دست مينوارهای غیر شور و مقدار اندکي نیز از 

خاصیت رابت نی ت بلكه مقدار آن ن بت به زمان و مكان متغییر است. اين تغییر، افقهای مختلف پروفیل هر 



شود. عامل اصلي عدم توزيع يكنواخت نمک، نقل مكان آن همراه با حرکت آب در نقطه از خاک را شامل مي

رژيم رطوبتي خاک ب یار دينامیک است، در نتیجه توزيع نمک نیز متغییر است. حرکت خاک است و چون 

 (.    1370)علیزاده،  شود که توزيع نمک در پروفیل خاک يكنواخت نباشدصعودی و نزولي آب باعث مي

 مسائل و مشکالت حاصل از شوری خاک -1-8-3

 بندی کرد.قهتوان در سه گروه زير طبم ائل مربوط به شوری را مي   

شود. در چنین شرايطي افزايش غلظت نمک باعث باال رفتن فشار اسمزی محلول خاک ميتنش اسمزی:  -1

شوند، هر چند که خاک به ريشه گیاهان به سختي قادر به جذب آب و مواد غذايي مورد نیاز خود از خاک مي

 شود.فته ميگ خشكي فیزيولوژی اندازه کافي مرطوب باشد، به اين وضعیت اسمزی

يونها وجود خوردن تعادلي که بین ارر م مومیت: باال رفتن غلظت برخي از يونهای محلول خاک و يا به هم  -2

 Na ،-Br+های سمیت را يونآن گردد. بیشترين  دارد ممكن است برای گیاه م مومیت ايجاد کرده و مانع رشد

 .نمايندها ايجاد ميبرای گلیكوفیت Cl-و 

. 

راکندگي ذرات خاک: در شرايطي که يون سديم در خاک زياد باشد و يا ق مت اعظم يونهای جذب شده پ -3

توسط خاک را تشكیل دهد، ساختمان خاک به هم خورده و ذرات کلوئیدی خاک به آساني از همديگر جدا 

های گیاهان شوند و در نتیجه تخلخل خاک و هدايت هیدرولیكي آن نیز بشدت افت کرده و برای ريشهمي

 (.1999؛ گلین و همكاران، 1995)هاپكینز،  کندمشكالت تنف ي ايجاد مي



ای رشد گیاه افزايش بیش از حد يک نمک معین در محلول خاک به دلیل سمیت يوني  و يا عدم تعادل تغذيه   

نمک است نمايد. اما از آنجايیكه محلول خاکهای شور حاوی انواع مختلف را به طور مضاعف محدود مي

کلر يكي  (.2002)همائي و فدس،  سمیت يوني ن بت به تنش اسمزی سهم کمتری در کاهش رشد گیاه دارد

باشد و حضور آن به مقدار فراوان نه تنها به طور م تقیم موجب سمیت از آنیونهای غالب در خاکهای شور مي

-يي موجود در محلول خاک و گیاه ميگردد بلكه موجب بر هم خوردن تعادل )ن بت( میان عناصر غذاگیاه مي

(. برخي از اررات 2002)مانس،  گرددگردد. سمیت ناشي از کلر معموالٌ به صورت سوزاندن برگها ظاهر مي

باالی خاک در نتیجه کمبود ديگر مواد غذايي و يا در ارر متقابل با ديگر فاکتورهای محیطي مثل  Na+نامطلوب 

 (.2001)سیلبر بوش و بن اشر،  کندتشديد ميرا  Na+خشكي است که اررات سمیت 

 سنجش شوری آب و خاک -1-8-4

( mg/l) ( يا میلي گرم بر لیترmeqg/lواالن گرم بر لیتر )برح ب میلي اکي غلظت امالح خاک را معموالً   

محلول ( EC) گیری غیر م تقیم امالح خاک، سنجش قابلیت هدايت الكتريكيکنند. روش ديگر اندازهبیان مي

موس بر (، میليmhos/cm(. واحد هدايت الكتريكي موس بر سانتي متر )1373)جعفری،  خاک است

است و معادل آن در دستگاه اوزان و ( mhos/cmµ) ( و میكرو موس بر سانتي مترmmhos/cm) سانتیمتر

و قره  میبدی ؛1373)جعفری،  باشد( ميcS/m) ( و سانتي زيمنس بر مترdS/m) ( زيمنس بر مترSIمقادير )

 (.1381، ياضي

 تاثير شوری بر روی گياهان -1-9



های واکنشگیاه  در شود تابا افزايش غلظت نمک رشد کلیه گیاهان به تدري  کند گشته و باالخره متوقف مي   

(. توانايي زنده ماندن گیاهان در درجات مختلف شوری از نظر 1995 )برن تین،حیاتي متوقف گردد 

گذارد. عموماٌ در های گیاهي در خاکهای شور ارر مياکولوژيكي مهم است زيرا نتیجه آن در توزيع طبیعي گونه

-شود بلكه ارر آن بر روی رشد رويشي گیاه تعیین ميکشاورزی ارر شوری بر گیاهان بر ح ب بقا تعیین نمي

 (.1997)فالورس و يئو، شاورزی است در مفاهیم اکولوژی وکاز پارامترهای کلیدی مهم شود زيرا رشد يكي 

کند. بیشتر گیاهان در مرحله جوانه زدن مقاوم ح اسیت گیاه به شوری در طول فصل رشد دائماٌ تغییر مي   

باشند. در شرايط ه تند ولي در مرحله گیاهچه و مراحل اولیه پس از آن ح اس بوده و در معرض آسیب مي

های باالتر پتان یل آبي شود. در شوریجذب آب با تاخیر انجام مي شوری پتان یل آبي خاک کاهش يافته و

(. بذور 1991و باومن،  )کرامر يابدها نیز کاهش ميها و فعالیت آنزيمسلول پايین رفته و آبگیری پروتئین

كتر ای برخوردار از سرعت رشد که سريع به اليه کم نمگیاهاني با قابلیت تولید ريشه عمیق و با سی تم ريشه

زني آنها زياد ای آنها کند رشد بوده و يا مدت زمان جوانهرسد در مقاي ه با بذوری که سی تم ريشهخاک مي

ای از گیاهاني است که تحت است شانس بیشتری برای سبز کردن و رشد رضايت بخش دارند. پیاز نمونه

های جوان در میر گیاهچه ای سطحي درصد مرگ وزند ولي به علت سی تم ريشهشرايط شوری جوانه مي

های زراعي مختلف برای (. تكنیک1979همكاران،  )پاسترناک و مزرعه، قبل از استقرار آنها قابل مالحظه است

ها شامل استفاده از اند. اين تكنیککاهش خ ارت غلظت باالی نمک در اطراف بذور جوانه زده بوجود آمده

)پاسترناک و  باشندآبیاری سنگین بعد از بذر کاری و نظاير آن ميمالچ، کاشت و بذر کاری در داخل فارو، 

تر (. چنانچه گیاه در خاک استقرار يابد با گذشت زمان و در مراحل بعدی رشد به شوری مقاوم1979همكاران، 



ته شود. بنابراين اگر گیاه بتواند مرحله گیاهچه تا رشد اولیه را در يک خاک شور با موفقیت پشت سر گذاشمي

 (. 2007 )بهي زيره، و در آن استقرار يابد با افزايش سن تحمل آن به شوری افزايش خواهد يافت

زني بذور گیاهان مختلف نشان داده است که مطالعات مختلف در رابطه با اررات تنش شوری بر روی جوانه   

غیره به شدت تحت تاریر قرار  زني وزني، سرعت جوانهزني از ابعاد مختلف مانند درصد جوانهفرايند جوانه

(. 2000 همكاران، ؛ مر و1996الوادو، )بوئم و  شودمتوقف ميزني های باالتر، جوانهگرفته و حتي در شوری

زني تحت تاریر قرار داده و پارامترهای رشدی نظیر ای را نیز همانند مرحله جوانهتنش شوری مرحله گیاهچه

دهد. معمولترين و چه و سط  برگ را کاهش ميچه و ريشهخشک ساقهچه، وزن تر و چه و ريشهطول ساقه

ای ای که ق مت قابل برداشت شامل بخش علوفهآشكارترين ارر شوری تاخیر در رشد است. در گیاهان علوفه

است و يا در گیاهاني مثل ذرت که عملكرد به شدت بیوماس ب تگي دارد، متناسب با کاهش اندازه گیاه کاهش 

ترين ارر شوری برای زارعین کاهش عملكرد دانه يا بدون شک جالب توجه(. 1971 همكاران، )اتون و ديابمي

باشد. برای موس ات تولید بذر در ساير گیاهان ارر شوری روی رشد زايشي بويژه در گیاهان زراعي بذری مي

)جوانه  توام ارر آن در مراحل قبليباشد. ارر شوری در اين مرحله نتیجه نیز تاریر شوری در اين مرحله مهم مي

ها در واحد سط ، کاهش ويگور گیاهان م تقر شده زني و استقرار و رشد رويشي( از طريق کاهش تعداد بوته

ها برای مرحله پر شدن دانه به همراه اختالالت متابولیكي در مراحل تشكیل گامتها، و کاهش تولید اسمیالت

 باشد.        ها از منبع به مخزن ميسمیالتباروری، پر شدن دانه و انتقال ا

ب یاری از محققان بر اين باورند که معیار تغییرات وزن خشک در شرايط تنش به وزن خشک در شرايط    

تواند به عنوان مهمترين معیار عادی )بدون تنش( و يا به عبارتي وزن خشک ن بي بخش هوايي و ريشه مي



اشرف و  ؛2000)مرو و همكاران،  ح اس و متحمل مورد استفاده قرار گیرد هایبندی ژنوتیپگزينش و طبقه

 (. 2005مک نیلي، 

( در سورگوم نشان دادند که عملكرد در شرايط شوری به دلیل کاهش وزن 1984فرانكويس و همكاران )

ر از رشد دهد که در سورگوم رشد رويشي بیشتيابد و اين نشان ميها کاهش ميها و نه تعداد خوشهخوشه

 شود. زايشي از شوری متارر مي

مطالعات انجام يافته در ارتباط با ارر تنش شوری بر خصوصیات زراعي گیاهان، حاکي از ارر منفي و کاهنده    

(. بايد گفت که 2001 ،ای گیاهان است )اشرفشوری بر میزان وزن تر و خشک بخش هوايي و سی تم ريشه

از تغییرات  آورند.درجاتي از شوری را برای گیاهان متحمل فراهم مي سازوکارهای متعددی امكان تحمل

)محمودزاده  توان به سی تم ريشه طويل و گ ترده اشاره نمودمورفولوژيک در راستای افزايش تحمل شوری مي

( اعالم نمودند با افزايش شوری ن بت اندام هوايي به ريشه 2001(. ال فولي و همكاران )2007و نائیني، 

 يابد.   فزايش يافته و حجم ريشه کاهش ميا

های ذرت ن بت به ق مت هوايي آن ( دريافتند که ريشه1991) باومن درآزمايشي روی ذرت، کرامر و   

دارای ح اسیت کمتری ن بت به شوری ه تند. آنها گزارش کردند سطوحي از نمک که از رشد  ق مت 

( نیز ارر شوری روی 2004تاریری نداشت. سكیب و همكاران )ها کرد روی رشد ريشههوايي جلوگیری مي

رشد ريشه را منفي گزارش کردند. البته بايد خاطر نشان کرد که در ب یاری از مطالعات ارر شوری روی رشد 

ها را تحريک کنند، در توانند رشد ريشهها ميريشه گیاه به غلظت نمک ربط داده شده است. بعضي از غلظت

 نمايند. به عنوان مثال هاسون و پولجاکف مايبر )نقل از بابائیان و تبار رشد ساقه جلوگیری ميصورتیكه از 
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Abstract   

In order to study the in vitro salinity tolerance of the lentil genotypes, a factorial experiment based on the 

completely randomized design was conducted using plantlets from six lentil genotypes including Filip96-

4L, ILL7946, Filip96-9L, Filip82-IL, Filip92-15L and Filip92-12L. Salinity factor included 0, 20, 40, 80, 

100 and 120 mM NaCl. Single nods of 4-weeks aged plantlets from in vitro germinated seeds cultured as 

reverse cultures in MS medium containing 5 μM IAA + 1 μM KN and various NaCl treatments. 30 days 

after culture, measurement of different plant growing traits was performed. Results of the analysis of 

variancets showed that there was significant difference (p<0.01) among the all salinity levels for the all 

traits. Significant difference among all the genotypes was observed for the all traits, as well. Interaction 

effect of salinity × genotype was significant (p<0.01) for the all traits except for the stem (shoot) and root 

length and for the number of root (p<0.05). Results of the mean comparisons showed that with increasing 

salinity levels, amount of the traits were decreased and for the majority of traits, Filip 96-9L genotype had 

high mean than other genotypes. Based on the indices of tolerance, Filip 82-IL genotype had the least 

amount of decrease in the mild stress and ILL 7946, Filip 92-12 and Filip 92-15L genotypes had the highest 

amount of decrease. In the severe stress conditions, ILL 7946 genotype showed the greatest decrease and 

Filip 82-IL, Filip 92-12L, and Filip 92-15L genotypes had the least amount of decrease. Over all the Filip 

96-9L genotype was the best one because included the highest amount of all traits between all studied 

genotypes.    
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