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 مهمقد -1-1

در سطح  ؛ کهات با دوره رشد نسبتاً کوتاه و عملکرد باال استگیاهي از خانواده غلّ (.Zea mays L) ذرت با نام علمي

بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زير کشت بعد از گندم و برنج مقام سوم در واحد سطح جهاني از نظر میزان تولید 

دلیل تطابق و سازگاری باال با شرايط اقلیمي گوناگون در بسیاری از مناطق کشت ه است. ذرت برا به خود اختصاص داده

ای را در تأمین غذای انسان هو سهم عمدرود گرمسیری به شمار ميه شود و از محصوالت عمده مناطق معتدل و نیممي

 5)در حدود  های صنعتيعنوان ماده اولیه جهت فرآوردهه و بدرصد(  60-75در تغذيه دام و طیور )درصد(،  25-20)

کشت ذرت نیز در  سطح زيرِ به تولید بیشتر محصوالت کشاورزی و نیاز با توجه به جمعیت رو به رشد .باشددارا مي( درصد

 هزار هکتار در سال 354به  1371هزار هکتار در سال  60 ازدر کشور ما نیز است. ه زيادی يافتهچند سال اخیر توسع

ای نیز با سطح زير است. به همین ترتیب در ذرت علوفهتن رسیده 5/7تن به  1/4و عملکرد آن نیز از  استرسیده 1386

جايگاه خوبي را در بین محصوالت کشاورزی به  1386تن علوفه در هکتار در سال  50هزار هکتار و میانگین  142کشت 

حساس به شوری قرار دارد و کته که ذرت در رديف محصوالت نیمهاست. از طرفي با در نظر گرفتن اين نخود اختصاص داده

ما ايران  زباشد و از سوی ديگر توجه به اينکه کشور عزيو يا دارای عملکرد پايین مي های شور قابلیت کشت ندارددر زمین

اکثر  خشک که تقريباًهای نواحي خشک و نیمهشود و يکي از ويژگيخشک دنیا محسوب ميجزء نواحي خشک و نیمه

اين امر موجب کاهش عملکرد  و شودکه مصرف مي شود شوری اراضي و منابع آبي استهای زراعي ايران را شامل ميزمین

ر از شوری هستند و های کشاورزی متأثّبیش از يک میلیارد هکتار از زمین . در دنیاشوددر محصوالت کشاورزی ميو تولید 

های میلیون هکتار از زمین 18در کشور ما نیز بیش از  .باشدمیلیون هکتار مي 320آسیا از اين میزان حدود  هسهم قار

دريای خزر جز حاشیه ه شوند. بها با آب شور آبیاری ميدرصد اين زمین 10ر از شوری هستند و بیش از کشاورزی متأثّ

های مورد ... سهم قابل توجهي از اراضي کشاورزی و همچنین آب و فارس و ان، کرمانهای کشور از جمله خراسبقیه استان

شود. شرايط آب و فانه هر ساله بر میزان آن نیز افزوده ميشور بوده و متأسّاستفاده در آبیاری محصوالت زراعي شور و لب

ن مناطق باعث شده که دو عامل مهم زراعت يعني آب و خاک چندان از کیفیت خوبي برخودار نباشند. از سوی هوايي اي

جای  )هدايت الکتريکي( هازمیني کشور ارزيابي گردد، اکثراً از نظر کل امالح موجود در آنهای زيرديگر اگر کیفیت آب

مسئله در مناطق شور، اين  (Fao, 2008) فائو اساس گزارشبر(. 1387 )خاوری خراساني و همکاران، دبو نگراني خواهد
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-کنند که با مصرف نهادهاست. در نتیجه زارعین سعي مي درصدی عملکرد گیاهان زراعي شده 60الي  10 سبب کاهش

 65حدود ها گاهي اوقات هزينه اين نهاده ؛ کههای ناشي از شوری را جبران کنندهای بیشتر مانند کود، بذر و آب خسارت

های زيادی جهت جلوگیری از کاهش عملکرد حلهای اخیر راهشود. هرچند طي دههدرصد درآمد کشاورزان را شامل مي

های مهندسي ژنتیک به عنوان عامل اصلي گیاهان زراعي تحت تنش شوری مورد توجه قرار گرفته ولي استفاده از روش

فزايش ا (.and Tester, 2008 Munns) است رد شناسايي قرار گرفتهموفقیت، تولید و معرفي ارقام متحمل به شوری مو

تحمل  .(Pintman and Lauch, 2002شود )داده و سبب کاهش هزينه آبیاری ميتحمل به شوری نیاز به آبشويي را کاهش 

ژنتیکي های باشد. در حال حاضر تجزيهبه شوری يک صفت پیچیده ژنتیکي و فیزيولوژيکي و دارای توارث کمي مي

در نتیجه ما را بر  ؛ و(2004 روحي، )رضايي و پذيردصورت مي ي به نحوه کنترل ژنتیکي صفات کميمتفاوتي جهت دستیاب

تواند يکي از اين مي هاهايي انجام دهیم. تجزيه میانگین نسلدارد که در جهت رفع اين مشکل، مطالعات و پژوهشآن وا مي

 راهکارها باشد.

 خچه ذرتتاریو  أمنش -1-2

شمالي و  غذايي در آمريکای ترين زراعت جهت تأمین موادذرت اصليزی است. اولیه ذرت آمريکای مرکمنشأ  

ه است کدههای باستانشناسي در کشور مکزيک مشخص نمواست. پژوهشمرکزی و جنوبي قبل از کشف قاره جديد بوده

-يمردم محسوب م تنها به عنوان غذای اصلي ذرت نه. است سال قبل از میالد در آنجا کشت گرديده 4500 ذرت حدوداً

ی وبي، مرکزيکای جنآداب و مراسم مذهبي و تاريخ مردم در آمر گرديده، بلکه نقش و اهمیت بسیار مهمي در زندگي مردم،

 است. و شمالي داشته

سه تمدن بزرگ در آمريکای جنوبي و  منطبق با نمايد که اين سه مبدأوالدن سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر مي

اولیه ذرت را جنوب مکزيک،  واويلوف مبدأ .(گواتماال در Maya مکزيک، در Aztec درپرو، Incaاست )مرکزی بوده 

کند. پس از کشف قاره آمريکا ذکر مي )پرو، اکوادور، بولیوی(ی جنوبي آمريکای مرکزی، آمريکای جنوبي، مرکز آمريکا

ذرت وارد اسپانیا گرديد و از آنجا به ايتالیا و ساير کشورهای اروپايي گسترش يافت.  1493سال  کلمب درتوسط کريستف

 را گندم ترکي اين بوده که ذرت از آسیای صغیر يا مصر وارد اروپا شده بنابراين آن در ابتدا ورود به اروپا تصور بر

(Turkish Corn) ها در اوايل قرن شانزدهم به اندونزی، آفريقا، هندوستان و چین وارد نامیدند. ذرت توسط پرتقاليمي

به معني  Zoein لغتي يوناني است که ريشه آن Zea نامید. کلمه Zea mays رالینه ذرت  1737گرديد. در سال 

جه تو بادهند. یل صفوی نسبت ميت به ايران را به دوران شاه اسماعورود ذر (.1389 )نورمحمدی وهمکاران، زندگي است
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رود توسط حجاج ايراني از عربستان مال ميان که به گندم مکه معروف است، احتخص آذربايجبه نام اين گیاه در ايران باأل

 وارد شده باشد.

 اهمیت محصول ذرت -1-3

ر زود در بسیا وناگون،های بسیار زياد خود، به ويژه به دلیل قدرت سازگاری با شرايط اقلیمي گذرت به دلیل ويژگي     

 ر حال حاضرد ؛ ودتمام دنیا گسترش يافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زير کشت به خود اختصاص دا

ست، اشخص نمودهگردد. آزمايشات متعدد در نقاط مختلف دنیا ممیلیون هکتار از اراضي دنیا کشت مي 130در بیش از 

ارزش  ين مقام وست و باالترنظیر اباشد از نظر تأمین انرژی نیز بيار مطلوب برای دام ميای بسیکه علوفه آن ذرت عالوه بر

درصد از تولیدات جهاني ذرت  20-25باشد. نزديک به تغذيه مرغ و تولید تخم مرغ دارا مي مقايسه با ساير غالت دررا در 

درصد آن به  75 تا 60در تغذيه انسان،  ذرت(های مختلف )آرد ذرت، شیريني، کنسرو، فرني به صورت مستقیم در شکل

درصد تولید ذرت نیز  5عالوه حدود ه رسد. ببه مصرف غذای دام مي ... های مختلف مانند دانه، خمیر، پودر، سیلو وصورت

در  باشد.هم ميهای صنعتي ذرت بسیار مگیرد. ارزش غذايي فرآوردهمي قرار های صنعتي مورد استفادهجهت فرآورده

ز ذرت اتقطیری  کنند. در صنايعسازی از ذرت نشاسته، خوراک دام، شربت قند و روغن استخراج ميکارخانجات نشاسته

-ز ذرت به دست ميای درجه دوم نوع فرآورده 500آيد. امروزه بیش از از جوانه آن روغن به دست مي تخمیر شده الکل و

غال و زک، قطران و از چوب بالل نیز در تهیه اسید استی ... زی وهای ذرت در صنعت کاغذسازی، مقواساآيد. از ساقه

 (.1389 ،)نورمحمدی و همکاران گردداستفاده مي رود،سازی به کار ميفورفوران که در صنايع رنگ و الستیک

ی باشند. گرچه براساس برآوردهامکزيک مي برزيل، آرژانتین ومهمترين کشورهای تولیدکننده ذرت آمريکا، چین، 

بود که تولید بیني گرديده پیش (CIMMYT) المللي تحقیقات گندم و جوو مرکز بین (FAO) و کشاورزی سازمان غذا

میلیون تن خواهد رسید. ولي در عمل به دلیل بحران مالي چند سال اخیر  830به بیش از  2020جهاني ذرت در سال 

)مانند بیواتانول های آن میزان تقاضا و تولید ذرت که فرآوردههای انرژی افزايش جهاني قیمت حامل کشورهای صنعتي و

باشد به شدت از میزان قابل استفاده به عنوان سوخت زيستي مي دهد(تشکیل مي درصد سوخت خودروها را 12 که حدود

از نظر سطح برداشت  ذرت از نظر تولید باالتر از برنج و گندم و است. در بین محصوالت زراعي،بیني شده فراتر رفتهپیش

 (.1394 ،1انجمن غالت ايران) مقام دوم را پس از گندم دارد
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 2013برنج و گندم جهان در سال  ت،سطح برداشت و عملکرد ذر : وضعیت تولید،1-1جدول 

 کیلوگرم در هکتار(عملکرد ) هکتار(برداشت )سطح  تن() دیتولمیزان  محصول نام

 4944 176991927 875098631 ذرت

 4394 163463010 718345380 برنج )شلتوک(

 3115 216638762 674884372 گندم

  (1394 )انجمن غالت ايران،  

لغايت  1357)سال  تولید محصوالت زراعي با توجه به بررسي آمار وزارت جهاد کشاورزی سطح برداشت و میزان

هکتار  7861 از 61 -62سطح برداشت ذرت در سال زراعي  کهباشد میزان تولید ذرت در کشور ما بدين گونه مي (1392

 85/1به  62هزار تن در سال  84/20ای از رسیده و میزان تولید ذرت دانه 91 -92هکتار در سال زراعي  290015به 

بیشترين تولیدکنندگان  و ودهب 1384 -1386های بیشترين میزان تولید در سال است. رسیده 92میلیون تن در سال 

ترين یاه جزء عمده(. اين گ1394 ،و همکاران عبادزاده) باشندهای فارس، خوزستان و کرمانشاه ميذرت در کشور استان

 (.1375 )کريمي، رودمحصوالت مناطق معتدله، معتدله گرم، نیمه گرمسیر و مرطوب به شمار مي

خام،  سلولز 25/2چربي خام،  76/4آب،  32/13دهنده ذرت به صورت درصد شامل مهمترين ترکیبات تشکلیل 

 و 09/59 استه، نش47/2 ، دکسترين23/2 مواد غیر ازته که خود شامل قند 17/68پروتئین خام،  05/10خاکستر،  45/1

 (.1389 )نورمحمدی وهمکاران، باشددرصد مي 38/4 پنتوزان

 شناسی ذرتخصوصیات گیاه -1-4

و دارای يکساله های نر و ماده جدا بوده ولي بر روی يک پايه قرار دارند(، )بدين معني که گل 1ذرت گیاهي يک پايه

 ،Graninae خانواده ،4هاای، رده تک لپه3شاخه نهاندانگانزير، 2است. اين گیاه از شاخه پیدازادان 4Cمسیر فتوسنتزی 

با تنها گونه خود به  Zea جنساست. اين طايفه دارای هشت جنس است که  Maydeae و طايفه  Panicoideaeزيرخانواده

 دهد:اقتصادی مهمترين گونه اين طايفه را به شرح زير تشکیل مياز نظر  .Zea mays L نام

                                                 
1- Monoeciou 

2- Phanerogams 

3- Angioperms 

4- Monocotyledon 
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 Zea perennis (n=20) و ذرت دائمي Zea Mexicana (n=10) )مکزيک( ذرتشبه ،Zea mays (n=10) ذرت معمولي

از  ) Tripsakom و دار(، از تالقي بین ذرت)ذرت غالف Pod Corn نوعي ذرت به نام (.1389 )نورمحمدی وهمکاران،

راساني )خاوری خ است به دست آمده(Teosent)سلکسیکون از تئوسینت اجداد ذرت( بر اثر موتاسیون طبیعي و يا

 (.1387 وهمکاران،

 مورفولوژی و فیزیولوژی ذرت -1-5

 ریشه -1-5-1

 ندکريشه مي زدن فقط تولید يکباشد. جنین در موقع جوانهميهای افشان و دارای ريشه ذرت گیاهي است علفي

رويش،  وز بعد ازرچند  کند.و در عمق خاک نفوذ ميشد کرده و انشعاباتي تولید نموده که بسیار سريع ر )ريشه جنیني(

 لا مزوکوتیرگره  لینآورد. فاصله میان بذر و اواولین گره ساقه را به وجود مي گیاه در داخل خاک )در عمق بسیار کم(

(Mesocotyl) گردد. اين يمريشه نابجا خارج  3-7 که طول آن بسته به عمق کاشت متغیر است. از مزوکوتیل نامندمي

 کننده آب وتأمین ورد کهآدر ذرت به وجود مي را (Seminal Roots) ای اولیهها همراه با ريشه جنیني، سیستم ريشهريشه

ول خود ه از هر نقطه طگره ساقه ذرت يا حلقه نمو ريشه دارای قدرتي است ک اولینباشد. اول ميهفته  2-3 مواد غذايي در

-وجود مي ر زمین بهد در زيتواند تولید ريشه کند. بعد از آن، گیاه تعداد زيادی گره به فاصله بسیار کم بر روی ساقه خومي

ا بسته به هعداد آنتگويند.  ند که به آن گره انشعاب يا حلقه نموآيها فقط يک گره به نظر ميآورد که ظاهراً تمامي اين گره

های تاجي يشهريشه دائمي يا ر 4-16 تواندزمیني ساقه ميهر گره زيرباشد. عدد مي 6-10واريته يا هیبريد بین 

(Coronal) ا هعداد گره. هر چه تداردهای زيرزمیني و طول عمر گیاه رابطه مستقیمي وجود وجود آورد. بین تعداد گرهه را ب

 هایياد گرهزديررس و ديررس به دلیل داشتن تعداد  های نیمهاست. هیبريدتر یشتر باشد مرحله رويشي طوالنيب

ئمي ذرت های دايشهرتری است. رشد جانبي يافتهتر و توسعهای قویزيرزمیني نسبت به ارقام زودرس دارای سیستم ريشه

از  کند.ال ميمتر مکعب خاک را اشغ 2های يک گیاه ذرت تقريباً متری است. ريشه 5/2عمق سانتیمتر و در  120تا 

 آيد.جود ميوبه  (Brace Root یا Aerial) های هواييدومین تا هفتمین گره ساقه که باالی سطح خاک قرار دارد، ريشه

خاک  ر در داخلد گیاه بهتگردنعالوه براينکه باعث ميها روند. اين ريشهها در داخل خاک فرو ميتعداد بسیار زيادی از آن

 (.1389 )نورمحمدی و همکاران، مستقر گردد در جذب مواد غذايي نیز نقش مهمي دارند



 

 

 
 

 

 

7 

 ساقه -1-5-2

ای ه استوانهيک ساق دار و توپر ولي مستقیم و بدون انشعاب است. در حقیقت ساقه ذرتبند، گرهذرت دارای ساقه بند

سانتیمتر، ولي به  900 تا 30باشد. ارتفاع ساقه بسیار متغیر و بسته به شرايط اقلیمي بین طع بیضوی مياست که در مق

-ارقام قد ستند زيراهکوتاه متر طول دارد. امروزه محققین بیشتر در فکر به وجود آوردن هیبريدهای قد 5/1-3طور معمول 

اقه سش ارتفاع افت. کاهيها افزايش خواهد پذيرند و درنتیجه عملکرد آنبلند تراکم بیشتری را ميدکوتاه نسبت به ارقام ق

تعداد ) گرددا ميهشدن آنو ضخیمکوتاه  بلکه باعثگیرد. ها صورت نميذرت در يک گروه معین با کاهش تعداد میانگره

باشد و ره است که پر از مغز ميگ 21الي  8ماند(. ساقه ذرت دارای ر باقي ميها تقريبًا بدون تغییاندازه بالل ها،وانداره برگ

ستگي به طول عمر گیاه بها سانتیمتر متغیر است. تعداد گره 2-6از  هاارزش است. قطر میانگره ای بسیار بااز نظر علوفه

 .(1389، همکاران )نورمحمدی و رسدگره مي 20گره و در ارقام ديررس تا  8-10رس دارد در ارقام زود

 ذخیره  های هوايي گیاه،ذرت از نظر ارزش غذايي دارای اهمیت است و در نگهداری اندامهای توپر ساقه

-يم ا ايفارسیار مهمي بباشد، نقش افشاني که بیشتر از نیاز مصرفي گیاه ميساختماني قبل از گرده های غیرِکربوهیدرات

ه بذرت با توجه  (.1371 ،)قالوند گیرنداستفاده قرارميای در صورت نیاز در مرحله پر شدن دانه مورد کند. اين مواد ذخیره

م بوته، أثیر تراکهای فرعي يا پنجه نیز باشد که يک صفت ارثي است، ولي تحت تتواند دارای ساقههای مختلف ميتیپ

 (.1378 )کاظمي اربط، گیردهای بذر کاری نیز قرار ميشرايط آب و هوايي، خاک و روش

 برگ -1-5-3

گیرند. ها همانند ساير غالت به طور متناوب در دو طرف ساقه قرار ميساقه يک برگ قرار دارد و گره در هر گره

ها رگبرگ سانتیمتر است. 4-12ها سانتیمتر و عرض آن 50-80ها اند. طول برگها از غالف و پهنک تشکیل يافتهبرگ

باشد. متر ميمیلي 3-5است. لیگول برگ ذرت به طول موازی بوده و رگبرگ میاني توسعه بسیار زيادی يافته و برجسته 

های پیازی سطح زيرين پهنک صاف و روی آن پرزدار است. در اپیدرم سطح بااليي پهنک برگ، تعداد بسیار زيادی سلول

-دهند و پهنک برگ به طرف داخل خود پیچ ميها آب خود را از دست ميشود که در هوای گرم اين سلولشکل ديده مي

يابد و مقاومت گیاه نسبت به تشنگي ها به مقدار خیلي زيادی کاهش ميرد و به همین دلیل سطح تعرق به وسیله برگخو

ها از خصوصیات تقريباً ثابت گردند. تعداد برگها به حالت اولیه خود برمييابد. در شرايط رطوبت کافي برگافزايش مي

در ارقام خیلي ديررس است و تحت تأثیر شرايط محیطي مانند  48و تا  رسدر ارقام خیلي زود 6-8باشد و بین هیبريد مي

ها وجود دارد که تعداد برگ اصلي و طول دوره رشد رابطه مثبتيها در ساقه گیرند. بین تعداد برگگرما و رطوبت قرار نمي

 باشد.از هیبريدهای زودرس ميدر هیبريدهای ديررس بیشتر 
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 س، زودریمه)خیلي زودرس، زودرس، ن گروه تقسیم کرد هفتها هیبريدهای ذرت را نوزولیني براساس تعداد برگ

رارگرفتن قکند. نحوه يها فقط با تأثیر فتوپريوديسم تغییر مرس(. تعداد برگرس، خیلي ديررس، ديرديررس، نیمهمیان

  ه دارایکارد. هیبريدهايي با جذب انرژی خورشیدی د صفت ژنتیکي است که رابطه مستقیميبرگ بر روی ساقه يک 

ثر تولید ست. حداکاها به مراتب بیشتر های مورب هستند بهتر از هیبريدهای معمولي انرژی جذب کرده و عملکرد آنبرگ

-ش را برگیشترين نقآيد و در اين مرحله بهای شیری به دست ميها تا رسیدن دانهخالص فتوسنتز در مرحله ظهور سنبله

دهند، ه قرار ميورد استفادها نور را بهتر ماند. اين برگبااليي ساقه قرار گرفته يک سوم ه دارند که درعهده های جواني ب

-متر از برگکمیزان پتاس و  کنند، محتوای ازت و فسفرشان زياد استرا بهتر جذب مي 2CO و غني از کلروفیل هستند

 همکاران، )نورمحمدی و شوددرصدی عملکرد مي 40ها موجب کاهش اند حذف آنهايي است که زير بالل قرار گرفته

1389.) 

 آذینگل -1-5-4

که بر روی گره بااليي  باشدغیر متراکم مي 1نر به صورت يک پانیکل آذينافشان است. گلذرت گیاهي دگر گرده

باشند، يکي ها به صورت جفتي ميباشد. سنبلچهانشعاب مي 10-40سانتیمتر و دارای  15-40ساقه قرار دارد. طول آن 

اند. هر سنبلچه در قسمت تحتاني پیچ بر روی محور سنبله قرار گرفتهبه صورت مار ؛ کهبدون دمگل و ديگری با دمگل است

باشد که درون آن دو گل قرار دارد. هر گل دارای دو پوشینگ و شامل سه پرچم، يک تخمدان خود دارای دو گلوم مي

های منفردی در گردند و در اين صورت دانهها فعال مي)بعضي مواقع اين تخمدان باشدو دو لوديکول ميناقص و ابتدايي 

تر از دانه گرده ساير غالت ها بزرگدانه گرده تولید کند و اندازه آن 2000 تواند تاگردد(. هر پرچم ميسنبله نر مشاهده مي

 ها از پرچم رها روز قبل از ظهور ابريشم 5-7های گرده گردد. دانهقبل از بالل ظاهر مي )گل تاجي( آذين نراست. گل

کشد و بیشترين میزان دانه گرده در سومین روز بعد از شروع افشاني حدودًا بین يک تا پنج روز طول ميگردند و گردهمي

 گردند.گلدهي در مزرعه رها مي

های جانبي واقع است از جوانهتغییر شکل يافته احاطه شدههای بالل که بوسیله برگ آذين ماده يا سنبله ماده ياگل

های کننده بالل هستند. سنبلچههای تولیدگره انتهايي ساقه دارای جوانه 5-6گردد. معموالً های ساقه ظاهر ميبر روی گره

ط گل بااليي در باشند و شامل دو گل هستند که فقباشند جفت سنبلچه معموالً فاقد دمگل ميمادگي به صورت جفت مي

گیرند. در صورتي که گل پايیني بارور گردد، نظم قرار مي گردد و بر روی محور سنبله اصلي )چوب بالل(ها بارور ميآن

آذين ماده باشند. در انتهای گلهای ماده معموالً دارای پرچم و لوديکول نميخورد. گلها بر روی محور بالل به هم ميدانه

                                                 
1-Panicle 
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گردد در غیر ساعت بعد از باروری متوقف مي 24ها گردد. رشد ابريشم)ابريشم( ظاهر مي خامه مادگيکالله و قسمتي از 

های دانه بر روی بالل همیشه رسند. تعداد رديفسانتیمتر مي 50-70دهند و به طول اين صورت به رشد خود ادامه مي

 )نورمحمدی و باشدبنفش ميپرتقالي، قرمز و گاه آبي يا زرد، های سفید، به رنگ باشد. دانه در ذرت گندمه بوده وزوج مي

 (.1389 همکاران،

 ذرت مراحل رشد و نموّ -1-6

 باشد که به طور خالصه شامل:ذرت دارای دو دوره رشد رويشي و زايشي مي

ور گل و ظه (Vn) آخرين برگ ،(V2) دومین برگ (،V1) ، اولین برگ(VE) شامل سبز شدن :دوره رشد رويشي -1

 .(Tasseling) تاجي

، (R3) شیری مرحله، (R2) ممرحله تورّ ،(R1) های ابريشمي يا کاکل باللدوره رشد زايشي: شامل ظهور رشته -2

 (.1387 ،)خاوری خراساني و همکاران. (R6) رسیدن فیزيوژيکي، (R5) مرحله دنداني، (R4) مرحله خمیری

باشد. در شرايط مطلوب آب و هوايي، تندش معمواًل درجه سانتیگراد مي 32بهترين درجه حرارت برای رويش ذرت 

چه در درون غالف خود شروع به زدن برای دانه فراهم گرديد، ابتدا ريشهکشد. پس از اينکه شرايط جوانهروز طول مي 8-4

به رشد چه و کلئوپتیل نیز شروع چه، ساقهرشد نموده و ديواره بذر را شکافته و در خاک نفوذ و همزمان با رشد ريشه

کند. زماني که کلئوپتیل به سطح خاک رسید سرعت رشد نموده، ديواره دانه را سوراخ کرده و به طرف سطح خاک رشد مي

 )دائمي( گیاه از محل گره انشعاب به وجود  های تاجييابد. پس از ظهور کلئوپتیل در سطح خاک، ريشهآن کاهش مي

های در اليه ؛ کهباشدبرگ مي 5-6گردد که محور جنیني دانه دارای  رآوآيند. در بحث مراحل رويشي ذرت بايد يادمي

ها نیز همانند مريستم رويشي ذرت که نقش اصلي را در نزديک به هم در داخل کلئوپتیل قرار دارند. اين برگحدالمرکز مت

-5هوايي در  رايط مطلوب آب وگردند. در شهای هوايي ذرت را به عهده دارد، به وسیله اسکوتلوم حفاظت ميتشکیل اندام

ها حاصل فعالیت رويشي تشکیل برگ گردند.تواند داشته باشد تشکیل ميهايي که يک هیبريد ميهفته اولیه تمامي برگ 4

برگ جنیني ذرت بسته به طول  5گردند و ر ظاهر ميتر به طور تدريجي تا هنگام ظهور سنبله نَهای جوانساقه است. برگ

های يک گیرد که تمامي برگبرگ خواهد رسید. تغییر اعمال حیاتي مريستم رويشي وقتي انجام مي 23تا  13 عمر گیاه به

 گیرد. در اين موقع ساقه ذرت تمامي روز انجام مي 35الي  25در شرايط معمولي بعد از  ؛ کهگیاه تشکیل گرديده باشد

مريستم رويشي به مريسم زايشي با تشکیل گل تاجي و تا موقعي که باشد. تغییر وظیفه های خود را دارا ميها و میانگرهگره

کنند و سیستم شدن مي های پايیني ساقه شروع به طويليابد. در اين هنگام میانگرهيت نمود، ادامه ميرا رؤ بتوان آن
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ای اطراف بالل و سپس از های به طرف دانه در درجه اول از برگيابد. انتقال مواد ذخیرهای توسعه بسیار زيادی ميريشه

روز بعد از باروری، جنین دارای  45گیرد. حدود های باالتر از محل ظهور بالل و در مراحل بعدی از مغز ساقه انجام ميبرگ

گردد. ذخیره مواد غذايي در آندوسپرم بعد از های خود شده و کامل گرديده است و وارد مرحله استراحت ميتمام قسمت

 40ها حدود گردد. دراين هنگام میزان رطوبت دانهيابد و در هنگام رسیدن مورفولوژيکي متوقف ميمي چند هفته ادامه

 (.1389 )نورمحمدی و همکاران، باشددرصد مي

 اکولوژی ذرت -1-7

 خاک -1-7-1

 موادجذب  يافته و قدرتهای عمیق توسعههای مختلف رشد کند و به دلیل داشتن ريشهتواند در خاکذرت مي

 pH فت وخیزی، باتوان در اراضي متفاوت از نظر حاصلخیزی خاک توقع زيادی ندارد. ذرت را ميغذايي، نسبت به حاصل

 =6/5pH-7 با اضيگردد، ولي حداکثر عملکرد در ارکشت مي 8 تا pH 5 خاک کشت کرد. با وجود اينکه ذرت در اراضي با

 همکاران، )نورمحمدی و شودو در نتیجه باعث کاهش عملکرد آن ميحساس بوده  آيد، ذرت به شوری خاکبه دست مي

رای رم و داش خوب، غني از آهک، هوموس، گهای لومي که به حد کافي نرم، عمیق، دارای زهکِ(. ولي در خاک1389

ساسیت یشترين حذرت در بین گیاهان چهار کربنه ب (.1375 )کريمي، تهويه مناسب باشد، رشد و نمو خوبي خواهد داشت

به  زني رانهگام جواهای محیطي دارد. ذرت در هنگام جوانه زدن به شوری مقاوم است، افزايش شوری در اين هنرا به تنش

 (.1369 )ملکوتي و نفیسي، زني تأثیر ندارددرصد جوانهاندازد ولي بر تأخیر مي

 دما -1-7-2

رشد - درجه روز 2000تا  1500ارقام گوناگون آن بین درجه سانتیگراد است و نیاز دمايي  10دما پايه برای ذرت 

ترين باشد. مناسبگراد ميدرجه سانتي 37الي  20و برای رشد رويشي  18-20زني، متفاوت است. دمای بهینه برای جوانه

درجه  32تا  21ماه متوالي در سال بین  4تا  3کم به مدت  ای است که دمای آن دستِ محیط برای کشت اين گیاه، ناحیه

گراد شود میزان رشد گیاه کاهش و درجه سانتي 13(. اگر دمای اواسط تابستان کمتر از 1375 )کريمي، گراد باشدسانتي

وبت، (. در شرايط مطلوب رط1378 )کاظمي اربط، اگر کاهش دما طوالني شود، کشت ذرت در عمل غیر ممکن خواهد شد

روز  10الي  8در مدت  15-18و در درجه حرارت  روز 5-6درجه سانتیگراد در مدت  21زدن در درجه حرارت جوانه

 20الي  16درجه به مدت  10-12و در حرارت  روز 15الي  13در مدت  درجه رويش 12-13گیرد. در حرارت صورت مي

تری صورت رت خاک باالتر باشد، رويش در مدت زمان کوتاهگیرد. در شرايط رطوبت کافي، هر چه درجه حراروز صورت مي

های اولیه به آهستگي صورت درجه سانتیگراد جذب آب توسط دانه و ريشه 10از  ترزيرا در درجات پايین؛ خواهد گرفت
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درجه  15-16های گیرد. بعد از سبز شدن، ذرت به گرمای بیشتری نیاز دارد. رشد سريع ذرت در اين مرحله در حرارتمي

 تر از اين دما تأثیر منفي بر روی رشد ريشه و ساقه ذرت خواهد گذاشت. دما گیرد. حرارت پايینسانتیگراد انجام مي

در صورت ادامه درجه  های هوايي گیاه رنگ روشن به خود گرفته وشود که قسمتتر از اين درجه حرارت باعث ميپايین

ها باشد. نتايج پژوهشمي 4C اين يکي از اختصاصات گیاهان ؛ کهشودزرد ميهای هوايي گیاه حرارت پايین کلیه قسمت

های خنک به طور گیرد که روزهای گرم با شبشدن مواد خشک زماني صورت مياندوخته دکند که روند شديمشخص مي

در نتیجه کاهش مواد  های گرم در تناوب باشد باعث تشديد تنفس وگیرند. در صورتي که روزهای گرم با شبمتناوب قرار

درجه  10ز تر اجذب شده خواهد گرديد. چنانچه قبل از تلقیح نوسانات درجات حرارت بسیار زياد باشد و در شب به پايین

ها های نر دارد. در اينصورت بساکافتد و تأثیر منفي بر روی تشکیل اندامبرسد، رشدونمو گیاه به تأخیر مي گرادسانتي

درجه  35شود. گرمای بیش از ها بسیار ضعیف ميهای گرده کوچک و قدرت باروری آناينکه دانه خالي از گرده و يا

ماده تشکیل و در نتیجه تأثیر منفي بر روی عملکرد خواهد  شود که گل تاجي خیلي زودتر از گل آذينسانتیگراد باعث مي

 (.1389 )نورمحمدی و همکاران، گذاشت

 رطوبت -1-7-3

وبت نسبي سب، رطخود به آب زياد نیاز دارد. برای به دست آوردن علوفه منا که برای رشد و نموّذرت گیاهي است 

 زم استاگر هدف از کشت برداشت دانه باشد، آب فراوان، هوای آفتابي و تا حدودی خشک ال باال ضروری است و

را از راه تعرق از  گرم آب 37ي، حدود ذرت آبي، برای تولید يک گرم ماده خشک اندام هواي (. يک مزرعه1375 )تاجبخش،

 1000تا  800انه، (. اين بدان معناست که در شرايط مزرعه برای تولید هر گرم د1374 نژاد،)امام و نیک دهددست مي

-ق آن ميرآيي تعرّها، کاهای زيادی دارد که مهمتر از همه آناز نظر فیزيولوژيکي، ذرت برتری شود.گرم آب مصرف مي

براين نسبت بنا؛ کندواحد ماده خشک تولید مي 87/2واحد آب مصرفي، به طور متوسط  1000ذرت به ازای هر باشد. 

ن میزان دو برابر اي است. در گیاهاني مانند برنج، جو، گندم، يوالف و چاودار با مصرف در حدود 350ق آن در حدود تعرّ

چه رطوبت خاک هفته بعد از رويش، چنان 4-6(. 1376 ان،محصل و همکار)راشد شودآب، يک واحد ماده خشک تولید مي

 ايیني باقيپاندوخته شدن مواد در حد  درصد ظرفیت زراعي برسد، رشد گیاه متوقف و شاخص سطح برگ و 33-35به 

رحله بین نگیرد. م گردد که تلقیح به طور کامل در ذرت انجامهای تاجي باعث ميماند کمبود آب در مرحله ظهور گلمي

-ه آب ميرت نسبت بذترين مرحله زندگي ها از مواد غذايي )مرحله خمیری( حساسر شدن دانهها تا پايان پُظهور سنبله

 (.1389)نورمحمدی وهمکاران،  باشدروز مي 50 باشد )مرحله بحراني ذرت نسبت به آب( و مدت آن حدوداً
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 نور -1-7-4

د، تعداد های بلنشود. در مناطقي با روزروز کوتاهي تسريع ميهي آن در شرايط ذرت گیاهي روز کوتاه است و گلدِ

-کاظمي) افتدمي به تأخیر هي آن تا فرارسیدن روزهای کوتاهشود و گلدِيابد، انداره بوته بزرگتر ميهای آن افزايش ميبرگ

-اشته باشد، ميدوجود  باشد، در صورتي که دمای مناسب در دوره رشدمي 4C(. به دلیل اينکه ذرت يک گیاه 1378 اربط،

درصد  دو تا سه ای ذرتهتواند در مقايسه با ساير گیاهان از نور خورشید استفاده بیشتری کند. انرژی ذخیره شده در دانه

ه زيست تود ه در کلکند و انرژی ذخیره شدخود دريافت مي کل انرژی نوراني خورشید است که در تمام مراحل رشد و نموّ

 (.1389 )نورمحمدی و همکاران، شدبادرصد مي 6-8آن 

ان کاشت، قه، زمتواند در افزايش عملکرد ذرت مؤثر باشد انتخاب ارقام مناسب با اقلیم منطعوامل ديگری که مي

 باشد.میزان تراکم و تأمین عناصر مورد نیاز گیاه مي

 

 انواع آن تنش و -1-8

ها اين بعد رده شد.کار به بیولوژيک در مورد موجودات زنده بای است که اولین بار توسط دانشمندان علوم تنش واژه

ف يارد، تعردزنده را  وجوداتوه وارد آوردن صدمه به مواژه از علم فیزيک گرفته شد و آنرا به عنوان هر عاملي که امکان بالقّ

 م کرد:ه خواهیها اشارنمود. تعاريف مختلفي از تنش توسط پژوهشگران بیان شده که ما به چند نمونه از آن

مکن است م. تنش ي در محیط گیاه استيا سمّ ای از کمبود شديد يک نیاز اساسي يا فراواني ماده مضرّتنش نتیجه

 ساني قابلنش به آتها داشته باشد و واکنش گیاه به يک ني از چرخه زندگي گیاهان اثر بزرگتری روی آنطي مراحل معیّ

 (.2001، )ويز و همکاران تعیین نیست

محیطي  ستي وولوژيکي است که از تأثیر يک يا ترکیبي از عوامل زيیجه روند غیر عادی فرآيندهای فیزيتنش نت

ه ممکن است ب وصورت يک متابولیسم غیر عادی روی داده ه باشد که برساني ميتنش دارای توان آسیبشود. حاصل مي

 (.1372، شعارحکمت) و يا مرگ بخشي از گیاه بروز کند فت رشد، مرگ گیاهصورت اُ

توان مورد بحث قرار داد از نظر فیزيولوژيکي، تنش به مجموعه شرايطي اطالق های مختلف نیز ميتنش را از ديدگاه 

شود البته اين تعريف در همه شود که باعث تغییر در فرآيندهای فیزيولوژيکي گیاه و سرانجام صدمه زدن به آن ميمي

زا که بر عوامل تنشنباشد.  ر فرآيندهای فیزيولوژيکي الزاماً ممکن است برای گیاه مضرّتغیی راي؛ زشرايط صادق نیست

-و زيستي تقسیم ها را در سه گروه کلي فیزيکي، شیمیاييتوان آنفرآيندهای فیزيولوزيکي مؤثرند، بسیار زيادند ولي مي

های مغناطیسي تابش، غرقاب شدن، باد، میدانتوان به مواردی مانند، خشکي، دما، های فیزيکي ميبندی کرد. از تنش
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ها، سموم، شکُها، آلودگي هوا، فلزات سنگین، آفتهای شیمیايي نیز متعددند که از جمله مهمترين آناشاره کرد. تنش

در  ؛ کهگیرندهای غیر زيستي قرار ميهای شیمیايي و فیزيکي در گروه کلي تنشباشد. تنشاسیديته خاک و شوری مي

 اندقرار گرفته ...( و ويروس باکتری، های زيستي همانند رقابت آللوپاتي، حشرات، عوامل بیماريزا )قارچ،ها تنشآنابل مق

-کنند همانطور که برخي نیز اثرات تشديدزا در ترکیب با هم اثر يکديگر را خنثي مي(. برخي عوامل تنش1381 )علیزاده،

 (.1381)علیزاده،  سازدبا کمبود آب تنش بر گیاه را تشديد کرده و وضعیت را بدتر مي دمای باال همراه کنندگي دارند. مثالً

ی وقوع تنش با هم اثر متقابل دارند به آساني قابل زا در طي دورههای غیر زيستي هنگامي که ساير عوامل تنشتنش

 فیزيولوژيک، بیوشیمیايي، های محیطي در سطوحواکنش گیاهان به تنش(. 2001 بررسي نیست )ويز و همکاران،

-ها ميشدن به انواع تنشماندن نیازمند سازگارسلولي و مولکولي متفاوت بوده و گیاهان برای زنده آناتومي، مورفولوژيک،

مدت و مرحله وقوع تنش و همچنین وابسته به گونه  شدت،، ها بستگي به نوعرای سازش به تنشباشند. توان گیاهان ب

 (.2002 )مانس، گیاهي است

 تنش شوری -1-9

حداکثر از پتانسیل آب، خاک و گیاه در جهت ی های محیطي از جمله عواملي هستند که ما را در استفادهتنش 

از  (.1383 ،رحماني و )برزگر باشدها تنش شوری ميترين تنشکنند، از جمله مهموديت ميحداکثر تولید دچار محد

درصد اراضي  33 و با توجه به اينکه حدود شود خشک دنیا محسوب ميخشک و نیمهور ما ايران از مناطق آنجائیکه کش

درصد از اراضي تحت کشت با مشکل شوری مواجه مي  50ثیر شوری قرار دارد و در ايران نیز حدود أفارياب دنیا تحت ت

يکي از مشکالت  تنش شوریو از آنجا که  (2004 )کامکار وهمکاران، شودهر سال بر وسعت آن نیز اضافه مي باشند و

بنابراين از مهترين مشکالت کشاورزی در ايران شوری اراضي ؛ (Parida and Das, 2005) خشک استمناطق خشک و نیمه

بیشترين شوری در اراضي مشاهده  منابع طبیعي استان اصفهانهای مرکز تحقیقات کشاورزی و بر اساس پژوهشاست. 

و  شوديم عمدتاً از طريق آبیاری تأمین یاين مناطق آب مورد نیاز محصوالت کشاورز در شود که تحت آبیاری هستند.مي

از  کیفیت نامطلوب های بااز آبگردد تا زارعین به ناچار، دارای کیفیت خوب، برای کشاورزی، باعث مي مبود منابع آبک

خشک میزان بارش به اندازه نیمهدر مناطق خشک و چون  (.1385 ،و همکاران)افیوني  های شور استفاده نمايندجمله آب

کیلوگرم در هر متر مکعب نمک باشد.  4/0تا  1/0های مورد استفاده در آبیاری ممکن است که حاوی کافي نیست و آب

های آبیاری تن در هکتار نمک به خاک 60تا  1متر باشد ممکن است که  5/1تا  1اگر مقدار آب مصرفي در طول سال 

های حاصلخیز قزوين، های وسیعي از کشور ما ايران مانند دشت(. بخش1387 )دولتي، اين مناطق اضافه شود شده در

ور و اراضي حاصلخیز اطراف ای جنوب کشمغان، گرگان، گنبد، آزادگان، ورامین تا گرمسار، سیستان و فارس تا نوار حاشیه
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ريج قابل استفاده برای کشت و کار نخواهند بود. چنانچه رود در حال شور شدن هستند و واضح است که به تدزاينده

های غیر اقدامات سريع و جدی در کنترل اين مشکل به عمل نیايد سطح وسیعي از اراضي مناسب و قابل کشت به زمین

ر آن (. تعريف يک خاک شور را بايد با در نظر گرفتن نوع گیاهي که قرار است د1387 گردد )دولتي،قابل کشت تبديل مي

ت نمک در ناحیه ريشه به میزاني باالتر از حد شود که غلظي به خاکي شور گفته ميطور کله کشت گردد بیان کرد ولي ب

 دهدثیر قرار مينمک است که رشد گیاهان را تحت تأ ای حاویمتعارف رشد گیاه برسد. به عبارت ديگر خاک شور به اندازه

به خاطر زياد بودن تبخیر از سطح خاک، بارندگي کم، پستي  شوری خاک ممکن است مشکل(. 1385 )افیوني و همکاران،

های شور عامل اصلي ايجاد شوری باشد. در بیشتر خاکهای مادری ميسنگ های زمین، آبیاری با آب نامناسب وبلندی و

رصد از د 15بل تعويض بیشتر از های قلیايي، سديم قادر خاک (.2004 ،همکاران زورب ومقادير باالی کلريد سديم است )

های شور و قلیايي به دو طريق موجب شود. خاکاين امر موجب کاهش منیزيم خاک ميدهد و تبادالت يوني را تشکیل مي

 :شوندکاهش محصول مي

 شود.ل تعويض موجب پراکنش ذرات خاک ميسديم قاب -1

 (.1387 )دولتي، شودمي K+موجب کاهش و کمبود برخي از مواد از قبیل 2Mg + 2+Ca+ کاهش -2

ت زيابي کیفیبرای ار سه ويژگي عمدهبنابراين  باشدنظر مي با توجه به اينکه در کنار خاک مناسب کیفیت آب نیز مدّ

 گیرند که عبارتند از:آب آبیاری مورد استفاده قرار مي

ک ممکن است نم های موجود در آب آبیاری است. گرچه عموماًغلظت کل نمکط با شوری: اين خصوصیت در ارتبا-1

ته وجود داش در آب ها ممکن استشوری در نظر گرفته شود، اما انواع مختلفي از نمک أطعام )کلريد سديم( به عنوان منش

 باشد.

گیاهان  ي آن برثیرات سمّأت آور آن بر ساختمان خاک وديمي بودن: خطر سديمي بودن در ارتباط با اثرات زيانس -2

 حساس به سديم است.

اد باشد که باعث ايجکربنات مينیترات و بي ،کلر، بر، نیتروژن ها مثل سديم،ت: مربوط به اثر بعضي از يونسمیّ -3

 (.1385 ،همکاران )افیوني و شوندمسمومیت در گیاه مي

 های مقاومت به تنش شوریمکانیسم -1-10

ل است. به و يا تحمّ( )فرار های مختلف، متفاوت و به صورت اجتنابگیاهان در برابر تنشهای مقاومت مکانیسم

ر اين صورت از صدمات عنوان مثال، يک گیاه مي تواند از طريق موانع فیزيکي يا متابولیکي از بروز تنش اجتناب کند، د

ل تنش شوری گیاه، تغییر يا در حالت تحمّ .دهدماند و به متابولیسم عادی و چرخه زندگي خود ادامه ميتنش مصون مي
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 شودرساند و خسارات وارده کمتر از مقدار قابل انتظار ميها را به حداقل ميکند يا آنل ميصدمات ناشي از شوری را تحمّ

کند های شوری حفظ ميهای زيستي که گیاهان را از درجات مختلف تنشترين مکانیسنم(. عمده1985 )آلن و همکاران،

 عبارتند از:

 (.مربوط به تحمل)تنظیم اسمزی  -1

 (.مربوط به اجتناب) های ويژه سلولها در قسمتهای مزاحم و انباشتن آنسازی يونجدا -2

 جلوگیری از ورود امالح به داخل گیاه )مربوط به اجتناب(. -3

بدون مشکل شوری، های مانع شدن( در سطح ريشه، رشد ترجیحي در قسمت)مکانیسم اجتناب از شوری شامل دفع  

يا های پیر، های نمک، ذخیره در برگهای نمک و کرکهای ويژه مثل غدهتسهیم و انتقال نمک به داخل، تراوش از اندامک

اوم به شوری يا )گیاهان مق هازني با تأخیر و رسیدگي محصول در زمان شرايط مساعد است. بسیاری از هالوفیتجوانه

های شديد را از طريق خواب موقت، قادر به زندگي و رشد خوب در آب دريا هستند( شوری پسند مانند گیاهاني کهشوری

های آلي خاص را در غلظت های غیرِها، يونکنند. هالوفیتها و يا کوتاه نمودن فصل رشد تحمل ميگوشتالود کردن بافت

پتانسیل بیروني کمتر نمايند بدين يشان از هابافتها پتانسیل اسمزی را در داخل کنند تا با استفاده از آنباال ذخیره مي

تواند روی عملکرد های مقاومتي ميشوند. همه سیستمها قادر به تحمل شوری در مقیاسي بیش از آب دريا ميسان آن

رد وزن ها، موجب افزايش عملکمؤثر باشند، بديهي است که خواب گیاه سازگاری با عملکرد باال ندارد و گوشتالود شدن بافت

عالوه خواب گیاه ممکن است ه تواند مفید واقع گردد. بشود. در بعضي از شرايط زراعي، کاهش فصل رشد ميخشک نمي

 تي که تنش اسمزی به خاطر پتانسیل اندک رطوبت خاک باالست کمک کندهای موقّماندن آن در خالل دوره که به زنده

ها، ممکن است کانیسم اجتناب از شوری از طريق دفع نمک در هالوفیت(. در م1378 نجات بوشهری،و شاه)عبد میشاني 

ها با جدا شدن از گیاه، نمک را از گیاه خارج ع حاصل کند و اين برگها تجمّهايي از گیاه مثل برگ که نمک در قسمت

ند نسبت پتاسیم خود را در توانکنند و در نتیجه ميهايي مثل ذرت و سورگوم از اين مکانیسم استفاده ميکنند. گلیکوفیت

)گیاهاني که به  هابیان داشته است که در بعضي از گلیکوفیت (1980مقايسه با سديم در حد باالتر نگه دارند. کرامر )

هايي در پارانشیم اند( مانند لوبیا، سلولاکثر گیاهان زراعي از اين دسته اند،گار شدهرباران و عاری از نمک سازمناطق پُ

همراه  K+سازند و احتمال دارد که اين عمل با مبادله مي را در خود انباشته Na+ها کنند که اين سلولتمايز پیدا ميآوندی 

ها را در برابر شود. طرد يوني، بسیاری از گلیکوفیتهای هوايي جدا ميرسد که با اين عمل از قسمتباشد و به نظر مي

های خواه مولکولانرژیها تنظیم اسمزی ممکن است که شامل سنتز وقیت. در گلیککندي شوری محافظت مياثرات سمّ

های ی هستند. گلیکوفیتهای عمده و آلي پتانسیل اسمزنندهکو گلیسین بتاين در زمره تنظیم پرولین، قندهاآلي باشد. 

 (Smotica) نگهدارهااسمز تر بر روی سنتزکنار زننده نمک برای تسهیل در جذب آب به داخل گیاه بايستي به طور گسترده
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ع نمک، ق، استفاده گیاه از آب و تجمّکند. در اثر تعرّر ميتکیه کنند. تنظیم اسمزی در گیاهان، دسترسي به آب را میسّ

يابد. تقلیل پتانسیل آب گیاه بايستي بالفاصله از طريق کاهشي که در پتانسیل اسمزی پتانسیل آب در خاک کاهش مي

شود. شده انجام ميو در خالل افزايش میزان مواد حل جبران گردد. اين کار برای حفظ پتانسیل آماسگیرد صورت مي

رسانند. هايي هستند که امالح را به طور سودمند به مصرف ميمانند آنهای نمکي زنده ميگیاهاني که در بیشترين غلظت

-نواحي فتوسنتزی و مريستمي حفاظت رسد کهنظر مي فشار عمده گزينشي در طبیعت به جای رشد، زنده ماندن است. به

)نسبت بیشتر  شدهوچکي اندازه و غلظت زياد مواد حلهای مريستمي در اثر کهای گیاه است. بافتترين قسمتشده

نیافتگي ها و توسعه ها همچنین به خاطر پوشش بافتسیتوپالسم به واکوئل( از قدری محافظت طبیعي برخوردارند. آن

 (.1378 نجات بوشهری،عبدمیشاني و شاه) کنندهای چوبي خود حفاظت بیشتری در برابر اتالف آب پیدا ميآوند

 

 بندی برخي از گیاهان زراعي مهم از نظر تحمل به شوریطبقه -2-1 جدول

 حساس حساسنیمه متحمّلنیمه متحمّل

 لوبیا ذرت گندم جو

 برنج يونجه نخود چغندر قند

 پیاز آفتابگردان سويا پنبه

 (1385)افیوني وهمکاران، 

بتواند آب مورد نیاز را از محلول خاک شور جذب کند، بايد غلظت مواد  در رابطه با تعديل اسمزی، برای آنکه گیاه

-وسیله گیاه ساخته ميه روند، يا بهای خود را افزايش دهد. اين مواد که برای تنظیم اسمزی بکار ميمحلول درون ياخته

ل شوری دروني را داشته باشند، انباشتگي نمک وسیله ارزان و های گیاهي تحمّاگر ياخته گردند.ند يا از خاک جذب ميشو

(. آستانه کاهش محصول در اثر شوری در گیاهان ذرت، گندم، 1980 )کرامر، رودمناسب برای تنظیم اسمزی به شمار مي

 (.1986 است )ماس، زيمنس بر متر گزارش شدهدسي 7 و 7/7، 8، 6، 7/1 جو، پنبه و چغندرقند به ترتیب

 تأثیر تنش شوری بر روی گیاهان -1-11

ق ز طرياای های تغذيهايجاد محدوديت محدودکننده است بدان سبب که باعثشوری برای رشد گیاه يک عامل  

 ،شعارمتحک) گرددتنش اسمزی مي ، کلسیم و افزايش غلظت يوني درون سلولي وکاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات

ده و بدين گردد. چنین گیاهي قادر به تولید محصول زياد نبو(. در اثر شوری، رشد کاهش يافته و گیاه ضعیف مي2008

 يابد.ترتیب عملکرد گیاه نیز کاهش مي
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 عملکرد گیاه گردد: طريق باعث کاهش رشد و سهممکن است به شوری  

ب آشود که آب موجود در خاک کمتر در دسترس گیاه قرار بگیرد و گیاه برای جذب ميوجود نمک در خاک باعث  -1

رف بیشتری ص انرژی دچار مشکل گردد. در اين صورت گیاه برای اينکه بتواند حداقل آب مورد نیاز خود را جذب کند بايد

 نمايد.

 ی غلظت ايندر شرايط شور د کنند. معموالً ها مانند کلر، بر و سديم ممکن است برای گیاه مسمومیت ايجابرخي يون -2

 کند.عناصر باال است و برای برخي گیاهان مشکل ايجاد مي

 .(1385 ،)افیوني و همکاران وری ممکن است باعث اختالل در جذب برخي عناصر غذايي توسط گیاه گرددش -3

 رات جذب نیت زکلر نیز مانع اشود. های شور سديم مانع از جذب عناصر ضروری پتاسیم، کلسیم و منیزيم ميدر خاک

 (.2005 اران،)منصور و همک افتدگردد، بدين ترتیب کمبود عناصر ضروری مورد نیاز متابولیسم گیاه اتفاق ميمي

های گیاهي خواهد شد که ناشي مجموع اثرات شوری، تنش اسمزی و يوني، منجر به وقوع تنش اکسیداتیو در سلول       

يندهای حیاتي سلول احیا ناقص اکسیژن اتمسفری در فرآ ال است. انواع اکسیژن فعال ازانواع اکسیژن فعّاز افزايش تولید 

به توان ميال ترين انواع اکسیژن فعّاز جمله مهم(. 2002 )میتلر، شودنظیر فتوسنتز، تنفس و تنفس نوری تولید مي

های ها به مولکولاکسیژن نوزاد اشاره نمود. اين ترکیبهیدروکسیل و  اکسید، پراکسیدهیدروژن، راديکالراديکال سوپر

(. کمبود آب، سبب آسیب به 2005)ادروا، کنندو اسیدهای نوکلئیک صدمه وارد مي هاپروتئینحیاتي سلول مانند لیپیدها، 

 Follows) گردديم ها و کاراتنوئیدها و کاهش ضخامت تیالکوئیدها در اغلب گیاهانها و پالستیدها، کاهش کلروفیلرنگیزه

et al., 1996). ها و در نتیجه افزايش همچنین زماني که گیاه در معرض تنش خشکي قرار بگیرد تجزيه پروتئین

پرولین از طريق حفظ  .((Barker et al., 1993 شود. يکي از اين آمینواسیدها پرولین استآمینواسیدها وآمیدها تسريع مي

های سیتوپالسمي و ها و برخي آنزيمها از جمله پروتئینمنجر به حفظ ماکرومولکول گیری در سیتوپالسم سلولظرفیت آب

 ,.Evan et al) ها جلوگیری به عمل آيدقطعه شدن آنمطلوب و يا از قطعهشکیل اشکال ناشود تا از تمیتوکندريايي مي

توان گفت بنابراين مي شوندامات سنتز مياز آنجا که کلروفیل و پرولین هر دو از پیش ماده مشترکي به نام گلوت .(1992

 Paleg) یل گرددفتواند منجر به کاهش سنتز کلرومي شرايط تنش خشکي همانند تنش شوری افزايش سنتز پرولین در

and Spinall, 1981). های شود باعث کاهش رنگیزهتنش خشکي تولید مي های مختلف که طيهمچنین انواع اکسیژن

ل گیاه به اکسیدان ممکن است راهي برای تحمّهای آنتيافزايش فعالیت آنزيم .((Sairam et al., 1998 گرددفتوسنتزی مي

 کردن ها و پاکپرولین از طريق تنظیم اسمزی، جلوگیری از تخريب آنزيم .((Abogadallah, 2010د تنش محیطي باش

 Shevyankova, 1997) &(Kuznetsov دهدافزايش ميها های هیدروکسیل، بردباری و تحمل گیاه را در برابر تنشراديکال
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and. +Naو -Cl ّت، های مؤثری برای تعديل اسمزی هستند و در واکوئل برای به حداقل رساندن سمیّالي اسمولیتبه طور فع

داری که از آنجا که رشد سلول گیاهي در وهله اول به خاطر انبساط جهت .(Blum wald et al., 2000) اندبندی شدهقسمت

، تعديل اسمزی را که برای رشد و نمو سلولي lC-و  Na+ بندیافتد، تقسیمدر اثر افزايش حجم واکوئل ايجاد شده اتفاق مي

 .(Hasegawa et al., 2000) کندباشد را تسهیل ميضروری مي

 N،N،N– نش پاسخ به ت گیاهان در گاليسین بتائین( يک اسمولیت عمده است و بسیاری از) نیبتائ گاليسینمتیلتری

ر عد از قرابو همچنین  پالسمايي در دماهای باال و پايینسازند که از يکپارچگي تیالکوئید و غشایزيستي آن را ميغیر

زيستي  های غیرترين تنششوری يکي از مهم. (Rhodes and Hanson, 1993) کندگرفتن در محلول نمکي محافظت مي

رد که گذایر ميیاه تأثعادل يوني و روابط آبي گیاه، روی فرآيندهای فیزيولوژيکي و بیوشیمیايي گزدن تبوده که با برهم

انتقال الکترون  نجیرهشوری از طريق تأثیر بر ز .(Sayed, 2003) باشدها ميترين آنکاهش در کارايي فتوسنتز يکي از مهم

 کربناکسیدیبا بروز تنش شوری و محدوديت د .(Borsani et al., 2001) شودهای نوری، باعث کاهش فتوسنتز ميواکنش

 امه دارد وها ادبرگ های نوری بر رویهای فوتونها( تابشهای گیاهي و بسته شدن روزنه)به دلیل پتانسیل اسمزی سلول

همچنین،  نور ودگي آيد. لذا جهت جلوگیری از باز دارنميها به شکل برانگیخته درکلروفیل با جذب انرژی اين فوتون

-ل ميام اين عمرای انجتنش اکسیداتیو، کلروفیل برانگیخته بايد به شکل پايدار خود تبديل شود. گیاه ب جلوگیری از بروز

 های زير استفاده نمايد.تواند از مکانیسم

کالوين و  خهيعني اجرای چر؛ باشد، کارايي گیاه در استفاده از محصوالت نوری فتوسنتز ميخاموشي فتوشیمیايي -

 Bissati) تری در حال جريان است. هر چقدر شاخص مذکور بیشتر باشد، فتوسنتز با وضعیت مطلوبکربناکسیدتثبیت دی

et al., 2000). 

دهد. ارقام مقاوم يا شیمیايي توانايي گیاه را در به هدر دادن انرژی اضافي دريافتي نشان ميخاموشي غیر فتو - 

گیرد، همواره دهند. میزان شدت نوری که گاه در معرض آن قرار ميباالتری اين عمل را انجام ميل با توانايي متحمّ

کربن، آب و اکسیدهايي مثل دیکننده نیست. در اين حالت محدوديتمتناسب با ظرفیت فتوسنتزی سلول فتوسنتز

تخريب ساختار تیالکوئیدی، بايد  های درون سلولي وجود دارند. سلول جهت گريز از بازدارندگي نوری ومحدوديت

به نقل از  )بوخوف وکارپنتیر، هايي داشته باشد که بتواند انرژی اضافه جذب شده را به شکل گرما از دست بدهدمکانیسم

-تر ميحساس I های محیطي از فتوسیستمنسبت به تنش II انتقال الکترون، فتوسیستم (. در زنجیره1386، اسفندياری

کننده آب در اين فتوسیستم وجود کمپلکس تجزيه II يکي از داليل حساسیت فتوسیستم .(al,2006 Apostolva et) باشد

ها از اجزای اصلي اين بیند. اين پروتئیننیز در شرايط تنش آسیب مي II فتوسیستم D2 و D1های است. همچنین پروتئین
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ری تنش شو .(Kruk et al., 2005؛al., 2000 Bissati et) داردها بازدارندگي نوری را در پي باشند و تخريب آنفتوسیستم مي

ثراست ولي ممکن است حساسیت گیاه در يک مرحله از رشد نسبت به مرحله ديگر در تمامي مراحل رشد بر گیاه مؤ

شدت آن گردد. شوری بسته به زني ميصد و سرعت جوانهزني و کاهش درخیر در جوانهأباعث ت شوری عموماًمتفاوت باشد. 

برخي گیاهان  د و يا گیاهان ضعیفي تولید کنند.تواند باعث گردد که درصدی از بذرها سبز نشوند، يا ديرتر سبز شونمي

ها در مراحل بعدی رشد افزايش زني بذر تحمل کمي نسبت به شوری دارند اما تحمل آنمانند گندم و جو در مرحله جوانه

شود، ولي در مراحل بعد کاهش عملکرد یاه به شوری از روی سبز شدن سنجیده ميزني تحمل گ . در مرحله جوانهيابدمي

زني و اغلب در اثر تجمع زياد نمک در ناحیه کاشت بذر، از جوانه معیار قابل مقايسه برای تحمل گیاه نسبت به شوری است.

ن زراعي مختلف انجام شده بیانگر اين زني گیاها شود. تحقیقات نسبتاً زيادی که بر روی جوانهاستقرار گیاه ممانعت مي

داری در مقايسه با چنین وزن خشک گیاهچه به طور معنيو هم چهچه، ساقهواقعیت است که با افزايش شوری طول ريشه

 (. برنج به شوری 2005 ،همکاران اوکیو و؛ 2002، همکاران کايا و؛ 2004 ،همکاران ابراهیم و )آل يابدشاهد کاهش مي

خاک، رژيم آبیاری روش کاشت،  pH ،است. میزان خسارت وارده در اثر نمک بستگي به ماهیت و غلظت نمکحساس نیمه

های غرقابي در سن نشاء، مرحله رويشي گیاه، دوره قرار گرفتن در معرض شوری و دما دارد. اکثر ارقام برنج در کشت

-دسي 2بینند. اين عدد در ارقام حساس به درجه به شدت آسیب مي 25دسي زيمنس بر متر و دمای  8-10شوری 

زني به شوری مقاوم است. در اوايل رشد نشاء بسیار حساس، در کند. برنج در خالل جوانهزيمنس بر متر کاهش پیدا مي

تر لای در موقع رسیدن متحمّافشاني و تلقیح حساس و عاقبت به طور فزايندهخالل رشد رويشي مقاوم، در زمان گرده

کند. عالئم خسارت شوری در برنج عبارتند مثلي بیش از مرحله رشد رويشي عملکرد را کم ميری در مرحله تولیداست. شو

های پیر و رشد های سفید در پهنک، خشک شدن برگها، ظهور لکهها، سفیدی نوک برگتا شدن برگ از: توقف رشد

 (.1378 نجات بوشهری،)عبدمیشاني و شاه ضعیف ريشه

 سعید الدينشمس (.Shanon, 1998) کندتحمل  را dS/m 10 شوری آستانه تواندمي کلزا شدهانجام هایبررسي طبق 

سرز واکاپي( با دو  ( در بررسي که روی آثار تنش شوری بر صفات کمي و کیفي سه رقم کلزا )زرفام،1387) بخشفرح و

-عنوان کردند که افزايش شوری اثر منفي معنيزيمنس دسي 12کلسیم( تا سطح شوری سديم و کلريد)کلريد نوع نمک

داری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد خورجین ساقه اصلي و فرعي، تعداد دانه در خورجین اصلي و فرعي، عملکرد 

ای بر روی سورگوم و گندم نشان داد که مراحل مختلف رويشي های گلخانهروغن و عملکرد پروتئین دارد. نتايج آزمايش

تر است. در حالي که در مرحله گلدهي حساسیت گیاه یاه و همچنین، مراحل اولیه زايشي نسبت به شوری بسیار حساسگ

 رسد. شوری در برخي از مواقع، مراحل رشدی برخي از غالت رار شدن دانه به حداقل مينسبت به آن کمتر و در مرحله پُ
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شود. زني، گلدهي و رسیدگي دانه را تسريع ميه زمان الزم برای جوانهدهد بدين ترتیب کاز نظر زماني تحت تأثیر قرار مي

ای، عملکرد غده بیشتر از گیرند. در گیاهان غدههای مختلف گیاه نیز به طور يکسان تحت تأثیر شوری قرار نميقسمت

گیرد و در تأثیر قرار مي لیاف نسبت به رشد رويشي کمتر تحتگیرد. در پنبه تولید اَهای ديگر تحت تأثیر قرار ميقسمت

 Poljakoffmaber and) گذاردهای مقاوم، شوری بر رشد رويشي بیشتر از تولید دانه تأثیر ميگندم و جو و بعضي از گراس

Lerner, 1994):برخي از اثرات شوری بر روی مراحل مختلف رشد زايشي گندم به شرح زير است . 

 و تعداد دانه در هر سنبلچه هاجوانه انتهايي و کاهش تعداد کل سنبلچه تسريع در نموّ -1

 کاهش زنده ماندن دانه گرده-2

 (.Raghar and Pal, 1994) ر شدن دانهکاهش در جوانه زني دانه گرده، باروری و پُ -3

-مين تغییر ژنتیکيکنند. به طوری که تظاهر شرايط تنش شوری از نظم معمول چرخه حیاتي تبعیت مي گیاهان در

لي شديد شوری خی دهند. فقط در حاالتي که تنشبه فعالیت ادامه مي های کنترلي هماهنگ با يکديگریسمنمايد و مکان

 فتد.رفولوژيکي و مرگ اتفاق ميواست عالئمي مانند تغییرات م

 تأثیر شوری بر رشد و عملکرد ذرت -1-12

ابعي از تمحصول  ای دارند، لذا اثر شوری بر رویهای قابل مالحظهگیاهان زراعي در میزان تحمل به شوری تفاوت

راتر فد آستانه ه از حکل يافته و درصد محصول به ازای هر واحد شوری حد آستانه است که باالتر از آن میزان عملکرد تنزّ

د اهش عملکرکشور با باشد و کشت آن در شرايط دهد. ذرت از گیاهان نیمه حساس به شوری ميرود کاهش نشان ميمي

-اوت ميشد متفرعلوفه و دانه همراه خواهد بود. شايان ذکر است که آستانه تحمل گیاهان به شوری در مراحل مختلف 

دسي  24لي ا 20يکي زني تحمل بسیار زيادی به شوری دارد و در هدايت الکتره عنوان مثال ذرت در مرحله جوانهباشد، ب

ه در مرحله کدرصدی سبز شدن و خروج از خاک همراه است، در صورتي  50ک، با کاهش زيمنس بر متر عصاره اشباع خا

 ن،اساني و همکاراوری خر)خا يابددسي زيمنس بر متر، عملکرد دانه آن به نصف تقلیل مي 9/5بلوغ در هدايت الکتريکي 

1387.) 

وم بوده، اما با افزايش درجه شوری، زني نسبت به شوری تا حدودی مقادر ذرت شیرين نیز، اين گیاه درحین جوانه

ها ها و تشکیل اولین میانگرهافتد. شوری باالی خاک و تنش دمای پايین در ذرت شیرين، ظهور برگزني به تأخیر ميجوانه

بعدی رشد موجب کاهش  ادامه تنش در مراحل (.1388 پور،زيالب) دهداندازد و پوشش سبز را کاهش ميرا به تأخیر مي

ای روی پنج رقم ذرت با مقادير مختلف شوری در آزمايش مزرعه (1994) شود. راجهار و پالو تعداد دانه مي ارتفاع گیاه

. همچنین دهقان و نادری اده خشک و عملکرد دانه کاهش يافت، عملکرد مردند که طول بالل، وزن هزار دانهگزارش ک
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دسي زيمنس بر متر عملکرد  8به  2شوری ارقام ذرت گزارش نمودند که با افزايش شوری از  ( در ارزيابي تحمل به1386)

رسد که در گیاهان های دارای بالل کاهش يافت. در مجموع به نظر ميدانه، وزن هزار دانه، درصد باروری بالل و درصد بوته

های حساس به شوری يابد ولي گونهاهش ميها تا حدودی کل به شوری با افزايش جذب سديم میزان پتاسیم آنمتحمّ

( تحمل 1983دهند. بنابر گزارش مس و همکاران )همراه با افزايش جذب سديم میزان پتاسیم خود را تا حدی افزايش مي

تواند بدون کاهش عملکرد نسبي ذرت در مراحل مختلف رشد، بسته به میزان شوری آب آبیاری و سرعت افزايش آن، مي

با انجام آزمايشي گزارش کردند که با وجود کاهش عملکرد  (1993رشد افزايش يابد. کاستندی و سلیمان )در طول فصل 

خصوص در مراحل آخر رشد ذرت ه های شور بزيمنس بر متر(، استفاده از آبدسي 9و 6، 3دانه با افزايش شوری )سطوح 

ها نتیجه گرفتند که افزايش میزان قابل توصیه است. آنهای با کیفت مطلوب محدوديت دارند در مناطقي که از لحاظ آب

در ارتباط با تأثیر شوری بر  (1997اشر )بن شود. در تحقیقي که توسط بلترا وشوری باعث کاهش شاخص سیاهک مي

 ای است.ای به شوری بیشتر از ذرت دانهذرت انجام شد معلوم شد که حساسیت ذرت علوفه

 ا شوریهای مقابله بمکانیسم-1-13

خشک، یمهندر نواحي خشک و  کننده تولیدات مواد غذايي در دنیاست. ترين عوامل محدودشوری يکي از مهم 

 لوگیری شود به طوری که از تولید محصوالت زراعي جکمبود آب و شرايط خشک و گرم اغلب موجب تمرکز نمک مي

 اند به توطح، ميزمیني به نزديک سهای زيرکشیدن آب سفرهشي ضعیف در نواحي زراعي نیز از طريق باال کند. زهکِمي

 رشد جمعیت و تولید عمحدوديت منابآورد. شدن خاک بیانجامد و هر ساله خسارات زيادی را برای کشاورزان به بار ميشور

یم شاره خواهرد امو که به چند های مناسب برای مقابله با شوری باشندسبب شده که محققان همواره در صدد يافتن راهکار

 :کرد

 بهبود مدیریت آب و آبیاری: -1

ای هه اليهزمیني و کاهش مقدار ورود نمک بهای زيرريزی در جهت جلوگیری از باال آمدن سطح سفرهبرنامه 

لوژی حداقل (. آبیاری خیلي تکراری، تکنو1387 )دولتي، شدن خاک بکاهدتواند از سرعت شورسطحي خاک زراعي مي

-ه شدهيي پذيرفتزداهای نمکشده کشاورزی به عنوان جانشین و يا جزيي از برنامههای زهکشيرداني آبشستشو و بازگ

ربرد تر کاقیقدکنترل  تر بر دو اصل مورد نیاز برای اصالح وسیع يعنيلاست. اين پیشنهادها در جهت تولید گیاهان متحمّ

بل تعديل ه سهولت قابای، باراني و غیره که های قطرهسیستم ورزد. استفاده ازهای شور تاکید ميآب و استفاده از آب

 (.1378 بوشهری،نجات)عبدمیشاني و شاه توان برای نیل به اهداف اصالحي کمک گرفتهستند مي

 شی:های مطوب زهکِتوسعه سیتم -2
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 راعي خارجز خاک زآب شور را ا ها را کاهش وهای موجود در منطقه توسعه ريشهتوان نمکبا انجام اين راهکار مي 

سبک  تری از خاک(. اگر خاک آبشويي نشود، يک خاک با بافت سنگین دارای میزان آستانه شوری باال1387 )دولتي، کرد

ملکرد ی شني، عهاعبارت ديگر اگر خاک آبشويي شود، بافت خاک تأثیری در آستانه شوری ندارد، در خاکه ب باشد،مي

مدت وری در دراز ش(. اين روش تنها راه اساسي مقابله با مسأله 1997 اشر،)بلترا و بن شوری داردحساسیت کمتری به 

 آيد.ر هزينه به شمار ميدر عین حال روش پُ ؛ واست

 نژادی:به -3

شد. با نايي بابتي و زيريهای مديرتواند مکمل کارها به تنش شوری مياصالح گیاهان در جهت افزايش مقاوت آن

ه ثر استفادتنوع حداک توان امیدوار بود که از اينی مقاومت به تنش شوری، ميزمینه گیاهان در موجود در با تنوعتوجه 

ک ی تحمل نمانگرهاصورت پذيرد. اگر اين امکان فراهم بود که تعیین کنیم کدام ويژگي ظاهری، نموی و فیزيولوژيکي نش

کي ی نمپرزها ها وهشد. غدمحیط شور طراحي کنیم کار بسیار ساده مي در گیاهان است و يا اينکه يک گیاه را برای تحمل

نگرهای از نشا اند. امکان استفادهتنها صفات ظاهری هستند که بدون ابهام با افزوني تحمل نمک رابطه نشان داده

ينش نويدی نشان گزبه عنوان معیاری برای  Na/K هایبتاين و تجمع قند و يا نسبتبیوشیمیايي مانند پرولین، گلیسین

بي اشد. ارزيابژيکي ميهای متعدد ظاهری و فیزيولوای از ويژگياند. اين امر به خاطر آن است که تحمل نمک آمیزهنداده

(. 1378 شهری،بونجات)عبدمیشاني و شاه صحیح اين صفات بايستي در برابر يک زمینه ژنتیکي مشترک به انجام برسد

مینه در اين ز ا حدودیتواند تو يا تالقي و آمیزش ارقام وحشي مقاوم با ارقام حساس نیز مي های مقاوماستفاده از الين

سد رنظر مي اضي، بههای زراعي و باغي و همچنین مشکالت مربوط به اصالح ارمفید واقع شود. با توجه به محدوديت زمین

ه تنش به دو روش ل بهای متحمّانتخاب ژنوتیپ. (1387 )دولتي، ترين راه مقابله با شوری خاک استنژادی عمليکه به

 رند(ستگي دا)سنجش عملکرد( و غیر مستقیم )براساس صفات مورفولوژيک و فیزيولوژيک که با تحمل تنش همب مستقیم

ین بمتقابل زياد  پذيری پايین و اثرکرد در شرايط تنش همراه با وراثتانتخاب برای عمل (Singh, 2000). شودانجام مي

ا آن بااليي ب مبستگيژنوتیپ و محیط است، بنابراين به تنهايي کارساز نیست و بايد برای بهبود عملکرد، صفاتي را که ه

 .( Kirigwi et al., 2004) داشته و کمتر تحت تأثیر محیط قرار دارند، در نظر گرفت

 اهمیت مطالعه تنوع ژنتیکی -1-14

برای توسعه کشاورزی، به عنوان منبعي از سازگاری ژنتیکي همچون سپری منابع ژنتیکي گیاهي، عالوه بر زيربنايي 

کند. نیاز به کند. فرسايش منابع مذکور امنیت غذايي در جهان را با تهديد مواجه ميدر برابر تغییرات محیطي عمل مي
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در آينده بر همگان آشکار بیني قابل پیشحفظ و بکارگیری منابع ژنتیکي گیاهي به عنوان محافظي در برابر مشکالت غیر

ها را در مرکز توجه جهاني جای داده انداز تضعیف تنوع ژنتیکي به همراه تقاضای روزافزون به اين منابع آناست و چشم

-هستند که در صورت بهره ها()ژن کننده مواد خام ژنتیکياين منابع تأمینژنتیکي گیاهي محدود و فناپذيرند. است. منابع 

 توان تولید کرد. جدا از اينکه محققین از طريق اصالحتر گیاهي را ميهای جديد و مطلوبها واريتهاز آنبرداری صحیح 

ها چه در زمان حال و چه در زمان آينده از نباتات سنتي و يا مهندسي ژنتیک از ذخاير ژنتیکي استفاده کنند يا خیر، آن

رقام محلي و جوامع گیاهي پراکنده بوده و در طول هزاران سال توسط ها در اقابل برآوردی برخوردارند. اين ژنارزش غیر

-نداند. قبل از آغاز کشاورزی توسط بشر، فرآيدهي گزينش شدهزارعین و طبیعت به خاطر سازگاری، مقاومت و يا محصول

مهاجرت و  شد و تنوع ژنتیکي حاصل از جهش،از طريق انتخاب طبیعي اعمال ميهای تکاملي بر روی زمین صرفًا 

کند و تکامل کرد. در صورتي که در حال حاضر انتخاب طبیعي توأم با انتخاب مصنوعي عمل مينوترکیبي را غربال مي

(. تنوع 1378 بوشهری،نجاتمیشاني و شاهعبدشود )وسیله و برای بشر هدايت ميهای مطلوب بشر به تر گونهروزافزون

تر از تنوع ارزشها به مراتب باهای مطلوب فراوان و اقتصادی بودن آنها و ژنبودن فرمژنتیکي طبیعي به لحاظ پايداری، دارا

مصنوعي است، ولي نبايد اهمیت تنوع مصنوعي را ناديده گرفت. وجود تنوع در جوامع گیاهي، الزمه اصالح و بهبود ساختار 

های تمام علوم زيستي از قبیل ترين جنبهاز اساسيکیفیت و کمیت گیاهان است، بنابراين اطالع از سطح تنوع ژنتیکي، 

(. بعضي 1383 رود )ارزاني،های زيستي به شمار ميبندی، زراعت، اصالح و حفظ گونهشناسي تکاملي، ردهاکولوژی، زيست

استعداد ری که واجد یّکرده و باعث خلق بیشتر جوامع متغها مانند علف هرز در بین و يا اطراف محصوالت رشد از آن

های نژادگر در صورتي در برنامهها بودند گرديدند. يک بهو بیماری خشکي، حشراتالعاده نظیر سرما، تحمل شرايط فوق

(. علیرغم اين 1372 اصالحي خود موفق خواهد بود که شرايط و امکان انتخاب مناسب برای او وجود داشته باشد )وجداني،

است. کاهش تنوع های گذشته کاهش يافتهی از محصوالت از جمله گندم در دههاهمیت حیاتي، تنوع ژنتیکي در بسیار

پذيری شديد يکنواختي ژنتیکي در مزرعه و آسیبکاهد، باعث ايجاد های اصالحي را ميعالوه بر اينکه بازدهي برنامه

ن به دنبال يافتن منابع جديد گردد. از اين رو محققیهای محیطي ميها و تنشمحصوالت کشاورزی در برابر آفات، بیماری

 جايگزينها، های اخیر ظهور تکنولوژی(. در سال1993 ژنتیکي هستند تا بر اين مشکالت غلبه نمايند )چیافي و همکاران،

های کشت و غیره، فرسايش سريع های جديد، تغییر روشهای جديد، مسکوني شدن زمینهای محلي با واريتهشدن واريته

مفید  ههای وحشي بالقوهای زراعي، بر گونهدادن گونهالشعاع قراراست. اين امر عالوه بر تحتی را در پي داشتهاالعادهو فوق

است و موجب از بین رفتن مواد ژني با ارزشي کارگیری به طور مستقیم و غیر مستقیم در کشاورزی نیز اثر گذاشتهو قابل ب

اند. افزايش تولید و بهبود کیفیت مواد غذايي بستگي به حفاظت و به کارگیری نشدهبرداری واقع شدند که هنوز مورد بهره

-میشاني و شاهمؤثر منابع ژنتیکي گیاهي دارد. نیل به اين هدف مستلزم حفاظت، ارزيابي، ثبت و تبادل اين مواد است )عبد
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های اصالحي و ژنتیکي از جمله نامه(. برآورد تنوع ژنتیکي گیاهان، نقش بسیار مهمي در پیشبرد بر1378 بوشهری،نجات

ها و حفاظت ها، بررسي تغییرات فراواني آللها، مطالعه تکامل خويشاوندان وحشي، بهبود شجرهها و جمعیتبندی الينگروه

های متفاوت بررسي کرد که از جمله های مختلف و با مطالعه ويژگيتوان با روشاز منابع ژنتیکي است. تنوع ژنتیکي را مي

 Semang et) اشاره کرد DNA توان به بررسي صفات مورفولوژيک، آناتومیک، مارکرهای بیوشیمیايي و مارکرهایها ميآن

al., 2006.) 

 رد و کیفیتا بیشترين عملکشده بمبتني بر استفاده از ارقام اصالحناپذير کشاورزی نوين که يکي از پیامدهای اجتناب      

مختلف  ک و مراحلهای ژنتیدسترسي و آگاهي از میزان تنوع در مجموعه  باشد.ذخاير ژنتیکي ميقابل قبول است، کاهش 

ي و نوع ژنتیکتین میزان باشد. از نشانگرهای ژنتیک برای تعیهای اساسي اصالح نباتات ميهای اصالحي از جمله پايهپروژه

ر همچنین د الديني ووين اطالعات برای انتخاب نژادهای شود. اهای مختلف استفاده ميتعیین ارتباطات فیلوژني در گونه

(. بررسي نحوه 1386 ويژه در گیاهاني مانند برنج و ذرت مفید است )نقوی و همکاران،ه ها بپیشگويي عملکرد هیبريد

ای مترهد پاراها برآورتوارث صفات در شرايط محیطي مختلف بیانگر اين است که با تغییر شرايط زيست نحوه عمل ژن

اًل بین ند که معمودانی مينمايد. اين مسئله را بیشتر به دلیل وقوع اثر متقابل شديدپذيری صفات تغییر ميژنتیکي و وراثت

رای باينبرد  هایهای اصالحي اليندهد. يکي از اولین برنامهژنوتیپ و محیط به خصوص در شرايط واجد تنش رخ مي

کي يانس ژنتیاجزاء وار وپذيری تعیین ترکیبهای اولیه لینه است. ها در نسلپذيرینژادی، مثال در ذرت ارزيابي ترکیب به

بخش  وها ری الينپذيمشخص نمودن ترکیب باشد.ری ميگیدر هر برنامه به نژادی برای دو رگهای اصلي يکي از فعالیت

ای موجود هپالسممنحوه استفاده از ژرگیری در مورد افزايشي و غالبیت واريانس ژنتیکي در کنترل صفات، اساس تصمیم

پذيری و لیت ترکیباصوال قابنمايند. ها اقدام ميهای مختلفي نسبت به برآورد آناست که محققین مختلف بر پايه روش

ای دارای هي تالقي(. شناساي1378 همکاران، کنند )برزگری وژنتیکي ايفا ميداری در اصالح مواد اثرات ژن نقش معني

کي اصله ژنتیالتر و فپذيری بامعموال والدين با قدرت ترکیبترين قدم در تهیه محصوالت هیبريد است. هتروزيس باال مهم

رسد که بررسي ه نظر ميبنابراين ب؛ (2004 همکاران، و )چن توانند هیبريدهايي با عملکرد باالتر را تولید کنندبیشتر مي

تحلیل  وي تجزيه باشد. طرح تالقاصالحي مناسب برای هر شرايط محیطي ضروری مينحوه توارث صفات و اتخاذ استراتژی 

قادر به  نموده و های مختلف استفادههای مختلف روشي است که برای محاسبه اثر ژنتیکي از میانگین نسلمیانگین نسل

 باشد. های ژني نیز ميبرآورد اثر متقابل بین مکان
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 اصالح نباتات در هاتجزیه میانگین نسل -1-15

 ,Kearsey and Pooni) استها نسل میانگین تجزيه ژنتیکي، روش تعیین پارامترهای برای هايکي از بهترين روش 

1996; Singh and Singh, 1992 ) قبیل از ژني اپیستازی اثر برآورد به قادر غالبیت، و افزايشي اثر بر عالوه روش اين 

برآورد اجزای افزايشي،  Singh and Singh, 1992). ) غالبیت نیز هست × غالبیت و افزايشي × افزايشي، غالبیت ×افزايشي 

بیني لص و نیز پیشبرای تعیین روش اصالحي و تشخیص لزوم تولید دورگ يا الين خا هاغالبیت و نیز تعیین اپیستازی

های انفرادی بین در اين روش ابتدا آمیزش (Jinks & Pooni, 1979). باشد، مهم ميهای اولیهدست آوردن الينه احتمال ب

. آيده دست ميها بهای حاصل از آنگیرد )والدين از نظر صفت متقابل هم هستند( و نسلوالدين هموزيگوت صورت مي

دار ها در يک طرح آزمايشي تکرارهای الزم برای تجزيه میانگین نسلو ساير نسل  F1،F2 هایسپس والدين به همراه نسل

(. 1377 ،فرشادفر ؛1382 )طالعي، شودگیری ميشوند و صفت يا صفات مورد مطالعه بر روی هر تک بوته اندازهرويانده مي

ها در هر نسل آلل شوند و لذا فراوانييها بین نتاج توزيع ميکي از مزايای روش حاضر اين است که در هر آمیزش، آلل

ابتدا يک در دو است و اين مطلب مباني ژنتیکي کشف شده، برآورد و   P1ها درزيرا فراواني آلل؛ آزمايشي معلوم است

(. در اين 1377 )فرشادفر، توان با توسعه آن ساختار ژنتیکي را تفسیر نمودکند و ميتفسیر اجزای تغییرات را ساده مي

د که اين دست آوره را ب توان جزئیات مربوط به کنترل ژنتیکي صفت يا صفات مورد بررسي در هر آزمايشروش مي

کننده مهمي در داخل هر آزمايش هستند. به عالوه اطالعات حاصل از مواد آزمايشي را  بینياطالعات دارای ارزش پیش

اطالعات د نهايت دقت را به کار برد، زيرا های موجود در تفسیر ژنتیکي بايرغم مزيتاما علي؛ توان به کل گونه تعمیم دادمي

هايي که در باشد. در نتیجه، الليابد ميهای ژني که بین دو والد تفرق مياز اين روش فقط مربوط به مکان ژنتیکي حاصل

يابند و نه در يک تالقي مخصوص، نقشي در کنترل تنوع ژنتیکي ندارند. لذا ممکن است در بعضي از يک توده تفرق مي

در هر تالقي مورد هايي دارد که مطلب بستگي به اللاد نشود و اين های ديگر ايجها تغییراتي ايجاد شود که در تالقيتالقي

ها پارامترهای مشخص کننده اثرات افزايشي و اثرات متقابل مربوط تجزيه وجود دارند. يکي از مشکالت تجزيه میانگین نسل

یت محصول خالص مسیر های افزاينده بین والدين هستند و اثرات غالبافزايشي تابع درجه پراکندگي ژن ×به افزايشي

تواند کوچک باشد، زيرا به جای تنوع کم، درجه پراکندگي مي باشد. در نتیجه، اثرات افزايشييغالبیت در هر مکان ژني م

های های دو جهته کوچک باشد. از طرف ديگر واريانستواند به دلیل کمکبسیار زياد است. همین طور غالبیت نیز مي

ها مجموع مربعات هر مکان ژني هستند و لذا واريانس کل اثرات افزايشي قرار ندارند، زيرا واريانسژنتیکي تحت تأثیر تعادل 

برداری از پتانسیل ژنتیکي صفات مختلف زراعي در ی بهرهانتخاب روش اصالحي مناسب برا .ددهنو غالبیت را نشان مي

. (Akhtar and Chowdhry, 2006) ها داردتوارث آنکننده يک صفت و نحوه های کنترليک گیاه بستگي به نوع عمل ژن



 

 

 
 

 

 

26 

برای اينکه بین  .(Lamkey and Lee, 2005) استو اثر ژني، در بسیاری از گیاهان زراعي مطالعه شده نوع عمل ژن

های کمي موجود در يک صفت کمي از سوی ديگر، ارتباط پارامترهای فراواني ژني و فراواني ژنوتیپي از يک سو و تفاوت

شود و صفت مربوطه به های متريک بیان ميقرار کنیم بايد از مفهومي به نام ارزش صحبت کنیم. ارزش بر حسب واحدبر

گیريم مقدار مشاهده شده را ارزش شود. هنگامي که صفتي را در فردی اندازه ميگیری ميها اندازهوسیله اين واحد

-ها بايد به نحوی روشن بر پايه اندازهها، يا کوواريانسواريانس، میانگینها، اعم از گويیم. تمام مشاهدهفنوتیپي آن فرد مي

دهنده ي را به اجزای تشکیلهای فنوتیپي باشند. برای تجزيه خصوصیات ژنتیکي جمعیت، بايد ارزش فنوتیپگیری ارزش

های خصوص ژنه م. ترکیب بکنیآن تقسیم کرد. ارزش فنوتیپي ابتدا به اجزای منسوب به اثر ژنوتیپ و محیط تقسیم مي

نامیم. علت اينکه گذارند، محیط ميو تمام شرايط غیر ژنتیکي را که بر ارزش فنوتیپي اثر مييک فرد را ژنوتیپ آن فرد 

-تنها اجزای تعییندهیم آن است که ژنوتیپ و محیط، بنا بر تعريف، ژنتیکي را تحت نام محیط قرار مي تمام عوامل غیر

نامند. یپي هستند. دو ارزش مربوط به ژنوتیپ و محیط را به ترتیب، ارزش ژنوتیپي و انحراف محیطي ميکننده ارزش فنوت

و محیط موجب انحراف از اين ارزش در يک  بخشدتوان تصور کرد که ژنوتیپ يک فرد ارزش بخصوصي به آن فرد ميمي

 :نشان دهیم، خواهیم داشتشود. اگر اين مطلب را به شکل عالمت اختصاری جهت يا جهات ديگر مي

P=G+E (1-1) 

 انحراف محیطي است.  E ارزش ژنوتیپي و G، ارزش فنوتیپي P که در آن

شود. در اين صورت میانگین ارزش فنوتیپي مساوی میانگین میانگین انحراف محیطي از کل جمعیت صفر گرفته مي         

ه های ژنوتیپي است. برای بهای فنوتیپي و هم بیانگر ارزشبیانگر ارزشبنابراين میانگین جمعیت، هم ؛ ارزش ژنوتیپي است

کنیم. برای اين منظور دو مکان های اختیاری تعیین ميهای مورد بحث، ارزشهای هر يک از ژنوتیپدست آوردن ارزش

هموزيگوت است. ارزش گیريم. نقطه صفر در اين مقیاس، حد واسط بین دو در نظر مي 2Aو  1A ژني منفرد را با دو الل

 به 2A و اگر مثبت d غالب باشد 2A به 1A اگر ،d=0 غالبیت ژنوتیپ هتروزيگوت به درجه غالبیت بستگي دارد. عدم وجود

1A غالب باشد d کامل باشد تیهر گاه غالب. منفي است d مساوی با a+ يا a- ها عمل فوق غالبیت نشان و هر گاه ژن

dتوان به صورتخواهد بود. درجه غالبیت را مي -a کوچکتر ازيا  +a بزرگتر از d، دهند

a
نمايش داد. ارزش میانگین کل  

آيد. برای بررسي خصوصیات ها به دست ميجمعیت از ضرب ارزش هر ژنوتیپ در فراواني آن ژنوتیپ و جمع حاصل ضرب

تواند اين کار نميای آن، بايد انتقال ارزش از والد به نتاج را مورد توجه قرار دهیم. يک جمعیت در ارتباط با ساختار خانواده

ها به دهند ولي ژنوتیپهای خود را به نسل بعد انتقال ميهای ژنوتیپي انجام گیرد زيرا والدين ژنبه تنهايي توسط ارزش

گیری جديدی نیاز است تا به جای ين به روش اندازهبنابرا؛ شوندشوند و در هر نسل از نو ساخته مينسل بعد منتقل نمي
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شود. گیری کند. با اين روش ارزش زادآوری يا ارزش اصالحي برای هر فرد تعیین ميها را اندازهها، ارزش ژنارزش ژنوتیپ

ارزشي که  بد.ياشود و به نتاج او انتقال ميهايي است که توسط فرد مورد نظر حمل ميارزش زادآوری، ارزش مربوط به ژن

ها و بنابراين اثر متوسط از خصوصیات جمعیت؛ شودها مربوط است و از ژنوتیپ جداست، اثر متوسط نامیده ميبه ژن

روند. ارزش زادآوری يک فرد برحسب اثرهای متوسط برابر است با مجموع اثرهای های مورد نظر به شمار ميهمچنین ژن

 ها از جمع اثرهای متوسط دو الل در هر مکان ژني و. مجموع اثرهای متوسط ژنکندهايي که آن فرد حمل ميمتوسط ژن

آيد. اگر تنها يک مکان ژني مورد نظر باشد، تفاوت بین ارزش های ژني به دست ميسپس جمع اثرهای متوسط تمام مکان

های از غالبیت لحاظ آماری، انحرافباشد. از مي Dدر يک ژنوتیپ خاص انحراف از غالبیت ،  A و ارزش زادآوری G ژنوتیپي

-هايي است که ژنوتیپمکان ژني نیستند. در واقع معرف اثر توأم جفت ژن للي متقابل درونآهای متقابل بین چیزی جز اثر

ها برحسب انحراف از گیرد. هنگامي که ارزشگیری و بیان مقدار تغییرات با واريانس انجام ميدهند. اندازهها را تشکیل مي

دهنده واريانس همان اجزای تشکیلها خواهد بود. های ارزششوند، واريانس همان میانگین مربعیانگین جمعیت بیان ميم

های های ژنوتیپي، واريانس محیطي که عبارت است از واريانس انحرافواريانس ژنوتیپي عبارت است از واريانس ارزش

اجزای ژنوتیپي و محیطي کمک شود، تجزيه واريانس به تشکیل مي های فنوتیپيمحیطي. واريانس کل از واريانس ارزش

سازد. های شباهت بین خويشاوندان را روشن نميو به ويژه علت کندچنداني به درک خصوصیات ژنتیکي يک جمعیت نمي

تیپي نیز به همانند تقسیم ارزش ژنوتیپي به اجزای ارزش زادآوری، انحراف غالبیت و انحراف اثر متقابل، واريانس ژنو

که يکي از اجزای مهم واريانس ژنوتیپي است چون اين  های زادآوریواريانس افزايشي که عبارت است از واريانس ارزش

کننده اصلي خصوصیات ژنتیکي قابل مشاهده در یینواريانس عامل اصلي شباهت بین خويشاوندان است و در نتیجه تع

توان به سادگي ينش است. به عالوه، واريانس افزايشي تنها جزئي است که ميجمعیت و نیز پاسخ اين جمعیت در مقابل گز

بقیه اجزای آن  باشد.بنابراين مهمترين جزء واريانس ژنتیکي مي؛ های روی جمعیت، برآورد کردآن را از طريق مشاهده

 باشد.شامل واريانس ژنتیکي غیر افزايشي و واريانس محیطي مي

(1-2) VG=VA+VD+ VI 

دهد اهمیت نسبي عوامل مختلفي را که مبین يک فنوتیپ هستند را برآورد تجزيه واريانس به اجزای خود، امکان مي

پذيری آن های فنوتیپي يک صفت را وراثتکنیم به ويژه نقش وراثت در مقابل محیط. اهمیت نسبي وراثت در تبیین ارزش

مشخص  های زادآوری سروکار داشته باشیم دو مفهوم کامالًيا ارزشهای ژنوتیپي برحسب اينکه با ارزش ؛ وگويندصفت مي

Vgدارند. نسبت

VP
پذيری عمومي، يا درجه را وراثت آن ؛ کهکندبیان مي هادرجه تبیین فنوتیپ افراد را به وسیله ژنوتیپ آن 

VAنامند و نسبتمي تبیین ژنتیکي

VP
اين را  ؛ کهکنديافته از والدين بیان ميهای انتقالها را توسط ژندر جهت تبیین فنوتیپ 
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پذيری خاص درجه شباهت بین خويشاوندان را معین وراثتگويند. پذيری ميبه طور ساده وراثتپذيری خاص، يا وراثت

 (.1392 ،و مقدم های اصالحي بیشترين اهمیت را دارد )ولیزادهکند و در برنامهمي

 هاینسبت به تعیین اثرات ژنوتیپي و محیطي است، متخصصین اصالح نباتات عالقمندم که فنوتیپ، ظهور توأ نظر به اين  

هیم رتباط خواانتیکي اثرات ژنوتیپ و محیط در ظهور فنوتیپ هستند. با توجه به اينکه ما بیشتر با اهمیت نسبي اثرات ژ

 هاین نسلمیانگی نسبي با توجه به کنیم که اثرات ژنتیکيداشت يک نوع ديگر از تجزيه و تحلیل ژنتیکي را بررسي مي

نتیجه تخمین  ردکند که برای آزمون افزايشي بودن اثرات ژنتیکي و ( پیشنهاد مي1949شود. متر )مختلف برآورد مي

ل شام هاسلیانگین نهای مختلف استفاده شود. استفاده از تجزيه مهای افزايشي و غالبیت از مقايسات بین نسلواريانس

 باشد که عبارتند از:هايي ميفرض

 هر مکان ژني دو الل داشته باشیم. توارث ديپلوئیدی و يا به عبارت ديگر در -1

 .پیوستگي ژني وجود نداشته باشد -2

 .شیماپیستازی وجود نداشته باشد و يا در صورت وجود تنها در دو مکان ژني اپیستازی داشته با -3

 .اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط وجود نداشته باشد -4

 ز آنجا کها ه باشد.های دو جهته وجود داشتبايست غالبیتها جهت تجزيه ژنتیکي صفات ميبرای استفاده از میانگین

ه کای باشد د به گونهها بايها در هنگام بررسي نسلکنند، پراکندگي آلل، يکديگر را خنثي ميهای دو طرفه و مخالفجهت

 جایه رض بفودن اين های منفي در والد ديگر باشد. گاهي برای برقرار نملهای مثبت در يک والد و بیشتر آلبیشتر آلل

 (.1388 نژاد،گیريم )صبوری و محمدیاستفاده از تجزيه میانگین نسل از واريانس کمک مي

 اصالح نباتاتها در کاربرد تجزیه میانگین نسل –1-16

توسط کرمي و همکاران جهت بررسي تجزيه در معاونت ديم سرآورد  1384 -1387های آزمايشي که طي سال در

نسل  6اجرا شد. با توجه به وجود ها با استفاده از تجزيه میانگین نسل .Cicer arietinum L)) ژنتیکي زودرسي در نخود

 در را داریمعني تفاوت هاهمه تالقي در شده گیریاندازه پايه بررسي عملکردها نشان داد تجزيه واريانس وزني برای صفات

هر  که شد رسیدگي مشخص و دهيگل برای صفات شده برازش هایمدل بررسي مطالعه نشان داد. با مورد هاینسل بین

نقش  غیرافزايشي ژنتیکي اثرات اما د،هستن دخیل صفات در کنترل اين [h] غیرافزايشي و [d] افزايشي ژنتیکي اثرات دوی

اصالحي  ارزش زيرا بود، امیدوار صفات اين برای اولیه هایدر نسل انتخاب موفقیت به توانينم لذا کنند،مي ايفا را تریمهم

ژنتیکي  اثرات نقش است. اندک و کمتر بسیار افزايشي بخش غیر با مقايسه درشدن  دارمعني وجود با صفات اين برای

تمام  بود. رسیدگي تا روز برای اثرات ينا نقش از تررنگ مراتب پر به دهيگل درصد 50تا کشت از روز تعداد برای افزايشي
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هدف  با اصالحي هایپروژه در دلیل همین به است. اين مطلب گواه هاتالقي تمام در صفات اين برای شده برازش هایمدل

 ارزي گردد، متمرکز دهيگل درصد 50 تا کشت از روز صفت تعداد روی بر تحقیقات است بهتر نخود، در زودرس ارقام ايجاد

 از بیشتر خیلي دهيگل درصد 50 تا برای تعداد روز انتخاب موفقیت احتمال درنتیجه است، باالتر مراتب به اثرات افزايشي

افزايشي و غالبیت در  در افزايشي [i] ،غالبیت در افزايشي [j] متقابل اثرات دارشدنمعني .رسیدگي است تا روز تعداد

صفات  اين توراث در اپیستازی اثرات وجود بر همگي های مختلف،تالقي در رسیدگي و دهيگل صفات برای [l] غالبیت

موجود  پارامترهای عالمت تفسیر در همچنین .است توجیه صفات قابل اين بودن ژنتیکپلي به توجه با امر اين دارند. داللت

از  شکل اين است. صفات مورد در دوگانه نوع از ه اپیستازیدهند نشان [h] و [l] مخالف عالمت افته،ي برازش هایمدل در

درجه  عالمت گردد.انتخاب مي پروسه در اختالل سبب ،2F تفرق درحال هاینسل ديگر نسل و در تنوع کاهش با ازیتاپیس

] غالبیت
ℎ

𝑑
 اين. دارند زودرس والد سمت به نسبي غالبیت مختلف، هایدر تالقي نتاج که دهدمي نشان صفات اين برای [

 ارقام تولید جهت مناسب يک راهکار عنوان به زودرس، ارقامبا انتخاب  است. زودرسي برای خالص دهنده غالبیتنشان امر

از اين روش برای  .Kearsy & Pooni, 1996)) نخود اقدام کرد برای مختلف مناطق در ارقام اين توسعة و خشکي ل بهمتحمّ

 Baghizadeh et al.,2004; Rebetzke et al., 2006)تجزيه ژنتیکي مقاومت به خشکي استفاده زيادی شده است 

های از نظر کلیه صفات در هر تالقي در محیط ها(ها )تیماردار بین نسلوجود تفاوت معني .(Farshadfar et al., 2001؛

تحلیل ژنتیکي  امکان تجزيه و و ،باشدفات مورد مطالعه ميص مواد مورد بررسي از نظرمختلف حاکي وجود تنوع ژنتیکي در 

در جو نشان داد که برای سه صفت  P2 , F1 , F2 ,P1, F3 , هایکند. نتايج تجزيه میانگین نسلاين صفات را فراهم مي

افزايشي نقش  × همراه اثر متقابل افزايشي تعداد سنبله، عملکرد دانه در بوته و عملکرد بیولوژيیک بوته، اثر غالبیت به

های موثر های بررسي و شناسايي اثر ژنيکي از روش (Baghizadeh et al., 2004). کندای را در کنترل توارث ايفا ميعمده

در  .تهای متفاوتي ارائه شده اسبرای آن مدل که باشد،ها ميبه سفیدک سطحي جو روش تجزيه میانگین نسل در مقاومت

کند. های متفاوت مشخص ميها اهمیت نسبي اثرات ژنتیکي را با استفاده از میانگین نسلحقیقت تجزيه میانگین نسل

 ,.Fazel Najafabadi et al)؛ توان اثر اپیستازی را ناچیز در نظر گرفتست که همیشه نميا بسیاری از شواهد حاکي از آن

گردان نشان داده شد که اثر اپیستازی ها در آفتاباده از تجزيه میانگین نسلبا استف (Hinze and Lamkey, 2003؛ 2004

 (.Jovanovic and Marinkovic, 2006) سزايي در کنترل صفات مورد مطاله داشته استه نقش ب

 اهژن افزايشي اثر است که اين دهندهننشا ذرت درها نسل تحلیل میانگین و تجزيه از آمده دست به نتايج اکثر 

 گزارش در تحقیق ديگری. (Lamkey and Lee, 2005) دارند دانه عملکرد کنترل در غالبیت اثر به نسبت بیشتری اهمیت

تعداد  و دانه هزار وزن مورد در. بودند دارياپیستازی معن و غالبیت افزايشي، آثار ذرت، عملکرد دانه صفت برای که گرديد

در  دانه تعداد برای .داشت نیز وجود افزايشي اثر ولي داشت تعلق غالبیت به آثار نقش بیشترين چند هر بالل در رديف دانه
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 نیز باال غالبیت درجه .شد مشاهده نیز توجهي قابل منفي افزايشي اثر ولي غالبیت بود اثر به مربوط سهم بیشترينرديف، 

 ,Choukan) باشدمي صفات اين کنترل در هاغالبیت ژن فوق و غالبیت اثر نقش از حاکي عمق دانه و دانه عملکرد برای

2002.) 

 

 

 اهداف پژوهش -1-17

ند انجام نیازم يد وآتأمین امنیت غذايي در جوامعي که با رشد جمعیت همراه است، از اهداف توسعه به شمار مي

 زيستي(یرغ)زيستي يا  های محیطي مختلفباشد. تنشهای زيربنايي بیشتر در بخش کشاورزی ميمطالعات و بررسي

د کثر عملکرولید حداتاز موانع اصلي رسیدن به خودکفايي در دهنده تولید محصوالت زراعي و اهشهمواره از عوامل اصلي ک

 بنابراين جهت رسیدن به اين منظور اين پژوهش جهت بررسي:؛ اندمحصوالت مختلف بوده

صفات  اساس برخي بر B73 و Mo17 حساس(الين ذرت )مقاوم و  2های مقاوم به شوری در تالقي شناسايي نسل

 ، فیزيولوژيک و بیوشیمیايي.مورفولوژيک

 های خالص و يا هیبريد.برآورد اثرات ژنتیکي به منظور تعیین روش اصالحي مناسب از الين -1

صالح در ازينش و ، غالبیت، اپیستازی و تعیین اثر هر کدام در بروز صفات جهت، گهای افزايشيبررسي واريانس -2

 باشد.ها ميالين خالص يا هیبريد

و  شگاهيهای آزمايها شناخت با وسايل و دستگاهها و نحوه اجرای آنتوان به آشنايي محقق با پروتوکلدر اهداف فرعي مي

افزارهای آماری مختلف اشاره کرد که اين خود گامي برای انجام آوری شده از آمايشات به کمک نرمهای جمعآنالیز داده

 باشد.های بعدی ميشپژوه
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Abstract: 

 To study the genetics of corn tolerance to salty in different generations that result of the 

confluence of two lines MO17(resistant) and B73(susceptible) as parents (P1 and P2) and 

the result of this confluence is (F1-F2-BC1-BC2), Factoryel in randomized complete 

design with three replications to evaluate the morphological, physiological and 

biochemical traits in control and stress levels (100 mM) in the greenhouse of University of 

Mohaghegh Ardabily were planted and samples have been under stress for a month and a 

week after tension have been evaluated in the laboratory of Agricultural Sciences. Inter-

generational tests and analysis showed that there are significant differences in terms of 

desired traits. Salinity reduced leaf, root and shoot length as well as reducing fresh weight, 

dry weight, volume and organs will be investigated. Salinity increased proline, phenol, 

sodium and anthocyanin in the leaves to this generations to be crossed. Genetic analysis 

indicated that additive (d) and dominance (h) component generations, especially non-

allelic or epistatic effects dominance X dominance(l) , additive X additive (i) and additive 

X dominance (j). The presence of epistatic effects dominance X dominance with high 

value and lower levels of inheritance additive X dominance in models fitted for different 

traits showed that more important is that non-additive effects on controlling traits 

therefore, selection for these traits in early generations will not be successful. The 

maximum amount of public heritability 0.99 and minimum of 0.50 percent and the 

minimum amount of heritability 0.002 respectively. There are surveys conducted over 

dominance in some traits confirmed the stems. And the number of genes between 1 to 6 

respectively. 
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