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  چکیده
بـدین منظـور، آزمایشـی بـه صـورت      . هاي شور اسـت در خاكکارهاي اساسی جهت کشت شناسایی ارقام با تحمل باال نسبت به شوري، یکی از راه

فاکتورهاي آزمایشـی شـامل چهـار سـطح شـوري      . تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند اجرا شد چهارفاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در 
دار درصـد و  ها نشان داد کـه شـوري سـبب کـاهش معنـی     دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس . رقم گندم بود12و ) دسی زیمنس بر متر12و  8، 4صفر، (

چه بـا افـزایش شـوري    چه به ساقهاما نسبت وزن خشک ریشه. چه شدچه و ساقهخشک ریشهچه و همچنین وزنچه و ساقهزنی، طول ریشهسرعت جوانه
زنـی بـاالتري   وشـن، کـویر و روشـن از درصـد و سـرعت جوانـه      ر کراس ارقام بک. زنی ارقام گندم به تنش شوري متفاوت بودپاسخ جوانه. افزایش یافت

خشـک  چه نیز در سطوح شوري باالدر رقم بک کراس روشن باالتر بود و ارقـام روشـن و بـک کـراس روشـن وزن     چه و ساقهطول ریشه. برخوردار بودند
کـراس  تـوان ارقـام بـک   میاحتماال ی هستند، بر این اساس زنزنی مهمترین خصوصیات مرحله جوانهکه درصد و سرعت جوانهاز آنجایی. بیشتري داشتند

  .و روشن را بهترین ارقام گندم از نظر تحمل به شوري در مرحله جوانه زنی ارزیابی نمود کویرروشن، 
  

  زنی، سرعت جوانه زنیارقام گندم، تنش شوري، درصد جوانه: هاي کلیديواژه
 

   1 مقدمه
ل بـر تغییـرات فیزیولوژیـک و    و مشتم اي پیچیدهزنی پدیدهجوانه

ایـن مرحلـه از   . بیوشیمیایی بوده که حاصل فعال شـدن جنـین اسـت   
که دوام، استقرار و عملکـرد  مهمترین مراحل رشد گیاه است به طوري

از سـوي دیگـر شـوري بـه     ). 3(کند نهایی گیاهان زراعی را تعیین می
وجـود  زنی بذر به عنوان یک تنش محیطی، مشکالت زیادي در جوانه

افزایش محتواي نمک در محیط از یک سو باعث کاهش ). 2(آورد می
جذب آب توسط بذرها، به دلیل پتانسیل پایین اسمزي محیط، شـده و  

هـا  هاي آنزیمی آناز طرف دیگر باعث سمیت و ایجاد تغییر در فعالیت
زنـی و اسـتقرار گیاهچـه    در چنین شـرایطی جوانـه  ). 16و  7(شود می

آبشـویی و بهبـود   . دهـد ملکرد را تحت تأثیر قرار مـی ضعیف شده و ع
هـا میـزان   توان توسـط آن هایی است که میزهکشی خاك از راه حل

نمک را در محیط کاهش داد، از طرف دیگر شناسایی ارقامی با تحمل 
ها، یکـی از راه کارهـاي اساسـی    باال نسبت به شوري و استفاده از آن

مقصودي مـود و مقصـودي   . جهت کشت در این شرایط محیطی است
رقـم گنـدم مشـاهده کردنـد کـه       33با بررسی شوري بـر روي  ) 17(

                                                             
سابق کارشناسی ارشد و استادیار گـروه زراعـت و    انبه ترتیب دانشجوی -3و  2، 1

 دانشگاه بیرجند ،اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي
  )Email: Reyhaneh.farshid@yahoo.com      :نده مسئولنویس -(*

-هاي ژنتیکی بین ارقام، از نظر پاسخ به شوري در مرحله جوانهتفاوت
ها بیان کردند که تحت شـرایط شـوري، سـرعت    آن. زنی وجود داشت

هـا  یابد، از طرفی استقرار گیاهچهطویل شدن ساقه و ریشه کاهش می
چـه، در ایـن شـرایط کـاهش     چـه و سـاقه  به دلیل ضعیف بودن ریشه

حساسیت گیاهان به شوري در مراحل مختلف رشـد بـه طـور    . یابد می
چنانچه گیاه در خاك استقرار یابد با گذشت زمان و . کنددائم تغییر می

نتـایج حاصـل از    ).2(شود تر میدر مراحل بعدي رشد به شوري مقاوم
زنـی  دهد که گیاهان در مرحلـه جوانـه  شان میهاي مختلف نپژوهش

و  4(ایـن موضـوع درگنـدم    . حساسیت بیشتري به تنش شوري دارنـد 
  .مشاهده شده است) 5(، و کلزا )2(اي ، سورگوم علوفه)8(جو  ،)19

زنی از مهمترین عـواملی هسـتندکه تحـت    درصد و سرعت جوانه
درصـد و  کـاهش  . یابنـد تأثیر تنش شوري قرار گرفتـه و کـاهش مـی   

رقم گندم توسـط پوسـتینی    30زنی با افزایش شوري در سرعت جوانه
ها علت ایـن کـاهش را افـزایش بـیش از انـدازه      آن. مشاهده شد) 1(

اند که عالوه بر کـاهش پتانسـیل آب، سـبب    ها در محیط دانسته یون
چه و از طرفی افزایش شوري، طول ریشه. شودمسمومیت گیاه نیز می

هـاي متعـدد بـر روي    نتـایج پـژوهش  . دهدکاهش می چه را نیزساقه
چـه بـا   چـه و سـاقه  گیاهان مختلف نشان داده است که طـول ریشـه  

، کـه ایـن کـاهش در مـورد     )8و  7(یابـد  افزایش شوري کاهش مـی 
چه اسـت و در نتیجـه سـبب افـزایش نسـبت      چه بیشتر از ریشه ساقه
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نیز در آزمایشات ) 1(حال پوستینی با این. شودچه میچه به ساقهریشه
  . چه را گزارش دادچه نسبت به ساقهخود حساس بودن ریشه

معموالً بیشترین حد حساسیت به شوري در چرخه زندگی گیاهان 
، ایـن  )9(مـی گـردد   به هنگام جوانه زنی و ابتداي رشد دانه مشـاهده  

اي در تحمل به کنندهزنی نقش تعیینمعنا است که مراحل جوانه بدین
هایی که بتواننـد  کند، بنابراین در چنین شرایطی ژنوتیپیفا میشوري ا

تواننـد رشـد و عملکـرد بهتـري در     بهتر جوانه زده و استقرار یابند می
بر این اساس هدف از انجام ایـن آزمـایش،   . مراحل بعدي داشته باشند

زنی ارقـام گنـدم   جوانهات تنش شوري بر روي خصوصیات بررسی اثر
ه بیرجند و شناسایی بهترین رقم جهت معرفی بـه  مورد کشت در منطق

   .کشاورزان بود
  

  هامواد و روش
زنی برخی ارقام گندم نسبت به به منظور بررسی خصوصیات جوانه

تنش شوري، آزمایشی بـه صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً       
تکرار در آزمایشـگاه تحقیقـات کشـاورزي دانشـکده      چهارتصادفی در 

تیمارهـاي آزمـایش شـامل چهـار     . ه بیرجند اجرا شدکشاورزي دانشگا
رقـم گنـدم   12و ) دسی زیمنس بر متر 12و  8، 4، صفر(سطح شوري 

، بـک  9، آنفـارم  4الونـد، آنفـارم   : ارقام گندم مورد استفاده شـامل . بود
کراس روشن، پیشتاز، چمران، روشن، فالت، قدس، کویر، مرودشـت و  

ثانیـه در   30ی، بـذرها بـه مـدت    در ابتدا جهت ضدعفون. هیرمند بودند
درصد قرار گرفتنـد و سـپس بـا آب مقطـر      2محلول هیپوکلرید سدیم

هر واحد آزمایشی شامل یک پتري دیش ضدعفونی شده . شسته شدند
سانتی متر بود که یک عدد کاغـذ صـافی در کـف آن قـرار      9به قطر 

. عدد بذر ضـدعفونی شـده بـر روي آن چیـده شـد      20گرفته و سپس 
لیتر محلول نمـک کلریـد سـدیم بـا     میلی 7ه هر پتري دیش سپس ب
هاي حاوي نمـک  براي تهیه محلول. هاي مربوطه اضافه گردیدشوري

و  5/12، 25/6بـه ترتیـب    دسـی زیمـنس   12و  8، 4هـاي  شـوري با 
لیتر آب مقطر حـل شـده و مخلـوط     در یک NaClگرم نمک  75/18

ها به مـدت  پتري دیش. دمقطر استفاده شبراي شاهد نیز از آب. شدند
درجـه سـانتیگراد و   ) روز/ شـب ( 15/25روز در ژرمیناتور در دمـاي   7

تعـداد بـذور جوانـه زده روزانـه     . درصد قرار گرفتنـد  50رطوبت نسبی 
-چـه انـدازه  چه و سـاقه در انتهاي آزمایش طول ریشه. شمارش گردید

ی به طور چه هر واحد آزمایشچه و ساقهعالوه بر این، ریشه. گیري شد
سـاعت   48درجه سانتیگراد بـه مـدت    75جداگانه در آون و با حرارت 

بـا دقـت   (ها توسط ترازو دیجیتال سپس وزن خشک آن. قرار داده شد
چـه بـه   همچنـین نسـبت وزن خشـک ریشـه    . تعیین گردید) 0001/0
زنی ارقام مختلف از تقسیم تعداد درصد جوانه. چه محاسبه گردید ساقه

ه بر تعداد بذور مورد استفاده محاسبه و به صورت درصـد  بذور جوانه زد
 50زنی نیز به صورت عکس زمان تا رسیدن به سرعت جوانه. بیان شد

زیر محاسـبه گردیـد   معادله درصد حداکثر درصد جوانه زنی با توجه به 
)12.(  

T50 = ti + [(N/2-ni) (tj-ti)]/(nj-ni)                                     )1(  
N:  تعداد نهایی جوانه زنی  
ni  وnj :   تعداد تجمعی بذرهاي جوانه زده با شمارش هـاي مجـاور در

   nj < N/2 <  ni زمان هایی که
صورت گرفـت   SASافزار ها با استفاده از نرمتجزیه دادهدر پایان 

 5در سطح احتمـال   LSDو مقایسه میانگین تیمارها به وسیله آزمون 
  .درصد انجام شد

  
  یج و بحثنتا

  زنیدرصد جوانه
-ارقام و اثر متقابل این دو عامـل تـاثیر معنـی    و شورياثر اصلی 

در ). 1جـدول  ) (p≥01/0(داري بر درصد جوانه زنی بذور گندم داشت 
ارقـام هیرمنـد و روشـن    ) دسی زیمنس 12و  8(سطوح باالي شوري 

ه خود زنی را در میان ارقام بن و رقم کویر بیشترین درصد جوانهکمتری
در ایـن آزمـایش افـزایش شـوري درصـد      ). 3جدول (اختصاص دادند 

در ایـن بـین بـا افـزایش     . زنی ارقام مورد آزمایش را کاهش دادجوانه
زنـی  بیشترین کاهش درصد جوانه دسی زیمنس 12شوري از صفر به 

زنی مربوط به رقم مربوط به رقم روشن و کمترین کاهش درصد جوانه
تنش شـوري  ). 3جدول (درصد کاهش بود  15و  35کویر به ترتیب با 

هاي سمی و تغییر از طریق کاهش پتانسیل اسمزي محلول، تولید یون
به طور کلی . دهدزنی گیاه را کاهش میدر تعادل عناصر غذایی، جوانه

هاي کم یا متوسط کاهش پتانسیل اسـمزي عامـل محـدود    در غلظت
اال سمیت یـونی و در پـی   هاي بزنی است لیکن در غلظتکننده جوانه

ها به خصوص کلرید سدیم و عدم تعـادل بـین   آن افزایش جذب یون
زنـی  عناصر غذایی از عوامل مهم ایجاد اختالل و کاهش درصد جوانه

بیـان  ) 18(در ایـن رابطـه ناصـر و همکـاران     ). 13(شوند محسوب می
زنی تحت شرایط شور ممکن اسـت بـه   کردند که کاهش درصد جوانه

هـاي  ها و کاهش جـذب آب باشـد کـه فعالیـت    ثرات سمی یونعلت ا
بـه  . دهـد فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درون گیاه را تحت تأثیر قرار می

اي ضروري بـه طـرف جنـین    عالوه شوري مانع از حرکت مواد ذخیره
  ).10(شود می

  
  زنیسرعت جوانه

دار بـود  زنـی معنـی  اثر متقابل رقـم و شـوري بـر سـرعت جوانـه     
)01/0≤p) ( زنـی  در این آزمایش بیشـترین سـرعت جوانـه   ). 1جدول

مربوط بـه ارقـام کـویر و    ) دسی زیمنس 12(تحت شرایط شوري باال 
و هیرمنـد   4بک کراس روشن و کمترین آن نیز مربوط به ارقام آنفارم

  ). 3جدول (بود 



  1393 بهار، 1، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     148

  
  رقام گندممیانگین مربعات صفات مرتبط با جوانه زنی در سطوح مختلف شوري و ا  -  1جدول

نسبت وزن 
 خشک

ساقه / ریشه چه
 چه

وزن 
خشک 
 ساقه چه

وزن خشک 
 ریشه چه

 طول
 ساقه چه

 طول
 ریشه چه

  سرعت
 جوانه زنی

  درصد
  df  جوانه زنی

 رقم 11 8082/389** 00218/0** 6174/2** 1845/5** 0002/0** 00022/0** 2157/1**
 شوري 3 9357/6961** 00368/0** 5401/192** 1777/351** 0070/0** 01007/0** 8531/4**
 شوري×رقم 33 7653/91** 00032/0** 2829/1** 6585/1** 0000/0** 00015/0** 4598/0*

1172/0 0000/0 0000/0 1148/0 0697/0 0000/0 0885/24 144  
 خطا

46/29  50/14  80/14  57/10  65/8  70/15  92/5    CV 
    درصد  1و  5حتمال به ترتیب  معنی دار در سطح ا -** و*         

  
  ندم رشد یافته تحت شرایط تنش شوريضریب همبستگی بین خصوصیات جوانه زنی ارقام گ – 2جدول 

درصد   شوري  
  زنی جوانه

سرعت 
  زنی جوانه

طول 
  چه ریشه

طول 
  چه ساقه

وزن خشک 
  چه ریشه

وزن خشک 
  چه ساقه

              0000/1  شوري
            0000/1  -  30/2**  درصد جوانه زنی

 0016/0**  ت جوانه زنیسرع
-  **6453/0  0000/1          

 9244/0**  طول ریشه چه
-  **7491/0  **4158/0  0000/1        

 9088/0**  طول ساقه چه
-  **7397/0  **3976/0  **9340/0  0000/1      

وزن خشک ریشه 
  چه

**8693/0 
-  **7504/0  **4914/0  **884/0  **8554/0  0000/1    

وزن خشک ساقه 
  چه

**8148/0 
-  **7641/0  **4282/0  **7809/0  **9001/0  **8444/0  0000/1  

  درصد 1و  5به ترتیب  معنی دار در سطح احتمال  -**و*       
  

نیـز نتـایج   ) 4(و قـوامی و همکـاران   ) 1(در این میـان پوسـتینی   
اصـوالً بـذور   . انـد مشابهی را بر روي ارقام مختلف گندم مشاهده کرده

زنی به آب کـافی احتیـاج   و شروع جوانه هاي حیاتیبراي انجام فعالیت
چنانچه جذب آب دچار اختالل شود و یا به کندي صورت گیرد، . دارند

هاي داخل بذر نیز یه کندي صورت گرفته و مدت زمان خـروج  فعالیت
زنـی کـاهش   چه از بذر افزایش و به عبارت دیگر سـرعت جوانـه  ریشه

توان به زنی را میوانهدر این راستا، علت کاهش سرعت ج). 6(یابد می
ها نسبت داد که عالوه بـر ایجـاد   ها و آنیونحضور بیش از حد کاتیون

کـه علیـرغم   دهند، به طوريمسمومیت، پتانسیل آب را نیز کاهش می
وجود آب در محیط، گیاه قادر به جذب آن نبوده و با کمبود آب مواجه 

  ).13(شود می
  

  چهطول ریشه
رات متقابل ایـن دو فـاکتور تـاثیر معنـی     عامل شوري، ارقام و اث 

افزایش شـوري  ). 1جدول ) (p>01/0(چه داشتند داري بر طول ریشه
چـه در تمـامی   سبب کاهش طـول ریشـه   دسی زیمنس 12از صفر تا 

تواند تأثیر منفی علت این کاهش می). 3جدول (ارقام مورد مطالعه شد 
ن تنش شـوري از  همچنی. و وفور یونی بر عملکرد غشاء سلولی دانست

ــزان    ــر در می ــلولی و تغیی ــواره س ــت دی ــق محــدود کــردن فعالی طری
ها و بـه تبـع   هاي موثر دیواره، موجب کاهش فعالیت مریستم پروتئین

در این آزمایش بلندترین طول ). 14(شود آن کاهش تقسیم سلولی می
چه در ارقام مرودشت، چمران و فالت در شرایط شاهد و کمترین ریشه

مشـاهده   دسـی زیمـنس   12در شوري  4چه در رقم آنفارم هطول ریش
همچنین رقم بک کراس روشن باالترین میـزان طـول   ). 3جدول(شد 
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از . داشـت ) دسی زیمنس بر متر 12(ریشه چه را در شرایط شوري باال 
هاي محلول، در پروفیـل سـطحی خـاك قـرار     جا که  تجمع  نمکآن

بیشترین غلظـت امـالح در    دارد و بذور نیز پس از کاشت در مجاورت
گیرند، در این شرایط بذوري که توانایی تولید ریشـه  این ناحیه قرار می

اي را داشته باشـند نسـبت بـه بـذور     تر و گسترش سیستم ریشهطویل
بنابراین ارقامی که بتواننـد  ). 15(تر خواهند بود فاقد این توانایی موفق

تـر اسـتفاده نماینـد    ویـل هاي طذخایر غذایی خود را براي تولید ریشه
  . پذیرتر باشندتوانند در برابر شوري تحمل می

  

  مقایسه میانگین خصوصیات مختلف جوانه زنی ارقام مختلف گندم  در شرایط تنش شوري – 3جدول 

  شوريسطوح 
)dS m-1(  ارقام  

  خصوصیات جوانه زنی
  درصد

  جوانه زنی
  سرعت

  جوانه زنی
 طول
  )cm(ریشه چه 

 طول
  )cm(ساقه چه 

  صفر

  94/6  3/5  0497/0  5/92 الوند
  34/5  5/5  0695/0  75/93 4آنفارم 
  38/4  08/4  0813/0  100 9آنفارم 

  36/5  45/4  0766/0  75/98 بک کراس
  18/6  45/5  0640/0  85 پیشتاز
  49/6  15/7  0833/0  100 چمران
  1/7  31/5  0803/0  100 روشن
  5/7  08/7  0457/0  95 فالت
  07/7  92/4  0678/0  75/98 قدس
  14/5  65/4  0833/0  100 کویر

  65/5  32/7  0692/0  25/96 مرودشت
  92/5  07/6  0786/0  90 هیرمند

4  

  4/5  62/3  0439/0  80 الوند
  6/4  27/3  0577/0  75/88 4آنفارم 
  4/2  78/2  0687/0  85 9آنفارم 

  98/3  75/2  0748/0  75/98 بک کراس
  5/5  45/3  0520/0  25/81 پیشتاز
  26/5  62/4  0803/0  25/96 چمران
  86/4  54/3  0675/0  75/98 روشن
  33/5  21/3  0557/0  90 فالت
  e45/4  53/5  0632/0  25/96 قدس
  16/5  43/3  0696/0  5/97 کویر

  46/5  33/4  0645/0  85 مرودشت
  33/5  43/3  0441/0  75/78 هیرمند

8  

  33/1  13/2  0376/0  25/76 الوند
  27/0  54/1  0406/0  70 4آنفارم 
  28/0  87/1  0417/0  25/76 9آنفارم 

  9/2  21/1  0748/0  75/73 بک کراس
  94/0  9/1  0475/0  75 پیشتاز
  76/0  2  0640/0  25/76 چمران
  04/2  1/2  0740/0  5/67 روشن
  56/1  13/2  0423/0  85 فالت
  04/1  92/1  0667/0  25/81 قدس
  74/0  93/1  0567/0  25/91 کویر

  06/2  09/2  0550/0  25/78 مرودشت
  76/0  91/1  0402/0  75/68 هیرمند

5%LSD   50/2  18/0  28/0  30/0  
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   3ادامه جدول 
  ارقام  )dS m-1(سطوح شوري   ارقام  )dS m-1(سطوح شوري   ارقام  )dS m-1(سطوح شوري 

12  

  63/0  2/1  0450/0  75/63 الوند
  1/0  63/0  0284/0  70 4آنفارم 
  12/0  82/0  0374/0  65 9آنفارم 

  56/1  91/1  0739/0  5/67 بک کراس
  50/0  94/0  0323/0  70 پیشتاز
  29/0  94/0  0690/0  70 چمران
  94/0  24/1  0692/0  5/62 روشن
  69/0  27/1  0518/0  75/73 فالت
  54/0  01/1  0597/0  5/72 قدس
  34/0  96/0  0735/0  85 کویر

  02/1  16/1  0526/0  70 مرودشت
  37/0  07/1  0276/0  5/62 هیرمند

5%LSD   50/2  33/3  28/0  30/0  
  

  چه طول ساقه
با بررسی اثرات متقابل رقم و شوري مشاهده شد که تنش شوري 

کـاهش طـول   ).  3جـدول  (چه را نیـز کـاهش داده اسـت    طول ساقه
چه در اثر شوري در گندم توسط دیگر محققان نیز گـزارش شـده    ساقه
چـه مربـوط بـه رقـم فـالت در      بیشترین طول ساقه). 18 و 11(است 

دسـی  12در شرایط  4شرایط شاهد و کمترین آن مربوط به رقم آنفارم
دسـی   12و  8همچنین در شـرایط شـوري هـاي    . بر متر بود زیمنس

زیمنس بر متر، رقم بک کراس روشن بیشترین طول ساقه چـه را بـه   
هـا در دیـواره سـلولی    تجمع زیاد نمـک ). 3جدول (خود اختصاص داد 

هاي متابولیکی و محدودیت خاصیت االسـتیکی  موجب تعدیل فعالیت
آن دیواره ثانویه سلول زودتـر تشـکیل   برعالوه . شوددیواره سلول می

شود، بر این اساس تـأثیر  شده و به تبع آن دیواره سلولی نیز سفت می
ه شدن دیواره سلولی کـاهش و طـول سـاقه چـ    اسمزي بر طویلفشار

  ). 18(یابد کاهش می
شـود کـه رشـد    چه مشخص مـی چه و ساقهبا مقایسه طول ریشه

چه تحت تأثیر شوري قـرار گرفتـه اسـت    چه بیشتر از رشد ریشهساقه
این موضوع توسط برخی از پژوهشـگران دیگـر نیـز بیـان     ). 3جدول (

کنند که رشد ساقه عموماً بیشتر از ها عنوان میآن ).7و  4(شده است 
  .شودد ریشه تحت تأثیر شوري محدود میرش

  
  چهخشک ریشهوزن

چـه  تیمار شوري در تمامی ارقام سبب کاهش وزن خشـک ریشـه  
چـه در  بیشترین درصد کـاهش در وزن خشـک ریشـه   ). 3جدول (شد 

 90، در رقـم هیرمنـد بـا    )دسی زیمنس بر متر 12(شرایط شوري باال 
درصـد   69ن بـا  روشـ  درصد کاهش و کمترین آن در رقم بک کراس

کـاهش رشـد   ). 3جـدول (کاهش نسبت به تیمار شاهد مشـاهده شـد   

تـوان ناشـی از کـاهش    هاي اسمزي پایین را مـی چه در پتانسیلریشه
در شـرایط  ). 6(مستمر در سرعت اسـتفاده از ذخـایر دانـه بیـان کـرد      

چـه مربـوط   خشک ریشهدسی زیمنس بر متر بیشترین وزن 12شوري 
خشک که کمترین وزنوشن و روشن بود در حالیبه ارقام بک کراس ر

  ). 3جدول (چه در رقم پیشتاز مشاهده شد ریشه
  

  وزن خشک ساقه چه
نتایج نشان داد در این آزمـایش بـا افـزایش میـزان شـوري وزن      

این در حالی . چه در کلیه ارقام مورد آزمایش کاهش یافتخشک ساقه
-نست به طور معنـی بر متر توا زیمنسدسی 4است که شرایط شوري 
به جز . چه را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهدداري وزن خشک ساقه

، روشن، فالت و قـدس ایـن رونـد درکلیـه ارقـام مـورد       9ارقام آنفارم
در ایـن میـان اکثـر محققـین اظهـار      ). 3جـدول  (مطالعه مشاهده شد 

تواند به عنوان یک محرك اولیه هاي پایین نمک میداشتند که غلظت
اگرچه در تیمار شاهد رقم ). 11(ها عمل نماید د در بسیاري از گونهرش

چـه را داشـت امـا در شـرایط     روشن باالترین میزان وزن خشک ساقه
چـه را بـه خـود    شوري باال نتوانست باالترین میزان وزن خشک ساقه

دسی زیمنس بـر متـر،    12و  8در این میان در شوري . اختصاص دهد
ترین میزان وزن خشک ساقه چه را در بین رقم بک کراس روشن باال

  ). 3جدول(ارقام داشت 
  

  چهچه به ساقهنسبت وزن خشک ریشه
چه ارقـام گنـدم،   چه به ساقهبه طور کلی نسبت وزن خشک ریشه
ایـن امـر نشـانه    ). 1شـکل  (با افزایش تنش شـوري افـزایش یافـت    

  . باشدچه میچه نسبت به ریشهحساسیت ساقه
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  ثر سطوح مختلف تنش شوري بر نسبت وزن خشک ریشه به ساقه ارقام گندما - 1شکل 

  .میباشد  LSD5%خط نشان داده شده نمایشگر 
  

چه در با افزایش میزان شوري، به دلیل حساسیت بیشتر رشد ساقه
چه بیشـتر کـاهش یافتـه و بـه تبـع آن      چه، رشد ساقهمقایسه با ریشه

یابد این نسبت کـه  فزایش میچه اچه به ساقهنسبت وزن خشک ریشه
شـود در  ها به شوري محسوب مـی شاخصی مناسب در تحمل گیاهچه

  ).1شکل (متفاوت بود ) p>01/0(داري بین ارقام به طور معنی
بیشـترین و  ) دسی زیمـنس بـر متـر    12(تحت شرایط شوري باال 

و مرودشـت   9کمترین میزان این نسبت بـه ترتیـب در ارقـام آنفـارم     
نشان دادند کـه رشـد   ) 10(دوآرت و همکاران ). 1شکل (مشاهده شد 

چه در رقم گندم متحمل شوري کمتـر از رقـم حسـاس کـاهش     ریشه
چـه بـه   یابد و در نتیجه ارقام متحمل، در اثر شوري نسـبت ریشـه  می

بـر متـر    دسی زیمنس 4تنش شوري تا میزان . چه بیشتري دارندساقه
علـت ایـن   . چه شـد هچه به ساق سبب کاهش نسبت وزن خشک ریشه

چه ارقام ناشـی از اثـرات   توان افزایش وزن خشک ساقهکاهش را می
  ).11(دانست  شوري

زنـی منفـی و   همبستگی بین شوري و تمامی خصوصـیات جوانـه  
دهنده تأثیر منفی شـوري بـر تمـامی    که نشان) 2جدول (دار بود معنی

یکـدیگر   زنی باسایر خصوصیات جوانه. باشدزنی میخصوصیات جوانه
  .دار داشتندهمبستگی مثبت و معنی

نیز در بررسی تنش شوري بر روي ) 17(مقصودي مود و همکاران
سی و سه رقم گنـدم همبسـتگی مثبـت و معنـی دار بـر روي برخـی       

  .چه پیدا کردندچه و ساقهزنی همچون طول ریشهخصوصیات جوانه
  

  گیرينتیجه
-صیات جوانهتنش شوري سبب کاهش تمامی خصو به طور کلی 

چـه و  چـه و سـاقه  زنی، طول ریشهزنی همچون درصد و سرعت جوانه
. چه در تمامی ارقـام مـورد آزمـایش شـد    چه و ساقهوزن خشک ریشه

چه حساسیت بیشتري به تنش شـوري نشـان   چه نسبت به ریشهساقه
چه با تـنش شـوري افـزایش    چه به ساقهنسبت وزن خشک ریشه. داد

چه نسبت به شـوري  ساس تر بودن طول ساقهکه این به علت ح یافت
پاسخ جوانه زنی ارقـام مختلـف گنـدم در سـطوح شـوري بـاال       . است

متفاوت بود، به طوري که ارقام بک کراس روشـن، روشـن و کـویر از    
چـه و  طـول ریشـه  . زنی باالتري برخوردار بودنددرصد و سرعت جوانه

شن باالتر بود و چه نیز در سطوح شوري باالدر رقم بک کراس روساقه
از . بیشـتري داشـتند  خشـک  ارقام روشن و بـک کـراس روشـن وزن   

زنی مهمترین خصوصـیات در مرحلـه   که درصد و سرعت جوانهآنجایی
کـراس روشـن، روشـن و    توان ارقام بکزنی هستند، احتماال میجوانه

کویر را به عنوان بهترین ارقام از نظر تحمل به شوري در مرحله جوانه 
هرچنـد در ایـن زمینـه    . شور معرفی نمود اي کاشت در مناطقزنی بر

باید تحقیقات بیشتري در مورد اثر شوري روي مراحل مختلف رشدي 
ء، مراحل رشدي و گیاه بالغ در شرایط مزرعه صـورت  از جمله رشد نشا

  . گیرد
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