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  چکیده 

تیمـار در گلخانـه   8هشـت   تکـرار و  سهتصادفی با  کامالًطرح  آزمایشی در قالبو جدیدجو  قدیمیارقام صفات مورفولوژیک ریشه  به منظور مقایسه
 )و نیک 30نصرت، یوسف، فجر( رقم جدیدچهار  شاملهاي آزمایش تیمار. انجام شد 1390تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

گیـري بـه صـورت    نمونه ي شن شسته شده انجام شد وکشت در تیوب هاي پالستیکی حاو .جو بودند )والفجرو  ریحان، کویر، زرجو( رقم قدیمیچهار  و
 قطـر،  سطح، ،ها ریشه طول مجموع صفات. گرفت رسیدگی انجام وسنبله ظهور  ،طویل شدن ساقه هابرگی،  چهار تا ششحل ادر مر از تیمارهاتخریبی 

بین ارقام قدیمی و جدید جـو در تمـام صـفات مورفولوژیـک      نشان دادکه نتایج .هاي عملکرد مورد بررسی قرار گرفتندو صفت خشک ریشه و وزن حجم
طـول ریشـه اصـلی و مجمـوع طـول      (از لحاظ صـفات طـولی   . ریشه و در همه مراحل رشد به خصوص در اواخر فصل رشد اختالف آماري وجود داشت

 در ارقـام جدیـد   .ارقام جدید بهتـر عمـل کردنـد    ارقام قدیمی برتر بودند ولی در صفات حجم ریشه، سطح ریشه، قطر ریشه و وزن خشک ریشه) ها ریشه
بطور کلـی در خاکهـایی بـا رطوبـت و      .بودها در خاك بیشتر ، پراکنش افقی و عرضی ریشهریشه به جاي گسترش طولی وعمودي ارقام قدیمی برخالف

ي آنها در تمام طول فصـل  هاي اولیهاست ریشهاي گیاهان زراعی عمیق و گسترده شده و ممکن سیستم ریشهاین پژوهش،  ي کافی مانند شرایطتهویه
  .   وجود داشتافزایشی در کل دوره رشد تا مرحله رسیدگی  ریشه روندصفات در اکثر واسطه به همین  ،دهندرشد فعال باقی مانده و به رشد خود ادامه 

  
  ها مجموع طول ریشه و قطر، عملکردح، سط، حجم ،عملکرد ياجزا :واژه هاي کلیدي

  
  1مقدمه

جهان تامین کننده بخش عمده نیازغـذایی بشـر    سراسر در غالت
زنـدگی در   افـزایش جمعیـت دنیـا ونیـز بهبـود اسـتاندارد      با هستند و 

مصرف غالت افزایش یافته است وایـن وضـعیت    ،بسیاري از کشورها
. مصرف آنها شـده اسـت  مقدار  تولید و میزان موجب اختالف زیاد بین

دستیابی به عملکـرد بـاال بـه     براي در غالت بیش از هر گیاه دیگري
نیـاز  کنترل اجزایی که در رشد ونمو بیولوژیکی عملکرد دخالت دارنـد  

در ارتباط با تمامی عوامل وفرایندها که مـرتبط   دو عملکرد را بای داریم
با تولید کل بیوماس است وجزء مهم اقتصادي آن یعنی عملکرد دانـه  

  ). 7( در نظر گرفت
از طریـق مـدیریت بهتـر     یر عملکـرد، از آنجا که افزایش چشـمگ 

زراعی و کشت ارقام با عملکرد بـالقوه بـاالتر بـه دسـت آمـده اسـت،       
                                                

و استادان گروه زراعـت و اصـالح    به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزينباتات، 

  )Email: Narjes.moshfeghi@yahoo.com:    نویسنده مسئول -(* 

 صفات افزایش دهنده عملکرد به دقـت شناسـایی شـوند    دبنابراین بای
هاي به نژادي استفاده نمود و نقش به نژادي را توان ازآنها در برنامهتاب

ترتیب می تـوان ارقـامی را   به این  .در افزایش عملکرد دانه کمی کرد
هاي مختلف معرفی شـده انـد و همزمـان بـا یکـدیگر در      که در زمان

اند را بر اساس مقادیر مطلـق عملکـرد   کشت شده هاي مشابهیمحیط
و اثرات به نژادي را بر عملکرد دانه تجزیه و تحلیل نمود شان مقایسه 

  ).6(کرد 
 و عناصر غـذایی  و که ریشه تاثیر مستقیمی بر جذب آباز آنجایی

اي ارقـام   ساختار سیسـتم ریشـه   ،تجمع زیست توده بخش هوایی دارد
بیشـتري داشـته    نقـش  هاي موجود در عملکرددر تفاوت ممکن است

بین زیسـت تـوده    در طول دوره رشد تعادل مناسبالزم است  دونباش
کـه بـه   همـانطور   ).14( شودهاي زیرزمینی و بخش هوایی حفظ اندام

هـوایی باعـث   هاي گزینی و اصالح براي خصوصیات مربوط به اندام 
توانـد  شود، انجام مطالعات در مورد ریشه نیـز مـی  افزایش عملکرد می

و در شرایط بحرانی  دهسبب شناخت عوامل موثر بر افزایش عملکرد ش
  ). 1( تضمین نماید موفقیت تولید را ،تنش
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داشت یک عامـل مهـم در میـزان مقاومـت بـه      بیان  )2( خزاعی
شـاید   .هاستاي آنخشکی ارقام گندم چگونگی توسعه سیستم ریشه

آشـکار   ،مهمترین دلیل توجه و مطالعه بیشتر بخـش هـوایی گیاهـان   
 بخـش  ها و سهولت دسترسی به آنها نسـبت بـه  بودن بیشتر این اندام

هـا دربـاره   صفات ریشـه وافـزایش آگـاهی    همطالع، اما زیرزمینی است
ساختار و پویایی نمو ریشه، امري ضروري در راسـتاي بهبـود توانـایی    

ارتباط بین بخـش   ).4( یکساله در کشاورزي است تولید گیاهان زراعی
زیرزمینی و بخش هوایی در مدیریت کشاورزي مهم اسـت و بـه نظـر    

بهبـود صـفات    واي گسترده و قوي رسد داشتن یک سیستم ریشهمی
مورفولوژیکی ریشه جز اهداف اصالحی بوده که در افـزایش عملکـرد   

خصوصــیاتی ماننــد وزن، حجــم، ). 23(اســت نقــش بســزایی داشــته 
طول،قطر وعمق نفوذ و پراکنشریشه در خاك، درجه انشـعاب و تعـداد   

هسـتند کـه از   هاي مختلف ساختار ریشـه  جنبه... هاي جنینی وریشه
در ارتباط بـا جـذب آب و مـواد غـذایی و در      یي مهمهارپارامتجمله 
هاي نـازك و مـویی   ریشه ).8( شوندمحسوب میعملکرد بهبود نتیجه 

در غالت که در نتیجه رشد سلولهاي اپیدرمی ریشه بوجود مـی آینـد،   
هـا بـا خـاك داشـته     نقش بسیارمهمی در افزایش سطح تماس ریشـه 

نی و افزایش چسـبندگی  وموجب افزایش جذب و انتقال آب ومواد معد
رشد و نمو ریشه بـر  ). 13( دشونمی هاي در حال رشد با ریزوسفرریشه

حسب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاك، ژنوتیپ گیاه 
رشـد ریشـه ایـن     گیـري اهمیت دیگر اندازه ).3( کندو اقلیم تغییر می

نگهـداري و   ،توان به میزان کل کربنی که براي ساختماناست که می
 ).12( بردها در اندام زیرزمینی صرف شده پی جذب یون

هاي مختلفی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه جنبه
گیرد، امـا اطالعـات دربـاره    چون رشد، شکل و متابولیسم را در بر می

 تنوع ژنتیکی ساختار ریشه به خصوص در غالت بسیار محـدود اسـت  
در بـین غـالت دامنـه انتشـار و      )Hordeum vulgare L.( جو). 10(

 Triticum aestivum( سازش اقلیمی وسیعی داردودر مقایسه با گندم
L.(    هـا و خشـکی داشـته ودر شـرایط     مقاومت بیشـتري بـه بیمـاري

هـاي  عملکـرد آن حتـی در خـاك    د محیطی و کمبود بارندگی،عنامسا
دهد کـه  مقایسه ارقام قدیم و جدید جو نشان می .)9( است ترفقیر بیش

بخشــی از افــزایش عملکــرد بــالقوه در طــی قــرن اخیــر مربــوط بــه 
انجـام ایـن    از هـدف  بنـابراین  ).11( باشـد هاي ژنتیکی مـی  پیشرفت
مطالعه و بررسی صفات مورفولوژیکی ریشـه ومقایسـه ریشـه     آزمایش

 ریشـه  ، طـول اه مجموع طول ریشه صفاتارقام مختلف جو از لحاظ 
یط کنتـرل شـده   ا، قطر، سطح و حجم ریشه در شروزن خشک، اصلی
در جـذب آب و عناصـر غـذایی و همچنـین     هـا  زیرا این ویژگی ،است

  .دنداراي  کنندهنقش تعیینافزایش عملکرد 
  
  

  هامواد و روش
گلخانـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه       در این تحقیق

 سـه تصـادفی بـا    در قالب طـرح کـامأل  1390فردوسی مشهد در سال 
 رقمچهـار تیمارهـاي آزمـایش شـامل    . انجام شدتیمار  هشتو تکرار 
 ریحان،(وچهار رقم قدیمی  )و نیک 30یوسف، فجر نصرت،(جو  جدید
پالستیکی بـه قطـر    هايببذور جو در تیو .بودند )والفجرو زرجو کویر،

و کـل   و ارتفاع یک متـرو در بسـتر شـن کشـت شـدند      مترسانتی11
-پی  هاي ها براي استحکام بیشتر و جلوگیري از نفوذ نور در لوله تیوب

 ايسیستم آبیاري به صـورت قطـره  . سی هم اندازه قرار داده شدندوي
توسـط پمـپ بـه قطـره     ) هوگلنـد (و آب و محلول غذایی طراحی شد 

و تعویض محلول غـذایی هـر دو روز یـک بـار      شدچکانها هدایت می
 ندکشت شدجو ضدعفونی شده  بذرعدد  5در هر لوله  .گرفتانجام می

گیـري  نمونـه  .گیاه نگه داشـته شـد   3در هرلوله  و در مرحله دو برگی
چهار تـا شـش    شامل مراحل هاي کاشت در چهار مرحلهوتخریب لوله

و  شـد کامل انجام  رسیدگی و سنبلهظهور  ،ها ساقه طویل شدن برگی،
  .سپس میانگین سه گیاه براي هر صفت محاسبه و ثبت شد

ریشـه، مجمـوع    ریشه شامل وزن تر ریشـه، وزن خشـک   صفات 
حجـم ریشـه   ریشه اصلی و طول ریشه، سطح ریشه، قطر ریشه، طول 

هـاي  ها از بستر لولهدر این روش جهت خروج ریشه .گیري شدنداندازه
بدین صـورت کـه   . گیري به صورت تخریبی انجام گرفتنمونه کشت،

پالستیکی را به آرامـی از آن درآورده و   پس از برداشت هر لوله، کیسه
سپس با برش کیسه پالستیکی به صورت طولی کل سیستم ریشـه و  
ماسه خارج شده و سپس با شستشوي ریشه با جریان مالیـم آب روي  

مال از ریشـه جـدا شـده و در نهایـت بـا      سطح شیبدار بقایاي ماسه کا
متر با خط کش در بر حسب سانتی گرفتن آب ریشه، طول ریشه اصلی
  . همان مکان اندازه گیري وثبت شد

بـا   ي هرتیـوب هاها و قطر ریشهریشه سطح ریشه، مجموع طول 
 Imag Analysis Winگیري سـطح ریشـه  استفاده از دستگاه اندازه

DIAS   شرکتDLTAT حجم ریشه از طریق اخـتالف  و  تعیین شد
هـا پـس از چنـد بـار     ریشهترتیب که به این . حجم از آب محاسبه شد

شستشو در استوانه مدرج با میزان مشخص آب قرار گرفتنـد و از روي  
 .حجم ریشه بر حسب سانتیمتر مکعب بدسـت آمـد   افزایش حجم آب،

ـ هاسپس وزن خشک ریشه ه هـا در آون  ي هر تیوب با قرار دادن نمون
در مرحله آخر  .گیري شداندازه ساعت 48گراد به مدت درجه سانتی 75

شـمارش تعـداد    صفات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقـام جـو از قبیـل   
، تعـداد دانـه در سـنبله و وزن    تعداد سنبله در بوته، طول سنبله پنجه،

هـاي حاصـل از   در نهایـت تجزیـه واریـانس داده   . انجام شد هزار دانه
و  Minitabو Excel ،SAS هاي ها با استفاده از نرم افزارگیريندازها

  .شددرصد انجام  5مقایسات میانگین با آزمون دانکن در سطح 
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  نتایج وبحث
  هامجموع طول ریشه

که بین ارقام مختلف جو  نشان داد تجزیه واریانس نتایج حاصل از
ي چهار تا شش برگی در ها در مرحله مجموع طول ریشه صفتاز نظر 

و رسـیدگی در سـطح یـک     مراحل ظهور سنبلهسطح پنج درصد و در 
هـاي  پاسـخ  نیز ارقام مختلف )1جدول ( دار شددرصد اختالفات معنی

 صـفت تواند نشان دهنده تنوع ژنتیکی متفاوتی داشتند که این امر می
ف اخـتال  طویل شدن ساقه هـا در مرحله . مورد نظر در بین ارقام باشد

 نتـایج  ).1جـدول (دار نشد بین ارقام از لحاظ مجموع طول ریشه معنی
مرحله چهار تا شـش برگـی   در به این صورت بود که  مقایسه میانگین
بیشترین مقدار سانتیمتر  4521و با مجموع طول ریشه رقم قدیمی زرج

ارقام  رسیدگی و ظهور سنبلهي ولی در مرحله را به خود اختصاص داد
جدید بهتر عمل کردند و رقم جدید نصرت در هر دو مرحله بیشـترین  

ي زرجو در مرحلـه  دهی ورقم یوسف در مرحله خوشه. مقدار را داشت
بررسـی   ).2جـدول ( به خود اختصاص دادند رسیدگی کمترین مقدار را

مجموع طول ریشه با عملکرد و اجزاي عملکـرد   صفتهمبستگی بین 
فقط با ارتفاع گیاه همبستگی مثبت و  صفتکه این به این صورت بود 

محققـین بیـان داشـتند کـه     ). 4جـدول ( )r=41/0*(  دار داشـت معنی
ها معیاري مناسب براي ارزیابی گیاهان در استفاده مجموع طول ریشه

دهد نتایج آزمایشات نشان می ).16( از منابع آب و عناصر غذایی است
داري جو همبستگی مثبت ومعنـی  مجموع طول ریشه ندازه وا که بین

ها معیـاري از  توان گفت که مجموع طول ریشهبنابراین می .وجود دارد
 شـود ها در شرایط تنش اشـغال مـی  خاك است که توسط ریشهحجم 

هـاي مختلـف مـاش    مطالعات نشان داد که در ژنوتیپهمچنین  ).21(
ها معیـاري مهـم بـراي انتخـاب ارقـام مقـاوم بـه        طول ریشهمجموع 
  ).15( هستندخشکی 

  
  طول ریشه اصلی  

نشان داد که به جز مرحله چهار تا  تجزیه واریانس نتایج حاصل از
 از لحـاظ  شش برگی در سایر مراحل رشد بین ارقام مورد مطالعـه جـو  

د بـو  دارمعنـی یک درصـد  ها در سطح تفاوتطول ریشه اصلی صفت 
طویل شـدن  در مرحله نتایج مقایسه میانگین نشان داد که . )1جدول (

به ترتیب به ارقام والفجـر بـا   بیشترین و کمترین طول ریشه  ساقه ها
 در .اختصـاص داشـت   سانتیمتر 53سانتیمتر و یوسف با طول124طول

مربوط به  به ترتیب طول ریشه و کمترین بیشترین ظهور سنبلهمرحله 
سانتیمتر و رقم جدید یوسـف بـا طـول    138رقم قدیمی ریحان باطول 

  . سانتیمتر بود 69

  

  رشد و نمو تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ریشه در ارقام جو در مراحل مختلف-1جدول
    میانگین مربعات             

درجه   منابع تغییرات  مراحل رشد
 آزادي

 مجموع طول
  ریشه

ریشه  طول
  اصلی

 سطح
  ریشه

 قطرمیانگین 
وزن خشک   ریشه حجم  ریشه

  ریشه
چهارتاشش 

  ns1446  ns63/15  **009/0  ns21/3  ns01/0  3057*  7  ارقام  برگی
  01/0  65/1  001/0  05/9  5/43  9576  16  خطا  

ضریب تغییرات   
  46/9  82/3  53/7  62/11  45/6  13/12  -  )درصد(

طویل شدن 
  ns6811 **1/670  *34/20 *033/0  **75/3  ns006/0  7  ارقام  ساقه ها

  003/0  29/0  0/ 012  44/6  41/22  5872  16  خطا  

ضریب تغییرات   
  48/4  84/16  44/14  4/15  96/16  37/13  -  )درصد(

  ns82/45  ns01/0  **32/142  **25/0  1417**  6305**  7  ارقام  ظهور سنبله
  013/0  99/7  009/0  06/27  03/49  1088  16  خطا  

ضریب تغییرات   
  73/18  87/16  94/19  58/17  20/10  65/14  -  )درصد(

  ns72/22  **23/0  06/0**  22/75*  13/118**  1186**  7  ارقام  رسیدگی
  039/0  26/9  006/0  96/24  25/15  2300  16  خطا  

ضریب تغییرات   
(%)  -  54/3  84/3  15/17  06/17  78/4  79/20  

nsپنج درصد و یک احتمال سطح در دار معنی ترتیب به-* و**دار معنیغیر  
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  ریشه در مراحل مختلف رشد صفات مورفولوژیکمقایسه میانگین  -2جدول

  مجموع طول ریشه  ارقام
)cm per plant(  

  طول ریشه اصلی
)cm(  

  سطح ریشه
)cm-2(  

  1  2  3  4  1  2  3  4              1      2           3  4  
  b1293  a3134  bcd3360  b3268  a67/76  b110  a138  ab137  bc488/7  a299/16  a257/15  a286/21  )ق(ریحان

  b1822  a2129  ab5466  b4883  a85/45  c  97 ab127  abc133  c882/4  a075/13  a373/21  a459/22  )ق(کویر
  a4521  a2055  cd3243  b2254  a67/49  b116  ab131  abc132  abc326/9  a363/10  a106/17  b544/11  )ق(زرجو

  b2733  a2628  ab5411  b3256  a58/71  a124  ab131  a140  ab277/11  a617/16  a166/24  ab933/18  )ق(والفجر
  b1799  a3105  a6319  a5760  a33/88  c   96  ab125 cd125  c753/5  a438/16  a878/19  a161/25  )ج(نصرت
  b1861  a2902  d1994  b3589  a67/54  d  53  c69  bcd129 bc636/7  a516/12  a159/13  b834/10  )ج(یوسف

  b1869  a2032  abc4548  b3678  a67/69  ab 113  ab119  d121  abc886/7  a738/12  a156/23  ab762/18  )ج(30فجر
  b2678  a2197  cd3229  b3530  a33/76  bc 114  b114  cd127  a559/12  a228/13  a765/16  ab184/18  )ج(نیک

 مرحله رسیدگی :4ظهور سنبلهمرحله :  3ها ساقهطویل شدن مرحله  : 2چهار تا شش برگی  مرحله  - 1
  .تفاوت معنی دار ندارند%  1در هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال 

  
وکمترین طول ریشه متعلق به ارقـام   در مرحله رسیدگی بیشترین

بـود   متریسـانت 121بـا طـول  30فجـر  و  سـانتیمتر 140با طـول  والفجر
  ).2جدول(

 صفت) چهار تا شش برگی(ابتدایی رشد،  مرحله در رسدنظرمی به
 درمیـان  کمتـري  تنـوع  ریشه صفات سایر به طول ریشه اصلی نسبت

طول ریشه اصلی ارقام قدیمی جو نسـبت بـه    صفت از نظر. دارد ارقام
و در تمام مراحل رشد مقدار بیشـتري را بـه    بودندتر ارقام جدید موفق

خود اختصاص دادند، همچنین در بین ارقـام قـدیمی، رقـم ریحـان و     
والفجر نسبت به سایر ارقام برتري داشتند و در بین ارقـام جدیـد رقـم    

در ایـن  . بـه خـود اختصـاص دادنـد    یوسف ونصرت کمترین مقـدار را  
اجـزاي عملکـرد   آزمایش بین طـول ریشـه اصـلی و عملکـرد دانـه و      

 ).4جدول(همبستگی مشاهده نشد 
 

  سطح ریشه
از لحـاظ   تفاوت بین ارقام جـو نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

در سطح پنج  رسیدگی برگی و ي چهار تا ششدر دو مرحله این صفت
 ظهور سنبلهو طویل شدن ساقه ها يدر دو مرحله و دارشدمعنی درصد

نتـایج حاصـل از مقایسـه    ). 1جـدول (بود دار نمعنیاختالف بین ارقام 
با سطح  نیکدر مرحله چهار تا شش برگی رقم میانگین نشان داد که 

سـانتی   88/4بـا سـطح ریشـه     و کـویر سانتی مترمربـع  55/12 ریشه
 به خود اختصاص دادنـد به ترتیب بیشترین وکمترین مقدار را  مترمربع

سـانتی   16/25دامنه تغییر سطح ریشه از وهمچنین در مرحله رسیدگی
بـود   یوسفسانتی متر مربع در رقم  83/10تا  نصرت متر مربع در رقم

طول ریشه (طولی ریشه  معیارهايرسد برخالف به نظر می. )2جدول(
که ارقام جدید نسبت به ارقام قـدیمی  ) ها اصلی و مجموع طول ریشه

تـر  ارقام جدید موفق سطح ریشه صفتمورد در  ،مقدار کمتري داشتند
، پراکنش ریشه به جاي گسترش طولی وعمودي در ارقام جدید. بودند

نتـایج ضـریب همبسـتگی     .بود ها در خاك بیشترافقی و عرضی ریشه

سطح ریشه فقط بـا   صفتسطح ریشه با اجزاي عملکرد نشان داد که 
ــی  صــفت ــت و معن ــه همبســتگی مثب اد داري نشــان دوزن هــزار دان

)**61/0=r()4جدول.(  
در  پرمحصـول  ارقامکه  شدمشاهده  ارقام مختلف برنج در مطالعه

طول فصل رشد داراي سـطح ریشـه بـاالتري نسـبت بـه ارقـام کـم        
بـه  بیان کردندکه افزایش سطح ریشـه   محققین ).17( دمحصول بودن

یی آب و مـواد غـذایی مهـم    آافزایش سطح جذب و افزایش کار دلیل
د نتوانمی هاهها و سطح ریشمجموع طول ریشه صفتدر نتیجه . است

  .)18( دنامکان تحمل به خشکی را فراهم کن
  

  هامیانگین قطر ریشه
در  هـا قطـر ریشـه  میانگین  صفت واریانس تجزیه نتایج حاصل از

 ظهور سـنبله ، طویل شدن ساقه هارشدي چهار تا شش برگی،  حلامر
قطـر  میـانگین  صـفت  و رسیدگی نشان دادکه بین ارقام جو از لحـاظ  

دار ها معنیتفاوتظهور سنبله به جز مرحله  در تمام مراحل رشد ریشه
دار بـود  ي چهار تا شش برگی در سطح پنج درصد معنیدر مرحله. بود

 دار شـد دهی و رسیدگی در سطح یک درصـد معنـی  و در مرحله ساقه
رســد ارقــام جدیــد از قطــر ریشــه بــاالتري یبــه نظــر مــ). 1جـدول (

رسـیدگی در  و  برگی شش تا مرحله چهار دو دررقم نیک . برخوردارند
 بیشترین قطر ریشه را به خود اختصاص داد ودر مرحله بین ارقام جدید

میلیمتر،بیشـترین   636/0بـا قطـر    30رقم فجـر  طویل شدن ساقه ها
طویل شـدن  در هر سه مرحله چهار تا شش برگی، . مقدار را نشان داد

در بـین  . رقم یوسف از مقدار کمتري برخوردار بودو رسیدگی  ساقه ها
ارقام قدیمی در مراحل چهار تا شش برگی رقـم ریحـان و در مراحـل    

و رسیدگی رقم والفجر بیشـترین قطـر ریشـه را     طویل شدن ساقه ها
و  قطـر ریشـه  میـانگین   صـفت در این آزمایش بین ). 3جدول(شتند دا

  ). 4جدول(عملکرد دانه و اجزاي عملکرد همبستگی مشاهده نشد 
  



  645    ...جو جدیدو قدیمیمقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام 

 
  ریشه در مراحل مختلف رشد صفات مورفولوژیکمقایسه میانگین  -3جدول

  قطر ریشهمیانگین   ارقام   
)mm(  

  حجم ریشه
)cm-3(  

  وزن خشک ریشه          
 )g per plant (  

  1  2  3      4     1  2  3  4                   1              2               3                           4            
  a594/0  cd528/0 a562/0  c453/0  b2  a     4  b9  a   8  a129/0  a253/0  cd468/0  b638/0  )ق(ریحان

  ab401/0  abc584/0  a421/0  bc468/0  a4  a      2  b10  a    6  a108/0  a193/0  a10/1  b642/0  )ق(کویر
  b225/0  abc595/0  a467/0  abc515/0  c1  a     4  b8  a 3  a049/0  a283/0  bc657/0  b321/0  )ق(زرجو

  ab442/0  ab611/0  a496/0  a656/0  ab3  a       4  a20  a     8  )ق(والفجر
a153/0  a235/0  b813/0  b542/0  

  ab412/0  cd529/0  a437/0  bc457/0  b2  a      5  a21  a   10  a205/0  a379/0  b868/0  a21/1  )ج(نصرت
  ab382/0  d463/0  a581/0  d385/0  c1  a     3  c2  a    3  a113/0  a170/0  e174/0  b319/0  )ج(یوسف

  ab427/0  a636/0  a451/0  abc521/0  c1  a       2  b8  a     5  a089/0  a252/0  cd506/0  b598/0  )ج(30فجر
  a491/0  bcd537/0  a539/0  ab614/0  b2  a       4  bc4  a     8  a157/0  )ج(نیک

a 252/00 

a252/0  
d436/0  b588/0  

  مرحله رسیدگی :4ظهور سنبلهمرحله :  3 طویل شدن ساقه هامرحله  : 2چهار تا شش برگی  مرحله : 1
  .تفاوت معنی دار ندارند%  1مشترك در سطح احتمال در هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف 

  
 Oriza sativa( و جدید برنج در بررسی بین ارقام قدیممحققین 

L.( ل رشـد در  وقطر ریشه وحجم ریشه در تمـام فصـ   ند کهثابت کرد
 دهیواریته هاي جدید بیشتر بود اما از نظر آماري جز در مرحله خوشه

  ).25( داري وجود نداشت گیري تفاوت معنیدر کلیه مراحل نمونه
  

  حجم ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین ارقـام جـو از لحـاظ    

 تفـاوت رسـیدگی   و طویل شدن ساقه ها حجم ریشه در مراحل صفت
ظهـور  و در مراحل چهـار تـا شـش برگـی و      ي وجود نداشتدارمعنی
). 1جـدول (دار شـد  اختالف بین ارقام در سطح یک درصد معنی سنبله

ـ به ترتیـب ا  ظهور سنبله چهار تا شش برگی ودر مرحله  قـدیمی   مارق
و رقم یوسف از کمتـرین   حجم ریشه بیشترین از نصرت جدید کویر و

همبستگی بـین   نتایج حاصل از .)3جدول(برخوردار بودند  حجم ریشه
همبستگی  با عملکرد و اجزاي عملکرد نشان داد که حجم ریشه صفت
عملکـرد دانـه    هـاي صـفت بـا  ي بـین حجـم ریشـه    دارومعنی مثبت

)**41/0=r ( وزن هزاردانه ،)**62/0=r( سـطح ریشـه   و )**55/0=r( 
بـر روي   ايمطالعـه  در)24(زانـگ و همکـاران    .)4جدول ( داردوجود 

که در سراسر فصل رشد ارقام  کردندارقام قدیم و جدید برنج مشاهده 
امـا تفـاوت بـین ارقـام      ،جدید از حجم ریشه باالتري برخوردار بودنـد 

حجم ریشه صـفت مطلـوبی    دهد کهگزارشات نشان می. دار نبودمعنی
کـه حجـم    هـایی ژنوتیـپ  براي ارزیابی مقاومت بـه خشـکی اسـت و   

در واقـع سیسـتم    و تري دارند قادر به جذب آب بیشـتري هسـتند  باال
تولید اندام هوایی بیشتر را  ریشه اي مطلوب توانایی جذب آب بیشتر و

بهـره  کـه سـبب افـزایش     اسـت  از آن حیثاهمیت حجم ریشه . دارد
  ).5( شودبرداري ریشه از رایزوسفر می

 

  وزن خشک ریشه 
که  نشان داد داده هاي این صفت نتایج حاصل از تجزیه واریانس

 تفاوت بین ارقام جو از لحاظ وزن خشک ریشه درمراحل چهار تا شش
 و ظهور سـنبله در مراحل و  بوددار نمعنی طویل شدن ساقه ها برگی و

 بــود دارمعنـی  یــک درصـد در سـطح   اخـتالف بــین ارقـام   رسـیدگی 
حل رشـد در  در تمام مرانتایج مقایسه میانگین نشان داد که ). 1جدول(

رقم نصرت وزن خشک باالتري را به خود اختصـاص  بین ارقام جدید، 
داد ورقم یوسف ضعیف عمل کرده ومقـدار کمتـري داشـت ودر بـین     

 بـود برخـوردار  وزن خشـک کمتـري    از ارقام قدیمی نیـز رقـم زرجـو   
از بین صفات مورد بررسی، وزن خشک ریشه فقـط بـا وزن   ). 3جدول(

و حجــم ریشــه  )r=76/0**(ســطح ریشــه  ،)= 54/0r**( هــزار دانــه
)**68/0=r( داري داشت همبستگی مثبت و معنی)افـزایش  ). 4جدول

هـاي بـا   وزن ریشه نقش مهمی در حفظ محتوي مـواد آلـی در خـاك   
افـزایش در پروفیـل    کنـد و بنـابراین هرگونـه   حاصلخیزي کم ایفا می

 گنـدم زنـی در دسترسـی بهتـر گیـاه     ریشه و بهبود در سـرعت جوانـه  
)Triticum aestivum L.(   به عناصر خاك و بهبود استقرار آن مـوثر

با ارقام  ارقام جدید و پر محصول برنجمقایسه بین در  .)19( بود خواهد
 تمـام طـول  در  ارقام جدیـد  وزن خشک ریشه قدیمی مشاهده شد که

 دارمعنیها فصل رشد بیشتر بود وتفاوت بین ارقام در تمام نمونه گیري
در (.Cicer arietinum L)  ژنوتیـپ نخـود   30در بررسـی  ).24(بـود  

ي گلدهی تنوع ژنتیکی زیادي از نظر وزن خشک ریشه وتوزیع مرحله
 بـدین ترتیـب  و شدمتري سطح خاك مشاهده سانتی30يآنها در الیه

تحت  عملکرد دانه بیشتري تر،هاي داراي سیستم ریشه عمیقژنوتیپ
اي وجود سیستم ریشهبدین ترتیب  و کردندخشکی تولید  شرایط تنش

 عمیق و گسترده در ارتباط با مقاومت بیشتر بـه تـنش خشـکی اسـت    
)20(.  
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  نتیجه گیري 

تـوان بیـان کـرد کـه     از لحاظ خصوصیات مرتبط بـا ریشـه، مـی   
اي مطلوب هم با شرایط خاك و هـم بـا   ویژگیهاي یک سیستم ریشه
براي مثال، اگر رطوبت در عمق نیمـرخ  . شرایط اقلیم تغییر خواهد کرد

اي عمیق یک مزیـت بـه   خاك ذخیره شده باشد، داشتن سیستم ریشه
لیکن در اغلـب منـاطق دیمکـاري کشـور کـه میـزان       . آیدحساب می

ي اید با آب ذخیره شده در خـاك چرخـه  بارندگی نامعین است و گیاه ب
اي پراکنـده و تنـک کـه    زندگی خود را کامل کند، وجود سیستم ریشه

آب را به صورت مالیم در طول یک دوره طوالنی استخراج کند، مفید 
است و بطور معمول گیاهان زراعی سـازش یافتـه بـا شـرایط کمبـود      

بنابراین . دشوناي عمیق وگسترده مشخص میرطوبت با سیستم ریشه
توان ادعا کرد که در این پژوهش در شرایط مطلوب و بدون تـنش  می

اگـر در   ،طول ریشه و عمق نفوذ بیشتري داشـتند که ارقام قدیمی جو 
توانند عملکرد باالتري بدست آورنـد و  شرایط کم آبی کشت شوند می

  . شاید بتوان کشت این ارقام را در شرایط دیم توصیه کرد
بیـان داشـتند گیاهـانی کـه      )22( مکارانسینگ و ههمچنان که 
باالتري دارنـد نسـبت بـه     هاي جانبی و تعداد ریشه طول ریشه اصلی

گیاهانی که این خصوصیات را کمتـر دارا هسـتند مقاومـت و تحمـل     
-توان این طور نتیجـه بدین ترتیب می .بیشتري به تنش خشکی دارند

زارها  ارقام جو با طول ریشه بلندتر جهت کشت در دیمگیري کرد که 
، توانـایی  ایزوسـفر ها ضمن نفـوذ بهتـر در ر  مناسب هستند چون ریشه

منـدي از ذخـایر آب   تـر خـاك و بهـره   هـاي عمیـق  جذب آب از الیه
هاي بلندتر براي استقرار گیاه ریشه ضمن این که. یابندزیرزمینی را می
وزن ، صفات مجموع طول ریشه از نظر یدارقام جد .کنندبهتر عمل می
و در تمـام   بودنـد تـر  موفـق ، سطح ریشه و قطـر ریشـه   ،خشک ریشه

همچنـین ارقـام   . مراحل رشد مقدار بیشتري را به خود اختصاص دادند
جدیدتر بیشترین تعداد پنجه و سنبله را داشتند و همچنین تعداد سنبله 

ترتیب با عملکرد دانه و تعـداد پنجـه همبسـتگی مثبـت و      در بوته به
تعـداد دانـه در    صـفت از لحـاظ  در بین ارقام جدید . داري داشتمعنی
رقم نیکاز همه ارقام برتر بود و بعد از آن ارقام قدیمی تعداد دانه  سنبله

وزن هزار دانه نیز همبستگی مثبت و باالیی . بیشتري در سنبله داشتند
و زرجـو بـه    نشان داد و رقم نیـک  نه و تعداد دانه در بوتهبا عملکرد دا

. ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصـاص دادنـد  
بطور کلی با توجه به برتـري ارقـام جدیـدتر در اکثـر صـفاتی کـه بـا        

دار نشان دادند افـزایش عملکـرد در   عملکرد همبستگی مثبت و معنی
 بر اساس یافته هاي حاصل از این آزمایشود ارقام جدید مورد انتظار ب

ترین رقـم   و زرجو به ترتیب به عنوان برترین رقم و ضعیف رقم نیک
  .جو معرفی شدند
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