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  ایران یزد، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان یزد، استان طبیعی منابع و

  ، یزد، ایراندانشکده علوم دانشگاه یزد ،گروه زیست شناسی ،دانشیار4
  ایران زابل، زابل، کشاورزي، دانشگاه ، دانشکدهزراعت گروه ،اداست5

  12/02/1400تاریخ پذیرش:    19/11/1399تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
تـرین   هاي انسان در عصر حاضر تامین امنیت غذایی است و تـنش شـوري از عمـده    ترین چالش بی شک یکی از بزرگ سابقه و هدف:

شـوري جـو و شناسـائی    تـنش  باشد. در همین راستا این آزمایش با هدف انتخاب رقم متحمـل بـه    موانع براي رسیدن به این هدف می
  سازوکارهاي تحمل در ارقام جدید و قدیمی جو انجام گردید.  

 
در منطقه میلشبار اردکان واقع در استان یزد انجام شـد. تیمارهـاي آزمـایش     1395- 97 زراعی آزمایش در طی دو سال ها: مواد و روش

بـود کـه در سـه سـطح      30رقم جو شش ردیفه شامل ارقام نیک، مهر، خاتم، ریحان، گوهران، نصرت، موروکو، افضل و فجـر   9شامل 
هـاي کامـل   بلـوك  ي خـرد شـده در قالـب طـرح    هـا  کرتصورت آزمایش  هزیمنس بر متر ب دسی 14و  10، 4شوري آب آبیاري شامل 

گـذاري   صـورت تصـادفی جـاي   ه شوري آب به عنوان تیمار اصلی و ارقام به عنوان تیمـار فرعـی بـ   . مورد ارزیابی قرار گرفتند تصادفی
 دیـد و در مرحله رسیدگی از هر کرت آزمایشی چند بوته انتخـاب گر بود. اجزاي عملکرد  عملکرد وشدند. صفات مورد بررسی شامل 

  گیري شد.  سدیم و پتاسیم بوته اندازه
 

سنبله، تعـداد سـنبله در متـر     از جمله تعداد دانه در نتایج آزمایش نشان داد که تیمار شوري و رقم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ها: یافته
ارقـام  تنش شوري باعث کاهش اجزاي عملکرد دانه گردید و در بین ارقام مـورد بررسـی    .داري داشت وزن هزار دانه تاثیر معنیو  مربع

 4در بین تیمارهاي شوري باالترین عملکـرد دانـه در شـوري     باالتري بودند.و اجزاي عملکرد عملکرد  نیک، مهر، خاتم و ریحان داراي
، عملکـرد دانـه   زیمـنس بـر متـر    دسـی  14و  10با افـزایش شـوري بـه     .دست آمد هکیلوگرم در هکتار ب 64/5770زیمنس بر متر با  دسی

کیلـوگرم در هکتـار رسـید. در بـین ارقـام مـورد بررسـی         87/4180و  29/4729به  داشت و درصدي 55/27و  04/18کاهش ترتیب  به
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داري  ریحان با این رقم اختالف معنـی آمد و ارقام مهر، خاتم و  دست بهکیلوگرم در هکتار  7/5317باالترین عملکرد دانه در رقم نیک با 
زیمـنس بـر متـر     دسی 14زیمنس بر متر در ارقام گوهران و مهر و در شوري  دسی 10تغییرات عملکرد دانه در شوري  ترین کم نداشتند.

مهـر   وزیمـنس بـر متـر در رقـم نیـک       دسی 4نسبت به شوري  10در شوري  STIباالترین شاخص  آمد. دست بهدر ارقام مهر و افضل 
متـر نیـز در    زیمـنس بـر   دسـی  4نسبت به  14محاسبه گردید. باالترین مقدار این شاخص در شوري  921/0و  922/0ترتیب به میزان  به

  آمد.  دست به 858/0و  882/0ترتیب با  ارقام نیک و خاتم به
  

رسـد کـه ارقـام متحمـل بـا سـازوکار        به نظر مـی  K/Naبا توجه به میزان سدیم و پتاسیم جذب شده توسط گیاه و نسبت  گیري: نتیجه
کلی در بین ارقام مـورد بررسـی    طور هبکنند.  پتاسیم و دفع سدیم و تنظیم پتانسیل اسمزي سلول با تنش شوري مقابله می تر بیشجذب 

ام براي کشـت در اراضـی   توان از این ارق باالتري بودند و می STI, MP, Tolهاي تحمل به تنش  ارقام نیک، مهر و خاتم داراي شاخص
  هاي اصالح نژاد استفاده کرد. گیري و برنامه شور منطقه و نیز براي دورگ

  

  تنش شوري، جو شش ردیفه، نسبت پتاسیم به سدیم.تحمل به تنش،  کلیدي:هاي  واژه
  

 مقدمه
هـاي پـیش روي    تـرین چـالش   شک یکی از بزرگ بی

براي جمعیـت  انسان در عصر حاضر تامین امنیت غذایی 
هاي  افزایش تنش ،طرف دیگراز است. در حال رشد دنیا 

محیطی مثل تنش خشکی، شوري، غرقابی، سرما و گرما 
عواملی هستند که به شدت تولیدات کشاورزي را تحـت  

دهند و در این بین تنش شـوري بـه شـدت     تاثیر قرار می
کشور ایران پـس از چـین،   . )32( در حال گسترش است

شـور  میلیون هکتار اراضـی   8/6هند و پاکستان با داشتن 
در صدر کشورهاي تهدیدشـونده از نظـر تـنش شـوري     

. بر اساس یک تخمـین دیگـر در   )21( گرددمحسوب می
درصـد مسـاحت    20میلیون هکتار و یا حدود  34حدود 

 5/25کشور متاثر از نمک می باشد. ایـن اراضـی شـامل    
میلیـون هکتـار    5/8میلیون هکتار شوري کم تا متوسط و 

. در حال حاضـر سـطح کـل    )22( باشد میبا شوري زیاد 
میلیون هکتار و سطح کـل اراضـی    3/7ایران  آبیاراضی 

زراعی مبتال به درجات مختلف شـوري خـاك، آب و یـا    
  .  )10( میلیون هکتار برآورد شده است 5/3هر دو، 

راي   در حال حاضر به نظر می  سـطح   يارتقـا رسد ـب
بایسـت روي بهبـود پتانسـیل ژنتیکـی گیاهـان       تولید، می

کز شد و در این بین گزینش ارقـام مناسـب در هـر    متمر
 .)8( شـود  باال محسـوب مـی  ی ایکارمنطقه یک راهبرد با 

انتخاب گیـاه مناسـب در اراضـی شـور و معرفـی ارقـام       
هـاي جـدي اسـت     مناسب براي هر منطقه یکی از چالش

که کشاورزان با آن مواجه هستند و لذا انتخـاب آگاهانـه   
منابع خاك و آب را افزایش  یایکارتواند  این موضوع می

ي کـویري و خشـک   هـا  نادهد. در استان یزد کـه از اسـت  
تـنش شـوري آب و خـاك از     ،شـود  کشور محسوب می

هـاي   طور تجربی گونه هدیرباز وجود داشته و کشاورزان ب
گیاه جـو   کردند. متحمل به خشکی و شوري را کشت می

شـیب  زیمنس بر متر و  دسی 8با آستانه تحمل به شوري 
ترین غله شـناخته شـده    عنوان متحمل درصد به 5کاهش 

محققین نشـان داده کـه ایـن     هاي گزارش اما. )18( است
اعداد بسته به نوع رقم، اقلیم، مدیریت آبیـاري، مـدیریت   

توانـد دامنـه زیـادي     زراعی و بسیاري از عوامل دیگر می
 )2010، 2019( . آناقلی و طباطبائی)19 ،17( داشته باشد
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مقدار آستانه تحمل به شوري ارقام جو افضل، رودشـت،  
ــن  ــن  1الی ــه 4و الی ــب  را ب  5/3و  6/3، 3/5، 6/2ترتی

  ).  7 ،6( آوردند دست بهزیمنس بر متر  دسی
کـه از مقـاالت منتشـر شـده مشـخص       طوري همان

ه و   استفاده از تفاوت ،شود می هاي ژنتیکی ویژه بین گوـن
اي بــراي تحمــل بــه شــوري، یــک فرصــت  درون گونــه

ح تحمل به شوري مطـرح  خردمندانه براي غربال و اصال
تعـدادي از  ) 1997( دا مانو و تاکه ،عنوان مثال باشد. به می

ه شـوري را در مرحلـه گیاهچـه      جـو ارقام  اي  متحمـل ـب
ل بعدي نیز تحمل بـه شـوري   انتخاب کردند که در مراح

کریشــنامورتی و همکــاران . )20( خــود را حفــظ کردنــد
ــا گیــادر ) 2007( ژنوتیــپ در  100غربــال ه ســورگوم ب

به عنـوان متحمـل بـه     را ژنوتیپ 46 ، اي مرحله گیاهچه
ثابت کرد  تر بیش) و تحقیقات 16(انتخاب کردند  شوري

که تحمل به شوري در مراحل بعدي وابسته بـه انتخـاب   
). ایـن  5باشد ( در این گیاه می +Naبر اساس قابلیت دفع 

مثال  ،موضوع ممکن است در گیاهان دیگر متفاوت باشد
هاي گندم نان برخـی از محققـین از معیـار     در ژرم پالسم

کـه جنـک و    در حالیاند  بافت استفاده کرده +Naغلظت 
بیان داشتند کـه دفـع سـدیم و تحمـل      )2007( همکاران

ه هـم    بافت دو ویژگی هستند که تغییراتشان غیروابسته ـب
ین دفـع    است و هیچ رابطـه معنـی   و تحمـل   +Naداري ـب

هـاي غربـال    . روش)12( در گنـدم مشـاهده نشـد   بافـت  
اال در      تر بـراي تشـخیص والـد    سریع ا پتانسـیل ـب هـاي ـب
ه   برنامه تـوان از طریـق پارامترهـاي     نـژادي را مـی   هـاي ـب

بــرگ در حضــور  +K+/Naمشـخص مثــل نســبت بــاالي  
 +K+/Naنمـک و نیـز قابلیـت انتخـاب و تبعـیض بــاالي      

هــاي  انجــام داد کــه ایــن پارامترهــا بــه عنــوان شــاخص 
انـد   م تحمل بـه شـوري مشـخص شـده    مه یفیزیولوژیک

)25 .(  

الین جو را به  19تعداد  )2009( مرادمند و همکاران
در ایسـتگاه   MB-80-9نـام  ه همراه یک شاهد محلـی بـ  

رودشت اصفهان در شرایط تـنش شـوري مـورد مقایسـه     
. در این آزمایش تنـوع بسـیار وسـیعی از    )23( قرار دادند

ژنوتیـپ   20این لحاظ عملکرد و اجزاي عملکرد در بین 
رقـم تجـاري    26 مشاهده گردید. در یک آزمایش دیگـر 

جــو در دو ایســتگاه کبــوتر آبــاد (ایســتگاه غیرشــور) و  
. در )15( رودشت اصفهان (ایستگاه شور) کشـت شـدند  

ه توسـط     تـرین  بـیش  ،شرایط تنش شـوري  عملکـرد داـن
عملکـرد   تـرین  کممتحمل به شوري  4ریحان و ژنوتیپ 

ه رقـم نـیم    ود روز  مربوط ـب . ایـن در حـالی اسـت کـه     ـب
کیلوگرم در هکتار  997میانگین عملکرد در شرایط تنش 

کیلــوگرم در هکتــار بــه  7812و در شــرایط عــدم تــنش 
) با بررسی 2014( ی و همکارانی. طباطبا)15( دست آمد

ارقام جو بیان داشتند که عملکرد دانه تحت تاثیر هـر دو  
همبستگی میـزان   و گیرد عامل رقم و شوري آب قرار می

ه منفـی و معنـی      ا عملکـرد داـن دار  سدیم و پتاسیم دانه ـب
 13) بـا بررسـی   2017( رجـائی و همکـاران  . )36(است 

الین امیدبخش جو گزارش کردنـد کـه یـک همبسـتگی     
 دار بین غلظت سدیم برگ و عملکـرد دانـه   منفی و معنی

پتاسـیم   مثبت بین همبستگی وجود دارد و از طرف دیگر
رگ بـا عملکـرد دانـه وجـود       و نسبت پتاسیم به سدیم ـب

) 2009( . شمسی محمود آبادي و همکـاران )31( اشتد
گزینش را  جو، براي اصالح عملکرد دانه بیان داشتند که

بایستی بر مبناي صفات رویشی گیـاه مثـل درصـد سـبز،     
  . )34( ارتفاع و تعداد روز تا گلدهی انجام داد

تعدادي از ارقام جدیـد   1397تا  1390 هاي سالطی 
 جو به ذخایر ژنتیکی کشور اضافه گردید مثل ارقام مهـر، 

نیک و گوهران که چگونگی واکنش این ارقـام در   خاتم،
هاي مختلف بایستی بررسی گـردد   شرایط اقلیمی و تنش
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هـاي محیطـی،    بـه تـنش   هـا  آنتا ضمن تکمیل شناسنامه 
آگاهی الزم به کشاورزان براي انتخاب ارقام مناسـب نیـز   

ــردد ــراهم گ ــات،  )30 ،29، 13( ف ــن تحقیق ــایج ای . از نت
تواننـد بـراي افـزایش تحمـل بـه       محققین اصالح نیز می

در ایـن   ،بنابراینهاي جدید بهره بگیرند.  شوري ژنوتیپ
ه شـرایط      تحقیق  محیطـی عالوه بر ارزیابی ارقـام جـو ـب

(شور) و اقلیمی یزد، شناسایی صـفات مناسـب در ارقـام    
هـاي   سـازوکار شناسایی  نیز متحمل به شوري وجدید و 

 و هــاي مختلــف زراعــی    مقابلــه بــا تــنش از جنبــه   
  .گردد دنبال مینیز  یفیزیولوژیک

  
  ها مواد و روش

و  1395-96 این آزمـایش در طـی دو سـال زراعـی    
در منطقه میلشبار اردکان واقـع در اسـتان یـزد     97-1396

 در شـده  خـرد  هـاي  کـرت  صورت آزمایش بهانجام شد. 
تیمـار   تصـادفی اجـرا شـد.     کامـل  هايبلوك طرح قالب

زیمـنس بـر متـر بـه      دسی 14و  10، 4شوري آب شامل 
 9هاي بـزرگ و رقـم شـامل     عنوان تیمار اصلی در کرت

نیک، مهر، خاتم، ریحـان، گـوهران،   رقم جو شش ردیفه 
به عنوان تیمار فرعـی   30نصرت، موروکو، افضل و فجر

بـر اسـاس آزمـون     .قـرار گرفتنـد  هاي کوچـک   در کرت
بافت خاك سیلتی لـوم، میـزان کـربن آلـی و ازت      ،خاك
درصد و فسفر و پتاسیم قابـل   05/0و  63/0ترتیب  کل به

ود.     210و  88/10ترتیـب   جذب به قسـمت در میلیـون ـب
فسـفات   کـود  گرملـو یک 250مقـدار   پس از انجام شـخم 

از کشـت   قبل گرم کود اوره در هکتارلویک 50و  ومیآمون
ــدام بــه شــداســتفاده  ــی نمــوده و  دیســک. ســپس اق زن

بندي گردید. در ابتدا و انتهاي هر بلوك به جهت از  کرت
بین بردن اثرات حاشیه اقدام به کشت یک رقم جـو شـد   

ها منظور نگردیـد. سـپس    گیري اندازهکه در محاسبات و 
صورت تصادفی در هر بلـوك در  ه هر یک از ارقام جو ب

ــین خطــوط   5خــط  6 ــد. فاصــله ب ــري کشــت گردی مت
متر و فاصله ارقام داخل کـرت اصـلی از    سانتی 20کشت

(یعنی اندازه هـر   متر در نظر گرفته شد سانتی 50یکدیگر 
کاشت بر اسـاس   خیتار .متر بود)  5در  2 کرت آزمایشی

و بالفاصـله پـس از   انجـام  عرف منطقه و در اول آذر ماه 
ــدام بــه آب ــکشــت اق ــا شــوري ياری ــاي  ب  14و  10، 4ه

صفات مـورد بررسـی شـامل    د. زیمنس بر متر گردی دسی
ــرد و  ــه   عملک ــد. در مرحل ــه بودن ــرد دان ــزاي عملک اج

رسیدگی از هر کرت آزمایشی چند بوته انتخاب گردیـد  
 گیري شد. اندازه کلروفیلو میزان سدیم و پتاسیم بوته و 

گـرم   1/0جهت ارزیابی غلظت کلروفیل برگ ابتدا مقدار 
 10در هــاون چینــی قــرار داده و بــا  از بافــت تــر بــرگ

گردیــد. یکنواخـت  درصـد خـرد و    80سـی اسـتن    سـی 
 6000دقیقـه در سـانتریفیوژ بـا دور    10مـدت   ها به نمونه

دور در دقیقه قرار داده شدند. بعـد از اتمـام سـانتریفیوژ،    
اي منتقـل و  عنوان عصاره به بالن شیشـه  محلول باالیی به

فاده قرار گرفت. مقدار سنجی مورد است طیفجهت انجام 
ه جذب   470و  645، 663هـاي   هـا در طـول مـوج    نموـن

 b، کلروفیل aگیري کلروفیل  اندازهترتیب براي  نانومتر به
ــنجی      ــف س ــتگاه طی ــتفاده از دس ــا اس ــد ب  و کاروتنوئی

Analytika Jena 1500S, Germany-2010 گردیـد. انجام 
، aکلروفیـل  میـزان   موجـود  روابـط  اسـتفاده از  سپس بـا 
  کاروتنوئید محاسبه شدند. و کلکلروفیل ،b کلروفیل

  :1رابطه 
Chlorophyll a=(19.3A663-0.86A645)V/100W 

  :2رابطه 
Chlorophyll b=(19.3A645-3.6A663)V/100W 

  :3رابطه 
Total Chlorophyll= Chlorophyll a+ Chlorophyll 

  :4رابطه 
Carotenoids= 100 (A470)-3.27 (mg chl. a)-

104(mg chl. b)/227 
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= حجـم محلـول صـاف شـده      Vکه در این معادالت
= جذب نوردر A، )محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ(

انومتر  670و 663،645هـاي   طول مـوج  = وزن تـر  , Wـن
  باشد. نمونه بر حسب گرم می

در ایـن مطالعـه شـاخص تحمـل بـه تـنش        ،عالوه به
)STI) ــل ــاخص تحمـ ــانگین  ،)Tol)، شـ ــاخص میـ شـ

و ضــریب تغییــرات عملکــرد دانــه بــر ) MPوري ( بهــره
 8و  7 ،6، 5 به ترتیب با استفاده از روابـط حسب درصد 

  .ندمحاسبه شد

                      :        5رابطه 
2
p

sp

Y
YY

STI


  

ترتیـب عملکـرد    به pYو  Ys ،Yp،sYدر این رابطه 
ژنوتیـپ در شـرایط تــنش، عملکـرد ژنوتیـپ (رقــم) در     

هـا)   ها (رقـم  شرایط بدون تنش، میانگین عملکرد ژنوتیپ
هـا)   هـا (رقـم   در شرایط تنش و میانگین عملکرد ژنوتیپ

باشد. بـر اسـاس ایـن شـاخص      در شرایط بدون تنش می
هسـتند   STIهـاي پایـدارتر داراي مقـادیر بـاالتر      ژنوتیپ

)14.(  
sp                            :        6رابطه  YYTol   

تر اخـتالف عملکـرد    بر اساس این شاخص مقدار کم
تـر   دهنده پایداري بیش در شرایط تنش و غیر تنش، نشان

  باشد. آن می
                                  :   7رابطه 

2
sYY

MP p   
اگـر رقمـی داراي    Tolو  MPهـاي   براساس شاخص

MP     ــاال و ــی) ب ــول ده ــط محص ــاخص متوس  Tol(ش
(شاخص تحمل به تنش) کم باشد، آن رقم یا ژنوتیـپ از  
لحاظ داشتن عملکرد باال و نیز ثبـات عملکـرد، مناسـب    

  ).34باشد( می
100             :               8رابطه 

)(





p

s

Y
YY

CV p  

زیمنس بـر   دسی 14و  10هاي  این ضریب در شوري
زیمـنس بـر متـر محاسـبه      دسـی  4متر نسبت به شـوري  

 4عملکــرد دانــه در شــوري  Ypگردیـد. در ایــن معادلــه  
 10هاي  عملکرد دانه در شوري Ysزیمنس بر متر و  دسی

  زیمنس بر متر است. دسی 14و 
با اسـتفاده  و برشدهی اثرات متقابل محاسبات آماري 

ها بـه   انجام گرفت و میانگین 1/9نسخه  SASافزار  از نرم
  درصد مقایسه شدند.  5در سطح  LSDروش آزمون 

  
  نتایج و بحث

تجزیـه واریـانس    بر اساس نتـایج جـدول   :عملکرد دانه
ر سـال در سـطح احتمـال پـنج درصـد و       1جدول ( )، اـث

اثرات شوري و رقم در سـطح احتمـال یـک درصـد بـر      
دار گردید. در بین اثرات متقابل نیز اثر  عملکرد دانه معنی

رقـم در سـطح    ×شـوري   ×رقـم و سـال    ×متقابل سـال  
دار شد. میانگین  احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنی

کیلـوگرم در هکتـار    63/5025عملکرد دانه در سال اول 
درصـد کـاهش بـه     25/5آمد و در سـال دوم بـا    دست به

ف در کیلوگرم در هکتار رسید کـه ایـن اخـتال    57/4761
توانـد بـه    این موضوع می .دار بود سطح پنج درصد معنی

در  خاك در سال دوم ارتباط داشته باشـد.  تر بیش شوري
 4بین تیمارهـاي شـوري بـاالترین عملکـرد در شـوري      

ا      دسی کیلـوگرم در هکتـار    64/5770زیمـنس بـر متـر ـب
ــه ـه      دســت ب ــا افــزایش شــوري ـب  14و  10آمــد و ب

 55/27و  04/18زیمنس بر متر به ترتیب با کاهش   دسی
در هکتـار   کیلـوگرم  87/4180و  29/4729درصدي بـه  

این اختالف در هر سطح شوري در سطح احتمال  .رسید
). در بین ارقـام مـورد   3 دار بود (جدول یک درصد معنی

ا       7/5317بررسی باالترین عملکرد دانـه در رقـم نیـک ـب
آمـد و ارقـام مهـر، خـاتم و      دسـت  بهکیلوگرم در هکتار 

 تـرین  کـم داري نداشتند.  ریحان با این رقم اختالف معنی
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ا   30 رد دانه در رقـم فجـر  عملک کیلـوگرم در   2/4293ـب
ا رقـم افضـل اخـتالف        دست بههکتار  آمد کـه آن نیـز ـب

 ×). بررسـی اثـر متقابـل سـال    4 دار نداشت (جدول معنی
ا        شوري نشان مـی  دهـد کـه در هـر دو سـال آزمـایش ـب

افزایش شوري، روند یکسـانی در کـاهش عملکـرد دانـه     
دار  اثـر متقابـل معنـی   ایجاد گردید و به همین جهت این 

رقم  ×دهی اثر متقابل شوري  ). اما برش5نگردید (جدول
هــاي مختلــف، ارقــام واکــنش  نشــان داد کــه در شــوري

یعنـی ارقـام مختلـف بـا      )1 متفاوتی نشان دادند (شـکل 
افزایش شوري کاهش عملکرد یکسانی نداشتند و بسـیار  

  متفاوت بودند.

  

  
  طور جداگانه انجام شده است. ه. مقایسات میانگین در هر سطح شوري برقم براي عملکرد دانه× اثر متقابل شوري  - 1 شکل

Figure 1- Interaction of salinity × variety for grain yield. The mean comparison at each salinity level  
was performed separately.   

  
ا عملکـرد دانـه    برخـی از صـفات    در این آزمـایش  ـب

مثـل تعـداد دانـه در    دار داشـتند   همبستگی مثبت و معنی
 )r=50/0**( ، تعداد سنبله در متر مربـع )r=61/0**( سنبله

کــه بیــانگر اهمیــت ایــن  )r=45/0**( و وزن هــزار دانــه
 .)5(جـدول   باشـد  صفات در افزایش عملکـرد دانـه مـی   

زیمنس  دسی 4میانگین تعداد سنبله در متر مربع در تیمار 
هـاي   سنبله بود که این تعـداد در شـوري   81/490بر متر 

 16/14و  02/18زیمنس بر متر به ترتیـب   دسی 14و  10
تعـداد دانـه در سـنبله در     ،همچنیندرصد کاهش داشت. 

ر متـر     دسـی  4شـوري   دانـه بـود و در    74/45زیمـنس ـب
 00/30ترتیب  زیمنس بر متر به دسی 14و 10هاي  شوري

کاهش داشـت. ایـن کـاهش بـراي وزن     درصد  16/25و 
زیمـنس بـر متـر     دسی 14و  10هاي  هزار دانه در شوري

ا بررسـی ایـن      دسـت  بـه درصد  53/11و  12/13 آمـد. ـب
اجزاي عملکرد در ارقام نیک، مهر و خـاتم کـه عملکـرد    

تعـداد   شود که دو جزء دانه باالتري داشتند، مشخص می
ــت    ــه در ســنبله اهمی ــداد دان ــع و تع ــر مرب ســنبله در مت

  ي در تولید عملکرد باال دارند.  تر بیش
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دهـد   یرقم نشان م×  شوري×  سالبررسی اثر متقابل 
 14و  10هــاي  کــه رقــم نیــک در ســال اول در شــوري 

همـین   اما ،باالئی داشتزیمنس بر متر عملکردهاي  دسی
ــت عملکــرد       ــور اف ــال دوم در شــرایط ش ــم در س رق
محسوسی پیدا کرد. رقـم مهـر و خـاتم در هـر دو سـال      

هاي  آزمایش داراي ثبات عملکرد بهتري بود و در شوري
زیمــنس بــر متــر افــت عملکــرد منطقــی  دســی 14و  10

ا وجودیکـه در هـر دو     30داشت. ارقام افضل و فجـر   ـب
هـاي   اختی در شـوري سال آزمایش واکنش تقریبـاً یکنـو  

ي تـر  کـم به دلیل اینکه پتانسیل عملکرد  اما ،باالتر داشتند
به عنوان ارقـام مناسـب نـام     ها آنتوان از  داشتند، لذا نمی

برد. در رقـم نصـرت در هـر دو سـال آزمـایش، کـاهش       
هاي باال بسیار زیاد بود و لذا این رقـم   عملکرد در شوري

  . باشد مناسب شرایط غیرشور می تر بیش
) گزارش کردند که شوري 2010( آناقلی و طباطبایی

دهد. بر اسـاس   و رقم عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می
و مقایسه میانگین عملکرد دانـه طـی    ها آننتایج آزمایش 

زیمـنس   دسی 5با  2دو سال، عملکرد دانه در شوري آب 
زیمنس بر متـر تفـاوت    دسی 14با  11 ،بر متر و همچنین

نداشت. در بین ارقام نیـز بـاالترین عملکـرد در     دار معنی
ــن  ــم LB.Iran/Una8271//Glorin( 4الیـــ ) و رقـــ

کیلـوگرم در   26/5352و  54/5385رودشت به ترتیب با 
ا       هکتار و کم  91/4641تـرین عملکـرد در رقـم افضـل ـب

ا   مصـري  . محققـین )6( آمد دست بهکیلوگرم در هکتار  ـب
د کـه     Gizaبررسی ارقام  و نژادهاي بومی گـزارش دادـن

عملکـرد دانـه جــو    ppm 9000بـا افـزایش شـوري بــه    
د و بهتـرین ژنوتیـپ    کـاهش مـی   و  Giza 2000هـا   یاـب

Wadi Sedr ــی ــد ( م ــاران 24باش ــایی و همک  ). طباطب
ــر  هــا آن) اثــر شــوري و رقــم و اثــر متقابــل  2014( را ب

دار گزارش کردند و بیان داشتند که در  عملکرد دانه معنی

زیمنس بر متر رقـم نصـرت و در شـوري     دسی 4شوري 
ي تر بیشزیمنس بر متر رقم افضل عملکرد دانه  دسی 14

) با بررسی 2015( . جمشیدي و همکاران)36( تولید کرد
رقم تجاري جو در شرایط شـور گـزارش دادنـد کـه      26

عملکـرد دانـه و    ترین بیشمتحمل  4و الین  ارقام ریحان
. محققـین  )15(عملکرد را تولید کرد ترین کمروز  رقم نیم

وژیکی     دیگر گزارش دادند که برخـی از صـفات مورفوـل
توان بـراي   می ها آنبا تحمل به شوري ارتباط دارند و از 

بـین  مـثالً   .انتخاب ارقام متحمل به شوري اسـتفاده کـرد  
هاي هوایی، تعداد پنجه و تعداد برگ با  اندامزیست توده 

اجزاي عملکرد مثل تعـداد سـنبله، وزن خشـک سـنبله،     
تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت 

    ).2و باالیی در شرایط شور وجود داشت (
بـا بررسـی ضـریب     ضریب تغییـرات عملکـرد دانـه:   
ــه (معادلــه  )، ارقــام مختلــف در 4تغییــرات عملکــرد دان

 4زیمنس بر متر نسبت به شـوري   دسی 14و  10شوري 
توان پایداري عملکرد ارقـام را   زیمنس بر متر نیز می دسی

) نشـان  3بررسی کرد. این ضـریب تغییـرات در شـکل (   
تغییـرات   تـرین  کـم داده شده است. بر اساس این نمودار 

زیمنس بر متـر در ارقـام    دسی 10رد دانه در شوري عملک
درصد و در  16/12و  11/10گوهران و مهر به ترتیب با 

زیمنس بر متر در ارقام مهر و افضـل بـه    دسی 14شوري 
  آمد.  دست بهدرصد  73/20و  23/20ترتیب با 

ــاران (  ــیدي و همک ــام  2015جمش ــه ارق ) در مقایس
رقـم   26در  تجاري در شرایط تنش شوري و غیـر تـنش  

تجاري جو بیان داشتند که ارقـام مختلـف داراي ضـریب    
اال   تغییرات متفاوتی هستند و ارقامی که داراي عملکرد ـب
و دامنه تغییرات کم بودند را به عنوان ارقام مناسب براي 

  ).  15کشت در شرایط شور معرفی کردند (
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  نشان داده شده است. )I( صورت باره ب خطاي استاندارد رقم براي عملکرد دانه. میزان × شوري × اثر متقابل سال -2 شکل

Figure 2- Interaction effect of Year × Salinity × Variety on grain yield. The standard errors is showing by bars.  
  

 ضرایب همبستگی در برخی از صفات مورد بررسی. -5جدول 
Table 5- Correlation Coefficient in some evaluated characteristics. 

  پتاسیم به 
 )7سدیم (

K/Na  

  )6پتاسیم بوته (
K+ in plant  

  )5سدیم بوته (
Na+ in 
plant  

  )4عملکرد دانه (
Grain yield  

  وزن هزار 
  )3دانه (

TKW 

تعداد سنبله در 
  )2متر مربع (

Ear No./m2 

  )1(تعداد دانه در سنبله 
Grain No./ear   

            1  1 
          1  0.50 **  2  
        1  0.50 **  0.58 **  3  
      1  0.45 **  0.50 **  0.61 **  4  
    1  -0.62 **  -0.34 **  -0.20 *  -0.40 **  5  
  1  -0.96 **  0.64 **  0.44 **  0.29 **  0.52 **  6  
1  0.94 **  -0.86 **  0.65 **  0.55 **  0.40 **  0.64 **  7  

  

 
  زیمنس  دسی 4زیمنس بر متر نسبت به شوري  دسی 14و  10هاي  ضریب تغییرات عملکرد دانه ارقام در شوري -3 شکل

  باشد. دهنده خطاي استاندارد می نشان )I( عالمت بار. بر متر
Figure 3- Coefficient variation of grain yield of barley cultivars in saline irrigation waters of 10 and  

14 dS/m relative to 4 dS/m. The sign of Bars (I) indication of standard errors. 
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 تـرین  کـم در آزمایش ما نیز ارقام نیـک و خـاتم داراي   
تغییرات عملکرد بودنـد کـه ایـن ارقـام بـا توجـه بـه        

هـاي مختلـف تحمـل و حساسـیت و مقــدار      شـاخص 
عملکــرد مناســب بــراي شــرایط شــور تشــخیص داده 

  اند. شده
در این آزمایش اثر ساده سـال و   :سدیم و پتاسیم بوته

در سطح احتمال یـک   شوري بر میزان سدیم و پتاسیم
 دار بـود (جـدول   غیرمعنیدار و براي رقم  درصد معنی

رقـم   × ). در بین اثرات متقابـل، اثـر متقابـل شـوري    1
بــراي هــر دو صــفت در ســطح احتمــال یــک درصــد 

نشان داده شـده   )5و  4( هاي دار بود که در شکل معنی
  است.  

  

  
  مقایسات میانگین در هر سطح شوري بطور جداگانه انجام شده است.. رقم براي میزان سدیم بوته × میانگین اثر متقابل شوري -4 شکل

Figure 4- Interaction of salinity × variety means for sodium of plant. The mean comparison at each  
salinity level were performed separately.   

 

 
 

  طور جداگانه انجام شده است. ه. مقایسات میانگین در هر سطح شوري بپتاسیم بوتهرقم براي میزان  × میانگین اثر متقابل شوري -5 شکل
Figure 5- Interaction of salinity × variety means for potassium of plant. The mean comparison at each  

salinity level were performed separately.   
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هـاي سـدیم در    افزایش تنش شوري میزان یـون با 
هاي هوایی افزایش و میزان پتاسیم کاهش داشت.  اندام

شوري نشـان داد کـه در هـر     × بررسی اثر متقابل سال
 4بـه طـرف شــوري    14دو سـال آزمـایش از شــوري   

افــزایش داشــت  K/Naزیمــنس بـر متــر نسـبت    دسـی 
نسـبی جـذب   کـارایی  گـر   این موضوع بیان .)6شکل (

هاي متوسـط   جاي یون سدیم در شوريه یون پتاسیم ب
 30ارقام نیک، مهر، نصـرت و فجـر   در این گیاه است. 
زیمنس بر متـر میـزان جـذب     دسی 4در سطح شوري 

نسبت به بقیه ارقـام داشـتند کـه باعـث      پتاسیم باالتري
در ایــن ارقــام شــده اســت. در  K/Naافــزایش نســبت 

پتاسـیم   همین سطح شوري رقم افضـل میـزان جـذب   
باعث شد تـا ایـن   داشت و  ي نسبت به بقیه ارقامتر کم

 10گردد. اما در سطح شـوري   تر کمنسبت در این رقم 
ایـن رقـم توانسـت بـا سـازوکار      زیمنس بـر متـر    دسی

جذب پتاسیم میزان باالتري از پتاسیم را جذب نمایـد  
در همین رقم دیده شـد.   K/Naنسبت  ترین بیشو لذا 

کـرد کـه داشـتن پتانسـیل بـاالي       بایستی خاطر نشـان 
عملکرد و تحمل به شوري بـاال دو مشخصـه جـدا از    
هم هستند که در بررسی هاي محققین مختلف به ایـن  

  ).   32 ،7، 6، 3موضوع اشاره شده است (
 مـرور ) با 2020( ) و آناقلی و گالشی2015( گالشی
 توسـط محققـین   هاي تحمل به تـنش شـوري   مکانیسم

درصـد از   94تواند حـدود   بیان داشتند که گیاه جو می
Na+    خاك را از جریان تعرق دفع نماید که ایـن میـزان

. امـا جـو   )11 ،4( درصد است 99تا  98در گیاه گندم 
ترین غله بـه تـنش شـوري از طریـق      به عنوان متحمل

توانـد   مکانیسم دیگري تحت عنوان تحمـل بافـت مـی   
هـاي   وایی را در واکوئـل هاي هـ  سدیم موجود در اندام

خود ذخیره کـرده و از دیـواره سـلولی دور نگـه دارد.     
هـاي یـونی    تواند از طریق کانـال  این گیاه می ،همچنین

خاص، سدیم را از سیتوپالسم دفع کـرده و پتاسـیم را   
     ).4جایگزین نماید (

  

  
 .در بوته K/Naرقم براي میزان  × میانگین اثر متقابل شوري -6 شکل

Figure 6- Interaction of salinity × variety means for K/Na ratio of plant.  
  

اثـر تیمـار   : هـا  و سـایر رنگدانـه   هاي فتوسنتزي یزهرنگ
، کـل و فالونوئیـد در سـطح    a ،bشوري بر کلروفیـل  

آنتوسـیانین   دانـه رنگ دار و بر احتمال یک درصد معنی
، aدار شد. اثر رقم نیز بر کلروفیل  و کارتنوئید غیرمعنی

b امـا  ،دار بود و کل در سطح احتمال یک درصد معنی 
دار شـد.   بر آنتوسیانین، کارتنوئید و فالونوئید غیرمعنی

رقم نیز بـه غیـر از آنتوسـیانین بـر      × اثر متقابل شوري
دار بـود. بـا افـزایش     هاي فتوسنتزي معنی دانه بقیه رنگ
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هاي فتوسنتزي افزایش پیـدا   یزهتنش شوري تمامی رنگ
ــ ،کردنــد  14در شــوري  هــا آنکــه مقــدار  طــوريه ب

بـود   4و 10از شـوري   تـر  بـیش زیمنس بـر متـر    دسی
مقــدار در بــین ارقــام مــورد بررســی نیــز  ). 7شــکل (

از  تـر  بـیش ک و مهـر  در موروکـو، نیـ   bو  aکلروفیل 
رقم نشـان   × بررسی اثر متقابل شوري. ارقام دیگر بود

داد که در ارقام مهر، ریحان، گوهران، موروکو و فجـر  
یابد.  افزایش می aبا افزایش شوري میزان کلروفیل  30

این افزایش در ارقام مهر، ریحـان،   bدر مورد کلروفیل 
گوهران و موروکو قابل مشاهده است. واکـنش میـزان   

در بقیه ارقام تا حدودي متغیر بـود کـه    bو  aکلروفیل 
نشـان داده شـده    )9و  8( هـاي  این تغییرات در شـکل 

  است.   
ها  در شرایط تنش شوري، کاهش طویل شدن سلول

و کاهش تقسیم سلولی از اثرات تنش اسمزي ناشی از 
هـاي   باشد که این تغییرات در انـدازه سـلول   شوري می

سـبت بـه   مسـاحت سـلول ن   تر بیشبرگ یعنی کاهش 

تر  تر و ضخیم باشد که منجر به کوچک عمق سلول می
). 28گـردد (  ها در شرایط تنش شـوري مـی   شدن برگ

بیـان   خـود  هاي ) در بررسی2006مونش و همکاران (
ها در شرایط شـور بـه علـت     داشتند که رنگ تیره برگ

تـر و تـراکم    هـاي کوچـک   تقسیم سـلولی کـم، سـلول   
هـا و   باشد. اندازه کوچک برگ کلروپالست می تر بیش

دهنده این است که شکل و  نشان ها آنتر بودن  پر رنگ
. ایـن تغییـرات   )27( ها تغییر کـرده اسـت   لاندازه سلو

هـا   شود کـه وزن مخصـوص بـرگ    باعث می ،همچنین
بـه ازاي سـطح    تـر  بیشافزایش یابد یعنی وزن خشک 

ی ایکـار یش برگ مشخص، که این خود به معناي افـزا 
بـه ازاي آب از   تـر  بـیش باشد (تثبیـت کـربن    تعرق می

توان  دست رفته از طریق تعرق). این خصوصیت را می
عنوان یک صفت مناسب براي اصالح ارقام متحمـل   به

به شوري و خشکی بصورت توام براي مناطق خشـک  
و نیمه خشک که مشـکل شـوري نیـز دارنـد، در نظـر      

  ).   3گرفت (

  
 .هاي فتوسنتزي در تیمارهاي مختلف شوري آب آبیاري یزهمقدار رنگ -7 شکل

Figure 7- Photosynthetic pigments values in different salinity of irrigation waters. 
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  اند. طور جداگانه مقایسه شدهه ها در هر سطح شوري ب دهی اثر متقابل، میانگین برش. بر اساس  aرقم براي کلروفیل  ×مقایسه میانگین اثر متقابل شوري  - 8 شکل

Figure 8- Comparison of the mean interaction of salinity × cultivar for chlorophyll a. Based on the interaction slicing, 
the means at each salinity level are compared separately. 

 

 
  ها در هر سطح شوري  دهی اثر متقابل، میانگین. بر اساس برش bرقم براي کلروفیل  ×مقایسه میانگین اثر متقابل شوري  -  9شکل 

  اند. طور جداگانه مقایسه شده هب
Figure 9 - Comparison of the mean interaction of salinity × cultivar for chlorophyll b.  

Based on the interaction slicing, the means at each salinity level are compared separately. 
  

در ایـن آزمـایش در   : هاي تحمـل بـه تـنش    شاخص
 4را بر اساس سطوح شوري  MP که شاخص صورتی

زیمنس بر متر محاسبه نمائیم، ارقـام نیـک،    دسی 10و 
 MPمهــر، خــاتم، ریحــان، گــوهران و نصــرت داراي  

 Tolشـاخص   تـرین  کـم باالئی هسـتند و در ایـن بـین    
). ب ،10 مربوط به ارقام مهر و گوهران اسـت (شـکل  

 4بر اسـاس شـوري    MPبا محاسبه شاخص  ،همچنین

در  MPمقـدار   تـرین  بـیش زیمنس بر متـر،   دسی 14و 
ارقام نیک، مهر، خاتم و ریحان محاسبه شـد و در ایـن   

مربوط به ارقـام مهـر، نیـک و     Tolمقدار  ترین کمبین 
بر اساس ایـن دو   ،بنابراین .)الف ،10(شکل  خاتم بود

رسد که رقم مهر که مشترك در هر  شاخص به نظر می
تـري   دو نمودار است، داراي تحمل به شوري مناسـب 

  است.  
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رقم ■. عالئم اختصاري: زیمنس بر متر براي انتخاب ارقام متحمل دسی (S3) 14و  (S2) 10 با (S1) 4در سطح شوري  MPو  Tolپالت  باي -10 شکل

   .30رقم فجر ־رقم افضل؛  ▬رقم موروکو؛  +رقم نصرت؛  ×رقم گوهران؛  ٭رقم ریحان؛  ♦رقم مهر؛   ●رقم خاتم؛ ▲نیک؛ 
Figure 10- Tol and MP indices Bi-plots in salinity level of 4 dS/m (S1) with salinities of 10 (S2) and 14 dS/m (S3) for 

selection of tolerant cultivars. The symbols:  ■ Nik, ▲Khatam, ●Mehr, ♦Rihan, ٭Goharan, × Nosrat, + Moroko, ▬ 
Afzal, ־ Fajr30. 

  
زیمـنس بـر متـر     دسـی  10و  4در سطوح شـوري  

مربـوط بـه ارقـام نیـک، مهـر،       STIباالترین شـاخص  
خاتم، ریحـان، گـوهران و نصـرت بـود. در بـین ایـن       

ي بـود  تر بیش  STIارقام، رقم مهر هم داراي شاخص 
 10و  4و هــم عملکــرد دانــه در ســطوح شــوري     

 زیمنس بر متر در ربع باال و راسـت قـرار گرفـت    دسی
 STIمقدار بـاالتر شـاخص    ،همچنین. )ب ،11 (شکل

زیمنس بر متر در ارقام  دسی 14و  4سطوح شوري  در
که جایگـاه   نیک، مهر و خاتم محاسبه شد. در صورتی

) الـف  ،11 پـالت (شـکل   نمـودار بـاي  در این ارقام را 
کدام از این ارقام در شرایط شـوري   مقایسه کنیم، هیچ

زیمنس بر متر نتوانستند در ربع باال و راسـت   دسی 14
  قرار بگیرند.

  
زیمنس بر  دسی 14و  (YS2)زیمنس بر متر  دسی 10با  (YS1)زیمنس بر متر  دسی 4و عملکرد دانه در سطح شوري  STIپالت شاخص  باي -11 شکل

رقم  +رقم نصرت؛  ×رقم گوهران؛  ٭رقم ریحان؛  ♦رقم مهر؛   ●رقم خاتم؛ ▲رقم نیک؛ ■عالئم اختصاري: . براي انتخاب ارقام متحمل )YS3متر(
  .30رقم فجر ־رقم افضل؛  ▬موروکو؛ 

Figure 11- Bi-plot for STI index and grain yield in salinity level of 4 dS/m (YS1) with salinities of 10 dS/m (YS2) 
and 14 dS/m (YS3) for selection of tolerant cultivars. The symbols:  ■ Nik, ▲Khatam, ●Mehr, ♦Rihan, ٭Goharan, × 

Nosrat, + Moroko, ▬ Afzal, ־ Fajr30. 
  

  



  1400)، 1( زراعی، جلد چهاردمنشریه تولید گیاهان 

118  

  
  

براي  (S3)زیمنس بر متر  دسی 14 (S2)زیمنس بر متر  دسی 10با  (S1)زیمنس بر متر  دسی 4در سطح شوري  Tolو  STIپالت شاخص  باي -12شکل
رقم  ▬رقم موروکو؛  +رقم نصرت؛  ×رقم گوهران؛  ٭رقم ریحان؛  ♦رقم مهر؛   ●رقم خاتم؛ ▲رقم نیک؛ ■انتخاب ارقام متحمل. عالئم اختصاري: 

    30رقم فجر ־افضل؛ 
Figure 12- STI and Tol. indices Bi-plots in salinity level of 4 dS/m (S1) with salinities of 10 (S2) and 14 dS/m (S3) 

for selection of tolerant cultivars. The symbols:  ■ Nik, ▲Khatam, ●Mehr, ♦Rihan, ٭Goharan, × Nosrat, + Moroko, ▬ 
Afzal, ־ Fajr30. 

  
 (S3)زیمنس بر متر  دسی 14و  (S2)زیمنس بر متر  دسی 10با  (S1)زیمنس بر متر  دسی 4در سطح شوري  MPو  STIپالت شاخص  باي -13شکل 

رقم  ▬رقم موروکو؛  +رقم نصرت؛  ×رقم گوهران؛  ٭رقم ریحان؛  ♦رقم مهر؛   ●رقم خاتم؛ ▲رقم نیک؛ ■براي انتخاب ارقام متحمل. عالئم اختصاري: 
  .  30رقم فجر ־افضل؛ 

Figure 13- STI  and MP indices Bi-plots in salinity level of 4 dS/m (S1) with salinities of 10 (S2) and 14 dS/m 
(S3) for selection of tolerant cultivars. The symbols:  ■ Nik, ▲Khatam, ●Mehr, ♦Rihan, ٭Goharan, × Nosrat, + 

Moroko, ▬ Afzal, ־ Fajr30. 
  

گیـري   انـدازه براساس اینکه از چـه معیـاري بـراي    
شـود، میـزان تحمـل بـه      تحمل به شوري اسـتفاده مـی  

. )35کنـد (  ها فرق می ها و درون گونه شوري بین گونه
عملکرد، بیوماس، طول ریشـه، طـول بـرگ، صـدمات     
برگی، میـزان کلروفیـل، فلورسـانس کلروفیـل، میـزان      

، درصــد  Na/Kهــاي سـدیم و پتاســیم و نسـبت    یـون 
ها مواردي هسـتند کـه    گیاهچه يزنی و میزان بقا جوانه

توان براي تعیین مقاومت بـه شـوري اسـتفاده کـرد      می

دریافتند کـه در جـو و    )1952( ز و همکارانر). آی26(
تر عملکـرد دانـه    گندم تنش شوري باعث کاهش بیش

 .)9( گـردد  هاي هوایی مـی  نسبت به وزن خشک اندام
از کشـورهاي شـمال آفریقـا     )2019( آلل و همکـاران 

 11ژنوتیـپ، مصـر    11ژنوتیپ جو (تـونس   31تعداد 
هاي تحمل  ژنوتیپ) را با شاخص 9ژنوتیپ و الجزایر 

به تنش در مرحله زایشی مورد بررسی قـرار دادنـد تـا    
. )2( هاي متحمل به شوري را شناسایی نماینـد  ژنوتیپ
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در شـوري   GMPو  STI ،MPدر این بررسی حداکثر 
، Keblli2هـــاي  در ژنوتیــپ  NaClمـــول  یلــی م 100

Temassine  وGiza126  مـول   میلـی  200و در شوري
NaCl هاي  در ژنوتیپKeblli2  وTozeur2  دسـت  بـه 

 GMPو  STI ،MPهـاي   . بر اسـاس شـاخص  )2( آمد
دهنده ارقام متحمل هسـتند کـه در    نشان تر بیشمقادیر 

 دارنـد هر دو شرایط تنش و غیر تنش عملکرد بـاالیی  
و  HARMو  SSI  ،Tolهـاي   . مقدار کم شـاخص )2(

نیــز ارقــامی راانتخــاب  STTIمقــدار بــاالي شــاخص 
. بـر  )2( کند که فقط در شرایط تنش مناسب هستند می

ــن شــاخص  ــپ اســاس ای ــاي  هــا ژنوتی و  Giza125ه
Giza130  هـاي   مـول و ژنوتیـپ   میلـی  100در شوري

Saida ،Tichederett ،Early1 ،Azrir  وGiza125  در
ابـو  . )2( انتخـاب شـدند   NaClمول  میلی 200شوري 

ژنوتیپ جـو   280با بررسی  )2014( و همکاراناللیل 
ــاب     ــگاهی و انتخ ــایش آزمایش ــه در آزم  20دو ردیف

بیان داشتند کـه   SSIژنوتیپ برتر با استفاده از شاخص 
بودنـد کـه    1از  تـر  کم SSIتعداد هفت ژنوتیپ داراي 

باشـد   مـی  19و  17، 13، 10، 7، 5، 1هـاي   شامل الین
)1  .(  

، بایسـتی ارقـامی کـه    Tolو  STIبا ترکیب شاخص 
Tol و  تر کمSTI    ربـع بـاال و    بـاالتري داشـته باشـند)

 چپ) به عنوان ارقام متحمل انتخاب شـوند. در شـکل  
و  4ها را در سـطوح شـوري    که این شاخص )ب( 12
دهد، ارقـام گـوهران،    زیمنس بر متر نشان می دسی 10

 12 مهر و ریحان در این کوارتر قرار دارنـد. در شـکل  
و  4ها در سطوح شوري  گر این شاخص که بیان )الف(

زیمنس بر متر است ارقام نیک، مهـر و خـاتم    دسی 14
هـر دو شــرایط   رقـم مهــر در  ،قـرار گرفتنـد. بنــابراین  

  زیمنس بر متر انتخاب گردید. دسی 14و  10شوري 
بـاالتري   STIباال و هـم   MPارقامی که هم داراي 

عنوان ارقام متحمل به شرایط محیطی انتخاب  هستند به
ب) ( 13). با توجه بـه شـکل   33و  29، 14شوند ( می

 13ارقام مهر، نیک، خاتم و ریحان و بر اسـاس شـکل   
الف) ارقام نیک، مهر و خـاتم در ربـع بـاال و راسـت     (

  گیرند.  قرار می
  

  گیري کلی نتیجه
با توجه به نتایج ارائه شده از لحاظ عملکرد دانـه و  

هــاي تحمــل بــه تــنش و ضــریب  شــاخص ،همچنـین 
که در  رسد که در صورتی تغییرات عملکرد، به نظر می

 منطقه مورد بررسـی آب آبیـاري مـورد اسـتفاده داراي    
توان از ارقام نیک، خاتم و نصـرت   شوري کم باشد می

توان از  استفاده کرد و با شدیدتر شدن تنش شوري می
در  ،رقم مهر بجاي رقم نصرت بهره جسـت. همچنـین  

این بررسی مشخص شد که رقم جدید مهـر یـا الیـن    
MBS87-12    ــوري ــه ش ــل ب ــیت تحم داراي خصوص

باشـــد. بررســـی ســـازوکاهاي فیزیولـــوژیکی و  مـــی
یوشیمیایی تحمل به شوري در این ارقـام در قسـمت   ب

  دوم این مقاله خواهد آمد.
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