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ذرت در د یبریهتنش شوري بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو اثر 
  منطقه کرمان

   2حسن فرحبخشو  1محدثه شمس الدین سعید

  
  چکیده

 در مزرعه 1384 آزمایشی در سال ، ذرتدیبریهعملکرد دو  به منظور مطالعه اثر تنش شوري بر رشد و
انجام  باهنر کرمان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید

سطح شوري  چهار و )647 و تري وي کراس 647سینگل کراس ( ذرت هیبریدتیمارهاي آزمایش شامل دو . گرفت
dS/m 4 ،6 ،8 نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه . بودند) 2:1نمک کلرید سدیم و کلسیم با نسبت  (10 و

که نشان داد ) کلروفیلزان یم  وارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک(انگین صفات اندازه گیري شده می
که باالترین مقدار هر یک از  طوريه د، بداشتناین صفات تحت تاثیر سطوح مختلف شوري اختالف معنی داري را 

نتایج تجزیه واریانس . مشاهده شد يورتنش ش حداکثرصفات در تیمار شاهد و پایین ترین مقدار آن در تیمار ن یا
 کل دانه در بالل و وزن هزار دانه نیز د تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف، تعدا عملکرد،داده هاي مربوط به

مقایسه .  بسیار معنی داري تحت تاثیر قرار دادندنحونشان داد که غلظت هاي مختلف نمک صفات مذکور را ب
ک از این صفات در تیمار شاهد و کمترین آنها در یصفات مذکور نشان داد که باالترین مقدار هر میانگین هاي 

نتایج حاصل از  .اشتدتاثیر معنی داري بر شاخص برداشت  تنش شوري نی همچن.تیمار تنش شدید بوده است
اثر همچنین .  گیري شده بودتجزیه واریانس داده ها حاکی از اثر غیر معنی دار هیبرید بر روي اکثر صفات اندازه

  . هیبرید در مورد هیچ یک از صفات رویشی و زایشی معنی دار نشد × متقابل شوري
  
  ذرت، شوري، رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد: د واژه هایکل

 
  مقدمه

 از ای دنيمناطق کشاورزشوري در بسیاري از 
عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزي به شمار می 

 از اراضی فاریاب دنیا تحت تاثیر %30-50حدود . آید
 درصد از 50شوري قرار دارد و در ایران حدود 

اراضی تحت کشت با مشکل شوري مواجه می 
ط خاص یل شرایط شور به دلی در مح).13( باشند

ر ی عناصر نظی و باال بودن غلظت برخییایمیش
 ییت استفاده و جذب عناصر غذایم و کلر قابلیسد
ن آثار یاز مهمتر. ردی گی قرار مریاه تحت تاثیگ

اه، ی توان به کاهش آب قابل استفاده گی ميشور

، ی سميیون ها یت توسط برخیجاد مسمومیا
اد ی، نسبت زي ضروریی عناصر غذاکمت یفعال

Na+/K+ ،Na+/Ca2+، Mg2+/Ca2+ و Cl-/NO3
- 

، کاهش رشد و يه ای تغذي هاياه، ناهنجاریدر گ
آستانه کاهش . )14( ت محصول اشاره نمودیفیک

اهان ذرت، گندم، جو، ی در گيمحصول در اثر شور
 ی دس7 و 7/7، 8، 6، 7/1ب یپنبه و چغندرقند به ترت

  . )24 (منس بر متر گزارش شده استیز

  بق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمانا دانشجوي س-1
  )(hfarahbakhsh@yahoo.com  استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان-2

 25/3/88 :تاریخ پذیرش   18/1/86 :ریخ دریافتتا

 

mailto:hfarahbakhsh@yahoo.com)
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 يگزارش نمودند شور) 13 (1و همکارانهوفمن 
منس بر متر باعث کاهش عملکرد ذرت ی زی دس7/3

 يشتر شوریبش ی هر واحد افزاينشد، اما به ازا
آنها علت کاهش . افتیکاهش % 14عملکرد دانه 

عملکرد را کاهش در تراکم بوته و جرم دانه گزارش 
 داشتند که تنش اظهار) 25( 2ماس و گریو. نمودند

شوري در ظرفیت نهایی دانه تغییراتی را ایجاد می 
 بطوري که باعث کاهش معنی داري در طول ،کند

می گردد اد دانه در بالل بالل، تعداد بالل و نیز تعد
 تنش شوري از تعداد نهایی برگ بر روي و همچنین

دوره رشد رویشی ساقه را کوتاه  و ساقه اصلی کاسته
در آزمایش مزرعه اي ) 26( 3ار و پاله راج.می نماید

 رقم ذرت با مقادیر مختلف شوري گزارش 5روي 
 عملکرد ماده ،کردند که طول بالل، وزن هزار دانه

قان هن دیهمچن. عملکرد دانه کاهش یافتخشک و 
 ارقام ذرت يمل به شورح تیابیدر ارز )6( يو نادر

 ی دس8 به 2 ز ايش شوری با افزا کهگزارش نمودند
منس بر متر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد یز

 بالل کاهش ي داراي بالل و درصد بوته هايبارور
د یبرین گزارش نمودند هین همچنین محققیا. افتی
نگل ید سیبری نسبت به دو ه647نگل کراس یس

 در برابر يشتری از مقاومت ب711 و 704کراس 
  . برخوردار استيشور

مهمترین تاثیر شوري اختالل در رشد گیاهان 
 در يگزارش نمود که شور )11( 4عبود. می باشد

اه را کاهش داده و ظهور گل یذرت سرعت رشد گ
کافی ن یهمچن .اندازد یر می نر و ماده را به تاخيها

دریافتند که شوري باعث کاهش ) 9(و استوارت 
نتیجه کاهش  سطح فتوسنتز کننده ذرت و در

 شوري ، موجودهاي بر گزارش بنا .عملکرد گردید
سبب کاهش وزن خشک ساقه، ریشه و برگ، تعداد 

 و 25، 12( طول ساقه در ذرت و برگ، سطح برگ
                                                
1- Hoffman et al. 
2- Mass & Grive 
3- Raghar & Pal 
4- Abood 

 و 21، 20( برنج، )5(جو ، )8 و 7، 4، 3 ( ، گندم)26
یکی  .می شود )23(  کنجد و)19( ، سورگوم)28
پیري ع در یتسر ،از اثرات مضر افزایش شوريگر ید

 کاهش محتواي در نتیجهپیري برگ . برگ می باشد
 و 17، 16 ( تنش شوري است تاثیرکلروفیل تحت

 که شوري دریافتند) 17و16( 5همکاران کایا و. )19
در ) 22 (6لوتس . دهدغلظت کلروفیل را کاهش می

 برنج دریافت که کاهش بوته هاي روي یآزمایش
ي پیر برگ هاغلظت کلروفیل در اثر شوري در 

گزارش ز ین )18 (7کومار و همکاران. بیشتر می باشد
 کلروفیل کمتر تجزیه ،ارقام مقاومتردر  که ندکرد

 مقایسهدر ) 2( انفراد و همکاران نیهمچن .دمی گرد
 را در  b وaم واکنش کلروفیل  عد، رقم کلزا18

 گیاه در کی ناشی از مقاومت متابولی،بعضی از ارقام
) 19 (8سردا و همکارانال .برابر شوري ارزیابی کردند

افزایش پیري برگ براي ژنوتیپ که  داشت اظهار
هاي حساستر بیشتر می باشد و احتماال به عدم 

 .تعادل هورمونی مربوط می شود
شکل شوري آب و خاك در با توجه به اینکه م 

بیشتر مزارع کرمان وجود دارد و همچنین ذرت یکی 
هاي اصلی در این منطقه می باشد، این  از کشت
اثر تنش شوري بر عملکرد  یبررسبه منظور  مطالعه

 دیبریه دو یو برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک
  . ذرت در این منطقه انجام شد

  
  مواد و روش ها

 در مزرعه تحقیقاتی 1384این آزمایش در سال 
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان در 

  درکشت گیاهان. خاك لومی رسی انجام گرفتیک 
که  متر 75/0ارتفاع و  متر 1×1 ابعاد باهایی  کرت

ه بود، انجام هاي سیمانی ساخته شد بوسیله بلوك
 کرت ها براي جلوگیري از تجمع آب در انتهاي .شد

                                                
4- Kaya et al.  
5- Lutts  
6-Kummar et al. 
7- Lacerda et al. 
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گردید و آب خروجی با استفاده از زهکش تعبیه 
متري  5/0 جویی که به فاصله بهسیستم لوله کشی 

جهت . از آخرین تکرار قرار گرفته بود هدایت شد
 به داخل کرت هاجلوگیري از نشت آب هر یک از 

قبل از .  ایزوگام گردیدکرت هادیگري دیواره و کف 
 250به میزان پل یتر سوپر فسفات ، کودکشت

خاك با  سانتی متري 25ر هکتار در عمق کیلوگرم د
 مورد نیاز، کود تروژنینبراي تامین . مخلوط گردید

در دو نوبت، زمان کاشت و گلدهی به تروژن دار ین
 کیلوگرم در هکتار 400به میزان و ک دوم ینسبت 

بذور دو .  اضافه شدکرت هااز طریق آب آبیاري به 
 سینگل  ذرت مورد استفاده در این آزمایش،هیبرید

، از موسسه 647 و تري وي کراس 647کراس 
 هابذر. ندنهال کرج تهیه گردید بذر و تهیهاصالح و 

 سانتی متري و با 5 ماه در عمق خرداد 20خ در تاری
هر . کشت شدند ها  سانتی متر روي ردیف5فاصله 

 سانتی 50کرت شامل دو ردیف با فاصله بین ردیف 
 15اهان به فواصل بعد از ظهور گیاهچه گی. متر بود

این پژوهش . سانتی متري روي ردیف تنک شدند
در قالب طرح کامال و به صورت آزمایش فاکتوریل 

 شامل هاتیمار. تصادفی با سه تکرار اجرا گردید
 سطح شوري 4 ذکر شده و دیبریهدو  از یبیترک

هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك برابر با ت یقابل(
 نمک کلرید ، بر متر دسی زیمنس10 و 8، 6، 4

ذرت از آنجا که  .نددبو) 2:1سدیم و کلسیم با نسبت 
جوانه زنی به مرحله  که در استی انگیاهاز جمله 

و گلدهی به   رشديبعدل ولی در مراح شوري مقاوم
اعمال تیمار شوري از  ،)10 (شوري حساس می باشد

.  برگی انجام گرفت4طریق آب آبیاري در مرحله 
 مقدار نمک الزم براي اجراي ار،میجهت اعمال ت

تیمار هاي مختلف از روي اطالعاتی مانند وزن 
 ECخاك اشباع، وزن خاك کرت و کسر مقدار 

به و  مورد نظر محاسبه شده ECعصاره اشباع از 
 يدر مراحل بعد. تدریج به خاك کرت اضافه شد

 شدند و جهت ياریت مزرعه آبی در حد ظرفکرت ها

 لوله يدر انتها. دیستفاده گرد از آب مقطر اياریآب
قرار داده شد تا امکان باز  ی از هر کرت سطلیخروج
در  .کرت به درون کرت فراهم شودآب دن زه یگردان

ه، سطح طول دوره رشد، رشد گیاه بر پایه ارتفاع گیا
 از یک تک بوته وزن خشک  وبرگ، تعداد برگ

 15از ( هفته بعد از اعمال تیمار تا پایان رسیدگی 
در چند ) هفته ور در فواصل دوی شهر30ر ماه تا یت

ارتفاع گیاه با استفاده از متر از . نوبت ارزیابی گردید
محل طوقه تا زیر آخرین برگ بر حسب سانتیمتر 

جهت تعیین سطح برگ از رابطه . اندازه گیري شد
  .استفاده گردید) 1(

LA = W ×L× 75/0                 )1(   
 عـرض  W سـطح بـرگ،   LAکه در این رابطـه      

بـراي تعیـین وزن     .  طول برگ مـی باشـد      Lبرگ و   
بر حسب گرم، کلیه اندام     ) عملکرد بیولوژیک (خشک  

 درجه سانتی گراد بـه  75هاي هوایی گیاه در حرارت   
  ساعت خشک و سپس با تراوزي دیجیتالی       48مدت  

غلظـت کلروفیـل    .  تـوزین گردیدنـد    001/0به دقت   
 اسـتفاده از دسـتگاه      جوانترین برگ توسعه یافتـه بـا      

.  اندازه گیـري شـد   )CCM-200مدل  (کلروفیل متر   
 حاصـله جهـت رونـد    يالزم به ذکر است قرائت هـا    

. ل مورد استفاده قـرار گرفتنـد      یرات غلظت کلروف  ییتغ
داده هاي حاصل از نمونه برداري هـاي مختلـف بـا            

جهـت بررسـی    ( اسـپلیت    -استفاده از طرح فاکتوریل   
ـ مـورد تجز  ) اثر زمان نمونه بـرداري      قـرار   يه آمـار  ی

  .گرفتند
نیز از نسبت عملکرد ) HI(شاخص برداشت 

و از ) BY(به عملکرد بیولوژیک ) EY(اقتصادي 
  .محاسبه گردید) 2(رابطه 

HI= (EY/BY) × 100              )2(   
 فیرددر پایان مرحله رسیدگی فیزیولوژیک یک 

 برداشت گردید و عملکرد و ) بوته6 (از هر کرت
 محاسبه ن تک بوتهیانگی بر اساس مزاي عملکرداج

ل یش فاکتوریر با استفاده از آزمای اخي داده ها.شدند
 ي آمارهی مورد تجزیو در قالب طرح کامال تصادف
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له نرم افزار یبوسها ه دادآماري ه یتجز. قرار گرفتند
SAS و MSTATCمقایسه میانگین .  شد انجام

اي دانکن انجام داده ها بر اساس آزمون چند دامنه 
  . گرفت

  نتایج و بحث
، ییانس وزن خشک اندام هوایه واریج تجزینتا

ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ و غلظت 
نتایج .  نشان داده شده است1ل در جدول یکلروف

حاصل از تجزیه واریانس داده هاي مربوط به وزن 
خشک اندام هوایی نشان داد این صفت تحت تاثیر 

با نگاهی ). 1 و جدول P>05/0(گرفت ژنوتیپ قرار 
بدون توجه به به وضعیت تجمع ماده خشک ارقام 

در طول دوره رشد مشاهده شد اگرچه  يمار شوریت
 اختالف معنی دیبریهدر ابتداي دوره رشد بین دو 
 سینگل کراس دیبریهداري وجود نداشت و حتی 

ود اما در پایان بوزن خشک باالتري  يدارا 647
تري وي کراس با تولید وزن د یبریهدوره رشد 

 دیگر هیبریدبر در بوته  گرم 9/85خشکی معادل 
تیمار شوري نیز بطور بسیار  ).1شکل (برتري داشت 

معنی داري این صفت را تحت تاثیر قرار داد و با 
بطور  متر  بردس زیمنس 10 به 4افزایش شوري از 

کاهش در تجمع ماده خشک  % 7/56متوسط 
 ). 2ل جدو(حاصل شد 

 
 
 
 
 

 
 در ارقام مختلف) گرم(در بوته  خشک مادهیرات یروند تغ - 1شکل 
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تجزیه واریانس صفات ارتفاع ساقه، تعداد برگ، وزن خشک کل ، سطح برگ و میزان ج ینتا  -1جدول 
  کلروفیل

 
  میانگین مربعات

وزن خشک کل   منابع تغییر
  ) در بوتهگرم(

تفاع ساقه ار
  )متر سانتی(

 تعداد برگ
  در بوته

در بوته سطح برگ 
  )مترمربع سانتی(

  کلروفیل

34/172  تکرار ns 05/805 *** 85/0 ns 97/2114915 *** 19/361 *** 

45/707  دیبریه * 15/24 ns 72/34 *** 19/111403 ns 16/23 ns 

66/5515  شوري *** 78/4322 *** 39/30 *** 31/9262002 *** 05/933 *** 

72/102  شوري*دیبریه ns 16/25 ns 23/0 ns 31/9931 ns 59/28 ns 

a  42/155خطاي   24/100  94/0  98/379307  61/28  

75/12471  زمان *** 55395*** 12/62 *** 81/17361333 *** 12/2216 *** 

20/874  زمان*دیبریه *** 45/235 ** 51/3 *** 84/83749 *** 81/26 ns 

96/435  زمان*شوري *** 85/227 ** 38/0 ns 34/164131 ns 75/33 *** 

82/228  زمان*شوري*دیبریه ns 69/9 ns 79/0 ns 71/747479 ns 15/86 ns 

b 81/125خطاي   64/85  53/65  23/17200323  78/22  
ns و بسیار معنی دار                     % 1و % 5 به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار در سطح ***  و ** و * و 

 
 
 
 

و غلظت کلروفیل در   ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک مقایسه میانگین-2جدول 
  يشور مختلف سطوح

  
غلظت نمک 

  )شوري(
 وزن خشک کل

  )گرم(
  ارتفاع ساقه

  )متر سانتی( 
     در بوته سطح برگ  تعداد برگ

  )مترمربع سانتی(
  کلروفیل

 dS/m4   32/50  a a73/81  a75/11  a3020 a 78/26  
dS/m 6  49/36  b b33/72  b92/10  b8/2411  b43/18  
dS/m 8  81/27  c c42/65  c17/10  c9/2069  bc45/15  
dS/m10  79/21  c d89/57  d28/9  d 8/1714  d 25/12  

  .  ندارند% 5 در سطح يمیانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی دار
 

با بررسی وزن خشک در طول دوره رشد در 
 در اوایل غلظت هاي مختلف نمک مشاهده شد

دوره رشد اختالف معنی داري بین تیمارهاي شوري 
 ولی بیشترین وزن خشک متعلق به تیمار ردوجود ندا

شاهد و کمترین آن متعلق به تیمار تنش شوري 
شدید بود و با گذشت زمان همین روند ادامه یافته و 
در پایان دوره رشد اختالف در تجمع ماده خشک در 

ر واضحی مشاهده غلظت هاي مختلف نمک بطو
دهنده افزایش خطی اثرات منفی  شد که نشان

شوري بر تجمع ماده خشک در مراحل رشد رویشی 
کاهش وزن خشک اندام هوایی ). 3جدول (گیاه بود 

جو ، )2 و 1(، کلزا )12(با افزایش شوري در ذرت 
نتایج حاصل  . نیز گزارش شده است)9(و گندم ) 5(

  غلظت نمک که ان داد از تجزیه واریانس داده ها نش
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 وزن خشک، ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل در طول دوره نیانگیسه میمقا -3جدول 
  يو در سطوح مختلف شوررشد 

 
   شوري

  )دسی زیمنس بر متر(
زمان نمونه 
  برداري

 وزن خشک کل
   در بوتهگرم

ارتفاع ساقه 
  متر سانتی

 تعداد برگ
  در بوته

  در بوتهسطح برگ 
  ترمربعم انتیس

  کلروفیل

4  1  kn35/14  mno00/24  jkl17/9  gh1334  a33/45  
4  2  il69/22  jm 83/33  dg33/11      
4  3  dg65/43  ij75/44  dg33/11      
4  4  def27/46  gh67/67   c 5/12      
4  5  bc67/67  e 00/100  a67/14  bcd92/2948  d92/22  
4  6  a26/107  b83/143 cf5/11 a34/6835  ghi83/9 

4  7    a50/157    a 03/3821    
         

6  1  lmn27/10  mno17/22  lm33/8  hi94/1000  b49/31  
6  2  jn14/15  kn92/29  fi5/10      
6  3  hk33/27  ijk08/38  eh0/11  de87/2510  de15/19  
6  4  dh56/41  i42/48  cde67/11      
6  5  de31/47  f08/88  b5/13  de47/2405  efg55/15  
6  6  b30/77  c33/132  fi5/10  bcd22/2918  hi51/7  
6  7    ab33/147    b40/3223    

         

8  1  mn42/7  no0/20  mn67/7  hi94/838  cd13/25  
8  2  lmn97/11  lo83/25  ijk67/9      
8  3  im0/21  ijkl70/36  ghi33/10  ef95/2167  ef72/16  
8  4  fi97/31  i67/46  eh83/10      
8  5  eh44/38  g25/77  cd33/12  fg91/1830  fgh94/12  
8  6  cd10/56  d33/119  hij17/10  cde62/2638  hi0/7  
8  7    c17/132    bcd62/2783    

         

10  1  n29/5  o67/17  n17/10  i09/595  de65/19  
10  2  lmn56/10  mno08/22  klm67/8      
10  3  jn70/15  jm75/32  jkl17/9  fg37/1722  efg85/13  
10  4  im50/22  il58/37  hij17/10      
10  5  gi41/29  h17/60  cf5/11  g42/1536  fi61/10  
10  6  de28/47  d17/113  kl0/9  ef37/2132  i88/4  
10  7    cd83/121    de91/2587    

 
  .  ندارند%5 در سطح يدارمیانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی 

.  باشندی مهر ماه م15ور و ی شهر30ور، ی شهر15 مرداد، 30 مرداد، 15ر، ی ت30ر، ی ت15 يخ هایب تاری  به ترت7 و 6، 5، 4، 3، 2، 1
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صفات ارتفاع ساقه، تعداد برگ و سطح ) شوري(
ر معنی داري تحت تاثیر قرار برگ را نیز بطور بسیا

مقایسه میانگین داده ها نشان داد ). 1جدول (داد 
جدول (این صفات با افزایش شوري کاهش یافتند 

روند افزایش ارتفاع ساقه در طول دوره رشد ). 2
روندي مشابه تجمع ماده خشک در گیاه را نشان داد 
و  اختالف معنی داري در ارتفاع ساقه بین غلظت 

لف نمک در اوایل دوره رشد مشاهده هاي مخت
نگردید اما ارتفاع ساقه با افزایش شوري کاهش 
یافت و با گذشت زمان اختالف ارتفاع ساقه بین 

روند ). 3جدول (تیمارهاي مختلف افزایش یافت 
تغییرات تعداد و سطح برگ، در اولین نمونه برداري 
حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین غلظت هاي 

ک بود و بیشترین تعداد و سطح برگ در مختلف نم
تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار تنش شدید 
مشاهده گردید این روند تا پایان دوره رشد که حتی 
ریزش برگ جهت انتقال مواد فتوسنتزي به دانه ها 

نتایجی حاکی از ). 3جدول (اتفاق افتاد، ادامه یافت 
کاهش طول ساقه و سطح برگ در اثر شوري در 

، سورگوم )25 و 24، 12(گیاهان مختلفی مانند ذرت 
. گزارش شده است) 15 و 9(و گندم ) 5(، جو )19(

با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت شوري 
از طریق کاهش فشار تورژسانس سبب کاهش رشد 

 برگ هاها خصوصا در ساقه و  و توسعه سلول
 گردیده و به همین دلیل اولین اثر محسوس شوري

، اندازه برگ هابر روي گیاهان به صورت تعداد کمتر 
کوچکتر آنها و ارتفاع کمتر گیاهان مشاهده گردید 

بعالوه از آنجا که شوري موجب اختالل ). 3جدول (
در جذب عناصر غذایی و برهم زدن تعادل یونی در 

می توان کاهش رشد و توسعه ) 10(گیاه می شود 
ر غذایی و  و ساقه را به کمبود عناصبرگ ها

ی  یک.اختالالت تغذیه اي ناشی از شوري نسبت داد
پیري تسریع در افزایش شوري دیگر از اثرات مهم 

 اصلی که باعث پیري برگ فاکتوربرگ می باشد و 
می شود کاهش محتواي کلروفیل تحت تنش 

سطوح شوري مورد استفاده در این . شوري است
 ادآزمایش غلظت کلروفیل را تحت تاثیر قرار د

 با  کهمقایسه میانگین داده ها نشان داد. )1جدول (
افزایش شوري غلظت کلروفیل برگ بطور معنی 

 لی که احتماال به دل)2جدول (داري کاهش یافت 
سست شدن اتصال کلروفیل با پروتئین هاي 

 ی سميیون هاش غلظت یدر اثر افزاکلروپالستی 
ایر س.  باشديم و کلر تحت تنش شوریسد

 تغییر متابولیسم نیتروژن در ساخت پژوهشگران
، که براي تنظیم )2 (هایی نظیر پرولین ترکیب

اسمزي بکار می رود و همچنین کاهش ضخامت 
ها، تورم  ي تیالکوئید، تخریب کلروپالستغشا

گراناها و تیغه هاي گرانایی را علت کاهش کلروفیل 
با بررسی روند تغییرات غلظت  .)10 (می دانند

ل دوره رشد مشخص شد که از کلروفیل در طو
 ابتداي دوره غلظت کلروفیل با افزایش شدت تنش

 کاهش یافته و همین روند تا انتهاي دوره يشور
کاهش غلظت کلروفیل که از عوامل . ادامه داشت

مهم تاثیر گذار در ظرفیت فتوسنتزي می باشد، با 
 در برگ هاافزایش درجه شوري موجب ناکارآمدي 

بنابراین . شدتشدید صدمات تنش انجام فتوسنتز و 
شوري نه تنها از طریق کاهش تعداد و سطح برگ 
سبب کاهش ظرفیت کل فتوسنتزي در گیاهان 

برگ گردید بلکه از طریق کاهش میزان کلروفیل در 
 سبب اختالل در سنتز مواد فتوسنتزي جهت رشد ها

گیاه گردید و وزن خشک گیاه تحت تاثیر شوري به 
 برگ ها برگ و میزان کلروفیل موازات کاهش سطح

 مادهاین امر نشان می دهد شاخص . کاهش یافت
 سطح برگ و غلظت کلروفیل در ارتباط با ،خشک

در واقع با کاهش سطح برگ و . یکدیگر می باشند
غلظت کلروفیل قدرت گیاه براي تولید ماده خشک 

همبستگی . و نهایتا عملکرد دانه کاهش می یابد
ین وزن خشک گیاه و عملکرد مثبت و معنی دار ب

   ).6 جدول( این واقعیت می باشد نشان دهندهدانه 
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد 
 عملکرد و )>001/0P (بطور بسیار معنی داري يشور

 ).4جدول(تحت تاثیر قرار داد  اجزاي آن را
همبستگی باالي عملکرد دانه با اجزاي عملکرد از 

و کاهش مقدار این اجزا در اثر ) 5ول جد(یک طرف 
از طرف دیگر نشان داد که کاهش ) 6جدول (شوري 

با توجه به  .عملکرد امري کامال منطقی می باشد
اینکه گیاهان بخش عمده اي از دوره رشد خود را 

  میزان یوندر معرض شوري گذرانده اند، احتماال

 با افزایش شوري برگ هاهاي سمی سدیم و کلر در 
گردیده  زایش یافته و سبب کاهش عملکرد در گیاهاف

 )دسی زیمنس بر متر( 4 با افزایش شوري از. است
% 64وزن هزار دانه  )دسی زیمنس بر متر( 10به 

کاهش وزن هزار دانه ممکن است . کاهش نشان داد
به یکی از دو دلیل کاهش میزان مواد فتوسنتزي 

 مواد دلیل اختصاص بخشی ازوارد شده به بالل به 
فتوسنتزي تولید شده براي تنظیم اسمزي مورد نیاز 

  .کاهش طول دوره پر شدن دانه ها باشد گیاه و یا
 
 
 

ه، ن، تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دا دانهتجزیه واریانس عملکردج ینتا - 4جدول
تعداد دانه در بالل و شاخص برداشت   

 
میانگین مربعات   

شاخص 
  (%) برداشت

تعداد دانه 
  دربالل

وزن هزار 
 )گرم( دانه

تعداد دانه 
  در ردیف

تعداد ردیف 
  در بالل

  دانهعملکرد
  ) در بوتهگرم(

درجه 
 منابع تغییر  ديآزا

38/131 ns 04/79235 * 14/48772 ** 04/210 ns 04/26  ns 52/231  ns 1 دیبریه  
91/672 *** 49/46714 ** 75/39772 *** 04/113 ** 49/143 *** 65/2463   يسطوح شور 3 ***

23/63  ns 04/4892 ns 59/1666 ns 82/10 ns 26/9  ns 61/103  ns 3 غلظت * واریته
  نمک

33/68  83/6326  79/2707  75/77  92/8  83/86   خطا 16 

ns و بسیار معنی دار                          % 1و % 5به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار در سطح *** و **  و *  و                   

  
  

   ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد و وزن خشک کل-5جدول 
 

تعداد ردیف در  عملکرد دانه 
 بالل

تعداد دانه در 
 ردیف

وزن خشک  وزن هزار دانه
 کل

شاخص 
 برداشت

796/0 تعداد ردیف در بالل **      

758/0 تعداد دانه در ردیف ** 798/0 **     

دانهوزن هزار   584/0 ** 466/0 * 168/0     

887/0 وزن خشک کل ** 814/0 ** 698/0 ** 677/0 **   

805/0 شاخص برداشت ** 758/0 ** 598/0 ** 490/0 * 665/0 **  

701/0 تعداد کل دانه ** 772/0 ** 893/0 ** 056/0 * 612/0 ** 677/0 ** 
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عداد دانه در ردیف، وزن هزار ، تعداد ردیف در بالل، ت)گرم( مقایسه میانگین عملکرد دانه -6جدول 

  ، تعداد دانه در بالل و شاخص برداشت در سطوح مختلف شوري)گرم(دانه 
  

شاخص 
  (%)برداشت 

وزن هزار دانه   تعداد دانه دربالل
  )گرم(

تعداد دانه 
  در ردیف

تعداد ردیف 
  در بالل

  عملکرد
  )در بوته گرم( 

  شوري 
  )دسی زیمنس بر متر(

97/28   a 83/244  a 50/289  a 5/25  a 17/17  a 1/59  a 4 

81/26  a 67/202 ab 69/236  a 17/18  ab 67/14  ab 05/35  b 6 
22/16  b 8/135  bc 63/162  b 67/14  ab 5/11  bc 49/23  c 8 
99/5  c 5/42  c 36/104  b 167/8  b 83/5  c 28/9  d 10 

 .ندندار% 5میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی دار ي در سطح 
 

مقایسه میانگین تعداد دانه در بالل نشان داد که 
تعداد  )دسی زیمنس بر متر( 10با افزایش شوري به 

). 5جدول (کاهش یافت % 6/84دانه در بالل 
کاهش تعداد دانه اشاره به کمبود مواد فتوسنتزي در 

 احتماال کاهش تعداد .دوره قبل از ظهور گل دارد
 آبسسیک ناشی شده دانه از افزایش هورمون اسید

باشد که این هورمون سبب مرگ دانه هاي گرده 
ي تلقیح شده و تعداد دانه را گل هاشده و لذا تعداد 

همچنین از آنجا که همبستگی . کاهش داده است
مثبت و معنی داري بین تعداد دانه در بالل با تعداد 
دانه در ردیف و تعداد ردیف در بالل وجود دارد و 

 افزایش شوري کاهش یافتند این دو صفت با
بنابراین علت دیگر کاهش تعداد دانه در بالل 
کاهش تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بالل 

کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد با . می باشد
، 12(افزایش شوري توسط سایر محققین در ذرت 

و کنجد ) 29 و 27، 1(، کلزا )7(، گندم )25 و 24
  .استنیز گزارش شده ) 23(

معنی داري بطور همچنین شاخص برداشت 
. قرار گرفت و کاهش یافتتاثیر تنش شوري تحت 

کاهش شاخص برداشت نه تنها بدلیل کاهش شدید 
عملکرد دانه تحت شرایط شور می باشد، بلکه با 
توجه به همبستگی مثبت و معنی دار بین شاخص 

می توان )  =665/0r(برداشت و وزن خشک کل 

دانه نسبت  لت کاهش بیشتر عملکردگفت که به ع
به کاهش عملکرد بیولوژیکی در شرایط تنش می 
باشد، چرا که با فرض ثابت ماندن عملکرد دانه در 
شرایط تنش و کاهش عملکرد بیولوژیکی ممکن بود 

نتایج حاصل از تجزیه . افزایش یابد شاخص برداشت
 واریانس داده ها حاکی از اثر غیر معنی دار هیبرید بر

روي اکثر صفات اندازه گیري شده بود و از اینرو در 
اثر متقابل همچنین . مورد ارقام بحث نگردید

هیبرید در مورد هیچ یک از صفات رویشی  ×شوري
بدین علت   احتماالاین امر و زایشی معنی دار نشد و

ارقام در برابر سطوح شوري واکنش می باشد که 
  .مشابهی از خود نشان دادند

  
  يریجه گینت

 ی دس4 به باالتر از يش شوریافزااز آنجا که با 
 در عملکرد دانه ی کاهش قابل توجه،منس بر متریز

 ید، به نظر می حاصل گردییو وزن خشک اندام هوا
 ي در برابر شوریید ها از مقاومت باالیبرین هیارسد 

 4 ي با شورییها ستند و تنها در خاكیبرخوردار ن
 دانه و دیتولجهت  ا کمتریمنس بر متر ی زیدس

  .  خواهند داشتياقتصاد ییعلوفه کارا
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