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چکیده
به منظور بررسی اثرهای تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک ژنوتیپهای گندم ،آزمایشی گلخانهای به صورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید .فاکتور اول شامل چهار سطح شوری صفر (شاهد) 11 ،5 ،و  15دسیزیمنس
بر متر و فاکتور دوم شامل پنج ژنوتیپ کویر ،ارگ ،بهار ،پیشتاز و محلی کوهدشت بود .صفات کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید
و  pHبرگ و ارتفاع گیاه ،اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که تاثیر شوری بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئیدهای برگ
و همچنین ارتفاع گیاه در سطح احتمال خطای  %1معنیدار گردید ولی بر  pHمعنی دارنشد .تاثیر فاکتور ژنوتیپ بر کلیه صفات
معنیدار شد و اثر متقابل دو فاکتور آزمایشی (شوری در رقم) نیز در سطح  %1برکلیه صفات معنی دار بود .مقایسه میانگینها
نشان داد که در سطوح مختلف شوری ،ژنوتیپ ارگ باالترین میزان کلروفیل  aو bنسبت به سایر ژنوتیپ ها را داشت .با افزایش
سطح شوری ارتفاع گیاه در ژنوتیپ های مختلف کاهش یافت ولی ژنوتیپ محلی کوهدشت بلندترین ارتفاع را دارا بود .در مجموع
چنین استنباط گردید که ژنوتیپ ارگ برای مناطق شور مناسبترین ژنوتیپ می باشد.
کلمات کلیدی :تنش شوری ،گندم،کلروفیل برگ

مقدمه
گندم ( T. turgidumو  ) T. aestivumاولین غله و مهمترین گیاه زراعی دنیا است [ .]1این گیاه در محدودۀ وسیعی از
شرایط اقلیمی و مناطق جغرافیایی تولید میشود و بهدلیل تطابق زیاد با شرایط آب و هوایی مختلف محیطی ،دامنۀ پراکندگی
آن بیش از هر گونۀ دیگر است و غذای اصلی برای بخش عمدهای از جمعیّت افزایندۀ جهان میباشد .این گیاه برای هزاران سال
قوت روزانۀ بخش عمدهای از جمعیّت جهان را تأمین کرده است[ .]2از آنجایی که منابع آبی با کیفیت جهت آبیاری محصوالت
در جهان محدود است ،بنابراین استفاده از آبهای شور برای کشاورزی اجتناب ناپذیر می باشد و در چنین شرایطی ،یکی از عوامل
موثر جهت بهره برداری از خاک و آب شور ،استفاده از ارقام گیاهی متحمل به شوری است [ .]3گندم گیاهی نسبتاً متحمل به
شوری ،با آستانه تحمل به شوری  ،6 ds/mمیباشد [ ]4تانجی شوری را حضور میزان باالی امالح معدنی در آب و خاک تعریف
کرده است [ .]5شوری به معنی اضافه شدن نمکهایی مثل سدیم کلرید ،سدیم سولفات و  ...به خاک یا آب است .کود دهی
نامناسب به زمین های کشاورزی ،همچنین گرم شدن کره زمین در نواحی گرم و خشک ،تابش مستقیم و شدید آفتاب باعث
کاهش رطوبت نسبی در افق های سطحی خاک شده ،غلظت نمک را در آنها افزایش می دهد .در جنوب ایران تبخیر ،الیه ای به
ضخامت دهها سانتی متر از نمک به جای گذارده که در طول سالها به تدریج برمقدار آن افزوده می شود .کاهش بارندگی نیز
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آبشویی طبیعی ناشی از بارش باران را کم کرده ،غلظت نمک را درخاک افزایش میدهد .و درآخر هوازدگی سنگ های مادر،
عدم مدیریت صحیح درآبیاری یا استفاده ازآبهای نامناسب و اغلب شور میتواند از دالیل ایجاد شوری در خاک باشد [ .]6بهبود
مقاومت و مقاوم سازی محصوالت این امکان را فراهم میکند که بتوان از آب شور به خصوص وقتی نیاز آبی باالست و آب سالم
کمتری دردسترس است ،استفاده کرد [ .]7گیاهان در مراحل مختف رشد نسبت به شوری عکس العملهای متفاوتی نشان
میدهند .در مراحل اولیه رشد حتی برای گیاهان متحمل به شوری تفاوتهای خاصی از لحاظ ا ستقرار اولیه گیاه وجود دارد.
بین گونه های گیاهی متعلق به یک جنس و حتی بین ارقام زراعی متعلق به یک گونه از نظر حساسیت به شوری تفاوت وجود
دارد[ .]8تنش شوری باعث ا ز بین رفتن تعادل اسمزی و در نتیجه خروج آب از برگ ها و در نهایت از بین رفتن آماس سلولی
می شود[ .]9شوری با ایجاد تنش اسمزی و کاهش جذب عناصرغذایی مورد نیازگیاه دراثر غلظت بیش از حد یون های سدیم و
کلر موجب کاهش رشد گیاه می گردد [ .]11پایداری کلروفیل به عنوان شاخصی از مقاومت گیاه به تنش است .ارقام مقاوم به
شوری دارای شاخص پایداری باال و واریته های حساس پایینترین میزان پایداری را نشان می دهند[ .]11بر اساس تحقیقات
بسیاری از پژوهشگران ،شوری مقدار کلروفیل گیاهان را کم می کند[ .]12کاهش میزان کلروفیل در شرایط شوری به دلیل
فعالیت بیشتر کلروفیالز 1گزارش شده است[ .]13تنش شوری در محیط رشد گندم ،باعث کاهش مقادیر کلروفیل  ،aکلروفیل
 bو کلروفیل کل و کاروتنوئیدها میشود و این افت با فعالیت بیشتر آنزیم کلروفیالزدر شرایط تنش شوری مرتبط است .یارنیا در
آزمایشی که روی ارقامی از سورگوم علوفهای درشرایط تنش شوری انجام داد به این نتیجه رسید که محتوای کلروفیل کل،
کلروفیل  aوکلروفیل  bدرنمونه های مورد آزمایش کاهش یافت [.]14

مواد و روش ها
به منظور بررسی تاثیرتنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های گندم ،آزمایشی به صورت فاکتوریل و در
قالب طرح بلوکهای کامل با سه تکرار در آبان ماه سال  93و در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به اجرا
درآمد .فاکتورهای مورد آزمایش شامل شوری در سطوح صفر(شاهد)  11 ،5 ،و 15دسیزیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل پنج
ژنوتیپ گندم بهاره به نامهای کویر ،ارگ ،بهار ،پیشتاز و بومی کوهدشت بودند .ژنوتیپهای مورداستفاده از مرکز تحقیقات اصالح
وتهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند .واحدهای آزمایش شامل گلدانهایی به قطر  22وارتفاع  25سانتیمتر بودند .برای ایجاد
زهکشی مناسب و جلوگیری از تجمع نمک ،سه سوراخ در ته هرکدام از گلدانها تعبیه و در بستر هرگلدان به ارتفاع  3سانتی
متر سنگریزه ریخته شد .داخل گلدانها از مخلوط ماسه و رس به نسبت ( )1:2استفاده شد 8 .بذر از هر ژنوتیپ پس از ضدعفونی
با هیپوکلرید سدیم  5درصد و شستشو با آب مقطر درگلدان ها کاشته شدند و در مرحله  3-4برگی تنها  5بوته در گلدان
نگهداری شدند .گلدانها تا مرحله  4-6برگی با آب معمولی آبیاری شدند (تیمار شاهد) و سپس تیماهای شوری اعمال گردید.
در دور اول آبیاری ،کلیه گلدانها به جز شاهد با محلول  5دسی زیمنس بر متر آبیاری شده و در نوبت های بعدی برای سطوح
باالتر این مقادیر به تدریج افزایش یافت و در نهایت سطح شوری مورد نظر بعداز دو هفته به دست آمد .اعمال تیمارهای شوری
تا پایان فصل رشد ادامه یافت و در پایان هر هفته به منظور جلوگیری از تجمع بیش از حد نمک ،گلدان ها با تیمار شاهد آبشویی
شدند .کوددهی نیتروژن بر مبنای نتایج آزمون خاک موجود در هر گلدان در دو قسط (زمان کاشت و ساقه رفتن) انجام گردید.
میزان کلروفیل با استفاده از روش  Arnonمشخص گردید .مقدار  1/5گرم از ماده تر گیاهی با استفاده از نیتروژن مایع در هاون
چینی به خوبی خرد و له گردید .سپس  21میلی لیتر استون  % 81به نمونه اضافه شده و محلول حاصل شده به مدت  11دقیقه
باسرعت  6111دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .میزان جذب در طول موج های  645 ،663و  471نانومتر به ترتیب برای کلروفیل

- Chlorophyllase
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 b ،aکاروتنوئیدها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد و سپس با استفاده از فرمول های زیر میزان غلظت کلروفیل ،a
کلروفیل  bو کاروتنوئید در محلول محاسبه شد .مقدار  pHنیز با استفاده از دستگاه pHمتر اندازه گیری شد.
Chlorophyll a = [(19.3× OD 663 ) – (0 .86 × OD 645) ] V/1000W
Chlorophyll b=[(19.3 × OD 645 ) –( 3.6 × OD 663) ] V/1000W
Carotenoides=100( OD470)-3.27(mg chl. A)-104(mg chl. b) /227
از نرمافزار  SASجهت تجزیه آماری دادهها استفاده شد.

نتایج و بحث
تاثیر شوری بر میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئیدهای برگ و همچنین ارتفاع گیاه در سطح احتمال خطای  %1معنیدار
گردید ولی تاثیر فاکتور ژنوتیپ بر کلیه صفات معنیدار شد (در سطح احتمال خطای  .)%1اثر متقابل شوری درژنوتیپ نیز در
سطح  %1برکلیه صفات معنی دار بود (جدول شماره .)1
مقایسه میانگینها نشان داد که در سطوح مختلف شوری ژنوتیپ ارگ باالترین میزان کلروفیل  aو bنسبت به سایر ژنوتیپ ها
د ارد ولی میزان کاروتنوئید این ژنوتیپ نسبت به سایرژنوتیپ ها با افزایش سطح شوری کاهش می یابد .با افزایش سطح شوری
ارتفاع گیاه در ژنوتیپ های مختلف کاهش می یابد ولی درهر سطح شوری ژنوتیپ محلی کوهدشت بلندترین ارتفاع دارد .با توجه
به نتایج جدول 2ژنوتیپ ارگ مناسبترین ژنوتیپ برای مناطق شور می باشد .تنش شوری در محیط رشد گندم ،باعث کاهش
مقادیر کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها میشود و این کاهش با فعالیت بیشتر آنزیم کلروفیالز در شرایط
تنش شوری مرتبط است [ .]15در شرایط شوری ،موازنه و تعادل رنگیزههای فتوسنتزی به هم میخورد و به این نکته اشاره باید
نمود که در گیاهان خیلی حساس ،کلروفیلها در اثر شوری آسیب دیده ،در حالیکه در گیاهان متحمل ،میزان کلروفیل افزایش
نشان میدهد و این افزایش احتماال به دلیل تجمع کلروفیل  aو یا کلروفیل bمیباشد[ ،]16محققان مختلف طی پژوهشهایی
که بر ذرت و سویا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افزایش شوری باعث کاهش معنی داری در میزان کلروفیل شد [.]17
در گیاهان حساس کاهش در میزان کلروفیل عمدتا به دلیل تخریب کلروفیل  aاست که تجزیهپذیرتر به نظر میرسد [ .]18در
پژوهشی که توسط مینهاس و همکاران در سال  1989بر روی سورگوم انجام شد دریافتند که تنش شوری باعث کاهش میزان
کلروفیل شد[ .]19گزارش شده در یکی از کولتیوارهای مقاوم گیاه برنج که تحت تنش شوری قرار گرفته است طول گیاه کاهش
یافت ودر کولتیوار دیگر که به شوری حساس بودکاهش طول گیاه بیشترشد [ ]21ازطرفی شوری فعالیت متابولیسمی سلولهای
گیاه را کاهش داده در نتیجه به طور واضح جلوی رشد گیاهان را می گیرد [.]21
جدول  -1تجزیه واریانس میانگین مربعات میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید pH ،برگ و ارتفاع گیاه
منبع تغییرات
بلوک (تکرار)
شوری
ژنوتیپ
شوری × ژنوتیپ
اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات

درجه آزادی

کلروفیل a

کلروفیل b

کاروتنوئید

 pHبرگ

ارتفاع گیاه

2
3
4
12
38

1/214
**59/549
**7/319
**1/617
1/159
8/595

1/112
**11/967
**1/117
**1/223
1/112
4/317

1/1112
**1/1538
**1/1614
**1/1229
1/1113
4/4225

1/113
1/111
**1/611
**1/298
1/129
2/637

6/217
**1495/54
**544/79
**34/54
5/52
5/89

** :بیانگر وجود اختالف معنی دار در سطح  1درصد
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جدول  -2مقایسات میانگین صفات اندازه گیری شده گندم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی

شوری صفر

تیمارها

شوری 15

شوری 11

4/9833 a
6/3433 a
6/1311 a

2/58111 c
2/77667 a
2/65667 b
de
1/52333

1/39333 ef
1/67667 a
1/55111 c

7/3567 abcd
7/2633 bcde
7/1667 cde

51/521 bc
39/467 hi
53/233 b

1/54333 c

7/1211 def

52/591 b

4/2333 c

1/49333 e

1/59333 b

7/9533 ef

58/111 a

4/1367 c
4/8267 b
2/5167 e
2/4833 e

f
d
h
g

1/41667
1/59666
1/88667
1/96667

1/39667 ef
1/39667 ef
1/55111 c
1/37111 g

7/1911 def
7/1167 ef
7/2633 bcde
7/2667 bcde

45/11 efg
34/667 jkl
42/843 gh
47/111 def

2/9533 d

1/1111 g

1/41111 ef

7/2223 cde

51/443 bcd

ژنوتیپ کویر

2/1167 f

1/88667 h

1/38111efg

6/8833 f

36/553 ij

ژنوتیپ ارگ

2/8733 de

1/98333 g

1/41333 e

6/8933 f

31/111 lm

ژنوتیپ بهار

1/3811 gh

1/52667 i

1/36111 g

7/4567 abc

32/167 kl

ژنوتیپ پیشتاز

1/2167 gh

1/35111 j

1/25667 i

7/4111 abcd

35/443 ijk

ژنوتیپ
کوهدشت

1/5933 fg

1/46111 i

1/44667 d

7/4767 abc

47/667 cde

1/1111 h
1/8333 f
1/5567 i
1/2211 i

1/16111 k
1/27667 j
1/17333 l
1/12111 l

1/25667 i
1/31333 h
1/35333 g
1/12333 j

g
g
ab
a

6/5567
6/4467
7/5567
7/6311

28/133 mn
18/611 o
26/433 n
32/221 o

1/4167 i

1/14111 l

1/53333 c

7/6433 a

43/333 gh

ژنوتیپ کویر
ژنوتیپ ارگ
ژنوتیپ بهار
ژنوتیپ پیشتاز
ژنوتیپ
کوهدشت

شوری 5

کلروفیل a
( mg.g-1
)FW

کلروفیل b
( mg.g-1
)FW

کاروتنوئید
()mg.g-1 FW

 pHبرگ

ارتفاع گیاه ()cm

ژنوتیپ کویر
ژنوتیپ ارگ
ژنوتیپ بهار
ژنوتیپ پیشتاز
ژنوتیپ
کوهدشت

ژنوتیپ کویر
ژنوتیپ ارگ
ژنوتیپ بهار
ژنوتیپ پیشتاز
ژنوتیپ
کوهدشت

4/2311 c

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری بر اساس آزمون دانکن (در سطح  5درصد) اختالف معنیداری
با یکدیگر ندارند.
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