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اثر تنش شوری بر رشد و توزيع يونهای ويژه بافت در ارقام گندم ()Triticum aestivum L.
Effect of of salinity stress on growth and distributions of tissue-specific ion in
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در ارقررا گنررو (.)Triticum aestivum L.

مجله علوم زراعي ايران 903-951 :)4(51

شوری از تنشهای غیر زيستي مه مي است که فیزيولوژی گیاهان را تحت تأثیر قرار داده و رشد و عملکررد گیاهران زراعري را
کاهش ميدهد در اين پژوهش اثر تنش شوری (شاهد :بدون تنش و  510میليموالر کلريد سديم) بر ويژگريهرای فیزيولوژيرو و
الگوی توزيع يون ها در ريشه و پهنو برگ چهار رقم گندم :روشن ،بم ،قدس و اترر

و ارتاراآ ن برا تحمرر شروری در مر لره

رويشي به صورت فاکتورير در قالب طرح پايه کامالً تصادفي با سه تکرار در سال  5933-39در دانشرکد کشراورزی دانشرگاه شرهید
چمران اهواز مورد ارزيابي قرار گرفت نتايج نشان داد که غلظت يون سديم در ريشهها در مقايسه با پهنو بررگ بیشرتر برود ترنش
شوری باعث کاهش معنيدار هدايت روزنهای ( 43درصد) ،محتوای ب نساي برگ ( 50درصد) ،سررعت رشرد نسراي ( 34درصرد)،
سطح برگ ( 99درصد) و طول ريشه ( 93درصد) در مقايسه با تیمار شاهد شد ارقام متحمر به شوری روشن ،بم و نیز رقم اترر

در

تیمار شوری ،هدايت روزنه ای ،محتوای ب نساي برگ ،سرعت رشد نساي ،سطح برگ و طول ريشه باالتری نسات بره رقرم سراس
قدس داشتند هماستگي معنيداری بین ويژگيهای فیزيولوژيو و توزيع يون ها در ريشه و پهنو برگ ارقام گنردم مشراهده شرد
ارقام روشن و بم مقدار سديم بیشتری را در ريشهها (در مقايسه با برگها) و نیز مقدار پتاسیم بیشرتری را در بررگهرا (در مقايسره برا
ريشه ها) انااشته کردند به نظر مي رسد که الگوی توزيع يوني در ريشه و اندام هوايي گیاه در تحمر شوری ارقام گندم نقش داشرته
و انااشت ترجیحي يون سديم در ريشه ها (در مقايسه با اندام هوايي) يو سازوکار تحمر است که باعث ادامه جذب اسمزی ب بره
داخر ريشهها شده و انتقال يون سديم به اندام هوايي را محدود ميسازد

واژه های کلیدی :انااشت يون ،تحمر شوری ،گندم ،محتوای ب نساي و هدايت روزنهای

تار خ در اف 1301/70/70 :

ا ن مقاله مستخرج اع پا ا نامه کارشناسی ارشو نگارنوه اول می باشو.

تار خ پذ رش1301/11/20 :

 -1دانشجوی سابق کارشناسی ارشو دانشکوه کشاورعی دانشگاه شهیو چمرا اهواع
 -2دانشیار دانشکوه کشاورعی دانشگاه شهیو چمرا اهواع  .عضو انجمن علو عراع و اصالح نباتات ا را (مکاتبه کننوه) (پس الکترونیک)a.rahnama@scu.ac.ir :
 -3استاد دانشکوه کشاورعی دانشگاه شهیو چمرا اهواع
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wheat (Triticum aestivum L.) cultivars

"مجله علو عراعی ا را " ،جلو هیجوهم ،شماره  ،4عمستا 1301

مقدمه

ملی

مشرررکم عمررروه شررروری بررررای گیاهرررا عرررالی در

بنابرا ن ،ربالگری برای ا ن شرا م ران نسرب

منررراخق شرررک و ارایررری فار ررراب ،وجرررود مقررراد ر
برررری

(and Tester, 2008

سو م در ا
ا

)Munns؛ ع رررا برراد بررود

باعث کراه

تلمم تن

اسرر ر
ل ر

(and James, 2003

نیسر

باعررث جلرروگیری اع پسررابیوگی و ا ررتالل در جررذب و

 .)Munnsمشرخم شروه اسر

کره

بهبررود تلمررم اسررممی و تلمررم بافر

و جهر

به تلقیقات بیشتری نیاع اس  .تلمم ترن

انتقال و های ذا ی ماننو پتاسیم و کلسیم میشود .باد
بود

صررر

عمررا و هم نرره مرریشررود

دف و سو م تنها سراعوکار تلمرم شروری در رالت

شوه و ساعوکار تن یم اسممی در سرلولهرا گیراه

ل

بر اساس ع س توده ا عملکرد ،م مرننترر

برروده و باعررث کرراه

پتانسریم اسرممی مللرول

بره

توانررا ی گیاهررا جهرر تلمررم تررن

اسرممی بره

اسررممی ناشرری

و های سو م و کلر میتوانو برر شراها و

اع شرروری و لاررت توسرر ه برررو و هرروا

روعنررهای

سیسررتمهررای زنم مرری اثرررات سررمی مسررتقیم داشررته

بستگی دارد .اثررات اسرممی ناشری اع ترن

شروری در

باشو ( .)Chen et al., 2007بر ا رن اسراس سرو م و کلرر

گیاهررا را مرریترروا بالفاصررله پررا اع کرراربرد نمررک

دو و کلیوی مهم با اثرات و ه ونی هستنو که رشرو

مشاهوه کرد و عقیوه برر ا رن اسر

کره برا ادامره رونرو

و عملکرد گیراه عراعری را بره خرور م نریداری کراه

مواجهه با شوری ،اع توسر ه و تقسریم سرلول جلروگیری

میدهنرو (Rajendran et al., Munns and Tester, 2008

شوه و روعنهها بسته میشرونو (

;.)Rengasamy, 2010, 2009

 .)Munns and Tester, 2008; 2000تن
مرریتوانررو باعررث کرراه

بررا توجرره برره سرراعوکارهررای کنترررل رشررو و نمررو در
شرررا ت تررن هررای ملی رری اع خر ررق تن رریم فرا نرروهای
نمروی ،فیم ولروک کی و مترابولیکی (

Passioura and Munns,

شوری همچنین

در صررااتی ماننررو خررول ر شرره

(et al., 2013; Rahnama et al., 2011a

هوا

Hasegawa et al.,

،)Shelden

روعنهای (Rahnama et al., James et al., 2008

 ،)Osakabe et al., 2013; 2013گیاها با اسرتااده اع سره

; ،)2010ملتوی زب نسبی برو (،)Rivelli et al., 2002

ساعوکار اصلی دف و سرو م ،تلمرم رو سرو م در

م کلروفیرم (Marcin´ska et James et al., 2008

باف ها و تلمم تن

شرا

اسممی ناشی اع شروری ،بره ترن

;2013

شوری پاسخ میدهنو ،به هر جهر  ،بیشرتر ن تلقیقرات

(et al., 2010; Shelden et al., 2013

تلمم شوری در الت اع جمله گنرو  ،روی دفر رو
سو م متمرکم شروه اسر

 )al.,و وع

شرررک انررروا هررروا ی و ر شررره

و میما کاه

( .)Munns et al., 2006گاتره

 )Rahnamaشرود

ا ن صاات در ارقا لسراس بره شروری

به مراتب بیشتر اع ارقا متلمم اسر  .میرما کراه

در

مرریشررود کرره دفر ررو سررو م شررا م مناسرربی برررای

ا ن صاات میتوانو مرتبت با اثرات اسممی شروری و را

انتخرراب و برره ن ر ادی برره من ررور بهبررود تلمررم شرروری

ونی سو م باشرو (Rahnama et al., 2010

در گیاهرررا عراعررری اسرر

(et al., 2002

اثرات سمیّ

.)Rivelli

; .)Marcin´ska et al., 2013; Shelden et al., 2013به هر

ع ررررررا شرررررا مهرررررای مرررررورد اسرررررتااده بررررررای

صورت در گنو دورو علیر م وجود تنرو کنتیکری اع

ربررال کر پالسررمهررای متلمررم برره شرروری ماننررو دف ر
و

ن ررر تلمررم بافر

برره شرروری ،ثابر

شرروه کرره رفیر

سو م (Munns and Tester and Davenport, 2003

گیاها برای تلمم به س وح بادتر شروری ،بسرتگی بره

 )Tester,و تب رریض ررو پتاسرریم برره ررو سررو م

توانا ی ز ها برای دف نمک اع انوا هوا ی و ا تلمرم

برر اسراس

های برادتر نمرک در بررو (تلمرم بافر ) دارد

;2008

( )Chen et al., 2007نسرب
عملکرد دانه و ع سر

بره تلمرم ترن

تروده کمترر تلر

ل

(et al., 2006

ترشثیر شررا ت
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 .)Jamesانباش ر

کمتررر ررو سررو م در
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اع لررررو کلر ررررو سررررو م در ررررا

ری قررار مریگیرنرو (and James, 2003

.)Munns

" اثر تن

و های"...

شوری بر رشو و توع

بررروهررا مرریتوانررو اع خر ررق تنررو کنتیکرری در توانررا ی

انجا شو .تیمارهای زعما

ر شه ها برای ملوود کرد جذب و سرو م اع را

با درجات مختلف تلمم شوری (روشن و برم :متلمرم،

و نیم جلوگیری اع ورود ز به زونو چوبی را لرذ

قوس و اتر  :لسراس) (

اع

ترجیلی و سو م و نگهواری ز در ر شرههرا

Poustini and Siosemardeh,

 )Rahnamaو دو سرر غ ل رر

کلر و سو م (صار و  117میلیمودر) بودنو .برذر ارقرا

در مقا سرره بررا انرروا هرروا ی ،مرریتوانررو برره عنرروا ررک

گنو اع مؤسسه تلقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه

ساعوکار تلمم ملسوب شود (.)Rivelli et al, 2002

شو .برای تیمار شروری اع نمرک رالم کلر رو سرو م

بررا هررو

ا ررن پرر وه

بررسرری ویرر ی توع رر

زلما ) استااده شو .بستر کاش شامم مخلروخی

(مر

و های سو م و پتاسریم در بافر هرای ر شره و پهنرک

اع ا

بررو سرو در چهرار رقرم گنرو روشرن ،برم ،قرروس و

( 37درصو) بود .بر اساس نتا ج زعمو

اتر

در شررا ت ترن

لومی رسی ( 07درصو) و ماسره

ممرعه با باف

و لروود

را

شروری و ارتبرا ز برا بر ری

بلرانرری عناصررر ،مقرراد ر نیتررروک (اع منبر اوره) ،فسررار

و گیهرای فیم ولوک رک در مرالرم اولیره رشرو گیراه

(اع منب سوپرفساات تر پم) و پتراس (اع منبر سرولاات

انجا شو.

پتاسرریم) برره ترتیررب  17 ،101و  17کیلرروگر در هکتررار
برزورد شو که با در ن ر گرفتن وع مخصون راهری
مواد و رو،ها

ا ن پ وه

ا

به صورت فاکتور م در قالب خرح پا ه

ا

و وع

هر والو زعما شی (به ترتیرب ،7/1

 7/2و  7/2گر اوره بره صرورت مللرول ،سوپرفسراات
تر پم و سولاات پتاسیم به ا

کررامالً تصررادفی بررا سرره تکرررار در سررال  1302-03در
گلخانۀ دانشکوۀ کشاورعی دانشگاه شهیو چمرا اهرواع

ایافه شو (جوول .)1

والوهای زعما شی شامم لولههرای پری وی سری برا

جوول  -1مشخصات فیم کی و شیمیا ی ا

مورد زعما

Table 1. Physical and chemical properties of the soil
کربن زلی
)Organic carbon (%

پتاسیم قابم جذب
)K2O (mg.kg-1

فسار قابم جذب
)P2O5 (mg.kg-1

نیتروک کم
)N (%

اسیو ته
pH

هوا الکتر کی
)EC (dS.m-1

ا
باف
Texture

0.5

200

10

0.46

7.8

1.1

لومی شنی
Sand- loam

هر والو زعما شی در هر تکررار شرامم چهرار عرود

انواعه کسا (ق ر  17/1سانتیمتر و خول  17سانتیمتر)

لولرره پرری وی سرری بررود .بررذرهای گنررو بررا انررواعه و ع

برود .روی د رواره خرولی لولرههرا و ترا ع رر عمرق ملرم
استقرار برذر ( 1سرانتی مترر) ،منافرذی برا انرواعه کسرا
جه

کسا پا اع یوعاونی س لی برا هیپوکلر ر
ک درصو ( )James et al., 2006در رو

ناوذ مللول شور ا جاد شو .کیسههای پالسرتیکی

سرو م

پتری و در

مناررذدار هررم انررواعه در درو لولررههررای پرری وی سرری

شرا ت تار کی و دمای اتراق ( )22±2جوانرهدار شرونو.

در کیسرههرای ت بیره

بذرهای جوانه دار شوه کسا با خول کلنوپتیم چهار ترا

شرروه در درو لولررههررا ر خترره شررو تررا در عمررا نمونرره

پنج میلیمتر انتخراب و در عمرق دو سرانتیمترری سر غ

تسرهیم شرود

و سرپا زبیراری

جاساعی شوه و ا

بستر کاش

برداری ،ارج کررد ر شره هرا اع را

ا

(شکم .)1

در لولههای پی وی سری کشر

شونو .سه روع پا اع هور گیاهچهها در س غ را ،
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جر ا ت رق ا جاد شود ( ،)Husain et al., 2004بنرابرا ن
انباش

2004؛ et al., 2011b

شامم چهار رقمگنرو نرا

"مجله علو عراعی ا را " ،جلو هیجوهم ،شماره  ،4عمستا 1301

Fig. 1. Experimental units (PVC tubes) and depth of soil sampling

بوتهها تنک شروه و دو بوتره در هرر لولره پری وی سری

جلروگیری اع اثررات نرام لوب کلر ررو سرو م برر گیرراه،

نگهواری شونو .لولههای پری وی سری لراوی گیاهچره

نمک کلر و کلسیم با نسب

 1:11به مللرولهرای شرور

در شررا ت نرور خبی ری گلخانره همرراه برا نرور خبی رری و

مورد ن ر ایرافه شرو ( .)Rahnama et al., 2011bاعمرال

ملووده دمای روعانه  23±2و  11±2درجه سانتیگرراد

س وح شوری به موت  21روع ادامه اف .

(به ترتیب روع و شب) نگهواری شونو و پرا اع هرور
برررو دو  ،تررن
ا جاد ل

شرروری روی زنهررا اعمررال شررو .برررای

رشو نسبی و خول ر شههای اصلی ،در فواصرم عمرانی 8

شروری و ناروذ مللرول شرور اع

و  21روع پا اع اعمال شوری انجا شو .در هر مرلله،

را ،

اع هررر والررو زعما شرری سرره عرود بوترره همررراه بررا پنجرره

کنوا

خر ق منافذ لولههای پی وی سی به درو ستو
هررر  02سرراع
ررو

نمونه برداری برای انواعه گیری س غ برو ،سرع

ررک بررار لولررههررای پرری وی سرری درو

ملترروی مللررول کلر ررو سررو م بررا ل ر

التمالی اع ملم خوقه ق

شو و س غ برو گیاهچههرا

117

برررا اسرررتااده اع دسرررتگاه انرررواعهگیرررری سر ر غ بررررو

میلیمودر و شاهو (زب رالم) بره ارتارا تقر بری 41

(T Devices, UK

 )Deltaانررواعهگیررری شررو .برررای

سانتیمتر به موت  11دقیقه وخهور شونو .تیمار شوری

جواساعی ر شه ها اع ا  ،لولرههرای پری وی سری بره

در روعهای اول و دو اعمال تیمارها به ترتیرب برا  17و

لراوی زب قررار داده شرونو

موت  37دقیقه در رو

 177میلیمودر کلر و سو م ز اع شو و در روع سو بره
ل

 117میلیمودر رسانوه شو .پا اع ارج کررد

کیسههرای پالسرتیکی لراوی را

بستر کاشر

اع درو لولرههرا و
و

و ر شه با استااده اع رک زبپراش

ررا

انررواعهگیررری هرروا

الکتر کرری عصررارۀ اشرربا زنهررا،

مشخم شو که هوا

الکتر کی در عمقهای مختلرف

تقر براً ثابر

برود (al., 2016

و ر شره درو ز بره زهسرتگی اع لولرههرا

ارج شو .شستشوی ر شهها برا اسرتااده اع فشرار مال رم

نمونررهبرررداری اع قسررم هررای مختلررف سررتو

را

تا ا

ز ها اشبا شود .سپا کیسه پالستیکی لراوی

زب روی بستر کاش
صورت گرف

و ر شرههرا بروو زسریب بره ر شرههرای

اصلی و فرعی اع ا
تک

 .)Fakhri etجهر

جوا شونو .خول ر شه اصرلی برا

میلی متری انواعهگیری شو .وع

شک انروا

اخمینا اع دسرتیابی بره شروری  117میلری مرودر نیرم در

هوا ی گیاهچرههرا برا شرکانو نمونرههرا در دمرای 51

 ،هرروا

الکتر کرری عصررارۀ اشرربا در

درجه سانتی گراد زو به مروت  02سراع

و تروع ن برا

اعمرراق مختلررف ررا

انررواعهگیررری شررو .بررهمن ررور

تراعوی دقیق انواعه گیرری شرو .سررع

پا ررا زعمررا
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شکم  -1والوهای زعما شی (لولههای پی وی سی) و عمق نمونهبرداری اع ا

" اثر تن

شوری بر رشو و توع

استااده اع روابت  1و  2ملاسبه شونو.
(راب ه )1

و های"...

اع ن ررر همرره صرراات مررورد بررسرری تارراوت م نرریداری
وجود داش .

)RGR = (LnW2 - LnW1) / (t2 - t1

مقا سرره میررانگین ل ر

 W1و  :W2به ترتیب میما کم مراده شرک در هرر

و ر شرره همرره ارقررا گنررو بجررم اتررر  ،نشررا دهنرروه

هر مرلله اس .
میما هوا

افررما
روعنهای با استااده اع دستگاه پرورومتر

( )Delta-T AP4 Devices, UKبین سراع

مقا سه با شاهو بود ،امّا در همه ارقرا ل ر

 17صربغ ترا

ا رن رو

در ر شرررههرررا در مقا سررره برررا پهنرررک بررررو دارای

 14و ملتوای زب نسبی برو به روش مانم و همکرارا
(2010b

ل رر

ررو سررو م در شرررا ت شرروری در

مقاد ر بادتری بود (شکمهرای  2و  ،)3اگرچره ل ر

 21 ،)Munns,روع ب ررررو اع اعمررررال تررررن

افررما

ررو سررو م در پهنررک برررو رقررم اتررر

انواعهگیری شو .نه عود گیاهچره بررای هرر رقرم و هرر

چنوانی در مقا سه با شاهو نواش  .افما

س غ شوری (سه گیاهچه اع هر والو زعما شری) همرراه

سررو م ر شرره و انرروا هرروا ی در مرالررم اولیرره رشررو و

شونو ،انوا هوا ی (با تاکیرک پهنرک

پررا ینتررر ز در انرروا هرروا ی در مقا سرره بررا

با ر شه برداش

برو سو ) و ر شه به موت  02ساع

ل رر

در زو با دمرای

ل ر

رو

ر شرره در م ال ررات پیشررین نیررم گررمارش شرروه اسرر

 51درجه سانتیگراد شکانوه شرو و پرا اع تروع ن برا

( .)Shelden et al., 2013; Rahnama et al., 2011 bپا ین

و سو م و پتاسریم برا اسرتااده اع

رو سرو م در انروا هروا ی کری اع

تراعوی دقیق ،ل

دستگاه فلیمفتومتر (UK

نگهداشتن ل

 )JENWAY,با استااده اع روش

هامررادا و ال انررانی (and EL-Enany, 1994

ساعوکارهای تلمم گیاه در برابرر ترن
اس

)Hamada

انواعهگیری شرو .ملاسربه یررا ب همبسرتگی و تجم ره
وار ررانا دادههررا بررا اسررتااده اع نررر

انباش

افررمار زمرراری SAS

نسرخۀ Institute Inc., Cary, NC, USA( 0/1

(2005

شرو و شروری

 .)Munns,به ن رر مریرسرو کره تاراوت در

و سو م برو ارقرا گنرو مرورد ارع رابی بره

تااوت در بارگیری و سو م در زونو چوبی ر شه و ا
میما انتقال و سرو م اع ر شره بره انروا هروا ی ارقرا

 )SASو

بستگی دارد .گمارش شوه اس

مقا سه میانگینها به روش دانکن انجا شو.

که تاراوت کنتیکری در

میما برارگیری رو سرو م در ر شره منجرر بره تاراوت
نتايج و بحث

نتا ج تجم ه وار انا ل

کنتیکرری در انتقررال ررو سررو م برره بررروهررا مرریشررود
( .)Davenport et al., 2005با توجه به نتا ج انباش

و نسب های ونی ر شه

و برو ،تااوت م نیداری را بین سر وح شروری نشرا
داد .بین ارقا نیم بجم برای نسب

رو

سو م در ر شه ارقا مختلف گنرو  ،علری ر رم ل ر

و پتاسریم بره سرو م

بادی سو م در ر شه رقرم متلمرم بره شروری روشرن و

در ر شرره ،اع ن ررر سررا ر و گرریهررای ررونی تارراوت

(شکم  ،)3بره

م نیداری وجود داش  .بررهمکن

اثرر رقرم و شروری

نیم تااوت م نیداری را برای ل

و سو م و نسب

لتی رقم به اهر لساس به شوری اتر

التمال ع اد میما بارگیری و سو م در ر شه ا ن رقم
در مقا سه برا سرا ر ارقرا کمترر بروده اسر
ل

و پتاسیم به سو م برو نشا داد .در مرورد ر شره نیرم

و منجرر بره

پا ین سو م در پهنرک بررو ا رن رقرم گرد روه

تااوت م نیداری برای و گیهرای رونی ،بجرم نسرب

اس

ررو پتاسرریم برره سررو م مشرراهوه شررو .تجم رره وار ررانا

و ها در ر شه مان اع انتقال ز به انروا هروا ی شروه و

و گیهای فیم ولوک ک و رشوی نیم نشا داد که برین

اع ا ن خر ق منجر به تلمم شوری شونو .توقرف انتقرال

اثر رقرم و شروری

بررو

س وح شوری ،ارقا و نیم برهمکن

(شکم  .)2بر ی گیاهرا قرادر هسرتنو برا انباشر

و سو م در ر شره ،برروهرای مسرن و رال
203
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مرلله عمانی t1 ،و  :t2عما بین روعهرای شررو و پا را

ررو سررو م پهنررک برررو

"مجله علو عراعی ا را " ،جلو هیجوهم ،شماره  ،4عمستا 1301

گنررومیا اع جملرره سرراعوکارهایهررای تلمررم شرروری
گمارش شوه اس

بیشتر ن افما

( .)Wei et al., 2003در همین راسرتا،

و سو م پهنک بررو مربرو

ل

به رقم لساس قوس بود (شکم .)2

Control

)Na + concentration (µmol. gr-1 D.W
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و سو م پهنک برو در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شکم  -2ل

شوری

Fig. 2. Leaf Na + concentration of wheat cultivars 3 weeks after salt stress
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و سو م ر شه در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شکم  -3ل

شوری

Fig. 3. Root Na + concentration of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

بین ارقرا گنرو مرورد م ال ره اع ن رر ل ر

رو

پتاسیم ر شه و پهنک برو تنو وجرود داشر  .مقا سره
میانگین ل

و پتاسیم انوا هوا ی و ر شه نشا داد

 )Weiو اع ن ررر ل رر

ررو پتاسرریم

در ر شررههررای جررو در مرالررم اولیرره رشررو و در پاسررخ

لساس و متلمم به شوری متاراوت برود و ا رن تاراوت

برره تررن

شرروری ،تنررو کنرروتیپی مشرراهوه شرروه اس ر

قابم مالل ه برود (شرکمهرای  4و  .)1برا اعمرال

( .)Shelden et al., 2013همبستگی م نیدار برین جرذب

رو پتاسریم در ر شره همره ارقرا  ،بجرم

ررو پتاسرریم و ررو سررو م برررو (** )r= -7/02شررا و

داشر ،

بادی و سرو م در بررو باشرو

شوری ،ل
اتر

پیشین نیم گرمارش شروه اسر

( ;Shelden et al., 2013

et al., 2003

که توع ر رو پتاسریم در پهنرک بررو و ر شره ارقرا
ل

گیررراه جرررو در شررررا ت ترررن

شررروری در م ال رررات

به خور م نیداری نسب

به شاهو افما

در لالیکه در پهنک بررو ل ر
متلمم کاه
کرراه

به دلیم وجود ل
که به شوت برا انباشر

ا رن رو در ارقرا

نشا داد (شکم .)4
ل ر

باعث کراه

ررو پتاسرریم ر شرره و انرروا هرروا ی

انباشر

(.)Husain et al., 2004
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رو پتاسریم رقابر

مریکنرو و

رو پتاسریم در بررو مریشرود

" اثر تن

و های"...

شوری بر رشو و توع
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و پتاسیم پهنک برو در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شکم  -4ل

شوری

Fig. 4. Leaf K+ concentration of wheat cultivars 3 weeks after salt stress
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شکم  -1ل

شوری

و پتاسیم ر شه در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

Fig. 5. Root K+ concentration of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

نسب

ال

و پتاسیم به سو م پهنک بررو همره ارقرا

گنو در تیمار شروری تاراوت م نریداری را نشرا داد.
افما

ل

و سو م و کاه

به سرو م در پاسرخ بره ترن
گمارش شروه اسر

نسرب

انت ار ،میما کاه

ا ن نسب

در رقم اتر

مقا سرره بررا رقررم قرروس ،برره دلیررم انباش ر

رو پتاسریم

در

کمتررر سررو م

در برو ،کمتر بود .بین ارقا گنو نیم اع ن ر ا ن نسب

شروری در منراب مت رودی

در باف

پهنک برو تااوت وجود داش  .تنو کنتیکی

(Shelden Rahnama et al., 2011b

در نسب

و پتاسیم به و سو م ر شره و انروا هروا ی

; .)et al., 2013انتخاب پذ ری و پتاسریم بره سرو م در

در شرا ت شاهو نیم مشاهوه شوه اس

گیاهررا برره عنرروا کرری اع شررا مهررای مهررم جه ر

خور قابرم مالل رهای در همره کنوتیر هرا در پاسرخ بره

تاکیک گونههرای گیراهی متلمرم اع لسراس گرمارش
شروه اسر

تیمارهرای کلر ررو سررو م نسرب

( .)Poustini and Siosemardeh, 2004ارقرا

برره شرراهو کرراه

متلمم به شوری ا لب مقاد ر کمتری اع رو سرو م را
به انوا هوا ی ود انتقال داده و ا رو سرو م کمترری

سو م در بسیاری اع گونهها اع اهمی

در انوا هوا ی ود انباشته میکننو ،امّرا میرما کراه
ا ن نسب

دارد

( .)Shelden et al., 2013, Rahnama et al., 2011 bا رن
امکا وجود دارد که نسب

در مقا سه با شاهو بوو تن

و ا رن نسرب

بره

صر
بر

در پهنک برو

رقم لساس قوس در مقا سه با سا ر ارقا بیشتر برود .برر

پا ینتر بود

بیشتری نسرب

بره

و سرو م در انروا هروا ی

ررروردار باشرررو (and Davenport, 2003

گررمارش شرروه اس ر
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ل

بادی رو پتاسریم بره رو

.)Tester

کرره در گنررو  ،تلمررم شرروری در

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 16:03 +0430 on Monday June 25th 2018

Atrak

b

b

)K+ concentration (µmol. gr-1 D.W

NaCl

a

a

ab

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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شوری

ونی در ر شه و پهنک برو با و گیهای مورفوفیم ولوک ک ارقا گنو در تیمارهای تن

 یرا ب همبستگی ل- 2 جوول

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 16:03 +0430 on Monday June 25th 2018

Table 2. Correlation coefficients between ion concentration in root and leaf blade and physiological traits of bread wheat in salt stress treatments (n=24)
رد ف
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plant characteristics and parameters
RWC
Stomatal conductance
Leaf area
RGR
Na+ leaf
K+ leaf
Na+ root
K+ root
Root length

صاات و شا مهای گیاهی
ملتوای زب نسبی
هوا روعنهای
س غ برو
سرع رشو نسبی
ل سو م برو
ل پتاسیم برو
ل سو م ر شه
ل پتاسیم ر شه
خول ر شه

1
1
0.57**
0.68**
0.61 **
-0.70 **
0.7 **
-0.71**
- 0.31**
0.80**

2

3

1
0.61 **
0.66**
-0.53 **
- 0.58 **
-0.56**
- 0.74**
- 0.71**

1
- 0.52**
0.01 ns
- 0.45 **
- 0.52**
0.71**
- 0.74**

ns, * ,**: Not significant and significant at 5%, 1%; probability levels, respectively
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4

5

6

7

8

9

1
0.6 **
1
- 0.68** - 0.72**
1
0.67**
0.88**
-0.78**
1
- 0.59** - 0.71**
0.68** - 0.65**
1
0.71** - 0.59**
- 0.71**
0.68** - 0.65**
1
 به ترتیب یرم نیدار و م نیدار در س وح التمال پنج و ک درصو:**  * و،ns

" اثر تن

شوری بر رشو و توع

ارتبا برا انتقرال مقراد ر پرا ینی اع رو سرو م بره انروا
هرروا ی همررراه بررا لاررت نسررب
ررو

انتقررال ررو هررای سررو م و پتاسرریم در گیرراه اع خر ررق

 .)Weiتارراوت

زنجرررا ی کررره جرررذب رررو هرررای سرررو م و پتاسررریم

پتاسیم بره سرو م برین ارقرا گنرو مرورد بررسری

ررو پتاسرریم برره سررو م

در ا ررن زعمررا

مسررتقم نیسررتنو ،بنررابرا ن نسررب

برره التمررال ع رراد در نتیجرره تنررو

نیررررم برررره خررررور م نرررریداری کرررراه

کنتیکرری در جررذب ررو سررو م اس ر  ،ع رررا جررذب و

(.)Munns and James, 2003
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a
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شکم  -5نسب

شوری

و پتاسیم به سو م پهنک برو در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن
Fig. 6. Leaf K+/Na+ ratio of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

روعنهای پا اع اعمرال ترن

مقاد ر هوا
رونو کاهشی داش

و کاه

م نیدار هوا

شروری

بسته شو سر روعنههرا در اثرر ترن

روعنهای به عل

روعنهای

اسرررممی ناشررری اع شررروری در رقرررم لسررراس قررروس

همه ارقا در تیمار شوری در مقا سره برا شراهو مشراهوه

در رقررم متلمررم بررم

شو (شکم  .)0اع انواعهگیری هوا

روعنهای به عنروا

ک روش ربالگری برای بررسی تلمم ترن
در گنو دورو استااده شوه اس

( 12درصررو) و کمتررر ن کرراه

( 37درصو) مشاهوه شو .میما کاه
در مقا سه با شاهو در رقرم اترر

اسرممی

(James et al., 2008

هوا

روعنهای

کمترر اع رقرم قروس

بود .به عبارت د گرر ا رن رقرم در شررا ت شروری قرادر

; .)Rahnama et al., 2010با توجره بره ا نکره برا افرما

به لات هوا

شوری و تواو ز در خی دوره رشو ،گیاها عالوه برر

بررود .در سررا ر تلقیقررات نیررم ارع ررابی تنررو کنرروتیپی

شرروری ا جرراد شرروه ،در م رررخ شررکی ناشرری

اسرممی برا اسرتااده اع انرواعهگیرری

تررن

اع شور شو

برای تلمرم ترن

نیم قررار مریگیرنرو ،بررای اسرتااده

هرروا

روعنررهای گیاهررا رشررو افترره در شرروری برراد

بهینرره اع مقرروار زب ملرروودی کرره در ا تیررار دارنررو

نسرررب

بررره شررررا ت یرررر شرررور ،انجرررا شررروه اسرر

هوا

با کاه

ا

روعنهای برادتری در مقا سره برا قروس

( .)Rahnama et al., 2010; James et al., 2008اگرچره

روعنرهای اع خر رق بسرتن روعنرههرای

ود اع هور رفتن ز جلروگیری کررده و ا رن مویرو
باعرث کراه
کاه

ت رق یر روعنهای نیم باعث کاه

فتوسرنتم ( )James et al., 2008اع خر رق

امّا شواهو نشا دهنروه تن ریم انرواعه شرکا

ورود دی اکسیوکرربن بره فضرای ع رر روعنرهای

روعنره بره

وسرریله میررما انتقررال ررو سررو م اع ر شرره برره انرروا

میشود.
پا اع اعمال شوری ،بیشتر ن میما کاه

زب گیاه مریشرود،

هرروا ی اسرر
م نی دار بین ل

هروا
210

(et al., 2004

 )Flowersو همبسررتگی

و سو م ر شه و هوا

روعنه ای

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 16:03 +0430 on Monday June 25th 2018

بررادی ررو پتاسرریم برره

کانررالهررا ررا ناقررمهررای مشررابه صررورت مرریگیرررد و اع

سررو م مرریباشررو (et al., 2003

نسب

و های"...

"مجله علو عراعی ا را " ،جلو هیجوهم ،شماره  ،4عمستا 1301
Control

a

NaCl

300

b

250

bc

dc

200

dc

de

150

e

50
0
Qods

Atrak

Roshan

Bam

Wheat cultivars

شکم  -0هوا

شوری

روعنهای در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

Fig. 7. Stomatal conductance of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

(** )r= -7/13نیرررم نشرررا دهنررروه همرررین مویرررو
اس .اگرچه همبستگی بین افما
کاه

فتوسنتم ا هوا

ل

بررره ترتیرررب  5/2و  13/1درصرررو نسرررب

رو بررو و

کاه

روعنهای ع اد اس  ،امّرا هنروع

شرررواهو روشرررنی بررررای توجیررره علر ر

داش  .بیشتر ن میما کاه

ا رررن ارتبرررا

در رقم متلمم بم ( 3/4درصو) نسب

کاه

بروها ا درجه شوری ا جاد شرود .ر رولی و همکرارا
( )Rivelli et al., 2002مشاهوه کردنرو کره وقتری ارقرا

(شکم .)8

کوتاه مروت در م ررخ ل ر

بررین ملترروای زب انرروا هررای هرروا ی گیرراه تارراوت
ع ررادی مشرراهوه شررو و ارقررا متلمررم دارای ملترروای

پرا ین

سو م در مقا سه برا رک تروده برومی دورو در ل ر
بادتر سو م ،بیشتر کاه

نگهررواری زب بیشررتری بررود

در ارقا مختلف جو نیرم در شررا ت شروری شرو و،

 117میلیمرودر کلر رو سرو م قررار داده شرونو ،میرما
هوا

بره شراهو

مشاهوه شو .رقم بم در مقا سه با سا ر ارقا و در مقا سه
بررا شرراهو ،دارای رفی ر

روعنه ای در رک تروده برومی در ل ر

ملتوای زب نسبی

برو در رقم لسراس قروس ( 11/0درصرو) و کمترر ن

وجود نوارد .ا ن همبسرتگی مریتوانرو بره علر تاراوت

گنو در ک زعما

بررره شررراهو

برره ارقررا لسرراس بودنررو

زب نسرربی بررادتری نسررب

اف .

( .)Chen et al., 2005به ن ر میرسو کره در گیاهرا در

اثر شوری برر ملتروی زب نسربی بررو همره ارقرا

م رخ شوری ،پو وه تن یم اسممی رخ داده و در نتیجه

گنو متااوت بود و میما ز در ارقا متلمم و لساس
a

Control

NaCl

b

میرررما مرررواد مللرررول سرررلولهرررا بررره دلیرررم انباشر ر

a

a

a

90
80

70
60
50
40
30

20

)Relative water content (%

c

b

a

100

10
0

Atrak

Bam

Qods

Roshan

Wheat cultivars

شکم  -8ملتوای زب نسبی پهنک برو در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شوری

Fig. 8. Leaf relative water content of wheat cultivars 3 weeks after salt stress
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f

100

) Stomatal conductance (mmol.m -2 . s-1

350

" اثر تن

شوری بر رشو و توع

بادی و های سو م و کلرر و همچنرین مرواد زلری
مللول ،افما

افته اس  .ا ن افما

گیاها متلمم تل

گنررو  ،برررنج و سررا ر گیاهررا نیررم گررمارش شرروه اس ر
( .)Munns et al., 2010 aاگرچره در ا رن زعمرا

مواد مللرول در

برین

شوری ،باعرث جرذب بیشرتر

ارقا گنو در تیمار شاهو اع للراا ملتروای زب نسربی

به برو گیاها لساس به شروری مریشرود،

برو تااوت قابم مالل های مشاهوه نشو ،با وجود ا رن

اگرچه تیمرار شروری ملتروای زب نسربی پرا ینترری را

تااوتهای م نریداری در تیمرار شروری وجرود داشر

نشا میدهرو ( .)Munns et al., 2006وجرود همبسرتگی

(شکم .)8

منای و م نیدار بین ملتروای زب نسربی بررو و میرما

سرع

سرو م در پهنرک بررو (** )r= -7/07و ر شرره

انباشر

کاه

(** )r= -7/01نشا میدهو که ا ن شا م میتوانو بره
ویررر ی

نشا داد و میما کاه

در ارقا لساس نسرب

به ارقا متلمم بیشتر بود .بیشتر ن میما کاه

عنرروا ررک م یررار قابررم اعتمرراد ب ررای انرررواعهگیرررری
زبرری بافررر هرررای گیررراهی جهرر

رشو نسبی همه ارقا گنو در تیمار شروری

اتررر

( 44درصررو) و کمتررر ن کرراه

در رقرم

در رقررم بررم

ارع ررابی

( 18درصو) مشاهوه شو (شرکم  .)0برین ارقرا گنرو و

تلمم شوری ( )Rivelli et al, 2002مرورد اسرتااده قررار

رشرو نسربی تاراوت

گیرد .همبستگی بین انباشر

س وح شوری نیم اع للاا سررع

سرو م در پهنرک بررو و

م نیداری وجود داش

تلمررم شرروری اع للرراا ملترروای زب نسرربی برررو در

اصلیتر ن دلیم کاه

Control
NaCl

a
b

b

c
d

0.2

c

d

0.25

0.15
0.1

0.05

میما سرع

رشو نسربی در

) Relative growth rate (gr. gr-1 . day -1

0.3

a

(شکم .)0

0
Atrak

Qods

Roshan

Bam

Wheat cultivars

شکم  -0سرع

رشو نسبی در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شوری

Fig. 9. Changes in relative growth rate of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

تیمار تن

شوری ،کراه

ت واد پنجهها در کنوتی های لساس نسرب

توسر ه انروا هرای هروا ی و

تش یر در ورود گیاه بره مرللره هرور پنجره و در نتیجره
کاه

گنرو

ماده شک بود که در همه ارقا گنو مشراهوه

شوری برر سررع

شو ،به خوری که در شرا ت شراهو ت رواد پنجره و عمرا
هور ز با گذش
داش

اع ز رراع تررن

عما در همه ارقرا  ،رونرو افما شری

رشرو نسربی در فواصرم عمرانی پرا
شرروری متارراوت اس ر  ،ولرری برره خررور

مرری ابررو (et al., 2008

شرروری،

 .)Jamesانباش ر

در بروها نیم میتوانو باعث کاه

پنجه دهی در ارقا لسراس و متلمرم در مرللره چهرار
برگی مشاهوه شو .گمارشاتی نیم مبنی بر کراه

 .)Rahnamaاثرر سرو

کلرری سرررع رشررو نسرربی در شرررا ت تررن

و ت واد ک تا دو پنجه در بوته مشاهوه شو ،ولی

در فاصررله عمررانی  21روع پررا اع اعمررال تررن

وجرود دارد (et al., 2010

بره متلمرم

گیاه شود (Husain et al., 2004

بیشرتر

سرع

کرراه
ررو سررو م
رشو نسربی

;،)Munns et al., 2006

ع ررا کری اع مهررمترر ن اثررات شرروری ،کراه
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زب نسب

تن

و های"...

"مجله علو عراعی ا را " ،جلو هیجوهم ،شماره  ،4عمستا 1301

پنجه اس

که در کنوتی های لاوی ل

لساس به شوری پری بررد (.)El-Hendawy et al., 2005

سو م براد

در برو اتااق میافتو (.)Husain et al., 2004
با افما

تاررراوت م نررریدار سررر غ بررررو ارقرررا لسررراس و
متلمم در مقا سه با شاهو (شکم  )17نشا میدهرو کره

رشو گیاه و هرور پنجرههرا ،سر غ بررو

خررور م نرریداری کرراه
مقررروار کررراه

(شررکم  .)17کمتررر ن

ع ادی نسب
که تن

سر ر غ بررررو در مقا سررره برررا شررراهو

به رقم روشرن ( 23/1درصرو) و بیشرتر ن مقروار ز بره
رقم اتر

علر ر

( 43درصو) ت لق داش  ،بنابرا ن با توجه بره

اسممی ناشی اع شوری در ملیت اخرا
اصرررلی کررراه

کاه

فتوسنتمی ملروودتر ا رن ارقرا بره عنروا ارقرا

(.)Rahnama et al., 2011b; James et al., 2008

a
ab

NaCl

45
40

b

b

35
30

c

25

c

20
15

) Leaf area (cm 2

c

 )Rahnamaو مهررمتررر ن عامررم

رشو در موت عما های خودنیتر نیرم مریباشرو

a

Control

ر شه،

سرررر توسر ر ه سر ر غ بررررو

برروده (et al., 2010

کمتر بود سر غ بررو در ارقرا لسراس مریتروا بره
رفی

به شوری نشا میدهو و به ن رر مریرسرو

10
5
0
Qods

Atrak

Roshan

Bam

Wheat cultivars

شکم  -17مسال

شوری

بروها در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

Fig. 10. Leaf area of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

تن

اسممی ناشی اع نمک در ملیت پیرامو ر شره

و ا ررن مویررو برره س ررع

اع خر رررق بررراعداری تشرررکیم برررروهرررای جو رررو و
پر مورد اهای پنجه ،باعرث کراه

میررما توس ر ه سررلول را در

باف های در لال رشو کاه

مریدهرو .بره خرور کلری

تشرکیم انروا هرای

گسرترش انواعه سلولها راب ه نمد کی برا فشرار زمرراس

جو و میشود ( .)Husain et al., 2004نترا ج بررسریهرا

اسررررممی ناشررری اع شرررروری،

نشا داده اس

سرررلولهرررا دارد .تررررن

زسرتانه فشرار زمراس دع بررای رشرو سلولهای برررو

که در بر ی موارد کره بخشری اع ر شره

در م رررخ کمبررود زب قرررار مرریگیرررد ،توس ر ه س ر غ
بررروهررا برروو هرری ت ییررری در وی ر ی
کاه

پیوا می کنو ،بنابرا ن ان ا

م یرار مهمری اسر
شرررروری ررررا
ا

زب برررو،

پذ ری س غ برو

کرره گیاهرا تلر

ز  ،کنترل ود را بررر مصررر

را افررررما

ترن

داده و در نها رررر

منجررررر برررره کرررراه

سر غ بررو میشرود .کراه

سر غ بررو بره واسر ه

شرروری نیررم باعررث کرراه

میررما فتوسررررنتم گیرررراه

اع خر رق

مرریشرررود ( ،)Munns and Tester, 2008بنرابرا ن ترن

زب لارت مریکننرو و

میدهو.

زبی سرع

هماننررررو شررررکی ،پتانسرررریم زب

و توانا ی گیاه برای جذب زب را کاه

رشو بروهای جوا را کاه

خول ر شه همه ارقا گنو در تیمار شروری کراه
اف

میدهو
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و میما کاه

در رقرم لسراس قروس نسرب

بره
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همه ارقا گنو در تیمار شوری در مقا سره برا شراهو بره
داشر

رشو برو کری اع شرا مهرا ی اسر

کره لساسری

" اثر تن

شوری بر رشو و توع

ارقررا متلمررم بیشررتر بررود (شررکم  .)11بیشررتر ن مقرروار
کاه

و های"...

و ناوذپذ ری بهتر ر شهها در ا
(Watt et al., 2008

خرول ر شره در مقا سره برا شراهو بره رقرم قروس

ملسوب مریشرود
شروری

; .)Bengough, 2012ترن

خررول ر شرره در تیمررار

تشثیر قرار مریدهرو

ت لررق داشرر  .میررما کرراه

شرروری در مقا سرره بررا شرراهو در رقررم اتررر

نسررب

در بسیاری اع گونههای گیاهی تل

برره

که ا ن مویو ممکن اس

قوس کمترر برود .در برین و گریهرای رشروی ر شره،

بره دلیرم کراه

دسترسری

ر شه به مواد فتوسنتمی انروا هروا ی و ترن

اسرممی و

خررول ر شرره برره عنرروا شا صرری اع توانررا ی گیاهررا

سررمیّ

جهر ر جرررذب زب اع د رررههرررای عمیرررقترررر رررا

(.)Saqib et al., 2004

Control

a

b

NaCl

ررونی ناشرری اع شرروری در اخرررا

a

200

b

180
)Seminal root length (cm
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ر شرره باشررو
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شکم  -11خول ر شه اصلی در ارقا گنو سه هاته پا اع اعمال تن

شوری

Fig. 11. Seminal root length of wheat cultivars 3 weeks after salt stress

بیشررتر ن میررما کرراه
اولیه پا اع اعمال ترن

خررول ر شرره در روعهررای

مواد فتوسنتمی را به باف های مر ستمی و در لال رشرو

اسرممی

مریدهرو ،امّرا برین

شروری در اثرر ترن

گیاه نی بروها و ر شههرا کراه

س غ برو ارقا با خول ر شه زنهرا تاراوت وجرود دارد

( )Shelden et al., 2013; Rahnama et al., 2011 aرخ

 .)Rebetzkeدر ا ررن پ ر وه

میدهو ،ع ررا وقتری ر شرههرا برا کمبرود زب در را

(et al, 2008

مواجه می شونو ،میما رشرو و تمرا م سرلولهرای ر شره

لساس قوس و اتر

س غ برو و خول ر شه کمترری

ت ییر می کنو و در نتیجره م مراری سیسرتم ر شره اع ن رر

نسب

میما انش ابعا ی ا میما خو م شرو انشر ابات ر شره

و  .)11مشخم شوه اسر

ت

ییررر مرری ابررو (et al., 2011a

م نیدار بین خول ر شه و ل

 .)Rahnamaهمبسررتگی

نیررم ارقررا

به ارقا متلمم روشن و بم داشتنو (شکمهای 17
کره کراه

رشرو بررو در

ا های شور و شک ،توست ک پیا شریمیا ی کره
اع ر شه منشش گرفته و اع خر ق زونوهای چوبی به بخر

سو م در پهنک بررو

(** )r= -7/10و ر شه (** )r= -7/58نشا مریدهرو کره

هوا ی انتقال پیوا میکنو ،القا شوه و باعث کاه

ت ییر در میما رشو و مورفولروکی ر شره در اثرر کلر رو

برو می شود .شواهو نشا میدهو که در مقیاس عمانی

سو م میتوانو توا دع برای جرذب رو هرا را تلر

کوتاه (روع) ،پیا های هورمونی ارسالی اع ر شه به انروا

تررشثیر قرررار دهررو (et al., 2004

 .)Rubiniggهمبسررتگی

رشرو

هوا ی ،رشو گیاه را در ا های شور کنترل مریکننرو

م نیدار بین خول ر شه با س غ بررو (** )r=-7/04نیرم

( .)Rogers et al, 2005به هر صورت زگاهی اع وی ی
خررول ر شرره و توع ر ز در پروفیررم ررا

نشا میدهو که توس ه زهستهتر س غ بروهرا ،جر را
213

و همچنررین
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( 42درصو) و کمتر ن مقوار ز به رقم بم ( 21درصو)

رشو خولی ر شههای اصلی و رشو ر شرههرای فرعری را

1301  عمستا،4  شماره، جلو هیجوهم،" "مجله علو عراعی ا را

گنو مورد ارع ابی و سرا ر و گریهرای فیم ولوک رک

و های در تلمرم

ماننررو رشررو انرروا هررای هرروا ی و توس ر ۀ سیسررتم ر شرره

،شروری

انواعه و شکم سیستم ر شه اع اهمی

به تن های ملی ری اع جملره ترن
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 بنابرا ن با توجه به لمو انتخاب، همبستگی وجود داش

گیاه نسب

. بر وردار اس

ارقا مناسب برای ا های مناخق شور برا ملروود
 به ن ر میرسو که جهر،زبی

نتیجهگیری

عرالوه برر و گریهرای توع ر و انباشر

نشرا داد کره در مرالرم ابتروا ی

دسرتیابی بره ا رن هرو
 نیراع برره، رو

نتا ج ا ن پ وه

انتخاب گیاها عراعی بر اسراس مجموعرهای اع صراات

کمترر سرو م

اخمینرا اع

 دارای صراات مررتبت،در بروهرا و خرول ر شرۀ بیشرتر

 جهر. م لوب ر شره و انروا هروا ی اسر

میرما تلمرم بره شروری

 دع اسر، نتا ج ا ن پ وه

در مقا سه

ارقررا گنررو در سررا ر مرالررم رشرروی گیرراه نیررم مررورد

رشو ارقرا گنرو روشرن و برم برا ل ر
با تلمّم به شوری بهتری بودنو و رقم اتر

.  پاسررخ مناسرب تررری برره شرروری داشر،برا رقررم قرروس

.ارع ابی قرار گیرد

و سو م در بررو و ر شرۀ ارقرا
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Effect of of salinity stress on growth and distributions of tissue-specific ion in
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wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
Fakhri Sh.1, A. Rahnama2 and M. Meskarbashi 3

ABSTRACT
Fakhri Sh., A. Rahnama and M. Meskarbashi 2017. Effect of of salinity stress on growth and distributions of tissue-specific
ion in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences. 18(4): 302-318. (In Persian).

Salinity is one of the major abiotic stresses that affects physiological functions of plants and significantly
reduces crop growth and yield. In this greenhouse experiment, effect of salt stress (Control and 150 mM NaCl)
on some physiological traits and ions distribution in roots and leaf 3 blade of four wheat cultivars; Roshan, Bam,
Qods and Atrak, and its association with salt tolerance in seedling stage, was studied in a factorial experiment
using completely randomized design with three replications during 2014-2015 in College of Agriculture, Shahid
Chamran University of Ahvaz, Iran. Results showed that sodium concentration in the roots remains higher than
that of the leaf 3 blade. Salt stress significantly decreased stomatal conductance (42%), relative water content
(10%), relative growth rate (24%), leaf area (33%), and root length (37%) when compared with the control. Salttolerant cultivars, Roshan, Bam and Atrak showed higher stomatal conductance, relative water content, relative
growth rate, leaf area and root length in salt treatments when compared to cv. Qods which is salt sensitive. A
significant correlation was found between physiological traits and ion distribution in root and leaf blade. Salttolerant cultivars sequestered higher sodium concentration in root and higher potassium in leaves. It implies that
this ion distribution in root and leaves contributed to the salt tolerance in tolerant cultivars. This preferential
sodium accumulation and maintenance in roots relative to shoots can be interpreted as a mechanism of salt
tolerance which facilitates osmotic water uptake into the roots and restricts the transportation of sodium to
shoots.

Key words: Ion accumulation, Relative water content, Salt tolerance, Stomatal conductance and Wheat

Received: Novemebr, 2016

Accepted: February, 2017

1. Former M.Sc. Student, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2. Assocrate Prof., Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran (Corresponding author) (Email: a.rahnama@scu.ac.ir)
3. Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

213

