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  ٤/١١/٩٤تاريخ پذيرش:                 ١٥/٥/٩٤تاريخ دريافت:              

  
  چكيده

به صورت اي مطالعهزني به تنش شوري در مرحله جوانه )6Mهاي موتانت برنج طارم محلي (الين منظور ارزيابي واكنشبه      
الين موتانت طارم محلي  ٣٣هاي برنج شامل ژنوتيپآزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي در سه تكرار انجام شد. 

شامل  NaCl و سطوح شوري حساس)( 29IR، طارم محلي، طارم جلودار، بينام و (متحمل)هاي حسني) به همراه رقم6M(نسل 
وزن چه، چه به ريشهچه، نسبت طول ساقهچه، طول ريشهصفات طول ساقه) بودند. ds/m( زيمنس بر متردسي ١٢و  ٨، ٤صفر، 

داري روي همه شوري تاثير معنيگيري شد. زني اندازهزني و سرعت جوانهچه، درصد جوانهچه، وزن خشك ريشهشك ساقهخ
هاي ايش شدت شوري كاهش يافت و ژنوتيپزني با افزدرصد و سرعت جوانه نشان داد نتايجگيري شده داشت. صفات اندازه

اما در  نداشته خوبي زيمنس بر متر تحملدسي ١٢در شوري مورد مطالعه  يهاالين .داشتند زني بيشتريسرعت جوانهمتحمل 
متحمل  ١٠و  ٩، ٤، ٨، ١٥، ٦ ،٥،٢، ٣، ٧، ١هاي گيري شده الينس بر متر با توجه به صفات اندازهزيمندسي ٨ و ٤سطوح شوري 

  بودند. حساس نسبت به شوري ٢٦و  ٢٥هاي الينبوده و 
  

  مقاومتزني، برنج، تنش شوري، جوانههاي كليدي: واژه
  

  مقدمه
ترين گياهان قديمي ) يكي از.Oryza sativa Lبرنج (     

 ،مبدا اوليه اين گياه و شودحسوب ميمتغذيه بشر  زراعي در
ن، كشور جها ١٦٥قاره آسيا و هند بوده است. درحال حاضر از 

ميليون  ١٤٥كه با  كننده مهم برنج هستندكشور توليد ٤٥
برنج جهان ن از ميليون ت ٤٣٨كشت، حدود مترمربع سطح زير

ي غذاي اهميت كشت اين گياه در تهيه. )٣( كنندرا تامين مي
نژادگران و متخصصين همردم جهان سبب گرديده است تا ب

علوم ژنتيك نسبت به اصالح و افزايش مقاومت اين گياه 
تحت تنش اقدام نمايند و در نتيجه ارقامي آزاد نمايند كه 

قبولي توليد نمايند  قابلبتوانند در شرايط نامطلوب عملكرد 
)١١ .(  

ا مناطق خشك و كلي يك سوم خشكي زمين رطوربه     
مي از مساحت اين نواحي دهند كه نينيمه خشك تشكيل مي

يق كاهش هاي شور هستند. تنش شوري از طرداراي خاك
ي و اختالل در جذب برخها پتانسيل اسمزي، سميت يون

با توجه به كم بودن كند. عناصر غذايي آثار سوء اعمال مي
خاص و ساير  ميانگين بارندگي كشور، وضعيت آب و هوايي

هاي شور جهت تشكيل گسترش خاكعوامل، زمينه مساعد 
در چرخه  زني يكي از مراحل حساسجوانه ).١٢( فراهم است

اي مدهزني نقش عآيد زيرا جوانهرشدي گياهان به حساب مي
گذارد. عدم خود به جا ميراكم نهايي گياه از را در تعيين ت

اثر تجمع زياد  هاي شور، اغلب درزني گياهان در خاكجوانه
نمك در ناحيه كاشت بذر، به دليل حركت رو به باالي محلول 

  وع تجمع نمك در سطح خاك خاك و متعاقب آن، وق
صد بررسي اثر تنش شوري بر سرعت و در). ٢( باشدمي

در بسياري از چه ساقهچه و زني و همچنين رشد ريشهجوانه
زني شوري در مرحله جوانهگياهان زراعي انجام شده است. 

 هادر ارزيابي تحمل بسياري از گونه يك آزمون قابل اطمينان
زني و صد و سرعت جوانهباشد كه در نتيجه آن كاهش درمي

چه را به همراه خواهد ساقهچه و همچنين كاهش رشد ريشه
مراحل به شوري در تمام  گياهان متحملانتخاب ). ١٠داشت (

گياهي زني بذر اهميت دارد و اگر زندگي به ويژه مرحله جوانه
تواند ي نشان دهد، ميبيشتر بتواند در اين مرحله تحمل

و در مراحل  ي اول رويش را با موفقيت طي نمايدتمامي دوره
تر توليد اي قويستم ريشههاي با مريبعدي رشد نيز گياهچه

العاده آن در زني به علت اهميت فوقمرحله جوانه ).٦( نمايد
تعيين نهايي تراكم بوته در واحد سطح بسيار حياتي است. 

آيد كه در واحد سطح موقعي به دست ميتراكم بوته مناسب 
بذرهاي كاشته شده به طور كامل و با سرعت كافي جوانه 

به تنش  گياه براي مناطق شور بايد تحمل زنند. در انتخاب
زني مد نظر باشد. ي جوانهمرحلهشوري به ويژه در حين 

زني يكي از تحقيقات حاكي از آن است كه جوانهبسياري از 
بنابراين ). ٩( شودمراحل رشد گياه محسوب ميترين بحراني

هاي متحمل نمايد كه جهت شناسايي الينيجاب ميضرورت ا
  گرفت. ين پژوهش انجام ميا به تنش شوري

هدف از اجراي اين پژوهش بررسي و ارزيابي تحمل به     
هاي زني بذور الينجوانهدر مرحله  NaClتنش شوري 

و پنج رقم ديگر و عكس  )6M(نسل  موتانت طارم محلي
هاي مختلف نمك با استفاده از ها نسبت به غلظتالعمل آن

هاي متحمل به پارامترهاي مختلف رشد و شناسايي ژنوتيپ
  است.نژادي بودههاي بهدر برنامهها استفاده از آنشوري و 

  
  هامواد و روش

زني جوانهخصوصيات تنش شوري بر  منظور بررسي اثربه    
دانشگاه علوم بيوتكنولوژي در آزمايشگاه  ه برنج، ارزيابيگيا

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي
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مورد مطالعه 3131در سال کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
الین موتانت طارم  11های برنج شامل  تیپقرار گرفت. ژنو

های حسنی، طارم محلی،  به همراه رقم M6))نسل  محلی
شامل صفر  NaCl سطوح شوریو  IR29طارم جلودار، بینام و

( بودند. رقم حسنی در ds/m) زیمنس بر متردسی 32و  8، 4و 
 عنوانبه IR29 و (31) عنوان ژنوتیپ متحملهاین مطالعه ب

های موتانت طارم  الین حساس به شوری بودند.ژنوتیپ 
حاصل از تاثیر موتاژن M1ژنوتیپ نسل  868محلی از بین 

اتیل متان سولفانات روی رقم طارم محلی بر اساس صفات 
ب مورفولوژیکی و عملکرد در مقایسه با رقم والدینی آن انتخا

تعدادی از این  به صورت خلوص در آمدند. M6و تا نسل 
ها  بعضی از الین و تر، عملکرد بیشتر ها ارتفاع کوتاه الین

طول  دیگر بهتر و بعضیی  تر و بعضی تیپ بوته زودرس
این پژوهش به صورت آزمایش  بلندتری داشتند.  خوشه

تکرار اجرا شد.  1فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در 
 38)وایتکس  بتدا بذرهای برنج با محلول هیپوکلریت سدیما

 38ار به مدت در هز 2درصد( و محلول قارچ کش ویتاواکس 
 ضدعفونی سه بار با آب مقطر دقیقه ضدعفونی و بعد از

شستشو شدند تا اثر هیپوکلریت سدیم پاک شود. سپس از هر 
ه های استریل همرا عدد بذر به داخل پتری 18پ تعداد ژنوتی

آب  لیترمیلی 38مقدار .شد  تریل قراردادهبا کاغذ صافی اس
شاهد اضافه شد و به سایر برای تیمار مقطر به ظروف پتری 

 38حدود  زیمنس بر متر(دسی 32و  8، 4دیر )مقا تیمارها
اضافه گردید تا کاغذ صافی و  ،های تهیه شده حلوللیتر ممیلی

ها در شرایط  شوند. سپس پتریبذور کامال مرطوب و خیس 
 32ساعت روشنایی و  32گراد و درجه سانتی 24  3 دمای

زده به صورت  تعداد بذور جوانه ساعت تاریکی قرار داده شدند.
روز شمارش شدند. بذوری به عنوان بذور  3روزانه و تا 

ها چه آن چه و ریشه شدند که طول ساقه زده محسوب می هجوان
 زیری زنی از رابطه انهمتر بود. در صد جومیلی 2از  بیش

 .(5) محاسبه شد

PG= Ni /N × 100  
در صد  PG=  (percentage of germination)که در آن 

= تعداد Nام و  iزده در روز تعداد بذرهای جوانه =Ni، زنیجوانه
زنی از  انههمچنین برای محاسبه سرعت جوباشند. کل بذر می

 .(4) استفاده شد رابطه زیر
 

زنیسرعت جوانه  = 
بذرتعداد جوانه زده

روز اول
  + ......... +
تعداد بذر جوانه زده

روز آخر
 

    

 5چه تعداد  چه و طول ریشه گیری طول ساقه برای اندازه    
ار صورت تصادفی از هر تکر هگیری ب عدد بذر برای اندازه

چه، این  چه و ریشه گیری طول ساقه انتخاب شد و بعد از اندازه
چه  چه و ریشه از بذر جدا شده و وزن تر ساقهها  اندام
ها،  آنگیری وزن خشک  گیری شد و سپس برای اندازه اندازه

ساعت  48آون به مدت  داده شده و در داخل قرارداخل فویل 
 ند. سپسقرار داده شد گراددرجه سانتی 22و با درجه حرارت 
ی ترازوی دیجیتال  چه به وسیله چه و ساقه وزن خشک ریشه

آمده با  اطالعات به دستتعیین شد،  883/8 ا حساسیتب
ن با استفاده مقایسه میانگیتجزیه و   SPSSافزاراستفاده از نرم

ای دانکن انجام شد و ضرایب همبستگی  از آزمون چند دامنه
 ساده بین صفات نیز محاسبه شد.

 
 نتایج و بحث

ار د دهنده وجود تفاوت معنی نشان تایج تجزیه واریانسن     
ها و سطوح شوری و همچنین اثر متقابل بین  بین ژنوتیپ

مقایسه میانگین  (.3باشد )جدول  ها و سطوح تنش می ژنوتیپ
 دسی 32و  8، 4صفات مورد مطالعه درسطوح شوری صفر، 

 (2ای دانکن )جدول  مبنای آزمون چند دامنه زیمنس بر متر بر
که با نتایج های مختلف بود  حاکی از قرارگیری صفات در گروه

ها مطابقت  تجزیه واریانس مبنی بر وجود تفاوت بین گروه
داشت. 

 
 شوریزیمنس بر متر دسی 32و  8، 4، 8برنج تحت تاثیر غلظت های و ارقام های موتانت طارم محلی الینتجزیه واریانس صفات در  -3 جدول

Table1.Variance analysis traits in Tarom-mahali mutant lines and rice cultivars in salinity levels of 0, 4, 8 and 12 ds/m 
 
 
 

 منابع تغییرات
 
 

 
 

درجه 
 آزادی

 
 

 
 

 
 

 
MS 

 
 

 
 

 
 

 چه طول ساقه
 متر()سانتی

 چه طول ریشه
 متر()ساتنی

طول 
چه/طول  ساقه

 چه ریشه

وزن خشک 
 چه ساقه

 )گرم(

وزن خشک 
 چه ریشه

 )گرم(

 درصد
 زنی جوانه

 

سرعت 
)عدد  نیز جوانه

 بذر در روز(

24/8** 12 ژنوتیپ  **63/6  **36/4  **88823/8  **88834/8  242/8 ** 328/8 ** 

42/385** 1 شوری  **82/325  **51/15  **88165/8  **88323/8  356/8 ** 538/8 ** 

83/8** 333 شوری× ژنوتیپ   **22/3  **33/3  **88881/8  **88882/8  828/8 ** 882/8 ** 

63/8 184 خطای آزمایش  82/8  32/8  8888831/8  88888814/8  386/8  846/8  
56/34  )%(  ضریب تغییرات  85/28  38/33  52/35  42/35  23/38  23/8  

 درصد 5 و3 دار در سطوح احتمالترتیب معنی : به**و  *
 

چه،  چه، وزن خشک ساقه چه، طول ریشه صفات طول ساقه    
نی ز زنی و سرعت جوانه چه، درصد جوانه وزن خشک ریشه

که در غلظت بیشترین مقدار را در تیمار شاهد داشته در حالی
نسبت زیمنس بر متر کمترین مقدار را نشان دادند. دسی 32

 8ت چه، بیشترین مقدار را در غلظ چه به ریشه ساقه طول
را در  خود و کمترین مقدار هنشان داد بر متر زیمنسدسی

هان و واید جانرد نشان دادند.بر متر زیمنسدسی 32غلظت 
( با مطالعه روی گیاه برنج گزارش کردند که شوری 8یانت )

ذایی شده و باعث کاهش باعث به هم خوردن تعادل عناصر غ
 ( با گزارش اینکه2حاتمی و گالشی )شود. زنی می درصد جوانه

زنی ارقام  جوانه افزایش سطح شوری باعث کاهش سرعت
را افت  زنی لف گندم شد، علت کاهش سرعت جوانهمخت
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پتانسیل آب و کاهش دسترسی بذر به آب ارزیابی کردند. آکیتا 
روی ارقام برنج گزارش  ( نیز نتایج مشابهی را9و کابوسالی )

  95و  8یسه سه سطح شوری صفر، ها با مقا کردند. آن

دند که با زیاد شدن شدت تنش زیمنس بر متر گزارش کردسی
 .یابد می چه کاهش چه و ساقه ریشه ، وزن خشکشوری

 شوریزیمنس بر متر دسی 92و  8، 4، 0در سطوح های موتانت طارم محلی و ارقام برنج  در الینمقایسه میانگین صفات  -2جدول 
Table  2. Average comparison traits in Tarom-mahali mutant lins and rice cultivars in salinity levels of 0, 4, 8 and 12  
              ds/m 

 چه طول ساقه سطح شوری
 متر()سانتی

 چه طول ریشه
 متر()سانتی

طول 
چه/طول  ساقه

 چه ریشه

وزن خشک 
 چه ساقه

 )گرم(

وزن خشک 
 چه ریشه

 )گرم(
 زنی سرعت جوانه زنی درصد جوانه

 )عدد بذر در روز(

91/3 صفر a 85/2 a 2284/9 c 09304/0 a 00752/0 a 33/13 a 79/4 a 

4 49/2 b 81/9 b 5717/9 b 09055/0 b 00528/0 b 22/82 b 82/3 b 

8 25/9 c 55/0 c 9103/2 a 00538/0 c 00295/0 c 53/53 c 42/2 c 

92 21/0 d 95/0 d 8824/0 d 00023/0 d 00097/0 d 73/25 d 03/9 d 

 
 3ها روی میانگین سطوح شوری در جدول  تاثیر ژنوتیپ    

 3الین های مورد مطالعه،  در بین ژنوتیپارائه شده است. 
 را دارا بود.( ̅ = 578/3)چه  ل ساقهین میانگین طوبیشتر
   و ̅ = 943/3 ،̅ =297/3 با )به ترتیب 5 و7، 90های  الین
کمترین میانگین  های بعدی قرار گرفتند. در رتبه( ̅ =958/3

 ̅ ) =725/0)27 ( و̅ =315/0)23های  را الین چه طول ساقه
های  حلی )والدین الینارقام طارم م .به خود اختصاص دادند

)شاهد حساس(  IR29)شاهد متحمل( و  ، حسنیمورد مطالعه(
را  428/9 و 085/2 ،880/0چه  میانگین طول ساقه به ترتیب

 چه بیشترین میانگین طول ریشه ،7الین  نشان دادند.
با  )به ترتیب 1و  3های  را داشته و الین( ̅ =548/3)

رقم  ی بعدی قرار گرفتند. بهرت( در ̅ = 728/2 و ̅ =143/2
را دارا ( ̅ =539/0)چه  میانگین طول ریشه کمترینطارم محلی

، ̅ =320/0با به ترتیب ) 23و  25، 28های  الین بود.
ارقام  های بعدی قرار گرفتند. رتبه( در ̅ =358/0و  ̅ =349/0

 )شاهد حساس( به ترتیب IR29)شاهد متحمل( و  حسنی
الین را نشان دادند. 493/2و 443/9 چه شهمیانگین طول ری

 )شاهد حساس( کمترین IR29و ( ̅ =32/2) بیشترین 93
چه را دارا  چه به ریشه میانگین نسبت طول ساقه( ̅ =34/0)

های مورد مطالعه(،  ارقام طارم محلی )والدین الین .ندبود
 )شاهد حساس( به ترتیب IR29حسنی )شاهد متحمل( و 

 و 473/9 ،818/0چه  چه به ریشه طول ساقهمیانگین نسبت 
چه  انگین وزن خشک ساقهبیشترین می نشان دادند.را  344/0

ی  در رتبه( ̅ =0939/0) 3الین و ( ̅ =0978/0)90 را الین

چه را  گین وزن خشک ساقهکمترین میانبعدی قرار گرفت. 
و  دارا بودند.( ̅ = 0093/0) 30 ( و̅ = 0022/0) 23های  الین

ارقام طارم  رتبه بعدی قرار گرفت.(در ̅ =0025/0 ) 25الین 
های مورد مطالعه(، حسنی )شاهد متحمل(  محلی )والدین الین

وزن خشک میانگین  )شاهد حساس( به ترتیب IR29و 
در بین  نشان دادند.را  0050/0و 0089/0، 0037/0چه  ساقه

ترین بیش( ̅ = 0930/0) 7های مورد مطالعه الین  ژنوتیپ
 3های الین چه را دارا بود و میانگین وزن خشک ریشه

 در رتبه بعدی قرار گرفتند.( ̅ =0998/0) 1و ( ̅ =  0994/0)
چه  شک ریشهوزن خ میانگین کمترین( ̅ =0005/0) 25الین 

در رتبه ( ̅ =0007/0) 92و الین را به خود اختصاص داد 
های مورد  دین الینوالارقام طارم محلی ) بعدی قرار گرفت.

)شاهد حساس( به  IR29مطالعه(، حسنی )شاهد متحمل( و 
 0059/0 ،0095/0 چه وزن خشک ریشه میانگین ترتیب

 صد بیشترین میانگین درنشان دادند.را  0033/0و
 1 های الین وبود ( ̅  =999/19) 8زنی مربوط به الین  جوانه

( در ̅ =555/85)90 و( ̅ =  777/87) 4 و ( ̅ =  722/81)
زنی  کمترین میانگین درصد جوانه ی بعدی قرار گرفتند. رتبه

 30های  الین( بود و̅ =  527/34)25الین  مربوط به
ی بعدی قرار  در رتبه( ̅ = 388/59)21 و (̅ =277/50)

های مورد مطالعه(، ارقام طارم محلی )والدین الینگرفتند.
 شاهد حساس( به ترتیب) IR29حسنی )شاهد متحمل( و 

را  000/33و 833/70 ،55/ 833 زنی درصد جوانهمیانگین 
 نشان دادند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4............ ........................................................................................................................................................... های موتانت برنج طارم محلی ارزیابی واکنش الین

 شوری زیمنس بر متردسی 21و  8، 4، 0تحت تاثیر سطوح های موتانت طارم محلی و ارقام برنج  یسه میانگین صفات درالینمقا -3جدول 
Table 3. Average comparison traits in Tarom-mahali mutant lins and rice cultivars in salinity levels of 0, 4,8 and 12 ds/m 

 چهطول ساقه ژنوتیپ
 متر()سانتی

 چهطول ریشه
 متر(سانتی)

 ول ساقه چه/ط
 چهطول ریشه

 وزن خشک 
 )گرم( ساقه چه

وزن خشک 
 )گرم( چهریشه

 زنیدرصدجوانه
 

 زنیسرعت جوانه
 )عدد بذر در روز(

 
352/1 2الین  ef 170/2 hij 052/1 bcdefg 0200/0 g 0038/0 ghi 500/81 abc 174/4 a-d 

668/1 1الین  d 278/1 d 860/2 efghi 0230/0 e 0088/0 d 177/80 a-e 137/5 a 

536/1 3الین  de 280/1 d 743/2 ghij 0204/0 g 0041/0 g 444/77 a-e 847/3 a-f 

326/1 4الین  ef 775/2 de 748/2 ghij 0070/0 h 0047/0 f 777/87 ab 718/4 ab 

258/3 5الین  bc 473/1 c 051/1 bcdefg 0240/0 ij 00767/0 c 444/77 a-e 144/4 a-e 

578/3 6الین  a 746/1 b 346/2 lmno 0262/0 b 0224/0 b 000/80 a-e 078/5 ab 

246/3 7الین  bc 548/3 a 701/0 pqr 0244/0 cd 0230/0 a 500/81 a-d 721/4 ab 

776/1 8الین  c 787/2 ef 086/1 bcdef 0227/0 f 0075/0 e 222/72 a 384/4 abc 

780/1 7الین  c 718/1 b 455/1 jklm 0253/0 bc 0228/0 b 711/87 ab 774/4 ab 

127/3 20الین  b 252/1 d 326/1 b 0278/0 a 0077/0 c 555/85 abc 685/4 ab 

722/2 22الین  hi 443/2 gh 830/2 fghi 0065/0 klmn 0040/0 gh 177/70 a-f 171/3 a-i 

405/2 21الین  lmn 772/0 mnopq 887/2 defgh 0038/0 tuvw 0007/0 op 266/64 a-g 567/1 c-j 

672/2 23الین  jk 818/0 lmnopq 116/1 bc 0061/0 lmno 0024/0 lm 711/74 a-e 233/3 a-i 

478/2 24الین  kl 673/0 opqr 047/1 bcdefg 0055/0 nopq 0008/0 nop 500/67 a-g 843/1 b-j 

173/1 25الین  fg 078/2 ijk 762/2 cdefgh 0077/0 ij 0014/0 k 055/78 a-e 456/3 a-h 

610/1 26الین  d 063/2 jkl 614/1 a 0083/0 hi 0016/0 k 711/67 a-f 048/3 a-i 

765/1 27الین  ij 576/2 fg 258/1 bcde 0070/0 jkl 0034/0 ij 555/50 a-h 718/2 g-j 

007/1 28الین  h 743/0 klmno 108/1 bcd 0073/0 ijk 0040/0 gh 222/66 a-g 882/1 a-i 

370/1 27 الین ef 375/2 gh 283/1 bcde 0227/0 f 0014/0 k 177/60 a-h 606/1 c-j 

505/2 10الین  kl 835/0 lmnopq 552/2 ijkl 0068/0 klm 0032/0 j 178/50 a-h 727/2 hij 

032/2 12الین  pq 768/0 klmn 273/2 mnop 0045/0 rstu 0023/0 lmn 555/60 a-h 516/1 e-j 

131/2 11الین  mnop 006/2 klm 372/2 klmn 0048/0 qrst 0024/0 lm 111/51 d-h 214/1 g-j 

326/2 13الین  kmno 886/0 klmnop 686/2 hijk 0056/0 nopq 0012/0 k 055/58 a-h 315/1 e-j 

235/2 14الین  op 040/2 jklm 887/0 pqr 0036/0 uvwx 0008/0 nop 555/50 c-h 213/1 f-j 

877/0 15الین  qr 642/0 pqr 062/2 opq 0015/0 yz 0005/0 p 517/34 h 353/2 j 

675/0 16الین  r 658/0 pqr 840/0 qr 0011/0 z 0007/0 mnop 622/43 d-h 764/2 ij 

715/0 17الین  r 703/0 opqr 815/0 qr 0035/0 uvwxy 0013/0 k 666/46 e-h 815/2 ij 

885/0 18الین  qr 610/0 qr 027/2 pqr 0042/0 stuv 008/0 nop 266/54 b-h 122/1 f-j 

/2515 17ن الی op 325/2 hi 707/0 rs 0031/0 vwxyz 0014/0 k 388/52 fgh 216/1 hij 

030/2 30الین  pq 688/0 opqr 842/0 qr 0027/0 z 0024/0 lm 177/50 gh 040/1 ij 

881/0 32الین  qr 742/0 nopqr 776/0 pqr 0030/0 wxyz 0021/0 lmno 055/53 a-h 277/1 f-j 

132/2 31الین  mnop 032/2 jklm 782/0 pqr 0061/0 lmno 0025/0 l 500/57 a-h 512/1 d-j 

285/2 33الین  nop 732/0 klmno 200/2 nopq 0057/0 mnop 0021/0 lmno 444/54 a-h 375/1 e-j 

085/1 حسنی gh 443/2 gh 473/2 jklm 0082/0 hi 0052/0 f 833/70 a-f 872/3 a-g 

405/2 بینام lmn 383/2 gh 715/0 pqr 0053/0 opqr 0033/0 ij 833/60 a-h 582/1 c-j 

IR29 418/2 lm 426/1 c 344/0 t 0050/0 pqrs 0036/0 hij 000/63 b-h 716/1 c-j 

880/0 طارم محلی qr 532/0 r 878/0 pqr 0037/0 uvwx 0025/0 l 833/55 a-h 323/1 e-j 

850/0 طارم جلودار qr 763/0 klmn 473/0 st 0017/0 xyz 0024/0 lm 444/57 a-h 628/1 c-j 

 نیستند.ای دانکن  بر اساس آزمون چند دامنه داری باشند دارای اختالف معنی دارای حروف مشابه در هر ستون می هایی که میانگین
 

 ( بیشترین میانگین سرعت ̅ =  137/5) 1الین 
 ( و̅ =  078/5) 6( و ̅ = 774/4)7های  زنی و الین جوانه

( در رتبه بعدی قرار گرفتند. ̅ = 718/4)4( و ̅ =  721/4)7
زنی را  ه( کمترین میانگین سرعت جوان̅ =  353/2) 15الین 

 ( و̅ =  764/2) 16( و ̅ =  040/1) 30های  داشت والین
( در رتبه بعدی قرار گرفتند. ارقام طارم محلی ̅ =  815/2)17

های مورد مطالعه(، حسنی )شاهد متحمل( و  )والدین الین
IR29 زنی )شاهد حساس( به ترتیب میانگین سرعت جوانه 

با چه  طول ساقه د.را نشان دادن 716/1 و 872/3، 323/1
 22ت. الین ها کاهش یاف افزایش شوری، در تمامی ژنوتیپ

)غلظت صفر  چه را نسبت به شاهد کمترین کاهش طول ساقه
(NaCl درصد بود. اکثر  74ابر با داشت این کاهش بر
، 15، 14، 11، 12، 10، 28، 25 ،24های ها شامل الین ژنوتیپ

ی، بینام، طارم ، حسن33، 31، 32، 30، 17، 18، 17، 16
 200کاهش ds/m21در شوری  IR29 جلودار، طارم محلی و

ز با افزایش چه نی طول ریشهچه را داشتند.  طول ساقه درصدی
 17 و 4 ،3، 1های  ها به جز الین شوری در اکثر ژنوتیپ

در  چه الین طول ریشه 4رده است. در این کاهش پیدا ک
اده است. افزایش نشان د نسبت به شاهد ds/m 4شوری 

 دارا بود. که این 13چه را الین  کمترین کاهش طول ریشه
، 28، 25، 24های  و الین درصد بوده است 75کاهش برابر با 

10 ،12 ،11 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،17 ،30 ،32 ،31 ،33 ،
 200کاهش  IR29حسنی، بینام، طارم محلی، طارم جلودار و 

آکیتا و را بودند. دا ds/m21چه را در شوری  درصد طول ریشه
گزارش  چه را چه و ریشه ( نیز کاهش طول ساقه2) کابوسالی

کردند. احتماال اثر منفی شوری بر روی گیاهان، برانگیزنده 
های  گردد. بنابراین سلول پتانسیل اسمزی در محیط کشت می

توانند آب مورد نیاز را از محیط کشت دریافت و به  ریشه نمی
ل دهند. به هر حال در گیاهان جذب سمت اندام هوایی انتقا

بسیاری از مواد غذایی حل شده در آب از طریق شوری 



 ٥....................... ................................................................................................................... ١٣٩٧ بهار /٢٥م/ شماره دهپژوهشنامه اصالح گياهان زراعي/ سال 

 
 

درصد  ٧٢با  ١هاي جز در الينبه محدود كننده است. 
درصد  ٦٦با  ١٣درصد كاهش، الين  ٨٧با  ١١كاهش، الين 

، در درصد كاهش نسبت به شاهد ٩٧با  ٢٣كاهش و الين 
درصد را  ١٠٠ها كاهش در بقيه ژنوتيپ ds/m١٢شوري 
درصد  ١٤با  ١ چه در الينريشه است. وزن خشكداشته 
 درصد ٨٦با  ١١الين  ،درصد كاهش ٥با  ٢٣الين  كاهش،

هش طول كمترين كادرصد كاهش،  ٦٢با  ١٣كاهش و الين 
چه ها كاهش طول ريشهدر بقيه ژنوتيپچه را دارا بودند. ريشه
كمترين كاهش درصد  ٨الين  درصد بوده است. ١٠٠

ها از ر بين همه ژنوتيپزني براي تمام سطوح شوري دجوانه
زني آن در سطح درصد جوانه كهطوريبه خود نشان داد، 

رقم طارم درصد بوده است.  ٧٧/٦٧ حدود ،١٢ ds/mشوري
زني را داشت كه كاهش صد جوانهجلودار بيشترين كاهش در

سرعت  براي صفت است.ه درصد بود ١٠٠زني آن صد جوانهدر
 ٨الين زني ديده شد. زني نيز روندي مشابه درصد جوانهجوانه

 صدبوده است. درزني را دارا نهكمترين كاهش سرعت جوا
جلودار  و رقم طارم درصد بوده است ٤٨كاهش آن معادل 

زني را داشت كه كاهش آن بيشترين كاهش سرعت جوانه
چه به با افزايش شوري نسبت ساقه درصد بوده است. ١٠٠
ي حساسيت بيشتر دهندهچه افزايش يافت كه نشانريشه
 ضرايب .چه استچه به تنش شوري نسبت به ساقهريشه

گيري شده تحت تاثير همبستگي ساده بين صفات اندازه
هاي مورد مطالعه در جدول مقادير مختلف شوري براي ژنوتيپ

همبستگي ساده دو به دو صفات براي  ارائه شده است. ٤
دار شده است. بيشترين مقدار همبستگي بين صفات معنياكثر

) و r=  ٩٥٤/٠چه بود (چه و وزن خشك ساقهطول ساقه
چه و ) بين طول ريشهr=  ٠٩٩/٠كمترين مقدار همبستگي (

بر اساس نتايج به دست آمده چه بود.چه/ طول ريشهطول ساقه
  دسي ١٢هاي مورد مطالعه در شوري ها و ژنوتيپالين

اند. اما در سطوح شوري زيمنس بر متر به شوري متحمل نبوده
گيري شده ازهزيمنس بر متر با توجه به صفات انددسي ٨و  ٤

بوده و  ١٠و  ٩، ٤، ٨، ١٥، ٦، ٢، ٥، ٣، ٧، ١هاي الين
  نسبت به شوري حساس بودند. ٢٦و  ٢٥هاي الين

  

  شوري  زيمنس بر متردسي ١٢و  ٨، ٤، ٠ر مقادير تحت تاثيبين صفات  ساده ضرايب همبستگي -٤جدول 
Table 4. Correlation coefficients between taraits in salinity levels of 0,4,8 and 12 ds/m 

  چهطول ساقه  صفات
  متر)(ساتني

  چهطول ريشه
  متر)(سانتي

 طول
چه/طول ساقه

  چهريشه

وزن خشك 
  چهساقه

  (گرم)

وزن خشك 
  چهريشه

  (گرم)

  درصد 
  زنيجوانه

   زنيسرعت جوانه
  (عدد بذر در روز)

١  ١              
١ **٠/٨٠٩  ٢      
١ ٠/٠٩٩ **٠/٥٩٦  ٣     
١ **٠/٥١٧ **٠/٨١٣ **٠/٩٥٤  ٤    
١ **٠/٨٩٥ ٠/٢٢٣ **٠/٩٠٩ **٠/٨٦٣  ٥   
١ **٠/٧٢٤ **٠/٨٢٦ **٠/٥٩٢ **٠/٦٧٧ **٠/٨٧٨  ٦  
١ **٠/٩٤٤ **٠/٨٥٠ **٠/٨٨٤ **٠/٤٣٨ **٠/٨٠٠ **٠/٩٠٤  ٧ 

  درصد  ٥ و١ احتمال دار در سطوح: به ترتيب معني**و  *
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Abstract 
     In order to evaluate the response of Tarom-mahali rice mutant lines to salinity in germination 
stage, study carried out as factorial experiment in a completely randomized design with three 
replications. Rice genotypes were includind 33 tarom-mahali mutant lines (M6 generation) and 
Hassani (tolerance), Tarom-mahali, Tarom Jelodar, Binam and IR29 (sensitive) cultivars. 
Salinity levels were including zero, 4, 8 and 12 dS/m. Length of shoot, length of radicle, shoot 
to radicle ratio, shoot dry weight, radicle dry weight, germination percentage and rate traits were 
measured. Salinity had a significant effect on all of the studied traits.Results showed that 
germination percentage and rates were decreased by the increase of salinity levels and tolerant 
genotypes had a more germinate. Based on the results, the lines studied in salinity of 12 dS/m 
were sensitive to salinity. But in salinity levels of 4 and 8 dS/m according to the characteristics 
measured, lines 1, 7, 3, 5, 2, 6, 15, 8, 4, 9 and 10 were tolerance to salinity. Also lines of 25 and 
26 were sensitive to salinity.  
 
Keywords: Germination, Rice, Salinity steress, Tolerance 
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