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زنیهاي برنج به تنش شوري در مرحله جوانهارزیابی واکنش برخی ژنوتیپ

4و نادعلی بابائیان جلودار3، غفار کیانی2، نادعلی باقري1سیده فاطمه محمدي

علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه ،نباتاتآموخته کارشناسی ارشد، استادیار و استاد گروه اصالحدانش-4و 3، 1
)n.bagheri@sanru.ac.irول: و(نویسنده مسيساریعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزو بیوتکنولوژي نباتاتاصالحگروه،استادیار-2

14/1/97تاریخ پذیرش:5/11/95تاریخ دریافت:

چکیده
در قالب فاکتوریلآزمایشبه صورتآزمایشیزنیجوانهمرحلهدرشوريتنشبهبرنجهايژنوتیپواکنشارزیابیمنظوربه
16تعداد.اجرا شددانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در آزمایشگاه بیوتکنولوژيتکرارسهباتصادفیالکامپایهطرح

تاثیر تجزیه واریانس نتایج. گرفتندقراربررسیموردموالر) میلی120و 80، 40، صفر(شوريسطحچهاردربرنجژنوتیپ
مقایسه میانگین صفات را نشان داد. با توجه به نتایج برنجهاي مختلفدر بین ژنوتیپمطالعه مورددار شوري روي صفات معنی

داري را نشان موالر، تمامی صفات کاهش معنیمیلی120و 80، 40با افزایش میزان شوري از سطح شاهد به ،مورد بررسی
دار مربوط به صفت سرعت مثبت و معنیتگیسبیشترین همبکه بین صفات نشان داد ساده ضرایب همبستگی بررسی . دادند
هاي اصلی بر اساس هشت صفت در مرحله نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه. باشد) می= 89/0rزنی (زنی با درصد جوانهجوانه
چه، وزن را توجیه نمایند. تاکید مولفه اول روي طول ریشهکلغییراتدرصد از ت66/77زنی نشان داد که دو مؤلفه توانستند جوانه

هاي برنج تحت تنش اي ژنوتیپتجزیه خوشهزنی در جهت مثبت بود. چه، درصد و سرعت جوانهچه، وزن خشک ریشهتر ریشه
گروه درو شصتک محمدي L113 ،L21 ،L59 ،L33هاي وتیپنژسطوح متفاوت شوري بر اساس صفات مورد بررسی، نشان داد که 

هاي انجام شده با توجه به تجزیه و تحلیل) داشتند. NONA BOKRAبیشتري نسبت به شاهد آزمایش (وم تحمل به شوريس
این آزمایش ها دراز لحاظ تحمل به تنش در سطوح مختلف شوري برتر از سایر ژنوتیپ21هاي شصتک محمدي و الین ژنوتیپ

قرار گیرند.استفاده مورد هاي اصالحی نامهدر برندتوانبودند و می

هاي اصلیاي، تجزیه به مولفه، تجزیه خوشهبرنج، تنش شوري، جوانه زنیهاي کلیدي:واژه

مقدمه
Oryza sativa)برنج L.)مهمواصلیغذاهايازیکی

درکهشودمیکشتبرنجکشور114در.باشدمیجهانمردم
یاتنهزار100آنساالنهتولیدزانمیکشور،50ازبیش
درایراندرزراعیگیاهاینکشتزیرسطح.باشدمیبیشتر
دویستومیلیونسهسالیانهتولیدباهکتارهزار630حدود
در برنجسرانهفمصرفائو رآمابراساس).12(باشدمیهزار
3300حدودبرنجبهکشورنیازوکیلوگرم45حدودایران
منبع اصلی مواد غذایی براي بیش از .استسالدرتنهزار 

دهم از میلیارد نفر به صورت روزانه است و در حدود یک7/2
پنجم حدود یکو در)4رود (زراعی، زیر کشت میهاي زمین

هاي زیر کشت غالت را در جهان به خود اختصاص از زمین
دممرغذايتهیهدرگیاهاینکشتمیتاه. )13(است داده

علوممتخصصینوادگراننژبهتااستگردیدهسببجهان
شرایط درگیاهاینتحملافزایشواصالحبه نسبتژنتیک

کهنمایندمعرفی راارقامیدر نتیجه وندنمایاقدامتنش
نمایندتولیدقبولیقابلعملکردنامطلوبشرایطدربتوانند

بنديطبقهشوريبهحساسنسبتآگیاهانجزو). برنج17(
شوريبهزیاديحساسیترشديمختلفمراحلدروشودمی

هايتنشنیتریاصلجملهازخاكشوري).8(دهدمینشان
نیترمتداولونیترمهم،یخشکازپسکهاستیطیمح

عنوانبهواستایدنزارهايیشالبرايیطیمحتنش
محسوببرنجیجهاندیتولشیافزابرايجديتیمحدود

میلیون24حدودایراندرشورهايخاكوسعت). 11(شودیم
).20(باشدمیکشوراراضیازدرصد15معادلکهاستهکتار

تاثیرتحتاراضیازهکتارمیلیون900حدوددنیاسطحدر
کشاورزيبرايجديتهدیديآنگسترشودارندقرارشوري

زیرکهیهایزمینازدرصد20حدود). 12(رودمیشماربه
هايتنشاکثر.دارندقرارشوريتأثیرتحتهستندآبیکشت

موجودنمک). 9(شودمیمربوطسدیمهاينمکبهطبیعت
انسانامااست،آبدرمحلولنمکوجودازناشیك خادر
بهشوري). 17(داردبسزایینقشآنروندعتسریدرنیز

آبیاري،براينامناسبآبازاستفادهمانندمختلفیدالیل
بهدریاآبشدنواردمرطوب،هايزمیننامناسبزهکش

بودنباالدلیلبهخشکنواحیدرودریاکنارهايزمین
شوريتنش. یابدمیافزایشبارندگیبهنسبتتبخیرمیزان
زنی،جوانهدرصدکاهشزنی،جوانهدرتاخیرباعثعموما

).3(شودمیگیاهچهرشدکاهشوزنیجوانهسرعتکاهش
متابولیکهايفعالیتهمهمضريطوربهحدازبیششوري
خساراتشاملکهدهدمیقرارتاثیرتحترابرنجاصلی
شبکهبهآسیبوسیتوپالسمتجزیهپالسمولیز،سلولی،دیواره

پهنکدراینوزیتولماالت وسیترات،تجمعآندوپالسمی،
کاهشبرابر،63تا6اندازهبهپرولینمقدارافزایشبرگ،

کاهش،II (Fv/Fm)فتوسیستمکوانتومیبازدهحداکثري
نهایت،درکهنشاهارشدوزنیجوانهدرکلیکاهشوفتوسنتز

) 21). شریفی (13(شودمیمنجردانهبازدهورشدکاهشبه
دربرنجمورد مطالعه صفاتازيتعدادبرخودمطالعهدر

درجاتکه افتیدر،يشورتنشطیشرادریزنجوانهمرحله
وجودیزنجوانهبامرتبطصفاتبريشوربهتحملازیمختلف

ارقام،يشورباماریتطیشرادرارقامنیبسهیمقادرودارد
درصدنظرازیبومارقامبهنسبتمطالعهموردشدهاصالح
بررايشورتنشاثر) 9زاده (قلی.بودندمتحمل تریزنجوانه
گزارش ونمودیبررسیزنجوانهمرحلهدربرنجيهاپیژنوت

ودرصدچه،ساقهچه،شهیرطولشوريتنششیافزاکرد با 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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محمدزاده و .کرددایپداريمعنیکاهشیزنجوانهسرعت
واکنشارزیابی) در مطالعه خود روي17همکاران (

گزارش زنیجوانهمرحلهدرشوريتنشبهبرنجهايژنوتیپ
شوريشدتافزایشبازنیجوانهسرعتودرصدکردند 
سرعتمقاومهايژنوتیپکهشدمشخصویافتکاهش
پژوهش ر) د2آنبوالرماتی و متا (.شتنددابیشتريزنیجوانه
، 12، 8، 4شوري صفر، سطح6رقم هندي برنج را در 8خود 

و زنی بررسی نمودندجوانهحلهدر مرزیمنسدسی120و 16
20در غلظت کلیه ارقام زنی جوانهنتایج نشان داد

زیمنس متوقف شد همچنین با افزایش سطوح شوري دسی
زنی، درصد انرژي زنی نهایی، سرعت جوانهصفات درصد جوانه

این آزمایش با زنی و طول ساقه و ریشه کاهش یافت.جوانه
در تعدادي از NaClبررسی تحمل به تنش شوريفهد

انجام گردید. زنی ر مرحله جوانهبرنج دهاي امید بخش الین

هامواد و روش
برخی زنیجوانهرحلهمدرشوريتنشاثربررسیمنظوربه

در سطوح مختلف شوري حاصل از کلرید برنجهايژنوتیپاز 
دانشگاهبیوتکنولوژيآزمایشگاهاي در) مطالعهNaClسدیم (

انجام 1395ساري در سال طبیعیمنابعوکشاورزيعلوم
نیالشش شاملبرنجپیژنوت16تعدادمطالعهنیادرگرفت. 
جلودار،طارمارقامهمراهبهM7نسلیمحلطارمموتانت

حاصلبخشدیامنیالپنجویمحلطارم،يمحمدشصتک
حساسشاهدارقامهمراهبهF12نسلکیکالساصالحاز

IR29متحملشاهدوNONA BOKRAصورتبه
با سهتصادفیکامالپایهطرحقالبدر وریلآزمایش فاکت

و40،80صفر،د. سطوح شوري شامل آمدراجرابهتکرار
10محلولبادقیقه10مدتبهبذوربودند. موالریلیم120

درصد) و قارچکش 10سدیم (وایتکس هیپوکلریتدرصد
آبباآن سه بارازپسوعفونیویتاواکس یک در هزار ضد

عدد 25و شدند. سپس در هر تکرار تعداد شستشاستریلمقطر
کاغذهایی حاويدیشپتريبهو انتخاب از هر ژنوتیپ بذر

ظروفبهاستریلمقطرآبکمیمقدار. گردیدندمنتقلصافی
ازلیترمیلی10حدودتیمارهاسایربهوشداضافهشاهدپتري

وصافیکاغذتادگردیاضافهشوري شدهتهیههايمحلول
باکشتاتاقدرظروف.شوندخیسومرطوبکامالبذور

.گرفتندقرارتاریکیشرایطدروگرادسانتیدرجه25دماي
تعداداز روز دوم تا روز هشتموبازبینیروزانهطوربهبذرها

2(حدودا بودندرویتقابلهاآنچهریشهکهبذرهایی
روزدر.شدندششمارزده،جوانهبذرهايعنوانبهمتر) میلی
نمونه از همه تیمارها 15تعداد م)هشتروز(آزمایشآخر

وسرعتو گیرياندازهچهساقهوچهریشهطولانتخاب شد و 
):17(گردیدمحاسبهزیرروابططریقاززنیجوانهدرصد

100×(ni/N)=زنیدرصد جوانه
= n1/D1 + n2/D2 + 000 + ni/Diزنیسرعت جوانه

ni :عداد بذور جوانه زده، تN : ،تعداد کل بذورDi:تعداد روز
بذرازهاانداماینچه،ساقهوچهریشهطولگیرياندازهازپس
48مدتبرايوشدهمنتقلصمخصوپاکتبهشده وجدا

. شدندنگهداريگراددرجه سانتی72حرارتباآوندرساعت

بذروزنوچهساقهوزن،چهریشهوزنشدن،خشکازپس
شدتعیینگرم001/0دیجیتال با حساسیت ترازويوسیلهبه
SPSSآماريافزارنرماستفادهباآمدهدستبهاطالعاتو

. مقایسه گرفتقرارآماريتحلیلوتجزیهمورد16نسخه 
دانکن در سطح احتمال  يابر اساس آزمون چند دامنهمیانگین 

براي Arcsin√xانجام شد. از تبدیل داده درصد5
زنی استفاده شد. سازي داده هاي مربوط به درصد جوانهنرمال
هاي چند متغییره آماري نظیر تحلیل همبستگی، تجزیه روش

منظور پالت بههاي اصلی، تجزیه کالستر و بايبه مولفه
ها انجام گرفت. ضرایب همبستگی که رابطه تفسیر بهتر داده

هاي دهند در برنامهنشان میخطی بین متغییرها یا صفات را 
عنوان راه کاري براي اصالح صفات تواند بهاصالح نباتات می

تر بهره جست. از تجزیه تر از طریق صفات سادهپیچیده
بندي براي گروه"وارد"اي به روش حداقل واریانس خوشه

افزار آماري ها با استفاده از نرمها و تعیین بهتر گروهژنوتیپ
SPSSهاي اصلی براي ه گردید. تجزیه به مولفهاستفاد

افزار نیز با این نرمهادادهمجموعکاهش ابعادبندي وگروه
انجام گرفت. 

بحثونتایج
دار شوري روي ي تاثیر معنیدهندهنتایج این بررسی نشان

باشد، به میهاي مختلف در بین ژنوتیپالعه مطموردصفات 
طوري که اثر تنش شوري اعمال شده روي صفات مورد 

چه و تر ریشهچه، وزنچه، طول ساقهمطالعه شامل طول ریشه
زنی و چه، درصد جوانهچه و ساقهچه، وزن خشک ریشهساقه

بسیار هاي مورد مطالعه در تمامی ژنوتیپزنی سرعت جوانه
). این نتیجه بیانگر وجود تنوع ژنتیکی 1بود (جدول دار معنی

هاي برنج مورد بررسی براي صفات در بین ارقام و الین
.باشدیزنی تحت تنش شوري مارزیابی شده در مرحله جوانه

دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ در شوري همچنین معنی
ها نسبت به سطوح دهنده عکس العمل متفاوت ژنوتیپنشان

باشد.تنش شوري میمتفاوت 
اي دانکن در بر اساس آزمون چند دامنهمقایسه میانگین 
صفات مورد بررسی نشان درصد براي5سطح احتمال آماري 

و 80، 40با افزایش میزان شوري از سطح شاهد به که داد 
داري را نشان موالر، تمامی صفات کاهش معنیمیلی120
تر چه، وزن، طول ساقهچهصفات طول ریشهنهمچنی.دادند
چه، درصد چه و ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و ساقهریشه
زنی بیشترین مقادیر را در سطح زنی و سرعت جوانهجوانه

120و کمترین مقادیر را در سطح )بدون نمک(شاهد 
با توجه به نتایج بیشترین درصد .داشتندNaClموالر میلی

چه و شک ریشهدرصد) را صفت وزن خ48/90کاهش (
درصد) را صفت درصد 77/40کمترین درصد کاهش (

).2نشان داداند (جدول زنی به تنش شوري از خود جوانه
) و 19)، الوگوندودو و همکاران (17محمدزاده و همکاران (

کهدر مطالعات خود نیز بیان داشتند) 14حکیم و همکاران (
در برنج زنی افزایش سطوح شوري باعث کاهش صفات جوانه

.شودمی
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درصد.1احتمال در سطح دار: معنی**

.درصد ندارند5احتمال سطحدراي دانکنچند دامنهآزمونداري بر اساسمعنیاختالفمشترك،حرفدارايهايدر هر ستون میانگین

چهچه و ریشهطول ساقه
ها نشان داد بیشترین مقدار مقایسه میانگین بین ژنوتیپ

متر) متعلق به رقم شصتک سانتی95/2چه (طول ساقه
تعلق L99متر) به ژنوتیپ سانتی25/1محمدي و کمترین (

سانتی62/5چه (داشت، همچنین بیشترین مقدار طول ریشه
متر) سانتی75/1و کمترین مقدار (L59متر) متعلق به ژنوتیپ 

سطوح. با افزایش)3(جدول باشدمیL99مربوط به ژنوتیپ 
کاهش مختلفارقامدرچهچه و ریشهساقهشوري، طول

متر) در سانتی5چه (که بیشترین طول ساقهطوريبهت،یاف
و L59ژنونیپموالر نمک مربوط به میلی120غلظت 

M614ژنوتیپ متر) مربوط به سانتی77/0کمترین مقدار آن (
در متر)سانتی2چه (طول ریشههمچنین بیشترین.باشدمی

و NONA BOKRAژنوتیپ بهمربوطهمین غلظت 
و M614هايژنوتیپبهمربوطمتر)سانتی2/0آن (کمترین
M618گزارش ) 1). عباس و همکاران (7بوده است (جدول
در ژنوتیپراچهساقهچه وریشهرشدشوريتنشکهکردند

نمکغلظتافزایشباودادکاهشهاي برنج مورد مطالعه
موادمجددتسهیمالگويکهارقامی.شدبیشترمیزان کاهش

و ترطویلریشۀتولیدراستايدربتوانندرادانهاي درذخیره
بیشتري شوريبهتحملازتوانندمی،دهندسوقکارآمدتر
آزمایشگاه، شرایطدرکهارقامیابرایننباشند. ببرخوردار

احتماال در، نمایندتولیدبیشتريوزنباوترطویلهايریشه
خواهند داشت.بیشتريشوريبهتحملنیززنیجوانهمرحله

کاهش ارتفاع ساقه احتماال ناشی از تاثیر سوء کلرید سدیم بر 
دو فرآیند تقسیم و بزرگ شدن سلولی است. تنش اسمزي 

دهد. به عالوه سمیت ناشی از شوري فرآیند فوق را کاهش می

ر مراحل تقسم هاي سدیم و کلر نیز با تاثیر منفی بویژه یون
دهد. سلولی و سیستم فتوسنتزي، رشد را تقلیل می

نسبت به M184و M181هاي شصتک محمدي، ژنوتیپ
چه بیشتري طول ساقهNONA BOKRAشاهد متحمل 

L59هاي شصتک محمدي و داشتند و همچنین ژنوتیپ
چه بیشتري نیز داشتند نسبت به شاهد متحمل طول ریشه

تري اي گستردهشده داراي سیستم ریشه). ارقام ذکر 3(جدول 
اند. میزان تحمل به و سطح بیشتري براي جذب آب داشته

شوري تا حدود زیادي به سیستم ریشه بستگی دارد. هرچه 
تري داشته باشد، میزان تحمل به شوري آن گیاه ریشه قوي

). 1بیشتر است (
چهچه و ریشهوزن تر ساقه

ها نشان داد بیشترین مقدار یپمقایسه میانگین بین ژنوت
متعلق به رقم شصتک گرم)میلی58/137چه (تر ساقهوزن

L99به ژنوتیپ گرم)میلی75/33(مقدار محمدي و کمترین 
58/94(چهتر ریشههمچنین بیشترین مقدار وزن.تعلق داشت

گرم) متعلق به رقم شصتک محمدي و کمترین مقدار میلی
باشد (جدول میIR29وط به ژنوتیپ مربگرم)میلی83/16(
ژنوتیپ براي در). مقایسه میانگین اثرات متقابل شوري 3

که بین اثر متقابلندچه نشان دادچه و ریشههتر ساقوزن
و در غلظت داري وجود دارد معنیبسیارتفاوترقمدرشوري

70چه (تر ساقهبیشترین مقدار وزنموالر نمک میلی120
33/1(مقدار و کمترین L59علق به ژنوتیپ متگرم)میلی
همچنین بیشترین .تعلق داشتM614به ژنوتیپ گرم)میلی

مربوط به ژنوتیپ گرم)میلی70(چه ر ریشهتمقدار وزن
NONA BOKRA) به ژنوتیپ گرم)میلی76/3و کمترین

تجزیه واریانس خصوصیات اندازه گیري شده- 1جدول
Table 1. Analysis of variance for measured characteristics

میانگین مربعات درجه 
آزادي

منابع تغییرات

یزندرصد جوانه سرعت 
یزنجوانه

وزن خشک 
چهشهیر
)گرمیلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی( م

ر وزن ت
چهشهیر
)گرمیلی( م

وزن تر 
چهساقه

)گرمیلی( م
چهشهیطول ر
)متری(سانت

چهطول ساقه
)متری(سانت

**39/10903 **13/408 **003/0 **003/0 **022/0 **043/0 **035/47 **37/41 3 شوري
**55/860 **55/253 **00001/0 **00001/0 **005/0 **007/0 **44/13 **91/1 15 ژنوتیپ
**47/200 **53/17 **00001/0 **000059/0 **002/0 **003/0 **21/3 **62/0 45 ×ژنوتیپ 

شوري
88/5 402/0 00007/0 000004/0 0001/0 00003/0 101/0 044/0 128 آزمایشیخطا
53/3 56/5 76/12 48/15 84/10 97/8 73/8 64/10 تغییراتضریب

٪

زنیدر آزمایش جوانهف شوريمختلسطوحدرگیري شده خصوصیات اندازهمیانگینمقایسه- 2جدول 
Table 2. Mean comparison of the measured characteristics in different levels of salinity in germination experiment

درصد 
یزنجوانه

سرعت 
یزنجوانه

وزن خشک 
چهشهیر
)مگریلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی( م

وزن تر 
چهشهیر
)گرمیلی( م

وزن تر 
چهساقه

)گرمیلی( م
چهشهیطول ر
)متری(سانت

چهطول ساقه
)متری(سانت

صفات
سطوح شوري

موالر)(میلی
58/87 a 92/13 a 0/21 a 0/20 a 23/67 a 56/90 a 39/4 a 92/2 a صفر
83/71 b 409/13 b 0/14 b 19/0b 90/51 b 35/86 b 25/4 b 48/2 b 40
98/17 67/3 86/42 5 8/22 65/4 17/3 07/15 درصد کاهش
04/63 c 59/10 c 0/8 c 0/12 c 73/40 c 21/58 c 68 /3 c 715/1 c 80
02/28 92/23 90/61 40 42/39 72/35 17/16 27/41 درصد کاهش
87/51 d 59/7 d 0/2 d 0/4 d 15/16 d 75/25 d 225 /2 d 805/0 d 120
77/40 47/45 48/90 80 98/75 57/71 32/49 43/72 درصد کاهش
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IR29 شوري باعث کاهش جذب آب توسط ).7بود (جدول
شود. تنش تر و خشک گیاه میوزنگیاه و بدین وسیله کاهش 

شوري باعث از بین رفتن تعادل بین مقدار آب جذب شده از 
ها شود در نتیجه روزنهریشه و آب دفع شده از اندام هوایی می

بسته و این امر باعث کاهش تعرق و فتوسنتز شده و رشد گیاه 
L33محمدي و هاي شصتک). ژنوتیپ6یابد (کاهش می

NONAتر ساقه را نسبت به رقم متحمل زنبیشترین مقدار و
BOKRAهاي شصتک محمدي، داشتند و همچنین ژنوتیپ

M436 ،M185 ،L113 ،L21 ،L59 وL33 بیشترین مقدار
).3چه را نسبت به شاهد متحمل داشتند (جدول تر ریشهوزن

چهچه و ریشهوزن خشک ساقه
رین مقدار بیشتها نشان دادمقایسه میانگین بین ژنوتیپ

گرم) متعلق به رقم میلی167/29(چهوزن خشک ساقه
L99به ژنوتیپ گرم)میلی52/5شصتک محمدي و کمترین (

چه تعلق داشت، همچنین بیشترین مقدار وزن خشک ریشه
و NONA BOKRAژنوتیپ متعلق بهگرم)میلی5/28(

باشد میL99مربوط به ژنوتیپ گرم)میلی6/3کمترین مقدار (
ايبررقمدر شوريمتقابلاثرمیانگین). مقایسه3جدول (

طوريبهشد؛دارمعنیبسیارچهچه و ساقهوزن خشک ریشه
گرم)میلی7موالر (میلی120بیشترین مقدار در غلظت که

گرم)میلی1/0و کمترین مقدار (L21ژنوتیپمربوط به 
M181و IR29 ،L99طارم محلی، هايژنوتیپمربوط به 

67/18چه (بودند و بیشترین مقدار وزن خشک ریشه
مربوط به رقم شصتک محمدي و کمترین مقدار گرم)میلی

، IR29 ،L33طارم محلی، هايژنوتیپبه گرم)میلی1/0(
M618 ،M185 ،L99 وM181 نتایج 7تعلق دارد (جدول .(

مطابقت دارد. ) 16اسالم و همکاران (بدست آمده با پژوهش
انتقال بیشترکاهشفیزیولوژیکینظرازبیان کردتد که آنها 
در واقعکهعواملیوجنین باشدمحوربههالپهازغذاییمواد

بر تحركدهندقرارتأثیرتحتراجنینیمحوررشدسرعت
جنینی نیز اثرمحوربههالپهازآنانتقالوغذاییمواد
، L113لی، هاي شصتک محمدي، طارم محژنوتیپنماید.می

L21 ،L59 ،L33 ،M618 ،M436 ،M181 وM614 نسبت
چه وزن خشک ساقهNONA BOKRAبه شاهد متحمل 

ها نسبت به شاهد بیشتري داشتند، اما هیچ یک از ژنوتیپ
چه بیشتر نبودند (جدول متحمل در صفت وزن خشک ریشه

). با افزایش تیمار کلرید سدیم، کاهش وزن خشک در اندام 3
ه طور منظم مشهود و این را می تواند بدین گونه هوایی ب

توجیه کرد که تراکم یون سدیم در اندام هوایی بیشتر از ریشه 
باشد. در صورتی که رشد یک گیاه تحت تاثیر شوري به می

شکل نسبتی از رشد تحت شرایط غیر شور سنجیده شود 
تواند معیار مناسبی براي تحمل به شوري باشد. در این می

ت ماده خشک کل معیار مفیدي براي سنجش رشد گیاه صور
).5است (

زنیسرعت جوانه
بیشترین مقدار ها نشان دادمقایسه میانگین بین ژنوتیپ

و کمترین L21) متعلق به ژنوتیپ 72/18زنی (سرعت جوانه
، )3(جدول تعلق داشتL99به ژنوتیپ )56/2(مقدار 

برشوريدررقممتقابلاثربودندارعلت معنیبههمچنین

120در غلظت زنی جوانهنامبرده، بیشترین سرعتصفت 
و کمترین L21ژنوتیپمربوط به )NaCl)73/15موالر میلی

). 7بود (جدول L99ژنوتیپمربوط به )083/0مقدار آن (
سرعتعلت کاهشکهکردندگزارش) 7فرهمند و همکاران (

عالوهشوريکه تنشاشدبآندلیلبهاستممکنزنیجوانه
محیطاسمزيفشارباعث افزایشگیاهدرمسمومیتایجادبر

آبجذبصورتایندرکهگیاه شدهریشهیاوبذراطراف
برايسازد. بذرهامیمواجهاشکالباراریشهیابذرتوسط
آببهکافیاحتیاجزنیجوانهشروعوهاي حیانیفعالیتانجام
کنديبهیاوشدهاختاللدچارآبجذبچنانچه.دارند

انجامکنديبهبذرمتابولیکیهايفعالیتد،صورت پذیر
بذر، ازچهریشهخروجبرايالزمزمانمدتوخواهد گرفت

پتانسیلیابد. با کاهشمیکاهشزنیجوانهسرعتوافزایش
تاداردنیاززمان بیشتريمدتبذربذر،اطرافمحیطدرآب

متابولیکیفرایندهايوجذب کردهراخودنیازموردآببتواند
). 7(دهدانجامرازنیجوانهبا درمرتبطفیزیولوژیکیو

، L113 ،L21 ،L59 ،L33هاي شصتک محمدي، ژنوتیپ
M436 وM618نسبت به شاهد متحملNONA BOKRA

). شوري باعث 3زنی بیشتري داشتند (جدول سرعت جوانه
زنی و سرعت محلول، درصد جوانهکاهش پتانسیل اسمزي 

رغم دهد، به این دلیل که علیزنی گیاه را کاهش میجوانه
هاي آب در محیط چون ظرفیت واکنش آنها در وجود مولکول

گیرد، بذر قادر به جذب آب هاي موجود قرار میاشغال یون
شود. وقتی بذر در نبوده با نوعی تنش کمبود آب مواجه می

کند میزان سدیم در بذر افزایش میزمان سدیم آب جذب
شود یابد و بدین ترتیب سبب کاهش پتانسیل آب بذر میمی

)13.(
زنیدرصد جوانه

بیشترین درصد ها نشان دادمقایسه میانگین بین ژنوتیپ
و کمترین L21متعلق به ژنوتیپ درصد) 22/82زنی (جوانه

). به3ل تعلق داشت (جدوIR29به ژنوتیپ )درصد65/52(
نامبرده، صفتبرشوريدررقممتقابلاثربودندارعلت معنی

رقم بهطمربو)درصد67/71(زنیجوانهدرصدبیشترین
مربوط به )درصد62/23شصتک محمدي و کمترین درصد (

موالر نمک بوده است میلی120در سطح IR29ژنوتیپ 
عاملسه ایجادباشوريتنشکهاستایندلیل).7(جدول 

محلول، تولیداسمزيپتانسیلافزایششاملاصلیومهم
بذرزنیغذایی، جوانهعناصرتعادلدرتغییروسمیهايیون
هايیونوغلظت نمکدهد. ضمنًامیقرارتاثیرتحترابرنج

زنی در کاهش درصد جوانهمهمینقشمحلول،دهندهتشکیل
)،2اتی ماتا و مهتا (هاي آنبوالرماین نتایج با پژوهش.ددارن

و )21شریفی (، )9زاده (قلی، )18مرادي نژاد و همکاران (
کهداشتندبیانمطابقت دارد. آنها)19اوگوندودو و همکاران (

پتانسیل کاهششوري،پایینیاومتوسطهايدر غلظت
در است. لیکنزنیجوانهکنندهمحدودعاملاسمزي
هاجذب یونافزایشآنپیردویونیسمیتباال،هايغلظت

ازغذاییعناصربینتعادلعدمو+Naیون خصوصبه
زنیدرصد جوانهکاهشواختاللکنندةایجادومهمعوامل

راشاهدبهزنی نسبتجوانهکاهششوند. بنابراینمیمحسوب
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آب،پتانسیلطور کاهشهمینونمکیونیاثراتبهتوانمی
زنیجوانهفراینددرترین عاملهممکهاستداد. واضحنسبت

کهگیردقرارشرایطیدرچنانچه بذروباشدمیرطوبتبذر،
آنزنیجوانهدرصدازجذب نمایدراکافیرطوبتنتواند

بتواندبذرکهشودمیآنازشوري مانعیابد. تنشمیکاهش
همینبهونمایدجذبکافیمقداررا بهخودنیازموردرطوبت

، 9(دانندمینیزفیزیولوژیکیخشکیرا نوعیشوريدلیل،
و L113 ،L21 ،L59هاي شصتک محمدي، ژنوتیپ. )19

L33زنی بیشتري داشتند نسبت به شاهد متحمل درصد جوانه
هاي مختلف را زنی ژنوتیپ). کاهش درصد جوانه3(جدول 

بر ها و صدمه توان چنین توجیه نمود که اثرات سمی یونمی
کند و تنش اسمزي محیط زنی ممانعت میرویش دانه از جوانه

شود. با گذشت زمان با باعث کاهش جذب آب توسط دانه می
تجمع یون سدیم در واکوئل و تراکم مواد سازگارکننده جذب 

).9،19گردد (آب براي دانه آسان می

زنی.جوانهي برنج در آزمایشهاگیري شده در ژنوتیپمقایسه میانگین خصوصیات اندازه- 3جدول 
Table 3. Mean comparison of the measured characteristics in rice genotypes in germination experiment.

درصد 
یزنجوانه

سرعت 
یزنجوانه

وزن خشک 
چهشهیر
)گرمیلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی( م
چهشهیتر روزن
)گرمیلی(م

چهتر ساقهوزن
)گرمیلی(م

چهشهیطول ر
)متری(سانت

چهطول ساقه
)متری(سانت

صفات

ژنوتیپ
77/77 b 62/15 c 33/19 b 167/29 a 58/94 a 58/137 a 23/5 b 95/2 a شصتک محمدي
66/64 h 83/2 j 0/9 fgh 5/11 g 42/26 fg 33/48 h 06/4 e 77/1 g طارم جلودار
69/68 ef 23/11 f 44/8 fgh 96/18 b 50/39 e 17/74 d 98/2 g 988/1 def طارم محلی
2/82 a 72/18 a 25/13 c 83/13 def 25/52 cd 08/60 ef 09/4 de 865/1 efg 21الین 
27/75 c 471/15 c 75/10 de 5/13 defg 00/47 de 17/47 h 61/5 a 93/1 efg 59الین 
66/52 j 55/2 j 60/3 i 52/5 h 75/23 fg 75/33 g 75/1 i 25/1 i 99الین 
27/73 d 26/14 d 042/9 edg 91/15 c 92/57 c 08/73 d 08/4 de 838/1 efg 33الین 
97/80 a 45/17 b 5/19 b 08/15 cd 33/70 b 25/89 b 01/3 g 59/1 h 113الین 
65/52 j 01/6 i 23/7 g 13/7 h 83/16 g 58/38 i 74/2 gh 52/1 h

IR29

22/70 e 61/11 ef 5/28 a 16/12 fg 33/44 de 0/80 c 5/4 c 26/2 bc
NONA BOKRA

63/67 fg 04/10 h 75/11 cde 77/12 efg 58/27 f 67/57 f 37/4 c 975/1 def
M614

36/67 fg 67/11 ef 19/8 gh 5/13 defg 25/30 f 08/52 gh 81/2 gh 81/1 fg
M618

13/65 h 51/10 gh 69/6 g 27/13 defg 25/22 fg 25/63 e 75/2 gh 405/2 b
M181

33/62 i 46/11 ef 58/7 gh 16/20 b 57/53 cd 83/74 d 29/3 f 37/2 b
M184

47/66 gh 7/10 g 35/11 cde 69/11 g 83/49 cd 42/56 fg 54/2 h 143/2 cd
M185

97/69 e 82/11 e 91/12 cd 58/14 cde 42/47 de 25/75 f 34/4 cd 015/2 de
M436

.درصد ندارند5احتمالسطحدراي دانکنچند دامنهآزمونداري بر اساسمعنیاختالفمشترك،حرف دارايهايدر هر ستون میانگین

زنی در سطح شاهدهاي برنج براي صفات جوانهن ژنوتیپمقایسه میانگی- 4جدول
Table 4. Mean comparison of rice genotypes for germination traits in normal level

درصد 
یزنجوانه

سرعت 
یزنجوانه

وزن خشک 
چهشهیر
)گرمیلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی( م

تر وزن
چهشهیر
)گرمیلی(م

تر وزن
چهساقه

)گرمیلی(م

طول 
چهشهیر

)متری(سانت

طول 
چهساقه

)متری(سانت

صفات

ژنوتیپ
*22/87 *11/20 *0/27 0/38 *0/175 *33/175 *66/6 *72/3 شصتک محمدي
*67/84 *402/6 *33/13 0/17 *0/45 *0/74 51/5 *37/2 طارم جلودار

0/87 53/12 *0/16 *33/14 *0/20 *0/114 *34/3 *67/2 رم محلیطا
*89/88 *93/20 *0/22 *67/16 *33/84 *0/106 *5/4 *83/2 21الین 
*33/88 *93/19 *67/9 *0/16 *67/47 *0/68 16/5 95/2 59الین 

*0/88 *96/2 *0/4 *0/11 *0/35 *0/42 *4/2 *5/2 99الین 
*0/82 *2/14 *0/16 *0/27 *67/94 *33/80 *02/4 *3/2 33الین 
*0/90 *43/21 *33/29 *33/23 *33/99 33*/90 *44/3 *88/1 113الین 
*0/88 *77/5 *0/18 *33/9 *67/34 *0/80 *03/4 17/3 IR29

0/87 1/11 0/90 0/14 0/41 0/128 47/5 17/3 NONA BOKRA
(شاهد)

*33/88 *81/14 *67/22 *0/17 *67/38 *33/115 55/5 *91/3 M614
*33/88 *54/14 *0/12 *0/15 *33/72 *0/83 *5/3 *5/2 M618
*67/86 52/10 *0/8 *0/27 *0/37 *0/93 *78/3 43/3 M181
*89/88 *34/20 *0/6 *33/26 *0/74 *0/92 *5/4 *69/2 M184
*67/88 95/12 *33/24 *67/25 *67/73 *67/49 *6/3 25/3 M185
*33/89 *24/14 *33/18 *0/25 *33/103 *0/50 *85/4 33/3 M436

392/0 023/1 43/0 36/0 037/3 178/1 512/0 340/0 LSD (5%)
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موالر کلرید سدیممیلی40زنی در سطح هاي برنج براي صفات جوانهمقایسه میانگین ژنوتیپ- 5جدول
Table 5.  Mean comparison of rice genotypes for germination traits in 40mM level of NaCl

یزنجوانهدرصد یزنجوانهسرعت 
وزن خشک 

چهشهیر
)گرمیلیم(

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلیم( 
چهشهیرتروزن
)گرمیلیم(

چهساقهتروزن
)گرمیلیم(

چهشهیرطول 
)متریسانت(

چهساقهطول 
)متریسانت(

صفات

ژنوتیپ
*0/80 *76/16 *0/25 *67/32 *67/95 *67/227 *51/4 *13/4 ديشصتک محم

33/77 *603/4 *0/15 *0/19 *33/37 *67/68 *46/4 46/2 طارم جلودار
*78/62 *84/10 *0/2 *0/30 *0/49 *0/42 *50/3 07/2 طارم محلی
*44/84 *23/20 *0/16 *0/20 *0/64 *67/19 0/6 23/2 21الین 
*78/87 *6/20 3/14 *67/18 *33/35 *0/47 *50/7 37/2 59الین 
*33/55 *1/3 *3/6 *0/5 *0/38 *0/51 *0/7 *20/1 99الین 
*22/72 78/15 *67/15 *33/19 *33/67 *67/118 *53/4 32/2 33الین 
*11/86 *62/19 *67/25 *0/17 *33/105 *0/105 *46/2 20/2 113الین 
*22/57 *74/9 *83/8 *67/16 *0/24 *67/57 *3/4 *73/1 IR29

55/75 23/15 0/14 0/26 0/72 33/94 16/6 37/2 NONA BOKRA(شاهد)
*0/65 *28/11 0/14 *0/24 *0/51 *67/66 *84/6 33/2 M614
*67/76 41/15 *33/15 *33/19 *33/19 *0/60 *32/4 27/2 M618
*33/73 78/14 0/14 *0/17 *0/33 *67/98 *46/2 *30/3 M181
*11/66 *105/14 *33/15 *0/25 *0/100 *33/107 *45/1 *46/3 M184
*44/69 *25/12 *0/17 *67/13 *0/14 *67/110 *42/3 64/2 M185

*0/60 *23/10 *33/19 *33/16 *0/25 *67/106 *28/5 63/2 M436

38/1 03/1 432/0 4/1 04/2 18/4 5/0 35/0 LSD (5%)

موالر کلرید سدیممیلی80زنی در سطحهاي برنج براي صفات جوانهمقایسه میانگین ژنوتیپ- 6جدول
Table 6.  Mean comparison of rice genotypes for germination traits in 80mM level of NaCl

درصد 
یزنجوانه

سرعت 
یزنجوانه

وزن خشک 
چهشهیر
)گرمیلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی( م

تر وزن
چهشهیر
)گرمیلی(م

چهتر ساقهوزن
)گرمیلی(م

چهشهیطول ر
)متری(سانت

چهقهطول سا
)متری(سانت

صفات

ژنوتیپ
*22/72 *901/12 *0/19 *33/27 *0/67 *0/82 *2/4 *5/2 شصتک محمدي

*0/54 *125/0 *3/6 *67/7 *33/17 *33/35 *96/3 7/1 طارم جلودار
*0/65 4/11 *0/16 *33/25 *0/87 *67/124 51/3 *23/2 طارم محلی
*78/82 *02/18 *0/8 *7/12 *0/27 *3/67 8/3 34/1 21الین 
*44/69 12/12 *0/13 *0/13 *0/64 *3/48 *8/4 33/1 59الین 

*0/39 *1/4 *0/4 0/6 *0/21 *0/4 02/3 *04/1 99الین 
*55/80 *84/16 *0/8 *3/12 *0/49 *3/54 *5/4 *88/1 33الین 
*55/75 *63/15 *0/17 *0/15 *0/38 *0/135 63/3 56/1 113الین 
*78/41 *27/6 *0/2 *4/2 *0/8 *0/13 *73/1 *83/0 IR29

44/64 1/11 0/6 7/5 3/57 7/27 29/3 51/1 NONA BOKRA(شاهد)
*22/67 92/11 *0/7 *0/1 *0/11 *3/47 *3/4 *45/1 M614
*22/62 03/11 *3/5 *0/17 *7/26 *0/57 *11/2 *25/2 M618
*78/62 7/10 *0/5 *0/9 *0/11 *3/37 *68/2 *19/2 M181
*33/52 *95/6 *0/5 *0/16 *0/28 *0/5 *51/4 *1/2 M184
*22/52 *53/8 *0/4 *3/7 *0/95 *3/58 *94/1 *23/2 M185
*22/67 85/11 *0/8 *0/14 *0/5 *0/55 *07/4 31/1 M436

392/1 02/1 45/0 36/3 04/4 17/2 49/0 3/0 LSD (5%)
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ضرایب همبستگی ساده
ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان داد 

دار مشاهده شده تگی مثبت و معنیس) بیشترین همب8(جدول 
زنی با درصد مربوط به صفت سرعت جوانهدرصد1در سطح 

مستقیم افزایشي دهندهباشد و نشان) می89/0**زنی (جوانه
همچنین است.در یک رقم خاصزمان دو صفتو هم

چه با صفات تر ریشهدار میان وزنستگی مثبت و معنیهمب
) نشان72/0**زنی () و سرعت جوانه72/0**زنی (درصد جوانه

چه، سرعت دهنده آن است که افزایش جذب آب توسط ریشه
یابد از طرفی با توجه ها افزایش میزنی ژنوتیپو درصد جوانه

رصد ) با صفت د61/0**چه (به همبستگی میان طول ریشه
تر، هاي طویلها با ریشهتوان دریافت ژنوتیپزنی میجوانه

زنی بیشتري داشتند. مانند رقم شصتک محمدي درصد جوانه
چه و وزن چه و ساقهتر ریشهالزم به ذکر است صفات وزن

زنی رابطه مثبت چه که با صفت درصد جوانهخشک ساقه
ا صفت طول ساقهداري را نیز بدار دارند، همبستگی معنیمعنی

توان دریافت صفت چه در جهت مثبت نشان دادند درنتیجه می
زنی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر مثبت صفت درصد جوانه
باشد که با نتایج فرهمندفر و همکاران چه نیز میطول ساقه

درصدوسرعتمطابقت دارد. آنها گزارش نمودند کاهش) 7(
برعالوهشوريتنشکهستادلیل آناحتماال بهزنیجوانه
محیطدراسمزيفشارافزایشگیاه باعثدرمسمومیتایجاد

آبجذبصورتایندرکهشودمیریشه گیاهیابذراطراف
نظربهوسازدمیمواجهاشکالبارایا ریشهوبذرتوسط

وهایونبیشترحضوردلیلبهشوري،با افزایشکهرسدمی
هاي آنزیمفعالیتوغشاءنفوذپذیريبرآنهاهمچنین تأثیر

خروج همانکهزنیجوانهابتداییروندزنیجوانهبامرتبط
چه باشد با سرعت بیشتري انجام شده است.ریشه

هاي اصلیتجزیه به مؤلفه
هاي اصلی براساس نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه

تعداد زنی نشان داد که براساس هشت صفت در مرحله جوانه
درصد از تغییرات را 66/77دو مؤلفه توانستند در مجموع 

توجیه نمایند. نتایج نشان داد که تاکید مولفه اول روي طول 
چه، درصد و چه، وزن خشک ریشهچه، وزن تر ریشهریشه

زنی در جهت مثبت است به طوري که در سرعت جوانه
ه نمود درصد از تغییرات کل را توجی35/40مجموع مؤلفه اول 

). لذا بر مبناي این مؤلفه، صفات فوق مهم9(جدول 
ترین صفات در تحمل به شوري محسوب میشوند در نتیجه 

و L21هاي شصتک محمدي، براساس این مؤلفه ژنوتیپ
L59باشند. در مؤلفه دوم صفات طول ساقهتر میمتحمل

موالر کلرید سدیممیلی120طحزنی در سهاي برنج براي صفات جوانهمقایسه میانگین ژنوتیپ- 7جدول 
Table 7.  Mean comparison of rice genotypes for germination traits in 120mM level of NaCl

یزندرصد جوانه یزنسرعت جوانه چهشهیوزن خشک ر
)گرمیلی(م

وزن خشک 
چهساقه

)گرمیلی(م
چهشهیتر روزن
)گرمیلی(م

چهتر ساقهوزن
)گرمیلی(م

چهشهیطول ر
)متری(سانت

چهساقهل طو
)متری(سانت

صفات

ژنوتیپ
*67/71 *74/12 *33/6 *67/18 *0/41 *3/65 75/2 *45/1 شصتک محمدي
*67/42 *16/8 *33/1 *33/2 *0/6 *3/15 *31/2 *57/0 طارم جلودار

*0/60 19/10 *1/0 *2/6 *0/2 *0/16 *58/1 *98/0 طارم محلی
*8/72 *73/15 *0/7 *0/6 *0/34 *3/47 *06/2 *053/1 21الین 
*55/55 26/9 *0/6 *3/6 *0/41 *3/25 *00/5 *063/1 59الین 
*33/28 *33/8 *1/0 *1/0 *0/1 *7/2 *867/0 *263/0 99الین 
*33/58 28/10 *1/0 *0/5 *0/21 *0/31 28/3 *82/0 33الین 
*22/72 *15/13 *0/6 *0/5 *0/4 *0/27 *52/2 *72/0 113الین 
*62/23 *3/2 *1/0 *1/0 *0/1 *7/3 *897/0 *36/0 IR29

89/53 04/9 0/4 0/3 0/7 0/7 1/3 0/2 NONA BOKRA(شاهد)
*0/50 *18/2 *3/3 *1/0 *0/1 *3/1 *773/0 *207/0 M614
*22/42 *71/5 *1/0 0/3 *0/3 *3/8 31*/1 *197/0 M618
*78/37 *07/6 *1/0 *1/0 *0/8 *0/24 *07/2 *7/0 M181

*0/42 *46/4 0/4 *3/13 *0/13 *0/5 72/2 *26/1 M184
*55/55 08/9 *1/0 *1/0 *0/17 0/7 *18/1 *45/0 M185
*33/63 99/10 *0/6 0/3 *3/15 *0/18 16/3 *787/0 M436

42/2 8/0 52/0 2/1 61/0 178/1 52/0 3/0 LSD (5%)

مطالعهموردصفاتبینسادههمبستگیرایبض- 8جدول
Table 8. Simple correlation coefficients of evaluated traits

طول صفات
چهساقه

طول 
چهشهیر

وزن تر 3
چهساقه

وزن تر 
چهشهیر

وزن خشک
چهساقه

وزن خشک
چهشهیر

سرعت
یزنجوانه

درصد 
یزنجوانه

11
247/01
3**73/040/01
4*54/047/0**68/01
5**79/048/0**89/0**79/01
639/0*52/0*61/0*56/032/01
738/047/0*56/0**72/0*57/049/01
835/0*61/0*58/0**72/0*56/0*59/0**89/01

.درصد1و5سطح احتمالدردار به ترتیب معنی: **و *
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چه در زن خشک ساقهچه و وچه و ریشهتر ساقهچه، وزن
توان این اند. بنابراین میجهت مثبت بیشترین تاثیر را داشته

طور نتیجه گرفت که افزایش دو مؤلفه منجر به واکنش بهتر 
درصد اول مولفهدر شود. هاي برنج در شرایط شور میجوانه
میزان بیشتري را به خود اختصاص داده )922/0زنی (جوانه

وزن در عامل دوم . ي برخوردار استاست و از اهمیت بیشتر
. این دو مولفه بیشترین مقدار را دارا بودچه خشک ساقه

).9(جدولکنند درصد از تغییرات را توجیه می66/77
پالتنمایش باي

هاي برنج مورد مطالعه بر اساس پالت ژنوتیپنمایش باي
اي براي شناسایی بهترین صفت در مرحله گیاهچه8

دهد که ها و صفات براي تحمل به شوري نشان میپژنوتی
با توجه به صفات طول ریشه، طول 33و الین 59الین 

زنی در گروهی قرار ساقه، وزن خشک ساقه و درصد جوانه
تر به شوري ها متحملگرفتند که به نسبت به سایر ژنوتیپ

(شاهد حساس) IR29و 99). از طرفی الین 1هستند (شکل 
صفات وزن تر ساقه و ریشه و وزن خشک ریشه با توجه به

باشد.تر نسبت به شوري میها حساسنسبت به سایر ژنوتیپ

و صفات در شرایط تنش شوريها صفت براي شناسایی بهترین ژنوتیپ8هاي برنج مورد مطالعه بر اساس پالت ژنوتیپنمایش باي-1شکل 
Figure 1. Showing the biplot of rice genotypes based on 8 traits to identify the best genotype (s) and traits in salt

stress conditions

ايتجزیه خوشه
اي ارقام تحت تنش سطوح دندروگرام تجزیه خوشه

متفاوت شوري به روش وارد براي صفات مورد بررسی، 
ر گرفتند را در سه دسته قرا√n/2ها بر اساس رابطه ژنوتیپ
شامل باشند که متحمل به شوري میگروه اول .)2(شکل

، NONA BOKRA ،M436 ،M618 ،M185هايژنوتیپ
M614،M181 ،M184، طارم محلی و طارم جلودار، گروه

(شاهد حساس) که IR29و L99هاي دوم شامل ژنوتیپ
، L113هاي وتیپنگروه سوم شامل ژحساس به شوري بوده و 

L21 ،L59 ،L33باشد که با توجه و شصتک محمدي می

وم تحمل به شوريسگروه )2هاي بدست آمده (جدول داده
) نشان NONA BOKRAبیشتري نسبت به شاهد آزمایش (

دادند.
، 21هاي هاي شصتک محمدي و الینطور کلی ژنوتیپهب
از لحاظ تحمل به تنش در سطوح مختلف 33و 59، 113

زنی بودند. ها در آزمایش جوانهتیپشوري برتر از سایر ژنو
ها از سازوکار دیگري براي توان بیان داشت این ژنوتیپمی

ها نمایند. لذا از این ژنوتیپتحمل به تنش شوري استفاده می
هاي اصالحی استفاده نمود.   توان در سایر برنامهمی

مورد مطالعهصفاتبراياصلی هامؤلفهبهتجزیه- 9جدول
Table 9. Principle component analysis for evaluated traits

دوممؤلفهاولمؤلفهصفات
164/0886/0)ترمیسانت(چهطول ساقه

655/0282/0)متریسانت(چهشهیطول ر
430/0846/0)گرمیلیم(چهساقهر وزن ت

636/0638/0)گرمیلیم(چهشهیوزن تر ر
331/0900/0)گرمیلیم(چهوزن خشک ساقه

712/0251/0)گرمیلیم(چهشهیوزن خشک ر
846/0269/0یزنسرعت جوانه

922/0232/0)(%یزندرصد جوانه
7/26/1مقادیر ویژه

35/40301/37(%)نسبیواریانس
35/40661/77(%)واریانس تجمعی
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Figure2. Cluster analysis study on rice genotypes under salt stress
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Abstract
In order to evaluate the response of rice genotypes to salinity stress at germination stage an
experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with
three replications in Biotechnology La of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University (SANRU). Sixteen rice genotypes were evaluated at four salinity levels (0, 40, 80
and 120 mM). The results of variance analysis showed a significant effect of salinity on the
traits in different rice genotypes. According to the results of the mean comparison of the studied
traits, with increasing salinity from the control level to 40, 80 and 120 mM, all traits showed a
significant decrease. A simple correlation coefficient between the studied traits showed that the
highest positive and significant correlation was observed between germination rate with
germination percentage (r = 0.89). The results of the principal component analysis based on the
eight traits in the germination stage showed that the two components were able to justify
77.66% of total changes.The first component emphasized on root length, root fresh weight, root
dry weight, percentage and germination rate in positive direction.The cluster analysis of rice
genotypes under stress of different levels of salinity on the basis of studied traits showed that
L113, L21, L59, L33 and Shasttak Mohammadi genotypes in the third group had more salt
tolerance than control (NONA BOKRA). Regarding the analysis, Shultak Mohammadi and L21
genotypes in terms of tolerance to stress in different levels of salinity were superior to other
genotypes in this experiment and could be used in breeding programs.

Keywords: Cluster analysis, Germination, Principle component analysis, Rice, Salinity
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