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 های سدیم، پتاسیم و منیزیم بررسی  میزان عملکرد دانه  و وضعیت تجمع یون

 متحمل به شوری  حساس و (.Triticum aestivum L) های مختلف ارقام گندمدر بافت
 

 4و بابک ناخدا 3نژاد، قاسم محمدی2کسمایی، مهدیه آرام 1زادهامین باقی
 

 ، یشرفتهپ یو فناور یصنعت یلیتکم یلات، دانشگاه تحصیطیو علوم مح یشرفتهپ ی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژیوتکنولوژیب گروه یاردانش -3
 (amin_4156@yahoo.com)نویسنده مسوول: 

 یشرفتهپ یو فناور یصنعت یلیتکم یلاتدانشگاه تحص ،ارشد اصلاح نباتاتیآموخته کارشناسدانش -2
 باهنرکرماندانشگاه شهید  ،دانشیار -1

 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران -7
 31/31/34تاریخ پذیرش:           4/7/34تاریخ دریافت: .

  317تا   347صفحه: 
 

   چکیده
های مهورر در تحمهل سهازوکارتواند منجر بهه شناسهایی ارقام مختلف گندم به تنش شوری می بیوشیمیاییهای مطالعه واکنش   

 و بررسهی  تهاریر تهنش شهوری بهر عملکهرد دانههبررسهی همچنهین  گنهدم،شوری گردد. جهت شناسایی الگوی توزیع یونی در
صهورت یهک آزمهایش قیق مذکور بهه، مطالعه حاضر صورت گرفت. تحدر شرایط تنش شوریتاریرپذیری عملکرد از  توزیع یونی 

در مزرعهه در دو تکهرار  های کامل تصادفی با دو سطح شوری و شش رقم گندم متحمهل و حسهاسفاکتوریل در قالب طرح بلوک
منیهزیم  ،(K+(، پتاسهیم )Na+سدیم ) هایغلظت یون .انجام شد  1311-11پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی 

(2+Mg)  نسبت و+/K+Na خوشهه و ریشهه و همچنهین عملکهرد دانهه ههر بوتهه گیاه شامل پهنک برگ پرچمهای مختلف در بافت ، 
دار بودن برهمکنش شوری و رقم برای اکثر صفات مهورد ارزیهابی بهود. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده معنی .گیری شداندازه

در ریشهه همهه  K+داری کاهش یافت. با افزایش شوری، غلظت یون غلظت یون سدیم از ریشه به سمت اندام هوایی بطور معنی
داری کاهش یافت. غلظت منیزیم نیز در برگ، خوشه و ریشه در ارر تیمار شوری نسبت به تیمهار نرمهال کهاهش ارقام بطور معنی

با بیشترین مقدار ایهن  3مغان  داری مشاهده شد. رقمهای گیاه اختلاف معنیدر کل بافت K/+Na+در بین ارقام از نظر نسبت  یافت.
نسبت در خوشه و ریشه و رقم آرتا  با بیشترین مقدار در پهنک برگ، از لحاظ آماری در یک گروه و سایر ارقام در گروه دیگر قرار 

ههای بهرگ، خوشهه و ریشهه بیشهترین گرفتند. طبق نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ساده فنوتیپی، میزان یون سدیم در بافهت
دار را با عملکرد دانه در بوته نشان داد.  با توجه به کاهش عملکرد دانهه گنهدم در شهرایط تهنش شهوری، ستگی منفی و معنیهمب

توانهد در کهاهش خسهارات های مختلف از جمله انتخاب ارقام مقاوم و متحمل نسبت به تغییرات یونی میتنظیم توزیع یونی از راه
 ناشی از تنش شوری مورر باشد.

 
 های کلیدی: تنش شوری، غلظت یونی، عملکرد دانه،  تحمل شوریهواژ

 

 مقدمه
ندم از جمله محصولات زراعی مهم است که در بیشتر گ   

خشک و دارای مخصوصا مناطق خشک و نیمهمناطق کشور و 
گندم . گرددمحدودیت کمی و کیفی منابع آب کشت می

است و شوری باعث نسبت به شوری آب آبیاری نسبتا حساس 
ترین مهم های غیرزندهتنش شود.کاهش عملکرد گندم می

دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح عامل کاهش
شوری در بسیاری از مناطق (. خشکی و 32،31) جهان هستند
ترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان به جهان از مهم

روند، یک سازوکار مناسب در این زمینه، استفاده از شمار می
هایی است که بتوانند در چنین شرایط محیطی از تولید گونه

شوری کیفیت و عملکرد (. 37،77،11مطلوبی برخوردار باشند )
 دهدرا کاهش می و  محصولات باغی زراعیدانه گیاهان 

دسی  7)شوری به . گندم نان به طورنسبی تحمل (74،11)
دسی  4) نسبت به گندم دورومزیمنس بر متر( کمتری 

تحمل یکی از عوامل مهم در  (. 72،34)دارد  زیمنس بر متر(
مربوط به توانایی آنها  ،هاشوری در گندم نان و سایر گونه

  Na+بالای یون  (. غلظت23،11است ) Na+برای دفع 

تواند باعث کاهش فعالیت فتوسنتزی شود که در نهایت می
دهد میزان آسیمیلاسیون کربن و عملکرد دانه را کاهش می

(.  در این رابطه دو سازوکار اصلی تحمل شوری در 24،1،24)
های به اندام Na+گیاهان شامل  انتقال مقادیر پایینی از یون 

ها از در برگ Na+های بالای یون و تحمل غلظتهوایی 
های سلول است ها در داخل واکوئلطریق نگهداری یون

ها توسط ریشه، کاهش (. جلوگیری از جذب یون12،31،21)
ها به داخل گیاه از طریق غشای پلاسمایی سلول حرکت یون

ها از برگ به ریشه و حرکت آنها به ریشه، انتقال مجدد یون
 ترین راهکارهایی هستند که خارج از ریشه از مهمسمت 

ها و توانند منجر به محدودیت انتقال و تجمع نمک در انداممی
(. 33های حساس فتوسنتزی گیاه شوند )بخصوص اندام

های هوایی ها از ریشه به اندامجلوگیری از حرکت یون
های لگوم نیز مورد بررسی و حساس گیاه در برخی از گونه

(. برخی گیاهان قادرند با 23،21د قرار گرفته است )تایی
های پایینی مانع از ها و تجمع آنها در اندامنگهداری یون

و از این طریق  های حساس بالایی شوندانتقال آنها به اندام
  Na+عنوان مثال توقف یون منجر به تحمل شوری شوند. به

 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
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عاسٍکارّای ّا اس جولِ ّا ٍ غالف تزگ گزاطزر ریؾِ، تزگ

ّای هتحول تِ (. تزذی صًَتیپ49،34تحول ؽَری اعت )
Naؽَری، یَى 

ّای را اس اًسام َّایی زفغ ًوَزُ ٍ زر غالف +
ّای َّایی (. زفغ عسین اس اًسام8ًوایٌس )تزگ ًگْساری هی

ػٌَاى یکی اس عاسٍکارّای هْن تحول ؽَری زر ِگیاُ ًیش ت
( ؽٌاعایی ؽسُ اعت. تحول 36،16( ٍ جَ )23،21گٌسم )

ّای گیاّی تغتگی تِ تَاًایی آًْا تزای زفغ ؽَری زر گًَِ
Naیَى 

 کِ گیاّاى هتحول، اس تجوغ طَریزارز، تِ +
Naّای تاالی یَى غلظت

ٍیضُ زر پٌْک تزگ ِزر تزگ ت +
ػٌَاى یکی اس ِ(. زفغ عسین ت33،28ًوایٌس )جلَگیزی هی

ّای گٌسم ّگشاپلَئیس ًِعاسٍکارّای تحول ؽَری زر گَ
ّای اعت کِ گٌسم Dهزتثط تا یک جایگاُ صًی تز رٍی صًَم 

(. زر گیاّاى زارای تحول 21تتزاپلَئیس فاقس آى ّغتٌس )
Naّای ؽَری، یَى

+ ،Cl
- ٍK

زارای تَسیغ اًتراتی تَزُ ٍ  +
Naزفغ یَى 

Kّای زر حال رؽس ٍ افشایؼ یَى اس اًسام +
زر  +

ّای هشٍفیل تزگ هؾَْز اعت علَلّای هزیغتوی ٍ علَل
Na(. اگزچِ تیي هیشاى تحول ؽَری ٍ تجوغ یَى 51،4)

زر  +
( ّوثغتگی هٌفی 47( ٍ گٌسم زیپلَئیس )23ّای جَ )تزگ

زّس کِ غلظت یَى هؾاّسُ ؽسُ اعت، ٍلی ؽَاّس ًؾاى هی
Na

ّای گٌسم را تؼییي ّویؾِ تحول تِ ؽَری ّوِ تَزُ +
غلظت ًوک ٍ تحول ؽَری ( ٍ گاّی تیي 47کٌس )ًوی

ّا ًغثت تِ یَى ّا ٍ علَل(. اًسام7ّوثغتگی ٍجَز ًسارز )
Na

تاؽٌس. تٌَع صًتیکی زارای زرجِ تحول هتفاٍتی هی +
ّای تاالی ؽَری زر ّای هرتلف تِ غلظتتحول تافت

 (. تیي 5ّای زٍرٍم ٍ ًاى ٌَّس ًاؽٌاذتِ اعت )گٌسم
Naی زفغ یَى ّای گٌسم زٍرٍم اس ًظز تَاًایصًَتیپ

ٍ حفع  +
Kّای تاالی ًغثت

+
/Na

ّا تٌَع صًتیکی یافت ؽسُ زر تزگ +
Na(. ّوثغتگی هثثت تیي زفغ یَى 31اعت )

ٍ تحول  +
( ٍ عایز 6(، گٌسم ًاى )47ّای زیپلَئیس )ؽَری زر تیي گٌسم

( گشارػ 53،1،5ّای گیاّی ًظیز چغٌسر قٌس ٍ تزًج )گًَِ
تاالیی تیي هیشاى تحول ؽسُ اعت. ّوچٌیي ّوثغتگی 

Kؽَری تا تاال تَزى ًغثت
+
/Na

ّای گٌسم ٍجَز زر تزگ +
Naزّس زفغ یَى زارز کِ ًؾاى هی

ّا یکی اس اس تزگ +
Na(. ػالٍُ تز یَى 49) ّای تحول ؽَری اعتٍیضگی

، اس +
Kلحاظ جذب ٍ تجوغ یَى 

ّای گیاّی ًیش زر تیي گًَِ +
ّا تِ احتوال یي صًَتیپتفاٍت صًتیکی ٍجَز زارز. ایي تفاٍت ت

Naسیاز، ًتیجِ ثاًَیِ تٌَع صًتیکی زر جذب یَى 
اعت. تِ  +

Naػثارتی، تٌَع صًتیکی زر جذب یَى 
اثز هثثتی تز جذب  +

Kیَى 
Naّای ذَاّس زاؽت، سیزا جذب ٍ اًتقال یَى +

+ ٍK
+ 

گیزز ّای هؾاتِ صَرت هیّا یا ًاقلزر گیاُ اس طزیق کاًال
Na(. زر ّز حال تجوغ کوتز یَى 32،9)

زر تزگ تِ ذَتی  +
تا تحول ؽَری ّوثغتگی زارز ٍ هٌجز تِ تْثَز تحول 

Kگززز، ٍلی ایي ّوثغتگی تزای  هیشاى یَى ؽَری هی
یا  +

Kًغثت 
+
/Na

، افشایؼ زرجِ ؽَری(. تا 31تز اعت )پاییي +
Kهیشاى  هؼوَال

+  ٍMg
کٌس. هیزاری پیسا کاّؼ هؼٌی  + 

ّوکاراى زر رٍی ذززل  ٍضؼیت زر آسهایؼ قازریاى ٍایي 

(. زر 18( ًیش گشارػ ؽسُ اعت )Sinapis arvensis) ٍحؾی
افشایؼ ؽَری ( ًیش Seidlitzia rosmarinusگیاُ اؽٌاى )

ّای زر اًسام ّای پتاعین، کلغین ٍ هٌیشینعثة کاّؼ یَى
 ّای هٌیشینزاری تز تزاکن یَىؽَری اثز هؼٌیَّایی ؽس اها 

اس آًجایی کِ صفات  .(25ؽت )ٍ پتاعین زر ریؾِ ًسا
تیَؽیویایی هَرز اعتفازُ تزای اًتراب صرم پالعن هتحول تِ 

Naؽَری، ًظیز زفغ یَى 
Kٍ ًغثت  +

+
/Na

ًغثت تِ  +
صفات ػولکزز ٍ هازُ ذؾک کوتز تحت تاثیز ؽزایط هحیطی 

( ٍ ّوچٌیي تزرعی تیَؽیویایی تحول 54،31گیزًس )قزار هی
تز اعاط ایي صفات، تَیضُ ًغثت تِ ػولکزز ٍ هازُ ؽَری 

تز ٍ قاتل اػتوازتز تَزُ ٍ هست ذؾک زر هحیط ؽَر راحت
سهاى السم تزای زریافت پاعد تِ تٌؼ ؽَری تزای ایي 
صفات ًغثت تِ ػولکزز ٍ هازُ ذؾک کوتز اعت 

(، لذا ّسف اس ایي تحقیق تزرعی تیَؽیویایی جذب 37،31،32)
ّای هرتلف ّای پتاعین ٍ هٌیشین زر تافتٍ زفغ عسین ٍ یَى

تزذی ارقام گٌسم حغاط ٍ هتحول تِ ؽَری ٍ ارتثاط آى تا 
تغییزات هازُ ذؾک کل ٍ ػولکزز زاًِ ٍ زر ًْایت تحول 

 ؽَری ایي ارقام اعت. 
 

 هامواد و روش
 محل و نحوه اجرای آزمایش

زر هشرػِ تحقیقاتی فجز  1390ایي تحقیق زر پاییش عال     
زاًؾکسُ کؾاٍرسی زاًؾگاُ ؽْیس تاٌّز کزهاى اًجام ؽس. 
ؽؼ رقن گٌسم ًاى تا هیشاى تحول ؽَری هتفاٍت ؽاهل 

، عزخ ترن، گاعپارز، هاَّتی ٍ آرتا زر ایي 3تَراًی، هغاى 
ّای هطالؼِ هَرز تزرعی قزار گزفتٌس. تز اعاط ًتایج تزرعی

( تِ 39،19،20،33قثلی ارقام تَراًی، عزخ ترن ٍ هاَّتی )
( 39،2،19ٍ آرتا ) 3ػٌَاى ارقام هتحول ٍ ارقام گاعپارز، هغاى 

ػٌَاى ارقام حغاط تِ تٌؼ ؽَری زر ًظز گزفتِ ؽسًس. تِ ِت
هٌظَر اجزای ایي تحقیق، آسهایؼ تصَرت فاکتَریل زر قالة 

ّای کاهل تصازفی تا زٍ فاکتَر ٍ زر زٍ تکزار اجزا طزح تلَک
کلزیس  ds/m10) هل زٍ عطح ؽَریگززیس. فاکتَر اٍل ؽا

عسین ٍ ؽاّس( ٍ فاکتَر زٍم  ؽاهل ؽؼ رقن گٌسم ًاى زر 
ًظز گزفتِ ؽس. تِ هٌظَر تْیِ هحلَل تیوار ؽَری اس ًوک 
کلزیس عسین هؼوَلی اعتفازُ گززیس. تذٍر عالن ٍ ضسػفًَی 

ّای تؼثیِ ؽسُ  تِ اتؼاز زٍ زر پالت 1390ؽسُ زر آتاى هاُ 
تِ  هتزی 5/2 زر ّز پالت عِ ذط. ت ؽسًسهتز زر عِ هتزکؾ

اس یکسیگز زر ًظز گزفتِ ؽس. آتیاری  هتزعاًتی 50فاصلِ 
 ؽَری ّا تا هزحلِ گززُ افؾاًی تا آب هؼوَلی زارایپالت
ds/m 5/2  ِاًجام گزفت ٍ پظ اس ٍارز ؽسى گیاّاى تِ هزحل

 ّای تحت تٌؼ تا آب ؽَر تا ؽَریگززُ افؾاًی، پالت
ds/m10  تیوار ؽسًس. زر ّز تار آتیاری، هحلَل آب ًوک تا

EC=   ؽس ٍ هقسار ّسایت ّا زازُ هیتْیِ ؽسُ ٍ تِ پالت
عٌج هسل  ECالکتزیکی آب ذزٍجی زر ّز تار آتیاری تَعیلِ 

(ELMEIRONCC    هَرز ارسیاتی قزار گزفت تا ) 
 هَرز ًظز قزار تگیزًس.  ECّای تحت تٌؼ زر پالت
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 هاعملکرد و غلظت یون گیری انذازه
گیزی ػولکزد، گیاّاى بؼذ اس رعیذگی کاهل هٌظَر اًذاسُبِ  

هتزی ػوق خاک با ریؾِ خارج ؽذُ ٍ بِ  5/0در ّز پالت اس 
آسهایؾگاُ هٌتقل ؽذًذ. هیشاى ػولکزد داًِ ّز بَتِ، بَعیلِ 

 هٌظَر گیزی ؽذ. بِگزم اًذاسُ 001/0تزاسٍ با دقت 
ُ، یک هاُ ّای هختلف گیاّا در بافتگیزی غلظت یَىاًذاسُ

بَتِ اس ّز پالت  5پظ اس دعتیابی بِ غلظت ًْایی ؽَری، 
ّای بزگ پزچن، خَؽِ ٍ ریؾِ بَتِ ًوًَِ 5بزداؽت ؽذ. اس 

درجِ  75عاػت در درجِ حزارت  72گزفتِ ؽذ ٍ بِ هذت 
گزم اس ّز بخؼ گیاُ  1/0گزاد خؾک ؽذ. بذیي هٌظَر عاًتی

ًزهال  1/0اعتیک لیتز اعیذ هیلی 10ّای آسهایؼ با در لَلِ
 90عاػت در حوام آب گزم در  2هخلَط ٍ عپظ بِ هذت 

Naّای گیزی هیشاى یَىگزاد بزای اًذاسُدرجِ عاًتی
+ ،K

+ 
ٍMg

ّا تَعط گیزی یَىهَرد اعتفادُ قزار گزفتٌذ. اًذاسُ + 
 ICP ( Inductively Coupled Plasma – opticalدعتگاُ 

emission spectrometer ).ّوچٌیي ًغبت عذین  اًجام ؽذ
بزای تجشیِ  ّای هختلف هحاعبِ ؽذ.بِ پتاعین در بافت

 اس  Duncanّا بِ رٍػ ٍاریاًظ ٍ هقایغِ هیاًگیي دادُ
اعتفادُ  MSTATC افشارٍ ًزم 1/9ًغخِ  SASافشار ًزم

هحاعبِ    SPSSافشار ّوبغتگی بیي صفات با ًزم گزدیذ.
 ؽذ.

 
 نتایج و بحث 

 ات مورد بررسی در ارقام مختلفاثر تنش شوری بر صف
ًتایج حاصل اس تجشیِ ٍاریاًظ صفات هَرد بزرعی، ًؾاى    

داد کِ بزّوکٌؼ تٌؼ ؽَری با ارقام بزای کلیِ صفات هَرد 
بزرعی بِ جش ػولکزد داًِ در بَتِ، هیشاى عذین در بزگ 

(. اثز عادُ 1دار ؽذ )جذٍل پزچن ٍ هیشاى عذین در ریؾِ هؼٌی
ُ ؽَری بزای صفات هیشاى عذین در بزگ ٍ رقن ٍ اثز عاد

دار گزدیذ ٍ بزای صفت ػولکزد هیشاى عذین در ریؾِ هؼٌی
 (. 1دار ؽذ )جذٍل داًِ در بَتِ تٌْا اثز عادُ ؽَری هؼٌی

 عملکرد دانه 
هقایغِ هیاًگیي ػولکزد داًِ در بَتِ تحت اثز تیوار ؽَری   

اّؼ داؽتِ % ک35ًؾاى داد کِ ػولکزد داًِ در ؽزایط تٌؼ، 
(. عاسٍکارّایی کِ بَعیلِ آًْا ؽَری، هادُ 2اعت )جذٍل 

دّذ اس طزیق اثزات خؾک ٍ ػولکزد را تحت تاثیز قزار هی
ّا ٍ یا اثزات ٍیضُ اعوشی ًاؽی اس ؽَری در اطزاف ریؾِ

(. 35،32ؽًَذ )ّا حاصل هییًَی در اثز تجوغ ًوک در بزگ
Naدر ؽزایط تٌؼ ؽَری، غلظت یَى 

ؽِ رقن در خَ +
بیؾتزیي هقذار را بِ خَد اختصاؿ داد ٍ در  3حغاط هغاى 

رتبِ بؼذی ارقام حغاط گاعپارد ٍ آرتا قزار گزفتٌذ ٍ هیشاى 
یَى عذین در ارقام هتحول  ًغبت بِ ارقام حغاط پاییي تز 

کاّؼ ػولکزد داًِ ارقام حغاط در ؽزایط  (. لذا4)جذٍل  بَد
تز اس ی هْنؽَرتٌؼ  یاثزات اعوش دّذ،تٌؼ ًؾاى هی

Na یَى یضُاثزات ٍ
دّذ باؽذ. تحقیقات دیگز ًیش ًؾاى هیهی+

کِ در عطَح ؽَری پاییي تا هتَعط اثزات تٌؼ اعوشی بز 

رؽذ ؽذیذتز اس اثزات تٌؼ یًَی در داخل گیاُ اعت 
(40،26،33 .) 

 +Naغلظت یون 
ّا ٍ عذین کاتیَى اصلی اعت کِ با افشایؼ ؽَری در بافت   

یابذ. هقایغِ هیاًگیي غلظت یَى ی گیاّی تجوغ هیّااًذام
Na

ًؾاى داد کِ با افشایؼ  ds/m 10در عطح ؽَری  +
Naؽَری، غلظت یَى 

در اًذام سایؾی ٍ در عطح کل   +
یابذ )جذاٍل داری افشایؼ هیّای گیاُ بطَر بغیار  هؼٌیبافت

ّای گیاّی (. ًتایجی هبٌی بز اؽباع غلظت عذین اًذام2ٍ  4
( ٍ یا افشایؼ تجوغ آى در 34هَالر )هیلی 150َری در ؽ

)در گیاُ عَرگَم(  ّای َّایی در ؽَری باالتزریؾِ ٍ اًذام
( ًیش ٍجَد دارد. بیي ارقام اس لحاظ هیشاى افشایؼ تجوغ 50)

ای هؾاّذُ ؽذ ٍ غلظت ایي یَى عذین  تفاٍت قابل هالحظِ
بت ّای ارقام هتحول بِ ؽَری ًغػٌصز در عطح کل بافت

(. ارقام هتحول با جذب 3 تز بَد )جذٍلبِ ارقام حغاط پاییي
هقادیز کوی یَى عذین قادر ّغتٌذ تؼادل یًَی را بِ خَبی 

ّای حفع ًوایٌذ. در هطالؼاتی ًیش گشارػ ؽذُ کِ صًَتیپ
ًوایٌذ ٍ دارای تحول ؽَری تؼادل یًَی را بِ خَبی حفع هی

تٌؼ پاییي ًگِ هیشاى یَى عذین درٍى علَلی را در ؽزایط 
(. 48،41ؽَد )دارًذ کِ هٌجز بِ حفع تحول بِ ؽَری هیهی

Naهقایغِ هیاًگیي غلظت یَى 
ّای هختلف گیاُ در بافت +

ّای هختلف، ًؾاى داد کِ هیشاى جذب یَى عذین در بافت
هتفاٍت اعت. غلظت ایي یَى اس ریؾِ بِ عوت اًذام َّایی 

غلظت ایي یَى  ی کاّؼ یافت، ٍلی ّوچٌاىدار هؼٌیبطَر 
ّای هختلف اًذام َّایی ًغبت بِ ؽاّذ بیؾتز بَد در بافت
Na(. غلظت یَى 4 ٍ 3، 2)جذاٍل 

در بزگ پزچن ٍ ریؾِ در  +
باالتزیي هقذار بَد ٍ هقذار ایي یَى در اًذام سایؾی بِ ًغبت 
کوتز اس دٍ بافت دیگز بَد ٍلی غلظت باالی ایي یَى  در 

Na(. تجوغ یَى 4 ٍ 3، 2 )جذاٍل بزگ پزچن هؾاّذُ ؽذ
+  ٍ

ّای َّایی هوکي ّا در هقایغِ با اًذامًگْذاری آى در ریؾِ
اعت بؼٌَاى یک هکاًیشم تحول بصَرت حفع پتاًغیل السم 

ّا ٍ ّوچٌیي هحذٍد جْت جذب اعوشی آب بِ داخل ریؾِ
Naکزدى اًتؾار یَى 

(. 45،43بِ اًذام َّایی پیؾٌْاد ؽَد ) +
Naتغْین یَى 

ک بزگ پزچن ارقام حغاط هتفاٍت در پٌْ +
Naاس ارقام هتحول بِ ؽَری بَد ٍ ایي اختالف غلظت یَى 

+ 
ّای هختلف قابل هالحظِ بَد. در ایي عطح ؽَری در بافت

Naکٌتزل تجوغ یَى 
در ارقام هتحول بِ ؽَری بْتز بَد ٍ  +

Naتجوغ یَى 
بزابز بیؾتز اس  2در ارقام حغاط بِ ؽَری  +

هتحول هؾاّذُ ؽذ. تفاٍت در تجوغ یَى هقذار آى در ارقام 
Na

در اًذام َّایی )بزگ پزچن( بغتگی بِ تفاٍت در   +
Naبارگیزی یَى 

در آًٍذ چَبی ریؾِ ٍ یا هیشاى اًتقال یَى  +
Na

ّای َّایی دارد ٍ ایي تفاٍت در بیي اس ریؾِ بِ اًذام +
ارقام هَرد هطالؼِ بِ ٍضَح قابل هؾاّذُ بَد. با تَجِ بِ 

Naایغِ هیاًگیي ٍ هقایغِ تجوغ یَى جذٍل هق
ّا در ریؾِ +

Naبِ احتوال سیاد هیشاى بارگیزی 
در ارقام حغاط در  +

(. ایي تفاٍت 3اؽذ )جذٍل هقایغِ با ارقام هتحول بیؾتز 
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Naطًتیکی دس هیضاى تاسگیشی یَى 

ّا هٌجش تِ دس سیطِ +
Naتفاٍت طًتیکی دس اًتقال یَى 

ّا تِ اًذام َّایی ٍ تشگ +
Naًگْذاسی ٍ تجوع یَى  (.1ضَد )یه

دس غالف تشگ  +
Naغلظت یَى 

کٌذ. اسقام هتحول پٌْک تشگ سا کٌتشل هی +
Naداسای هقادیش کوتشی اص یَى 

دس پٌْک تشگ ّستٌذ ٍ  +
Naقسوت اصلی یَى 

تشگ پشچن سا سا دس غالف تشگ پشچن  +
دس سقن هتحول هاَّتی  عٌَاى هثال(. ت3ِ) کٌٌذًگْذاسی هی

Naای هحتَ
گشم هیلی 13/1دس پٌْک تشگ پشچن تِ هیضاى  +

تش گشم ٍصى خطک افضایص یافت دس حالی کِ هحتَای یَى 
Na

 5/7تِ هیضاى  1دس پٌْک تشگ پشچن  سقن حساع هغاى  +
عثاستی، غالف گشم تش گشم ٍصى خطک افضایص یافت. تِهیلی

Naتشگ دس اسقام هقاٍم، یَى 
کٌذ تا هیضاى سا ًگْذاسی هی +

Naجوع پائیي تشی اص یَى ت
دس پٌْک تشگ اتفاق تیافتذ. ایي  +

Naًحَُ تَصیع یًَی 
دس غالف تشگ دس هقایسِ تا پٌْک  +

( ًیض 1،18،83تشگ دس گیاّاًی ًظیش  گٌذم، رست ٍ جَ )
گضاسش گشدیذُ است. دس تحقیقی جْت اًتخاب اسقام هتحول 

ضذ  طًَتیپی یافت ّای گٌذم دٍسٍم،تِ ضَسی اص تیي طًَتیپ
Naکِ داسای تجوع پاییٌی اص 

دس پٌْک تشگ ٍ تشاتش تا هقذاس  +
آى دس گٌذم ًاى تَد ٍلی غلظت ایي یَى دس کل اًذام َّایی 
 تاالتش اص هقذاس آى دس گٌذم ًاى تَد. ایي ًتایج ًیض پیطٌْاد 

Naکٌذ کِ یَى هی
دس غالف تشگ ایي اسقام هتَقف ضذُ ٍ  +

(. تِ ّش حال تجوع 13،32ضَد )تِ پٌْک تشگ هٌتقل ًوی
Naهقادیش تاالتشی اص یَى 

دس سیطِ ٍ غالف تشگ دس هقایسِ  +
ّا تا پٌْک تشگ یکی اص ساصٍکاسّای تحول ضَسی دس گشاع

کٌٌذُ تحول تٌص ضَسی دس ایي است ٍ یکی اص عَاهل تعییي

Naگیاّاى است تا اًتقال یَى 
ّای تِ داخل سلَل +

دس حال سضذ هحذٍد  ّای فعال هشیستویفتَسٌتضی ٍ تافت
ّا دس تافت غالف تشگ، تِ عالٍُ ( ٍ ًگْذاسی یَى38ضَد )
Naدفع 

ّای حساع فتَسٌتضی سا تا ّا، تافتاص پٌْک تشگ +
ًوایذ. حذ هوکي اص اثشات ًاضی اص سویت یًَی هحافظت هی

Naتش اساع ًتایج حاصل اص ایي آصهایص ًیض یَى 
تطَس  +

یاتذ ٍ عذم ّا تجوع هیتشجیحی دس غلظت تاالیی دس سیطِ
Naتجوع تاالی یَى 

دس پٌْک تشگ پشچن اسقام هتحول  +
دّذ کِ تِ احتوال صیاد سیطِ تِ عٌَاى یکی اص هَاًع ًطاى هی

Naهْن جْت جلَگیشی اص اًتقال یَى 
تِ اًذام َّایی ٍ  +

(. تغییشات تشگ اسقام 18،1،38،37کٌذ )ّا عول هیپٌْک تشگ
هقاٍم تسیاس تیطتش است ٍ دس اسقام حساع ًیض ًسثت تِ اسقام 

ّای سذین ٍ کلش تِ تخص َّایی، تاعث حساع، ساّیاتی یَى
(.  دلیل تغییش دس 11،3) ضَدافضایص عشض تشگ پشچن هی

اسقام حساع سا تِ عذم ٍجَد ساصٍکاس حزف هشتَط داًستِ اًذ 
 اًذ کِ تِ دلیل ٍجَد ساصٍکاس حزف دس ٍ عٌَاى کشدُ

ّای ساُ یافتِ تِ تخص َّایی گیاُ دٍتاسُ ىّای هقاٍم، یَسقن
ضَد تا تذیي صَست حتی االهکاى اص تِ سیطِ تشگشداًذُ هی

ّای سذین ٍ کلش جلَگیشی ضَد. تا تَجِ تِ اثشات هخشب یَى
تَاى ًتیجِ گشفت کِ سقن هقاٍم هاَّتی هَاسد رکش ضذُ هی

 ّای سذین سا دس خَد اًثاضتِتَاًذ هقادیش صیادی اص یَىهی
ّا سا تِ تخص َّایی گیاُ ًذّذ ٍ ساصد ٍ اجاصُ عثَس ایي یَى

 ّای َّایی خَد سا اص اثشات سوی ایي تذیي تشتیة تخص
 ّا هصَى ًگِ داسد.  یَى

 
 



 

 
 هیاًگیي هربعات حاصل از تجسیِ ٍاریاًس صفات هَرد ارزیابی -1جذٍل 

Table  . Mean squares obtained from analysis of variance of studied traits 
    هیاًگیي هربعات     

 پرچن هیساى هٌیسین در برگ هیساى پتاسین در ریشِ هیساى پتاسین در خَشِ پرچن هیساى پتاسین در برگ هیساى سذین در ریشِ هیساى سذین در خَشِ پرچن هیساى سذین در برگ df هٌابع تغییر

 تکرار
 شَری
 رقن

 شَری×رقن
 خطا
CV 

1 
1 
5 
5 
11 
- 

368/0 
**48/41 
*47/6 

49/3 
202/1 

66/25 

22/1 
**22/31 
*94/1 
*93/2 

45/0 
9/17 

3/0 
**03/39 
*86/5 

55/2 
95/0 
01/27 

29/3272 
*06/8861 
**71/16365 
**74/17699 

51/1056 
06/16 

58/298 
**44/9968 
**43/19023 

**47/4955 
12/172 

93/6 

08/362 
*38/7945   
**44/14592 
*53/6890 

11/1131 
77/17 

18/5 
**9/264 
**86/129 
*34/62 

04/10 
91/11 

      
 هیاًگیي هربعات حاصل از تجسیِ ٍاریاًس صفات هَرد ارزیابی -1 اداهِ جذٍل

Continue Table . Mean squares obtained from analysis of variance of studied traits 
 ّر بَتِداًِ  عولکرد ًسبت سذین بِ پتاسین در ریشِ اسین در خَشًِسبت سذین بِ پت پرچن ًسبت سذین بِ پتاسین در برگ هیساى هٌیسین در ریشِ هیساى هٌیسین در خَشِ df هٌابع تغییر

 تکرار 
 شَری  

 رقن     
 شَری×رقن 

 خطا 
CV 

1  
1 
5   
5   
11 
- 

78/11 
*36/81  
**72/103  

**14/76  
54/5  
42/9 

35/3 
**82/96 
**6/106 
**37/47 

56/4 
71/7 

0000019/0  
**00199/0  
  **00059/0   

  *0002/0    
  000052/0   

  51/28 

*000077/0  
 **0028/0   
 **00054/0   
 **0006/0   
 000015/0   

 49/15 

000044/0  
 **0026/0   
 **00079/0  

  *00035/0    
 000064/0  

  38/34 

*29/105 
*89/333 

33/6 
13/4 
604/1 
68/18 

 
 ُ شَری برای صفات هَرد ارزیابیهقایسِ هیاًگیي اثرات ساد -2جذٍل 

Table  . Comparison of mean simple effects of salinity for evaluated traits 
 ّر بَتِ عولکرد داًِ هیساى سذین در ریشِ پرچن هیساى سذین در برگ تیوار
 ًرهال
 شَری

b96/2 
a59/5 

b33/2 
a88/4 

a45/8 
b11/5 

 
 ُ رقن برای صفات هَرد ارزیابیهقایسِ هیاًگیي اثرات ساد -3جذٍل 

Table  . Comparison of mean simple effects of the cultivar for the evaluated traits 
 هیساى سذین در ریشِ پرچن هیساى سذین در برگ رقن

 بَراًی
   3هغاى 

 سرخ تخن 
 گاسپارد  

 هاَّتی
 آرتا

c76/2 
a   19/6 
bc27/3 
ab69/4 
bc69/3        
ab03/5 

bc0016/3 
a66/5 

bc08/3 
ab41/4 
c 34/2  

bc13/3 
 ی ًذارًذدار هعٌیتفاٍت  5در ّر ستَى هیاًگیي ّایی کِ دارای حذاقل یک حرف هشترک ّستٌذ بر اساس آزهَى داًکي،  در سطح احتوال %

ت تجوع یَى
ضعی

ی  هیساى عولکرد داًِ  ٍ ٍ
بررس

ی سذین، پتاسین ٍ هٌیسین در ب
ّا

ت
اف

ف ارقام گٌذم
ی هختل

ّا
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 ٔمایؿٝ ٔیاٍ٘یٗ  تطای تطٕٞىٙف ضلٓ زض قٛضی زض ٔٛضز نفات ٔٛضز اضظیاتی -4 خسَٚ
Table  . Comparison of mean for cultivar interaction in salinity for evaluated traits 

 

 ضلٓ تیٕاض
ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 

 ذٛقٝ
ٔیعاٖ پتاؾیٓ زض 

 پطچٓ تطي
ٔیعاٖ پتاؾیٓ زض 

 ذٛقٝ
ٔیعاٖ پتاؾیٓ زض 

 ضیكٝ
 ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ زض تطي

 پطچٓ
ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ زض 

 ذٛقٝ
ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ زض 

 ضیكٝ
پتاؾیٓ ٘ؿثت ؾسیٓ تٝ 

 پطچٓ زض تطي
٘ؿثت ؾسیٓ تٝ پتاؾیٓ 

 زض ذٛقٝ
٘ؿثت ؾسیٓ تٝ پتاؾیٓ 

 زض ضیكٝ

 ٘طٔاَ

تٛضا٘ی     
    3ٔغاٖ 

ؾطخ ترٓ        
 ٌاؾپاضز
 ٔاٞٛتی

 آضتا

de939/2          
e446/2           
e161/2            
e106/2           
de139/3              
de751/2 

cd 8/122          
cd169              

a8/383           
cd3/144         
a3/370              
cd2/144 

c4/175            
c2/183              
a4/382                       
c3/177           
d5/137                
c8/201 

bc212              
cd1/149               
a8/389                
cd8/151             

bcd169               
bcd4/173 

bcd03/25                
a48/37               
ab58/30               
a94/35                  
cd77/22              
bc74/27 

def30/23             
ab20/32         
g59/15                   
a55/36                 

bcd07/28           
cde18/25 

cde23/26               
a50/37                  
bc66/30                  
ab71/34                  
efg96/21       
cd18/27 

d01499/0           
cd02079/0           

d007505/0        
cd02161/0               

d008699/0           
cd02303/0 

de01688/0                 
def01335/0                

f005649/0                    
ef01188/0                    
d02282/0                         

def01363/0 

cd01066/0            
cd02054/0          

d006353/0          
cd01983/0             
cd01088/0            
cd009427/0 

 قٛضی

تٛضا٘ی     
    3ٔغاٖ 

ؾطخ ترٓ        
 ٌاؾپاضز
 ٔاٞٛتی

 آضتا

de163/3         
a188/7             
cd206/4         
bc083/5            
cde675/3        
ab914/5 

b7/259          
bc9/189             
bc8/190             

bcd4/183       
cd9/175                                
d2/104 

c5/205            
e3/105              
b8/269                   
d4/138               
c1/194          
e83/99 

cd 5/144                         
d9/107            
bc2/212              
cd4/174          
b5/236            

bcd1/178 

de13/18               
bcd68/24           
cd30/21             

bcd11/25                
e75/13                   
a71/36 

fg34/19            
efg76/20           
def10/23                  
bc98/28                             
g27/15                         
ab35/31 

fg93/19                
c36/29                   

def81/23       
cde76/25                     
g64/18                          
a64/36 

d01464/0          
b04768/0            
cd02109/0            
bc03440/0           
cd02361/0             
a06449/0 

de01539/0                  
a06814/0                      
de01609/0                
c03669/0                

de 01880/0        
b05926/0 

bc02657/0                  
a07743/0                  

cd01983/0           
b03996/0                   
cd01259/0      
bcd02586/0 

 زاضی ٘ساض٘ستفاٚت ٔؼٙی 5ٞایی وٝ زاضای حسالُ یه حطف ٔكتطن ٞؿتٙس تط اؾاؼ آظٖٔٛ زا٘ىٗ،  زض ؾغح احتٕاَ %زض ٞط ؾتٖٛ ٔیاٍ٘یٗ
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 180..............................................................  ٛای ّرتَف ارقاُ ىٖسُفتٛای سسیِ، پتاسیِ ٗ ّٖیشیِ زر تاتزرسی  ّیشآ عَْنزز زإٚ  ٗ ٗضعیت تجْع ی٘ٓ

 
 +Kغلظت یون 

Kّقایسٚ ّیإيیٔ غَظت ی٘ٓ    
زسی  10زر سطح ض٘ری  +

Kسیْٖس تز ّتز ٕطآ زاز مٚ تا افشایص ض٘ری غَظت ی٘ٓ 
+ 

زاری ٚ ارقاُ تجش ّاٛ٘تی ٗ آرتا تط٘ر ّعٖیزر ریطٚ ْٛ
ٛای ىیاٙ (. ّقایسٚ ّیإيیٔ تافت3ماٛص یافت )جسًٗ 

Kٕطآ زاز مٚ غَظت 
ٛای ٛ٘ایی اس ریطٚ تٚ سْت تافت +

 ای مٚ زر تیٔ زاری افشایص یافتٚ است، تٚ ىٕ٘ٚتط٘ر ّعٖی
تزیٔ ٛای ىیاٛی زر امثز ارقاُ، عّْ٘ا ریطٚ زارای پاییٔتافت
Kآ ی٘ٓ ّیش

ت٘ز. ىشارش ضسٙ است مٚ زر ارقاُ ّتحٌْ  +
تٚ ض٘ری ىیاٙ ج٘، تحٌْ ض٘ری زر ارتثاط تا ت٘إایی ىیاٙ 

Naجٜت تسٜیِ ی٘ٓ 
ٛا ٗ ٕیش تٚ زاذٌ تزه ٗ غالف تزه  +

Kتسٜیِ ی٘ٓ 
ٛای زر حاً رضس است تٚ زاذٌ تافت +

K(. ماٛص غَظت ی٘ٓ 49،4)
زر ضزایط تٖص ض٘ری زر  +

(. غَظت تسیار 49یش ىشارش ضسٙ است )ج٘ ٕ ریطٚ ىیاٙ
Naتاالی ی٘ٓ 

Kٛا اس جذب ی٘ٓ زر ریطٚ +
 جَ٘ىیزی  +

Naمٖس. ْٛچٖیٔ ىشارش ضسٙ است مٚ جذب ی٘ٓ ّی
تٚ  +

Kضست تا جذب ی٘ٓ 
مٖس ٗ سثة ماٛص جذب رقاتت ّی +

Kی٘ٓ 
(. عالٗٙ تز ایٔ، افشایص غَظت 43ض٘ز )زر ریطٚ ّی +

K
زر تزه تزذی اس ىیاٛآ تحت تٖص ض٘ری ٕیش ّطاٛسٙ  +

K(. اىزچٚ غَظت ی٘ٓ 24ضسٙ است )
 زر سطح مٌ  +

ٛا تا افشایص سطح ض٘ری ٛای ىیاٙ ٗ یا تزذی اس تافتتافت
Kماٛص یافت ٍٗی تٚ ط٘ر مَی ی٘ٓ 

ّْٜی زر  ٕقص +
K(. تا ت٘جٚ تٚ ٕقص ی٘ٓ 10ْٕایس )تحٌْ تٚ تٖص ایفا ّی

+ 
رسس تاسزاری جذب ایٔ ی٘ٓ سإس، تٚ ٕظز ّیزر مٖتزً ت٘رص

 (. 43مٖس )اس رضس جَ٘ىیزی ّی
 + Mgغلظت یون 

غَظت ی٘ٓ ّٖیشیِ زر تیْار ض٘ری ٕسثت تٚ تیْار ٕزّاً    
عّْ٘ا ماٛص یافت. ّیشآ ماٛص غَظت ّٖیشیِ زر تیْار 

زرصس ٗ زر ارقاُ ّتحٌْ  40ض٘ری زر  ارقاُ حساس، حسٗز 
زر آسّایطی ٕطآ  2008جی زر ساً زرصس ت٘ز. ىز 50حسٗز 

زاز مٚ تا افشایص ض٘ری غَظت ّٖیشیِ زر إساُ ٛ٘ایی ٗ 
یاتس ٗ تا افشایص ض٘ری ّیشآ جذب ریطٚ ىَزٕو ماٛص ّی

 10ّٖیشیِ ماٛص یافت، ٍٗی تا افشایص سطح ض٘ری تا 
ds/m  ّیشآ ّٖیشیِ جذب ضسٙ ت٘سط ریطٚ زر ىیاٙ ثاتت

آ ّٖیشیِ ریطٚ ّطاٛسٙ ٕطس ٕيٚ زاضتٚ ضس ٗ ماٛطی زر ّیش
ٛا اس ٕظز غَظت ّٖیشیِ زر تزه، (. اذتالف تیٔ صٕ٘تیپ22)

(. ٕتایج حاصٌ ٕطآ زاز 1ت٘ز )جسًٗ  زار ّعٖیریطٚ ٗ ذ٘ضٚ 
مٚ تٖص ض٘ری ّ٘جة ماٛص رضس ٗ جذب عٖصز ّٖیشیِ 

ّحققـیٔ تـز ایـٔ تاٗرٕس مٚ تیٔ ّٖیشیِ تا مَسیِ ٗ  ض٘ز.ّی
ی جذب رٗی غطای ریـطٚ رقاتـت ٛاپتاسیِ تزای ّحٌ

ّعتقسٕس مٚ غَظت تاالی ( إٜٓا ْٛچٖیٔ 18،6)ٗجـ٘ز زارز 
ّٖیشیِ زر ذاك ّْنٔ است تـا ایجاز مْث٘ز مَسیِ زر ىیاٙ، 
 سثة ماٛص تحٌْ آٓ تٚ ضـ٘ری ض٘ز. زر ساٍٜای اذیز، تٚ

ٛـای سیزسّیٖی، سطح ٗ رٗیـٚ اس آبزٍیٌ اسـتفازٙ تـی
ت٘آ ضست ماٛص یافتٚ است مٚ ّی میفیت ایٖيٕ٘ٚ آتٜا تٚ

ذ٘رزٓ تعازً ّیآ عٖاصـز ّٖیـشیِ ٗ مَسیِ تٚ ٕفع تٚ تزِٛ
 (.18ّٖیشیِ اضارٙ مزز )

 +K+/Naنسبت 

K ّقایسٚ ّیإيیٔ سط٘ح ض٘ری تزای ٕسثت   
+/Na

ٕطآ  +
ٛای ىیاٛی زاز مٚ تا افشایص ض٘ری، ایٔ ٕسثت زر امثز تافت

زاری افشایص یافت. تیٔ ٗ زر ْٛٚ ارقاُ تط٘ر تسیار ّعٖی
Kارقاُ اس ٕظز ٕسثت 

+/Na
 ٛای ىیاٙ اذتالف زر مٌ تافت +

تا تیطتزیٔ ّقسار زر  3ی ّطاٛسٙ ضس ٗ رقِ ّغآ زار ّعٖی
ذ٘ضٚ ٗ ریطٚ ٗ رقِ آرتا زر پٜٖل تزه تا تیطتزیٔ ّقسار 
ایٔ ٕسثت اس ٍحاظ آّاری زر یل ىزٗٙ ٗ سایز ارقاُ زر ىزٗٙ 

ط٘ر مَی ماٛص ایٔ ٕسثت اس تٚ (.4 ًٗ)جسزیيز قزار ىزفتٖس 
ریطٚ تٚ سْت إساُ ٛ٘ایی ماّال ّطٜ٘ز ت٘ز مٚ زٍیٌ اصَی 

Naایٔ ماٛص، افشایص ّیشآ تجْع ی٘ٓ 
زر تافت ٛ٘ایی  +

Kْٛزاٙ تا ماٛص تجْع ی٘ٓ 
ٛا ت٘ز. ارقاُ زر ایٔ تافت +

ّتحٌْ تٚ ض٘ری ٕظیز ت٘رإی، سزخ ترِ ٗ ّاٛ٘تی ٕسثت 
زاری س زر ضزایط تٖص تٚ ط٘ر ّعٖیتٚ سایز ارقاُ حسا

Naّقازیز پاییٔ تزی اس تجْع ی٘ٓ 
ٗ ّقازیز پاییٖی اس  +

Kٕسثت 
+/Na

را زر تزه پزچِ ٕطآ زازٕس ٍٗی تغییزات  +
Kچٖسإی زر غَظت ی٘ٓ 

تزه پزچِ ایٔ ارقاُ حاصٌ ٕطس.  +
Kتیٔ ٕسثت  زار ّعٖیٗج٘ز ْٛثستيی ّثثت ٗ 

+/Na
+  ٗ

Naغَظت ی٘ٓ 
٘ضٚ ٗ زر ریطٚ ٗ عسُ ٗج٘ز زر تزه، زرذ +

Kتا غَظت ی٘ٓ  زار ّعٖیْٛثستيی 
 ( ٕطآ 5)جسًٗ   +

Naزٛس مٚ ّیشآ تجْع ی٘ٓ ّی
عاٌّ اصَی تاال ت٘زٓ  ،+

Kایٔ ٕسثت ت٘زٙ ٗ ّستقٌ اس غَظت ی٘ٓ 
است. افشایص  +

Naغَظت ی٘ٓ 
Kٗ افشایص  +

+/Na
زر پاسد تٚ تٖص  +

(. زر ىٖسُ 50،48ض٘ری زر ّٖاتع ّتعسزی ىشارش ضسٙ است )
ّطرص ضسٙ است مٚ تحٌْ ض٘ری زر ارتثاط تا إتقاً 

Naّقازیز پاییٖی اس 
تٚ تافت ٛ٘ایی ْٛزاٙ تا حفع ٕسثت  +

Kپاییٔ 
+/Na

عثارتی زر ارقاُ زارای (. ت49،23ٚاست ) +
Naتحٌْ ض٘ری ّیشآ تجْع مْتز ی٘ٓ 

ٗ حفع ٕسثت  +
Kپاییٔ 

+/Na
 عٖ٘آ ضاذصیٛای ج٘آ ىیاٙ تٚزر إساُ+

(. 49،33ض٘ز )جٜت تٜث٘ز تحٌْ ض٘ری استفازٙ ّی
زار تیٔ عَْنزز زإٚ ت٘تٚ تا ّیشآ ْٛثستيی ّٖفی ٗ ّعٖی

( -728/0( ٗ ریطٚ )-889/0(، ذ٘ضٚ )-781/0سسیِ تزه )
Naزٛس مٚ زفع ٕطآ ّی

تزیٔ عٖ٘آ ینی اس ِّٜتٚ +
ساسٗمارٛای تحٌْ ض٘ری ت٘زٙ ٗ تاعث حفع فعاٍیت 

ت تٍ٘یس ّازٙ ذطل تیطتز ٗ ْٛچٖیٔ فت٘سٖتشی تاال جٜ
ٛا تٚ إساُ سایطی ٗ زإٚ زر تاّیٔ ّ٘از پزٗرزٙ السُ اس تزه

ىززز طی ّزاحٌ قثٌ اس ىززٙ افطإی ٗ پز ضسٓ زإٚ ّی
زار تیٔ عَْنزز زإٚ ٗ ّیشآ (. ْٛثستيی ّٖفی ٗ ّعٖی32)

Naتجْع 
(. 5( ّطاٛسٙ ضس )جسًٗ r=-728/0زر ریطٚ ) +

Naیٔ ّیشآ تجْع ْٛثستيی ّٖفی ت
ٗ تحٌْ ض٘ری اس  +

ٍحاظ عَْنزز زإٚ زر ایٔ تحقیق، ىشارش سایز تحقیقات را 
(. تا ت٘جٚ تٚ ماٛص 54،1،39زٛس )ّ٘رز تاییس قزار ّی

عَْنزز زإٚ ىٖسُ زر ضزایط تٖص ض٘ری، تٖظیِ ت٘سیع یٕ٘ی 
ٛای ّرتَف اس جَْٚ إتراب ارقاُ ّقاُٗ ٗ ّتحٌْ اس راٙ

ت٘إس زر ماٛص ذسارات ٕاضی اس یٕ٘ی ّی ٕسثت تٚ تغییزات
 تٖص ض٘ری ّ٘ثز تاضس.

 



 

 
 
 

 ٔمازیط ضطایة ٕٞثؿتٍی زض نفات ٔٛضز اضظیاتی -5خسَٚ 
Table  . Values of correlation coefficients in evaluated traits 

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض  نفت
 پطچٓ تطي

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 
 ذٛقٝ

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 
 ضیكٝ

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 پطچٓ زض تطي

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 زض ذٛقٝ

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 زض ضیكٝ

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 زض تطي پطچٓ

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 زض ذٛقٝ

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 زض ضیكٝ

K+/Na+   زض
 تطي پطچٓ

K+/Na+  زض
 ذٛقٝ

K+/Na+  زض
 ضیكٝ

ػّٕىطز زا٘ٝ ٞط 
 تٛتٝ

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 
 پطچٓ تطي

1 **875/0 312/0 111/0 422/0 437/0- *645/0 564/0 *607/0 **835/0 **933/0 **887/0 **781/0- 

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 
 ذٛقٝ

 1 362/0 176/0 485/0 412/0- 562/0 370/0 498/0 **830/0 **949/0 **821/0 **889/0- 

ٔیعاٖ ؾسیٓ زض 
 ضیكٝ

  1 **938/0 **923/0 436/0- *641/0 522/0 *608/0 *691/0 **823/0 **963/0 **728/0- 

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 پطچٓ تطيزض 

   1 **876/0 479/0 451/0- 360/0- 360/0- *581/0- 298/0- 196/0- 281/0 

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 زض ذٛقٝ

    1 **838/0 206/0- 302/0- 188/0- *628/0- *698/0- 515/0- 507/0 

ٔیعاٖ پتاؾیٓ 
 435/0 -570/0 -467/0 -415/0 -426/0 -274/0 -392/0 1      زض ضیكٝ

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 تطي پطچٓ زض

      1 **710/0 **971/0 566/0 462/0 *624/0 566/0- 

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 زض ذٛقٝ

       1 *629/0 470/0 388/0 497/0 330/0- 

ٔیعاٖ ٔٙیعیٓ 
 زض ضیكٝ

        1 487/0 421/0 *630/0 474/0- 

K+/Na+  زض
 تطي پطچٓ

         1 **884/0 *611/0 *695/0- 

K+/Na+  زض
 ذٛقٝ

          1 **802/0 **775/0- 

K+/Na+  زض
 ضیكٝ

           1 *660/0- 

ػّٕىطز زا٘ٝ 
 ٞط تٛتٝ

            1 
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 182..............................................................  ٞای ٔرتّف اضلاْ ٌٙسْٔٙیعیٓ زض تافتٞای ؾسیٓ، پتاؾیٓ ٚ تطضؾی  ٔیعاٖ ػّٕىطز زا٘ٝ  ٚ ٚضؼیت تدٕغ یٖٛ
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Abstract 
     Study of biochemical reactions of wheat cultivars to salinity stress can lead to identification 
of effective mechanisms for salinity tolerance. To determine the ion distribution pattern in 
wheat, and the effects of salinity stress and ion distribution on grain yield, this study was carried 
out. This research was conducted in a factorial experiment with two levels of salinity and six 
tolerant and sensitive wheat cultivars in two replications at research field of Shahid Bahonar 
University of Kerman on growing season of 2011-2012. The concentration of sodium (Na +), 
potassium (K +), magnesium (Mg2 +) ions and Na + / K + ratio in different tissues of the plant, 
including flag leaf, spike and root, and grain yield of each plant, were measured. The results of 
analysis of variance showed that the interaction effects of salinity on the cultivars were 
significant in most of the traits. The concentration of sodium ions from the roots to the shoots 
decreased significantly. With increasing salinity, K + concentration in root of all cultivars 
decreased significantly. Magnesium concentrations in leaf, spike and root decreased in salinity 
treatment compared to normal treatment. There was a significant difference between the 
cultivars in terms of Na+ / K+ ratio in all tissues and Moghan3 cultivar with the highest ratio in 
spike and root and Arta cultivar with the highest amount in flag leaf, were statistically in one 
group and other cultivars in the other group. According to the results of simple phenotypic 
correlation analysis, the sodium ion content in leaf, spike and root tissues had the highest and 
negative correlation with grain yield per plant. Regarding the reduction of wheat grain yield 
under salt stress conditions, one way to reduce the damage caused by salinity stress is through 
ion distribution regulation which can be done in different ways, including selection of tolerant 
and resistant cultivars against ionic changes.  
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