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 گندم در پاسخ به سطوح شوري ارقام مختلفمقايسه 
 

 احمد نظامي ،مرتضي گلداني، فربي بي الهه موسوي

  دانشگاه فردوسي مشهد  ،دانشكده كشاورزي ،گروه زراعت و اصالح نباتات 
e.moosavifar@yahoo.com 

   
 چكيده

 رقم 10دراي به نژادي، تنوع ژنتيكي مقاومت به تنش همعرفي ارقام مقاوم به شوري و استفاده از آنها در برنامهبه منظور  
بهار، پارس، پيشگام و  سايونز، ارگ، بم، پيشتاز، الوند، كاسكوژن،( رقم 10مطالعه با اين طي آزمايشي بررسي گرديد.  گندم

هاي بلوكبه صورت فاكتوريل در قالب طرح ) كلريد سديم دسي زيمنس بر متر 9و  7،  5، 0،3سطح شوري ( 5 در) سيوند
 اجرا شد. 1391-92ي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحقيقاتي دانشكده گلخانهدر تكرار  3كامل تصادفي با 

تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه، تعداد دانه در سنبله، وزن  ارتفاع بوته، وزن خشك و حجم ريشه، صفات
داري به طور معني بوتهگيري شده در با افزايش تنش شوري كليه صفات اندازه نتايج نشان داد كهگيري شد. دانه در بوته اندازه

را بوته در و وزن دانه دانه در بين ارقام نيز رقم كاسكوژن بيشترين ارتفاع بوته، وزن خشك و حجم ريشه و تعداد كاهش يافت. 
نسبت به ديگر ارقام براي رشد در شرايط آب و خاك شور رسد كه رقم كاسكوژن مجموع چنين به نظر ميدارا بود. در 

 تر باشد.مناسب
 

 گندم، دانه اجزاي عملكردعملكرد و  خصوصيات مورفولوژيك،رقم،  ،تنش شوري كلمات كليدي:
 

 مقدمه
 درصد 78تا  61 حاصله از گندم انن مصرف با .دهدمي تشكيل كشورهاي جهان از بسياري در را مردم اصلي غذاي گندم

 غذا كنوني كمبود و جهان و كشور جمعيت رشد به توجه با و شودمي مينأت انسانهاپروتئين دريافتي درصد  93تا  78و  كالري
 موضوعات از گردد،مي شده توليد گندم از بهينه استفاده و توليد افزايش سبب كه ييراهكارها تمامي بررسي دنيا، سطح در

 .)7( باشدمي توجه قابل و مهم
مي محدود را كشاورزي توليد محصوالت كه است جهان خشك نيمه و مناطق خشك در مهم هايتنش از يكي شوري

 .)11( اندشده خاك شوري دچار خشك مناطق زراعي هايزمين اعظم و بخش بوده گسترش حال در روز به روز شوري .كند
 در و ريشه فعاليت منطقه از نمك كردن خارج براي بارندگي نبودن كافي بدليل خشك نيمه و خشك مناطق در شوري مشكل
 مشكل با نياز مورد آب نظر از گياه طرف يك از شور هايزمين در .باشدمي شده شناخت خاك، سطح در نمك تجمع نتيجه
 NO3- و  Ca +2نظير ضروري يهاكاتيونو  هاآنيون جذب بر... و -Cl و + Na هاييون منفي ديگر اثرات طرف از و است مواجه
 باعث مگاپاسكال -84/1 در خشكي تنش از ناشي اسمزي پتانسيل دليل، همين به و شودمي زنيجوانه كاهش و مهار سبب
 ).8( دارد پي در را زنيجوانه توقف مگاپاسكال -09/1در  شوري، از ناشي اسمزي پتانسيل ولي شودمي نيزجوانه در توقف

 اصالح هاي شيرين،آب با آبياري زهكشي، مانند هاروش از ساير استفاده با راههم شوري به متحمل نسبتاً از ارقام استفاده
 زراعي مناسب به هايروش و شور اراضي در سنتي زراعت هايروش كشت، مناسب آالت از ماشين استفاده اراضي، بيولوژيكي

براي  كشاورزي محصوالت روي تكنار تحقيقا در فوق مطالب به توجه با سازد.ممكن مي را شوري تنش شرايط در توليد
 اين براي مناسب ارقام تا انجام شود نيز شوري تنش شرايط در تحقيقات الزم است شور)، غير خاك و (آب معمولي شرايط
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 براي شوري شرايط تنش در عملكرد در پايداري داراي همواره ارقام تا دارد ضرورت راستا اين در .)2( توليد شوند شرايط
 (شوري و محيطي هايتنش با مختلف مناطق بتوانند در كه ارقامي باشد. كشاورزان دسترس بيشتر در و تربه توليد و كشت

ارقام  جزو كنند حفظ گوناگون مناطق و در مختلف هايسال در را خود عملكرد و پايداري توليدكنند باالتري عملكرد خشكي)،
است.  متداول پايداري آماري پارامترهاي تجزيه با ارقام گونه اين به نژادي دستيابي به هايبرنامه در و بود خواهند موفق

 و ميبدي ميرمحمدي .)12( ندنمود گزارش را شور شرايط در ارتفاع كاهش ،ان مختلفگياه شوري بر ثيرتأ بررسي درمحققان 
 كاهش باعث افتد كهلولي اتفاق ميس شدن و طويل تقسيم كاهشدر شرايط تنش شوري  كه ندگزارش كرد نيز) 9( قره ياضي

 كه هستند گياه اندام اولين هاريشه .شودمي ماده خشك كاهش و ساقه وزن كاهش كه در نهايت موجب گرددمي گياه ارتفاع
 در هاريشه شده كه گزارشگيرند. مي تنش قرار تأثير تحت هوايي هاياندام آن از پس و كنندمي را تجربه شوري تنش آثار

مي ايفا زراعي عملكرد گياهان و بقا در مهمي نقش شوري، و خشكي هايجمله تنش از محيطي، مختلف هايتنش با مواجهه
 ريشه نمو و رشد فرايندهاي بر آنها تأثير چگونگي و مختلف محيطي هايتنش حضور در هاريشه واكنش از اطالعاتاما  كنند.

 .مثبتي دارد همبستگي گياه شوري تحمل با ريشه ردهگست كه سيستم كردند گزارش )6همكاران ( و گنجعلي ).6كم است (
به  مقاوم ارقام كلي، طور به آنهاست. ايريشه سيستم توسعه چگونگي گندم شوري ارقام به تحمل ميزان در مهم عامل يك

باشد ار ميبرخورد هوايي اندام به ريشه باالتر نسبت و ترطويل تر،حجيم هايريشه از حساس، ارقام به نسبت شوري، و خشكي
، تعداد و كاهش تعداد پنجهشود تمام اجزاي عملكرد مي دارتنش شوري در طول فصل رشد سبب كاهش معنيبعالوه  ).13(

  . )6و4( اندشده شناخته، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه نيز در كاهش عملكرد تحت شرايط شوري مؤثر در بوته سنبله
، تعداد پنجه، طول ، ارتفاع بوتهريشهحجم و وزن خشك  ي نظيرخصوصياتمقايسه  هدف با حاضر مطالعه راستا، اين در

 .شد انجام شوري سطوح مختلف به پاسخ در گندم رقم 10عملكرد  اجزاي و عملكردسنبله، 
 

 مواد و روش
 5، 0،3سطح شوري ( 5) در بهار، پارس، پيشگام و سيوند رقم (سايونز، ارگ، بم، پيشتاز، الوند، كاسكوژن، 10اين مطالعه با 

 گلخانهدر تكرار  3هاي كامل تصادفي با ) به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوككلريد سديم دسي زيمنس بر متر 9و  7، 
در از هر رقم بذر  10در ابتدا تعداد اجرا شد.  1391-92ي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحقيقاتي دانشكده

براي عدد كاهش يافت.  5ها به برگي تعداد بوته 3سانتيمتر كاشته شد و در مرحله  25و ارتفاع  20دهانه  هايي با قطرگلدان
. در شور آبياري شدندگياهان در كل دوره رشد با آب غيردر تيمار شاهد، استفاده شد.  NaClتهيه محلولهاي شوري از نمك 

به منظور برگي) با آب غير شور آبياري شدند و پس از آن  3له شوري گياهان تا مرحله سبز شدن (مرح گلدانهاي تحت تنش
مار، جلوگيري از بروز تنش اكسيداتيو تيمار شوري به صورت تدريجي اعمال شد. بدين صورت كه در اولين مرحله اعمال تي

هاي شاهد با م گلداندسي زيمنس بر متر آبياري شدند و در نوبت دو 3ها بجز شاهد با آب داراي هدايت الكتريكي همه گلدان
 5با اين آب آبياري شدند و براي آبياري بقيه گلدانها از آب داراي هدايت الكتريكي  بر متر دسي زيمنس 3شور و تيمار رآب غي

با آب داراي هدايت  بر متر دسي زيمنس 5و  3هاي داراي تيمار ز گلداناستفاده گرديد. در نوبت سوم ني بر متر دسي زيمنس
دسي زيمنس بر متر استفاده شد.  7ها از آب داراي هدايت الكتريكي ه گلدانشابه به ترتيب آبياري شدند و براي بقيالكتريكي م

گيري صفات مورد نظر مانند ر انتهاي فصل رشد نسبت به اندازهد دسي زيمنس نيز تكرار شد. 9اين روند براي اعمال تيمار 
و همچنين برخي صفات رشدي  بوتهسنبلچه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در  تعداد سنبله، تعدادطول سنبله، تعداد پنجه، 

ها نسبت ارتفاع بوته، وزن و حجم ريشه اقدام گرديد. براي اندازه گيري وزن و حجم ريشه، پس از خشك شدن كامل بوته مانند
نسبت به استخراج ريشه از  ،گلدان به آبياري مجدد گلدان اقدام گرديد تا خاك نرم شود. سپس با شستشوي تدريجي خاك

حجم ريشه قبل از قراردادن آن در آون از طريق در آب طي دو مرحله شستشو گرديدند.  ها مجدداًشهخاك اقدام شد. ري
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براي اندازه گيري وزن خشك  سپس تفاضل حجم اوليه آب موجود قبل و بعد از غوطه ور نمودن در مزور محاسبه گرديد.
درجه سانتيگراد قرار گرفتند و پس از آن نسبت به توزين ريشه اقدام  72ساعت و دماي  48آون براي مدت  ها درريشه، ريشه

% براي 5در سطح احتمال  FLSDصورت گرفت و از آزمون   Genstatافزارها با استفاده از نرمتجزيه واريانس دادهد. گردي
 ها استفاده شد. مقايسه ميانگين

 
��ثنتايج و بح

). بيشترين ارتفاع بوته در شرايط 2و1ولاها همراه بود (جدن داد كه افزايش سطوح شوري با ارتفاع كمتر بوتهنتايج نشا
) نيز كاهش ارتفاع نسبت به شرايط بر متر دسي زيمنس 9حاصل شد و در بيشترين سطح شوري (شوري )آب غيرشورشاهد (

اي شوري كوتاه مدت به علت تنش اسمزي است و در ه). كاهش رشد گياه در تنش2درصد مشاهده شد (جدول 86 شاهد
هاي ديگري نظير سميت و عدم تعادل يون نيز به تنش اسمزي هاي گياه تنشهاي بلند مدت به علت ورود نمك به بافتتنش

شد كه كاهش رشد ساقه در اوايل اعمال تنش در گياه ممكن است بر اثر عوامل هورموني توليد شده در ريشه با .شوداضافه مي
 ياضي قره و ميبدي ميرمحمدي). 10شود رشد ساقه بيش از رشد ريشه تحت تأثير سوء تنش شوري قرار گيرد (موجب مي

 ارتفاع كاهش باعث افتد كهسلولي اتفاق مي شدن و طويل تقسيم در شرايط تنش شوري كاهش كه گزارش كردند ) نيز9(
بيشترين ارتفاع در رقم كاسكوژن و  ).1داري با يكديگر داشتند (جدولفاوت معنيت ارقام گندم از نظر ارتفاع بوته .گرددمي گياه

 ). 2كمترين ارتفاع نيز در ارقام الوند و ارگ مشاهده شد (جدول
ت با افزايش شوري كاهش يافت او ميانگين اين صف )1(جدول داري داشتريشه اثر معنيو وزن سطوح شوري نيز بر حجم 

به دست آمد  بر متر دسي زيمنس 9و شوري  شاهدترين حجم و وزن ريشه به ترتيب در شرايط بيشترين و كم ).2(جدول
و  83جم و وزن خشك ريشه به ترتيب ح بر متر دسي زيمنس 9به طوري كه با افزايش هدايت الكتريكي آب به ). 2(جدول

ها اولين اندام يل است كه ريشهكاهش حجم و وزن ريشه به اين دلعلت ). 2كاهش يافت (جدول شاهدنسبت به درصد  68
-شورشدن خاك ميبه با كاهش رشد پاسخ سريعتري كنند و نسبت به اندام هوايي مي گياه هستند كه تنش شوري را تجربه

هاي باال به اختصاص كربن توليد شده به ساير مسيرهاي را در شوري شايد بتوان كاهش يافتن وزن خشك ريشه .دهند
مل به تنش مربوط دانست. گزارش شده كه در زمان شروع تنش شوري و خشكي، گسترش برگ متوقف متابوليك مؤثر در تح

ماند. كربن اضافي توليد شده ممكن است شود در حالي كه جذب كربن همچنان در حدود نزديك به مقادير نرمال باقي ميمي
ارقام گندم نيز از نظر حجم و وزن  ).12ص يابد (يشه اختصارذخيره شده و براي تنظيم اسمزي به كار رود يا آن كه به رشد 

 بيشترين و كمترين اين صفات به ترتيب در ارقام). به طوري كه 1داري با يكديگر داشتند (جدولخشك ريشه تفاوت معني
 و آب جذب آن دنبال به و كاسكوژن رقم در بيشتر ريشه و وزن حجم بودن دارا ).2كاسكوژن و سايونز مشاهده شد (جدول

 .است مؤثر شوري تنش به تحمل ايجاد در كه است هاييويژگي از يكي خاك از بيشتري فضاي از غذايي مواد
دار بود % معني1تعداد پنجه نشان داد كه اثر سطوح مختلف شوري در سطح احتمال  بررسي نتايج تجزيه واريانس

 مشاهده شدزيمنس بر متر دسي 9و  7شوري  نيز در سطوحو كمترين  در شرايط شاهدبيشترين تعداد پنجه،  ).1(جدول
تعداد پنجه در رقم بعالوه ). 4و1كاهش تعداد پنجه در اثر شوري توسط ديگر محققان نيز بيان شده است ( .)2(جدول

  ).2كاسكوژن بيشتر از ديگر ارقام بود (جدول
دسي  9به طوري كه اعمال تنش شوري  ).1(جدول داد قرار تأثير تحت راداري طول سنبله معني نحو به شوري تيمار

 از داريمعني اختالف بررسي، مورد ارقام بين ).2درصد كاهش داد (جدول 85زيمنس بر متر طول سنبله را نسبت به شاهد 
با ديگر  مقايسه در بلندتري سنبله از بم رقم كه نحوي به ).2و1ولاجد( داشت وجود رشد دوره پايان در سنبله طول لحاظ
  ).2(جدول بود ورداربرخ ارقام
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 رقم گندم در سطوح مختلف شوري  10ميانگين مربعات  برخي صفات مورفولوژيكي و عملكرد و اجزاي عملكرد  -1جدول

درجه  منابع تغيير
 آزادي

 تعداد پنجه ارتفاع بوته 
 در بوته

طول 
 سنبله

 تعداد سنبله
 در بوته

تعداد 
 سنبلچه

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن دانه 
  در بوته

وزن خشك 
 ريشه 

 حجم ريشه 

 95/21** 26/0** 57/0** 37/516** 28/469** 11/66** 83/34** 57/0** 72/2041** 4 شوري
 49/5 ** 11/0 ** 30/0 ** 49/201 ** 77/144** 83/16** 25/4 ** 98/7 ** 13/167 ** 9 رقم
 46/0 ** 02/0 * 04/0 * 97/28 ** 78/17 ** 53/2 ** 83/0* 83/0 ** 31/63 ** 36 رقم×شوري

 21/0 01/0 04/0 77/13 97/8 18/1 55/0 16/0 71/13 100 خطا
C.V. (%)  15 4/20 1/14 7/18 17 8/12 2/19 2/13 8/16 

 باشد.درصد مي 1و  5داري اثر عامل آزمايشي در سطح احتمال * و ** به ترتيب نشانگر معني
 

 شوري مختلف سطوح رقم گندم و  10و عملكرد و اجزاي عملكرد  برخي صفات مورفولوژيكيمقايسه ميانگين  -2جدول

ارتفاع بوته  تيمار
 (سانتيمتر)

 تعداد پنجه
 در بوته

طول 
 سنبله

 تعداد سنبله
 در بوته

تعداد 
 سنبلچه

تعداد دانه 
 در سنبله

وزن دانه در 
 بوته (گرم)

وزن خشك ريشه 
 (گرم)

حجم ريشه 
 (سانتيمتر مكعب)

 دسي زيمنس بر متر)سطوح شوري آب آبياري (

 a3/37 a1 a3/3 a9/3 a5/13 a11 a41/0 a34/0 a9/2 شاهد
3 b 5/26 a 1 b 9/2 b 5/3 b 10 b 5/6 b 22/0 b 29/0 b 5/2 
5 c 2/24 b 8/0 c 2 c 3 c 4/8 c 3/5 c 15/0 c 22/0 c 6/1 
7 d 6/20 c 6/0 d 7/1 d 2 d 5/6 d 2 d 07/0 d 15/0 d 3/1 
9 e15 c6/0 e 5/0 e 1 e 3 e 0 e 0 e 11./ e 5./ 

 رقم

 b4/28 g2/0 e 7/1 b3/3 d7 b5/9 c35/0 h 11/0 h1 سايونز
 g 8/20 g 2/0 f 5/1 e 2 f5 e 2 d 12/0 cd24/0 f 5/1 ارگ
 b 8/27 f 3/0 a2/3 b3/3 b 11 e 2 d 14/0 e 21/0 e 7/1 بم

 e 4/23 e4/0 d 8/1 c 5/2 c 8 e 2 d 13/0 b 33/0 g 3/1 پيشتاز
 g4/20 e4/0 b 3/2 c 5/2 c8 d3 d14/0 de 22/0 b7/2 الوند

 a 2/30 a 7/2 b 3/2 d 2/2 a 14 b 9 a 40/0 a38/0 a 1/3 كاسكوژن
 d 3/24 b1 b 3/2 a 7/3 b 5/12 c 6 c 23/0 c 25/0 d 8/1 بهار

 e 6/23 b 1 c 2 a 6/3 b 5/12 b 9 b 36/0 f 17/0 f 5/1 پارس
 f9/21 d7/0 f 5/1 f 1 g4 a 11 c 28/0  g14/0  e7/1 پيشگام
 c 9/25 c9/0 e 7/1 f 1 e 6 b 9 c 24/0 f 17/0 c 2 سيوند

 .درصد انجام شده است 5و در سطح احتمال  FLSDمقايسه ميانگين با استفاده از آزمون 
 

). 2له كاهش يافت (جدولتعداد سنبلچه در سنبو  تعداد سنبله در هر بوتهيش سطوح شوري نتايج نشان داد كه با افزا
دسي زيمنس بر  9مشاهده شد در حالي كه شديدترين كاهش در سطح شوري  شاهدبيشترين تعداد اين صفات در شرايط 

تعداد سنبلچه در سنبله در گياه بر اثر ) نيز تعداد سنبله و 4( 1فرانكوئيس و همكاران). در بررسي 2متر بدست آمد (جدول

                                                 
1. Francois and et al 
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غالت گزارش شده است كه تنش در دو هفته قبل از مرحله آبستني و در طول مرحله گلدهي در شوري كاهش يافت. در اكثر 
بعالوه ارقام بهار و  ).10داري در كاهش تعداد سنبله در هر بوته مؤثر است (مقايسه با تنش در طول دوره رويشي به طور معني

 ).2اد سنبلچه در سنبله را دارا بودند (جدولپارس بيشترين تعداد سنبله در بوته و و رقم كاسكوژن بيشترين تعد
بدست  شاهدداري بر تعداد دانه در سنبله داشت، به طوري كه بيشترين تعداد دانه در شرايط افزايش شوري تأثير معني

يز در مورد اثرات شوري ن). 2(جدولاي در سنبله تشكيل نشد دانهدسي زيمنس بر متر  9آمد در حالي كه با افزايش شوري تا 
 تعداد سنبله وهاي مختلف دريافتند كه با افزايش شوري ي گندم در شوري) با آناليز اجزاي عملكرد سنبله7( 2همكاران گريو و

-پژوهشها نشان داده است كه تنش شود.يابد كه منجر به كاهش تعداد دانه در سنبله ميدر سنبله كاهش مي چهتعداد سنبل
و لذا باروري آنها كاهش يافته و تشكيل دانه به خوبي  شودها ميدوره نمو سنبلچه هاي محيطي موجب كوتاهتر شدن طول

 ).2بعالوه رقم پيشگام بيشترين تعداد دانه در سنبله را در بين ارقام دارا بود (جدول ).5( شودانجام نمي
و  شاهده به ترتيب در شرايط دانه در بوت وزنوزن دانه در بوته با افزايش تنش شوري كاهش يافت و بيشترين و كمترين 

) در خصوص تأثير شوري 4همكاران ( فرانكوئيس و). در پژوهشي توسط 2دسي زيمنس بر متر مشاهده شد (جدول 9شوري 
داري موجب كاهش رشد و اجزاي به طور معني ،بر رشد و اجزاي عملكرد مشخص گرديد كه شوري مداوم در طول فصل رشد

ر اين پژوهش مهمترين دليل كاهش وزن دانه در بوته و عملكرد را تأثير سوء شوري بر دوره پر شود. آنها دعملكرد گندم مي
هايي با وزن كمتر يابد و به توليد دانهشدن دانه عنوان و اشاره شده است كه بر اثر شوري طول دوره پر شدن دانه كاهش مي

وه مهمترين دليل فيزيولوژيك كاهش عملكرد دانه در هر بوته شود كه در نهايت كاهش عملكرد را به دنبال دارد. بعالمنجر مي
توان به كاهش جذب آب يا خشكي فيزيولوژيك، صدمه به غشاء سلولي يا غشاء واكوئلي، انتخابي بودن يونها، انتقال و را مي

الزم به ذكر  ).3داد (نسبت تراوش يونهاي سديم و پتاسيم، هزينه تنظيم اسمزي، تنظيم هورموني گياه و كمبود مواد غذايي 
) و رقم كاسكوژن در شرايط شاهد داراي 1دار بود (جدولاست كه اثر متقابل شوري و رقم در كليه صفات مورد بررسي معني

بعالوه با دانه در بوته بود. و وزن و تعداد  داد سنبلچه و وزن خشك و حجم ريشهاد پنجه در بوته، تعدبيشترين ارتفاع بوته، تع
   شوري در كليه ارقام كاهش در صفات مورد بررسي مشاهده شد (نتايج نشان داده نشده). افزايش سطح

 
 گيري نتيجه

بر ارتفاع  )آب غير شورشاهد ( دسي زيمنس بر متر) به همراه مقايسه با شرايط 9و  7، 5، 3سطح ( 4اثر تنش شوري در 
گندم بررسي شد. نتايج نشان داد كه با رقم  10عملكرد  و اجزاي بوته ريشه، عملكرد بوته، تعداد پنجه، وزن خشك و حجم

دسي زيمنس بر  9با افزايش سطح شوري تا  .افزايش شوري آب آبياري، ميانگين وزن خشك ريشه و حجم آن كاهش يافت
گيري شده به ويژه اجزاي عملكرد مشاهده شد به طوري كه در اين سطح شوري متر بيشترين كاهش در كليه صفات اندازه

 مهم عامل يككه  وزن دانه در بوته بودكاسكوژن در بين ارقام مورد بررسي داراي بيشترين بعالوه رقم  عملكردي حاصل نشد.
گردد. به طوري كه اين رقم حجم و وزن آن برمي ايريشه سيستم توسعه چگونگي اين رقم بهشوري  به تحمل ميزان در

ريشه از حساس، ارقام به نسبت شوري، و به خشكي مقاوم ارقام كلي، طور به. خشك ريشه باالتري نسبت به ديگر ارقام داشت
  از ديگر ارقام بود. بيشترهمچنين ارتفاع بوته و اجزاي عملكرد نيز در اين رقم  .دنباشبرخوردار مي ترطويلو  ترحجيم هاي

 
 
 
 

                                                 
2. Grieve and et al 
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Comparison of different cultivars in response to levels of salinity 
  

Moosavifar E, Goldani M, Nezami A. 
 

Abstract 
In order to introduce salt tolerant cultivars to be used in breeding programs, genetic diversity of 10 

wheat genotypes against salt tolerance was evaluated. This experiment with 10 cultivars (Sayonez, 
Arg, Bam, Pishtaz, Alvand, Kascusion, Bahar, Pars, Pishgam and Sivand) in 5 salinity levels (0, 3, 5, 
7 and 9 dS/m NaCl), were conducted by factorial analysis in a completely randomized design with 
three replications in a controlled environment of greenhouse during 2012-2013. Plant height, number 
of tillers, root volume and dry weight, number of spike in plant and spikelet in spike, number of grain 
in spike and grain weight in per plant were measured. The results showed that increasing salinity 
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decreased all of the measured parameters significantly. The results also revealed that the highest 
height plant, number of tillers, root volume and dry weight, number of grain and weight of grain in 
per plant obtained from Kascusion cultivar at without salinity. Overall, it appeared that less adverse 
effect of salinity on Kascusion cultivar may make it more suitable for growth in saline water and soils 
found in the investigation.    

 
 
 
 


