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 چکیده

بدین منظور دو رقم . سویا صورت گرفته است زنی و رشد گیاهچه دو رقمشوری بر جوانهاین مطالعه به منظور تعیین اثر تنش 

( 21و  0 ،3 ،9،6) ECبذرها با آب شور در سطوح مختلف . سویا در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون جوانه زنی بذر قرار گرفتند

 ارقام(SSI)و شاخص حساسیت به شوری  وزن خشکطول گیاهچه، وزن تر، جوانه زنی، . آبیاری شدنددسی زیمنس بر متر 

 چهکاهش وزن خشک ریشهداری باعث شوری به شکل معنی. ندگیری شدط شوری هفت روز پس از کشت اندازهحت شرایت

بر هابیت رقم . تحت تاثیر منفی تنش شوری قرار گرفت چهبیش از رشد ریشهچه رشد ساقه. در هر دو رقم گردید چهساقهو

 . مقاومت بیشتری را نسب به شرایط شوری از خود نشان داد (SSI)به شوری اساس شاخص مقاومت 

 ارقام، سویا، شوری، جوانه زنی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

وای گرم و در آب و هباشد که ترین حبوبات مناطق گرمسیری میای با اهمیت اقتصادی باال و از مهمسویا یکی از بقوالت دانه

درصد پروتئین دارد که برای تغذیه مستقیم و تولید روغن مورد استفاده  44-54تقریبا دانه سویا . شودخشک تا استوایی کشت می

نش و مانند سایر گیاهان زراعی تحت شرایط ت گرفتهسویا مانند سایر بقوالت در گروه گیاهان حساس به شوری قرار . گیردقرار می

زیرا  ،خشک تنش شوری استدر مناطق خشک و نیمه الت رایجکمش تریناز مهم (.5و1)شودشوری با کاهش عملکرد مواجه می

در  که در نتیجه انتخاب ارقامی. کندرا با مشکل مواجه میای کشاورزیها محدود کرده و استفاده از زمینشوری عملکرد گیاهان ر

 (.2) د از اهمیت بسزایی برخوردار استشرایط شوری با کاهش عملکرد مواجه نشون

شود را تحت تاثیر مانع جذب آب توسط بذر میزنی بذور را از طریق ایجاد یک پتانسیل اسمزی خارجی که شوری فرآیند جوانه

شد گیاه به ترین مراحل راز حساس.تنش شوری در سویا گزارش شده استزنی در اثر کاهش درصد و سرعت جوانه. دهدقرار می
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خود نشان د در این مرحله مقاومت بیشتری از نگیاهانی که بتوان لذا ،باشدچه میزنی بذر و رشد گیاهتنش شوری مراحل جوانه

تنش شوری بر صفات مربوط به هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثر (.4) تری نیز داشته باشندتوانند رویش موفقدهند می

 .به شرایط تنش شوری بودترمتحملرقم شناسایی  سویا و مارقازنی جوانه

 

 هامواد و روش

 لرستاندانشگاه آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی در  لب طرح کامال تصادفی با سه تکراربه صورت فاکتوریل در قاآزمایش 

هابیت )زیمنس بر متر و همچنین ارقام سویا دسی( 21و  6، 9، 3، 0)شامل سطوح مختلف تنش شوری  آزمایش عوامل. انجام شد

سی متر آب مقطر استریل و دستگاه ای ،سدیمزمایش با استفاده از نمک کلرید آ سطوح مختلف شوری در این .بودند( و ویلیامز

دقیقه با آب  4به مدت  ،درصد 20بذور هم اندازه و یک شکل پس از ضدعفونی شدن با محلول هیپوکلریت سدیم   .تهیه شدند

ا با کاغذ صافی پوشانده شده بود و هکه کف آن بود مترسانتی 6 با قطر حیط کشت شامل پتری دیش هاییم. مقطر شستشو شدند

گراد و درجه سانتی 14±1دمای رشد با  کاتاق درها  دیش سپس پتری. ها منتقل شدبذر  از هر رقم  به پتری دیش 20 تعداد

-چه به یک میلینی بذرها هنگامی بود که طول ریشهزمعیار جوانه. شدند قرار دادهروز  7برای مدت  درصد 90±4نسبی  رطوبت

روز پس از کشت ثبت  7مشاهدات به مدت ارقام برای ارزیابی . گیری قرار گرفتزنی هر روز مورد اندازهجوانه. متر رسید

گراد برای درجه سانتی 70ها در دمای سپس نمونه. شدری یگچه اندازهچه و ساقهها به صورت تصادفی جدا و طول ریشهنمونه.شد

به تنش  حساسیتگیری شاخص برای اندازه.سنجیده شود چهو ساقهچه وزن خشک ریشهتا  شدندساعت قرار داده  54مدت 

عملکرد بیولوژیک هر رقم  Ysعملکرد بیولوژیک هر رقم در شرایط بدون تنش و  Yp. محاسبه شدند Ypو  Ysابتدا  شوری

 :به شوری محاسبه شد حساسیتسپس، با استفاده از رابطه زیر شاخص . شوری در سطوح مختلف بود تنش تحت شرایط

 

       
   

     
   

  

  

  
 

 

سازی پس از نرمال.کوچکتر باشد میزان تحمل به تنش باالتر است SSIه مقدار هر چ. معادل شدت تنش است SIدر این معادله 

ها بر و مقایسه میانگین SASها از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده. نجام شدها ادادهتجزیه واریانس و مقایسه میانگین  ،هاداده

 . انجام شدLSDاساس آزمون 
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 و بحث نتایج

زنی به با افزایش سطوح شوری درصد جوانه .داری تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتبه شکل معنی  سویازنی در ارقام جوانه

شوری منجر به کاهش  تنش (.2شکل )ویلیامز بیش از رقم هابیت بود  زنی در رقمکاهش جوانه درصد. همان نسبت کاهش یافت

ها شده و هرگونه کاهش شدن نشاسته در لپهها موجب شکستهاین آنزیم. گرددهای هیدرولیتیک مانند آلفا آمیالز میفعالیت آنزیم

 شودزنی میجوانه درصدجب کاهش مو شود که نهایتاًعت شکسته شدن ذخایر غذایی بذر میها موجب کاهش سردر فعالیت آن

توان می( زیمنس بر متردسی 9و  3)، در سطوح پایین شوری (SSI)توجه به نتایج حاصل از شاخص حساسیت به شوری  با(.1)

-دسی 21و 6)ا در سطوح باالی شوری گفت که رقم هابیت نسبت به رقم ویلیامز از حساسیت به شوری کمتری برخوردار بود ام

شاخص حساسیت به تنش  (.1شکل )داری بین دو رقم از نظر حساسیت به شوری مشاهده نشد تفاوت معنی( مترزیمنس بر 

شوری و نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر (.3) خوبی نشان دهدرقم را در شرایط نرمال و تنش به ترینشوری قادر است مقاوم

چه ، بیشترین طول و وزن خشک ساقههمچنین. یشتر از رقم ویلیامز بودچه رقم هابیت برقم نشان داد که طول و وزن خشک ریشه

شود و به همین دلیل ش رشد سلول اندازه اندام کوچک میبا کاه(.  2جدول ) در تمام سطوح شوری متعلق به رقم ویلیامز بود 

ترین از مهم(.3) گیاهان استهای اولیه و ارتفاع چه، برگشدن ساقهتنش خشکی ناشی از شوری کوچکتراولین اثر محسوس 

-ها و آنزیمیاه و عدم تولید برخی از پروتئینتوان به افزایش غلظت یون سدیم و کلر در گدالیل کاهش رشد در شرایط شوری می

ها رسازی تعادل اسمزی را با جذب یونی از مواد آلی که نقش پایدابیش از حد انرژی در جهت تولید برخصرف . ها اشاره نمود

توان گفت رقم گیری کلی میعنوان نتیجهبه (.2و4) شودهای هوایی محسوب میدهند از دیگر عوامل کاهش وزن اندامام میانج

 .هابیت نسبت به رقم ویلیامز نسبت به تنش شوری در مرحله جوانه زنی مقاومت بیشتری دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارقام سویااثر سطوح مختلف تنش شوری بر درصد جوانه زنی  -1شکل   (SSI)اثر سطوح مختلف تنش شوری برشاخص حساسیت به شوری  -2شکل  
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هفت روز پس از جوانه زنیاثر شوری بر شاخص های رشد گیاهچه در ارقام سویا  -2جدول   

 رقم
 شوری

(dS.m-1) 
چه طول ساقه
(cm) 

چه طول ریشه
(cm) 

 وزن خشک

چه ساقه
(mg/plant) 

وزن خشک 

چه ریشه
(mg/plant) 

 0 6/11  4/6  1/11  1 

 1 9 2/5  14 4/4  

5/2 6 هابیت  1/1  2/4  7/1  

 9 5/1  0 2/1  0 

 12 1/0  0 1/2  0 

LSD 5%  45/0  75/0  77/0  69/0  

 0 5/19  1/4  26 6/4  

 1 6/11  6/1  11 6/1  

6/2 6 ویلیامز  2/1  6/5  7/1  

 9 1/1  0 2/4  0 

 12 1/0  0 6/1  0 

LSD 5%  61/0  74/0  51/1  16/0  
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Evaluation of Salinity Resistance to Soybean Cultivars at Germination Stage 

Abstract: 

This study was carried out to determine the effect of salinity on germination and seedling growth of two 

soybean cultivars .For this purpose, two soybean cultivars were tested in vitro for seed germination. Seeds 

were irrigated with saline water at different levels of EC (0, 3, 6, 9 and 12 dS / m). Germination, seedling 

length, fresh weight, dry weight and salinity sensitivity index (SSI) of cultivars were measured under 

salinity conditions seven days after cultivation. Salinity stress significantly reduced root and shoot dry 

weight in both cultivars. Stem growth, either more than root growth, was negatively affected by salinity 

stress. Hobbit cultivar based on salinity index (SSI) showed more resistance to salinity. 

 
Keywords: cultivar, soybean, salinity, germination 

 


