
 49

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89 تابستان، دوم، شماره سومجلد 

63-49  
ejcp.gau@gmail.com   

  

   دانه بر عملکرد و اجزاي عملکرد شوريهاي متفاوت اعمال تنش و دورهتاثیر سطوح 
  ).Hordeum vulgare L (جو بدون پوشینهدر بوته 

  
  2گالشی...  و سرا2ی، ناصر لطیف2، بهنام کامکار*ریحانه شهیدي1

  علمی  اعضاي هیات2 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ارشد انشجوي کارشناسید1
  گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  چکیده
 بر عملکرد و اجزاي  شوريهاي مختلف اعمال تنش  دورهاتمنظور بررسی اثر این تحقیق به

.  در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد1386-87ل در ساعملکرد دانه 
هاي کامل تصادفی انجام   طرح پایه بلوكدر قالبصورت فاکتوریل  آزمایش به شکل کشت در ماسه به

 -1و  -75/0، -50/0،-25/0، -002/0(فاکتورهاي مورد بررسی شامل پنج سطح شوري . شد
شامل اعمال تنش شوري در کل (و سه دوره متفاوت اعمال تنش )  سدیممگاپاسکال با نمک کلرید

. بود) فصل رشد، از مرحله دو برگی تا شروع فاز زایشی و از شروع فاز زایشی تا پایان فصل رشد
تاثیر سطوح مختلف شوري، دوره اعمال تنش و اثر متقابل آنها بر عملکرد نتایج حاصل نشان داد که 

اثر ساده شوري و دوره . دار بود تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه معنی ر بوته،گیاه، تعداد سنبله د
 اما اثر متقابل د،دار بو اعمال تنش بر صفت تعداد گلچه سقط شده و تعداد دانه در سنبله اصلی معنی

یمار بیشترین میزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته در ت.  نداشتاین صفاتداري بر  آنها تاثیر معنی
مگاپاسکال و تنش در کل فصل رشد به  -1و کمترین در تیمار )  مگاپاسکال-002/0سطح (شاهد 

تعداد  .  از میزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته کاسته شدتنشو مدت افزایش شدت دست آمد و با 
  . دداشتنبیشترین همبستگی را با عملکرد ) r=77/0(و وزن صد دانه ) r= 97/0(دانه در بوته 

  

   تنش شوري، عملکرد، اجزاي عملکرد، جو بدون پوشنه:هاي کلیدي واژه

                                                
 shahidi_reihane@yahoo.com: مسئول مکاتبه - *
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  مقدمه
شمار  دهنده عملکرد و تولید گیاهان زراعی به ترین عوامل کاهش هاي محیطی از مهم امروزه تنش

عنوان راهکاري مفید در جهت افزایش عملکرد این محصوالت  ها به رفته و مقابله و یا تخفیف اثر تنش
عنوان یک مشکل عمده  هاي محیطی است که به شوري خاك نیز از جمله تنش.  قرار گرفته استنظر مد

از  پس از خشکی و) 1986کینگزبري و اپشتین، (در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح است 
؛ 1996شکراله، (هاي محیطی در سطح جهان و از جمله ایران است  ترین تنش ترین و متداول مهم

هاي  رویه از منابع طبیعی و به کارگیري فناوري امروزه استفاده بی). 1994التی، کوچکی و نصیري مح
ویژه در رابطه با آب، بارندگی کم، تبخیر زیاد، آب آّبیاري  نامناسب در تولید محصوالت کشاورزي به

هاي کشاورزي شوند  توانند سبب بروز مشکالت ناشی ازشوري در زمین شور و مدیریت نامناسب می
  ).1994ی و نصیري محالتی، کوچک(

هاي ما  هاي مدیریتی و بهبود یافته شوري به توسعه بهتر فعالیت تعیین پارامترهاي حساسیت به
 بر اساس )2005( کامکار و همکاران .هاي مقاومت به شوري کمک خواهد کرد درباره مکانیسم

ط وزن دانه، نقش موثرتري تعداد دانه در سنبله نسبت به متوس گزارش کردند کهضرایب تجزیه علیت 
حساسیت گندم به شوري با گذشت زمان و در دهنده این است که   که نشانرددر عملکرد گندم دا

از سویی تعداد گلچه بارور در سنبلچه نیز اهمیت بیشتري در . یابد  میمرحله پر شدن دانه کاهش
ه از راهکارهایی نظیر اختالط مقطعی رسد که استفاد  به نظر می.ردسنبلچه در سنبله دا.مقایسه با تعداد 

تواند در کاهش  می) مراحل تعیین تعداد دانه(آب شور و شیرین در مراحل قبل از پر شدن دانه 
  .خسارت ناشی از تنش مفید باشد

، بندي اظهار داشتند که در شرایط مواجهه با تنش شوري درصد دانه) 1985(گورهام و همکاران 
تعداد ساقه بارور در هر بوته با افزایش سطوح . یابد  در سنبله جو کاهش میتعداد دانه و وزن هر دانه

از ) تعداد سنبله(با توجه به این که تعداد ساقه بارور . یابد داري کاهش می طور معنی تنش شوري به
باشد، کاهش آنها موجب افت عملکرد دانه  اي می اجزاي اصلی تعیین کننده عملکرد غالت دانه

 تنش شوري، کاهش تعداد ساقه در شرایطهم نشان دادند که ) 1991(بربوش و لیپس سیل. شود می
طی آزمایشی نتیجه گرفت ) 2001(نصیر . شود بارور در هر بوته گندم موجب کاهش عملکرد دانه می

هاي جو از جمله تعداد پنجه بارور، تعداد سنبلچه در  که شوري، عملکرد و همه اجزاي عملکرد بوته
به نتایج ) 1997(همچنین الطهیر و همکاران . داد دانه در سنبله و وزن هزار دانه را کاهش دادسنبله، تع
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را  علت کاهش وزن دانه )2003(زاده مرودست و همکاران   نبی.مشابهی در مورد گیاه جو دست یافتند
 .کنند  میمنظور مقابله با اثرات تنش شوري بیان تغییر در مسیر مواد فتوسنتزي و مواد پرورده به

 داشتند که شوري وزن دانه را از طریق کوتاه کردن دوره پر شدن اظهار) 1994(فرانکوئیس و همکاران 
گزارشی بیان داشتند که  در) 2005(عیوضی و همکاران  .دهد ها کاهش می دانه و تسریع در بلوغ دانه

ت مشخص نمود که ضرایب همبستگی صفا. عملکرد دانه جو و اجزاي آن در تنش کاهش پیدا کرد
داري  صفت تعداد سنبله در متر مربع با عملکرد در تنش شوري و خشکی همبستگی مثبت و معنی

هاي با عملکرد دانه باال در شرایط تنش  عنوان معیار غیرمستقیمی براي غربال رقم تواند به داشته و می
بدون پوشینه انجام شد، در آزمایشی که بر روي چهار رقم جو . شوري و خشکی قابل استفاده باشد

 در ،ها و کل بوته، در تمام سطوح تنش نسبت به شاهد کاهش نشان دادند عملکرد دانه در پنجه
صورتی که دیگر صفات مورد مطالعه شامل تعداد پنجه بارور و نابارور، نسبت تعداد پنجه بارور، 

هاي نابارور و وزن هزار دانه  بلچههاي بوته، طول سنبله و تعداد سن نسبت تعداد پنجه بارور به کل پنجه
طور کلی علت  به. داري کاهش یافتند طور معنی زیمنس به  دسی-48/5و عملکرد سنبله اصلی در تنش 

اصلی کاهش عملکرد سنبله اصلی در سطوح مختلف شوري، کاهش تعداد دانه بود، در حالی که در 
ماشی و (ترین اثر را بر کاهش عملکرد داشت بیش) پنجه بارور(ها و کل بوته، کاهش تعداد سنبله  پنجه

  ). 2007گالشی، 
گزارش کردند که شوري اجزاي عملکرد را بسته به اینکه تنش در چه زمانی ) 1990(مس و گریو 

پیشنهاد نمودند که کاهش رشد ) 1986(مانز و ترمات . دهد بر گیاه وارد شده باشد، تحت تاثیر قرار می
علت ورود  هاي بلند مدت به علت تنش اسمزي است و در تنش ه مدت بههاي شوري کوتا گیاه در تنش

گردند  هاي دیگري نظیر سمیت و عدم تعادل یونی به تنش اسمزي اضافه می نمک زیاد در گیاه تنش
  ). 2002، سایرام و همکاران(

این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف شوري و طول دوره اعمال تنش بر عملکرد و 
اعمال  هاي متفاوت  سعی شد که با نعیین دورههمچنین. ي عملکرد جو بدون پوشینه انجام شداجزا
  . به شوري مشخص شودترین مرحله فنولوژیکی جو بدون پوشینه ، حساستنش
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  ها مواد و روش
 علوم کشاورزي هاي دانشکدهتحقیقاتی  در گلخانه 1386-1387این آزمایش در زمستان و بهار سال 

 علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به روش کاشت در ماسه با جو بدون پوشینه در سه تکرار دانشگاه
گیاه مورد مطالعه جو بدون . هاي کامل تصادفی و آرایش فاکتوریل انجام شد و در قالب طرح پایه بلوك

بود ) …/1Hordeum vulgare L.   )ELDO/BERMEJO/5/CM67B/CENTENOپوشینه
، -25/0، -002/0(نج سطح شوري شامل پفاکتورها در این تحقیق . قات گرگان تهیه شدکه از مرکز تحقی

سه دوره متفاوت اعمال تنش . و سه دوره متفاوت اعمال نمک بود)  مگاپاسکال-1 و -75/0، - 50/0
دوره رشد (شوري در این آزمایش عبارت بودند از اعمال تنش از مرحله دو برگی تا شروع فاز زایشی 

و از مرحله ) دوره رشد زایشی گیاه(، اعمال تنش از شروع فاز زایشی تا انتهاي فصل رشد )گیاهرویشی 
انتخاب دوره اعمال شوري بر اساس اثرات تنش بر اجزاي عملکرد صورت . دو برگی تا پایان فصل رشد

 در ،)هتعداد سنبلچه در سنبل(هاي گل   به طوري که تنش در دوره رشد رویشی بر تشکیل آغازي.گرفت
این . افشانی بر تعداد گلچه سقط شده و پس از آن بر وزن هزار دانه موثر است فاز زایشی تا قبل از گرده

 به تنش ترین مرحله فنولوژیکی جو بدون پوشینه تفاوت در دوره اعمال تنش باعث شد که حساس
  .شوري تعیین شود

 صورت تصادفی انتخاب و وان شاخص بهعن  بوته در تیمار به5منظور ثبت مراحل فنولوژیک گیاه  به
 به هر مرحله، مرحله گذاري شده هاي نشانه  بوته درصد50پس از رسیدن بیش از . گذاري شدند نشانه

زادوکس و همکاران، (براي تعیین مراحل فنولوژیکی از شاخص زادوکس . فنولوژیکی گیاه ثبت شد
 30 و با ارتفاع 60×40 پالستیکی به ابعاد هاي در این آزمایش گیاهان در جعبه. استفاده شد) 1974
 3ماسه کامال شسته و از الک . ها از ماسه استفاده شد براي پر کردن جعبه. ندمتر کاشته شد سانتی
در قسمت پایین و وسط جعبه . متري پر شدند  سانتی25ها تا ارتفاع  جعبه. متري عبور داده شد میلی

آبیاري در . هاي تخلیه به آنها وصل شدند  یجاد شد و شیلنگا) زهکشی(سوراخی براي تخلیه آب مازاد 
استفاده هوگلند اصالح شده  محلول  ازبه منظور تغذیه گیاهان. یک سیستم بسته و چرخشی انجام شد

ارسال ها   و توسط پمپ به نازلتهیه لیتري 110هاي بزرگ   شوري مورد نظر در بشکههاي و تیمار شد
محلول غذایی هر .  ساعت در روز متغیر بود1 دقیقه تا 15گلخانه آبیاري از بسته به شرایط دمایی . شد

                                                
1- Hull-les Barley 
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. رسید هفته تعویض و در صورت کاهش حجم محلول در طول هفته، با آب معمولی به حجم کافی 
pH پس از هر بار تعویض محلول و در طول هفته، .  حفظ شد5/6-5/7 محلول در محدودهpH 

 محلول، با اضافه کردن pHنده و سپس در صورت مشاهده تغییر  متر خواpHمحلول توسط دستگاه 
دهی و  محلول.  در محدوده مورد نظر حفظ شدpH ،چند قطره اسید کلریدریک یا سود به محلول

اعمال تنش شوري در تیمارهاي مربوط به دوره رویشی و کل . تغذیه از مرحله دو برگی شروع شد
اي دوره زایشی پس از ظهور برجستگی دوگانه در گیاه، آغاز فصل رشد از زمان دو برگی و در تیماره

هایی با یک سوم غلظت  براي جلوگیري از شوك ناگهانی ناشی از شوري، اعمال تنش با محلول. شد
 ردیف به 4ها در  کاشت در جعبه. نهایی شروع شد و در طول یک هفته به غلظت مورد نظر رسید

پس .  سانتی متر انجام شد4هاي آبیاري و با فاصله روي ردیف  سانتی متري و در طرفین لوله10فاصله 
  .ها تنک کردن به منظور رسیدن به تراکم مطلوب صورت گرفت از استقرار بوته

 بوته برداشت و عملکرد و 5در انتهاي فصل رشد براي تعیین عملکرد، از هر واحد آزمایشی 
د گلچه سقط شده، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه نظیر تعداد سنبله در بوته، تعدا(اجزاي عملکرد دانه 

 . مورد بررسی قرار گرفتند) در سنبله ساقه اصلی، وزن صد دانه و عملکرد

 هاي و با رویه) 2007سلطانی،  (SASافزار آماري  دست آمده از آزمایش به کمک نرم هاي به داده
براي مقایسه . حلیل قرار گرفتندتجزیه واریانس، مقایسه میانگین و همبستگی مورد تجزیه و ت

 ،دار شدن اثر متقابل در صورت معنی.  استفاده شد درصد5 در سطح احتمال LSDها از آزمون  میانگین
سلطانی، (انجام شد دهی بین تیمارها  ، برشبراي تعیین تاثیر هر یک از فاکتورها در سطح فاکتور دیگر

2007 .(  
  

  نتایج و بحث
عداد سنبله در بوته تحت تاثیر هر دو فاکتور سطوح شوري و دوره اعمال تنش ت:  در بوتهسنبلهتعداد 

 صفت داشت  اینبرداري  قرار گرفت و اثر متقابل دو فاکتور شوري و دوره اعمال تنش تاثیر معنی
. افزایش سطح شوري و طول مدت تنش باعث کاهش تعداد پنجه و سنبله در بوته شد. )1جدول (

 سنبله در بوته و کمترین آن مربوط 13/6در بوته مربوط به تیمار شاهد با متوسط یشترین تعداد سنبله 
کل دوره در  مگاپاسکال - 1 و -75/0، -50/0مگاپاسکال زایشی و  -1 و -75/0تیمارهاي اعمال به 
هاي  در بین دوره .صد بود در  82 تا 63کاهش تعداد سنبله در این تیمارها نسبت به تیمار شاهد . بود
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کمترین تعداد سنبله مربوط به  مگاپاسکال و باالتر -50/0از سطح شوري اوت اعمال تنش متف
 .)2جدول  ( و بیشترین آن مربوط به تیمارهاي فاز رویشی بود و کل دورهتیمارهاي فاز زایشی

یابد، ولی در  در فاز رویشی آغاز و با شروع فاز زایشی پایان می غالت زنی در رغم اینکه پنجه لیع
به همین دلیل در  .تمامی تیمارها در طول فاز زایشی گیاهان رخ دادزنی در  مایش انجام شده پنجهآز

 افزایش تعداد سنبله در رسد  و به نظر میتیمارهاي فاز رویشی بعد از قطع تنش پنجه زیادي تولید شد
هش تعداد سنبله  کاهاي اعمال تنش در هر یک از دوره. باشدتیمارهاي فاز رویشی نیز به همین دلیل 
 نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است .خورد به ازاي افزایش سطح تنش به چشم می

داري  تعداد سنبله در بوته و عملکرد همبستگی مثبت و بسیار معنی). 1988فرانکوئیس و همکاران، (
)84/0 =r ( با هم داشتند) ند که صفت تعداد نیز گزارش کرد) 2005(عیوضی و همکاران ). 1جدول

تواند  داري داشته و می سنبله در متر مربع با عملکرد در تنش شوري و خشکی همبستگی مثبت و معنی
هاي با عملکرد دانه باال در شرایط تنش شوري و خشکی  به عنوان معیار غیرمستقیمی براي غربال رقم

). 2جدول (بوته کاهش یافت  ور دربه ازاي افزایش سطوح شوري، تعداد پنجه نابار. قابل استفاده باشد
کاهش تعداد پنجه نابارور در بوته به ازاي افزایش درجه شوري به علت تعداد کمتر کل پنجه تولید 

  . شده در آن تیمارها است
دار بود، اما اثر   که تاثیر هر یک از فاکتورها بر این صفت معنینتایج نشان داد: تعداد گلچه سقط شده

در بین سطوح شوري بیشترین تعداد گلچه سقط شده  .)1جدول ( داشتنداري   معنیمتقابل آنها تاثیر
). 1شکل ( مگاپاسکال بود -75/0 و -50/0مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمارهاي 

تیمار نسبت  پنجه بیشتر تولید شده در این بهتوان  تعداد بیشتر گلچه سقط شده در تیمار شاهد را می
با افزایش تنش، . کردندرغم تولید سنبله، دانه بسیار کمی تولید  ها علی ه نحوي که بسیاري از پنجهداد، ب

اما ). 2شکل ( شد استهتعداد گلچه سقط شده کاز تعداد پنجه کمتري تولید شد و به همان نسبت نیز 
یکی  دتوان  میکه ) 2جدول ( مگاپاسکال در فاز رویشی ثبت شد -1حداکثر پنجه تولید شده در شوري 

، هاي متفاوت اعمال تنش در مقایسه بین دوره. در این تیمار باشد  شدهافزایش گلچه سقطاز دالیل 
علت این امر باال بودن ). 2شکل (اعمال نمک در دوره رویشی بیشترین گلچه سقط شده را داشت 

نسبت نیز  در این تیمارها تعداد پنجه و سنبله در این تیمار بود و به همان نسبت تعداد گلچه سقط شده
  .به تیمارهایی که پنجه کمتري تولید کرده بودند، بیشتر بود
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   جو بدون پوشینهعملکرد بر عملکرد و اجزايهاي متفاوت اعمال تنش   تجزیه واریانس تاثیر تنش شوري و دوره- 1جدول 

CV خطا 
  دوره اعمال تنش

   سطوح شوري×
  دوره اعمال تنش  سطوح شوري

 منبع 

  رتغیی
  درجه آزادي  2  4  8 28 -
  تعداد سنبله در بوته  66/58**  10/72**  25/29**  40/8  09/19
  تعداد پنجه  05/131**  41/110**  09/56*  37/48  42/24
87/43  04/34  ns79/8      ns59/10  **33/16  تعداد پنجه نابارور  
84/20  61/2  ns28/1  **76/3  **73/1  گلچه سقط شده  
  تعدا دانه در سنبله  72/127**  21/176**  41/114**  34/120  46/25
63/14  84/96  ns55/34  **65/90  **72/47  اصلی ساقه تعداد دانه درسنبله  
  تعداد دانه در بوته  84/1362**  73/1417**  02/1173**  06/762  31/19
  وزن صددانه  55/71**  99/18**  27/6**  33/1  95/7
43/20  84/0  **41/1  **94/2   تهعملکرد در بو  04/2** 
57/3  83/650508  **21/3729356  **55/12162290   طول دوره زایشی  29/9120498** 
99/0  95/23  **31/4234  **35/8376   کل دوره رشد  91/8573** 

 دار غیر معنی: ns              05/0دار در سطح  معنی         *: 01/0دار در سطح  معنی **:
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  ط شده در بوته با سطوح مختلف تنش شوري مقایسه میانگین تعداد گلچه سق-1شکل 
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  هاي متفاوت اعمال تنش  مقایسه میانگین تعداد گلچه سقط شده در بوته با دوره-2شکل 

  
تاثیر سطوح شوري و دوره اعمال  نشان داد که) 1جدول (نتیجه تجزیه واریانس : تعداد دانه در سنبله

بیشترین تعداد دانه در سنبله در بوته مربوط . دار بود ه معنیتنش و اثر متقابل آنها بر تعداد دانه در سنبل
 و سطوح 34/17 و 14/11، 22/10 مگاپاسکال فاز زایشی با تعداد -75/0 و - 5/0، -25/0به تیمارهاي 

 دانه در سنبله در بوته بود و کمترین 61/8 و 83/9 مگاپاسکال کل دوره رشد با تعداد -1 و -75/0
ترتیب   مگاپاسکال به- 1 و -75/0، -5/0، -25/0هد و فاز رویشی با سطوح تعداد در تیمارهاي شا

 هاي متفاوت در بین دوره.  دانه در هر سنبله در بوته دیده شد12/5 و 93/6، 74/7، 11/6، 39/5برابر 
تعداد دانه در سنبله مربوط به تیمار فاز زایشی بود بیشترین در هر یک از سطوح شوري اعمال تنش 

 . داشت راهاي اعمال تنش کمترین تعداد دانه در سنبله تیمار شاهد در هر یک از دوره. )2جدول (
توان به  را می) 1990، گریوس و ا؛ م1985گورهام و همکاران، ( با سایر نتایج ها این یافتهعلت تناقض 

هایی   اما در بوته؛د بوکمتر در آنها همراهتعداد دانه با  که نسبت داد بارور در بوته هاي تعداد بیشتر پنجه
که تنش شدیدتري در فاز زایشی و در کل دوره رشد داشتند، تعداد پنجه بارور کمتري تولید شد 

بیشترین تعداد دانه در تیمارهایی دیده شد که در هاي مختلف اعمال تنش   در مقایسه دوره.)2جدول (
  . ، تنش ندیده بودند)شود به عبارتی زمانی که تعداد سنبلچه در سنبله تعیین می(فاز رویشی 

با توجه به جدول تجزیه واریانس، اثر ساده شوري و دوره اعمال : تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی
آنها تاثیر  اما اثر متقابل ؛)4 و 3هاي  شکل(د دار بو تنش بر صفت تعداد دانه در سنبله اصلی معنی

 -75/0با افزایش شدت تنش تا سطح . )1جدول  (داري بر تعداد سنبله در ساقه اصلی نداشت معنی
 در هر سطوح شوريرسد که با افزایش  به نظر می. مگاپاسکال تعداد دانه در ساقه اصلی افزایش یافت
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 گیاه سعی در جبران کاهش عملکرد دهد  که نشان می افزوده شد تعداد دانه در ساقه اصلیبرتیمار 
عداد دانه در ساقه اصلی ثبت شد که نشان دهنده آن  مگاپاسکال کمترین ت-1اما در سطح . داشته است

است که علیرغم کمترین تعداد پنجه در این تیمارها باز هم ساقه اصلی نتوانسته کاهش عملکرد را 
تیمارهایی که در فاز رویشی . د این نکته استیهاي اعمال تنش نیز مو مقایسه بین دوره. جبران کند

ین تعداد پنجه و کمترین تعداد دانه در بوته را داشتند، حال آن که تحت تنش قرار گرفته بودند، بیشتر
   .در تیمارهاي فاز زایشی کمترین پنجه و بیشترین تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی ثبت شد
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  نبله ساقه اصلی با سطوح مختلف تنش شوري میانگین تعداد دانه در س-4شکل 
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دار  ر وزن دانه معنیهاي متفاوت اعمال تنش ب اثر متقابل سطوح متفاوت شوري و دوره: وزن صد دانه
صد دانه کاهش یافت، در این شرایط که با افزایش شدت و مدت تنش وزن   به طوري؛)1جدول ( بود

بود، کمترین وزن صد دانه را  رشد بر آن اعمال شده مگاپاسکال در تمام فصل -1تیماري که تنش 
طول دوره رویشی در تمامی تیمارها یکسان . داشت و بیشترین وزن صد دانه مربوط به تیمار شاهد بود

تنش در فاز زایشی به شدت بر .  روز پس از کاشت وارد فاز زایشی شدند90بود و تمامی تیمارها 
ري که سطوح متفاوت شوري، طول دوره زایشی را در گیاهان طول دوره زایشی تاثیر گذاشت؛ به طو

ن نیز گزارش شده است ادر تنش شوري توسط سایر محققکاهش عملکرد .  روز تغییر داد114 تا 61از 
اظهار داشتند که شوري وزن دانه را از راه ) 1994(فرانکوئیس و همکاران ). 1990ماس و همکاران، (

زاده مرودست و همکاران  نبی. دهد ها کاهش می  و تسریع در بلوغ دانهکوتاه کردن دوره پر شدن دانه
 علت کاهش وزن دانه را تغییر در مسیر مواد فتوسنتزي و مواد پرورده به منظور مقابله با اثرات )2003(

 تاثیر تنش شوري بر وزن دانه، به زمان اعمال تنش و غلظت نمک در محیط .تنش شوري بیان کردند
ارد؛ تیمارهایی که در فاز رویشی تحت تنش قرار گرفته بودند، کمترین خسارت را از رشد بستگی د

  .نظر وزن دانه دیدند
مربوط به صفات  بیشترین همبستگی با عملکرد دانه دهد که  نشان می)3جدول (ضرایب همبستگی 

. باشد می) r= 77/0(و متوسط وزن دانه ) r=89/0(و تعداد سنبلچه بارور در بوته ) r=97/0(تعداد دانه 
 با اعمال تنش در مراحل مختلف فنولوژیکی جو  .بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نشان دادتعداد دانه 

 
  ضرایب همبستگی بین صفات مرتبط با عملکرد جو بدون پوشینه تحت سطوح مختلف شوري  -3جدول 

  هاي متفاوت اعمال تنش و دوره
    1  2  3  4  5  6  7  
              1  ر بوتهتعداد سنبله د  1
            1 -33/0*  )ساقه اصلی( تعداد دانه در سنبله  2
          1  15/0 75/0**  )بوته(تعداد دانه در سنبله   3
        1 13/0 -72/0** 37/0*  )اصلی ساقه(تعداد گلچه سقط شده  4
      1 63/0** 27/0 -65/0** 74/0**  )بوته(تعداد گلچه سقط شده  5
    1 58/0** 35/0* 76/0** -04/0 79/0**  )بوته(وزن هزار دانه  6
  1 77/0** 43/0** 30/0 97/0** -08/0 84/0**  عملکرد بوته  7
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دلیل آن که تعداد سنبله و سنبلچه در مراحل ابتدایی رشد تعیین  بدون پوشینه مشخص شد که به
رین اثر شود، اعمال تنش بعد از مرحله مذکور سبب کاهش دوره پر شدن دانه شده و در نتیجه بیشت می

اختالل در . گذارد را بر وزن دانه و تعداد گلچه سقط شده و در نتیجه تعداد دانه در بوته بر جاي می
ترین دلیل کاهش وزن دانه و افزایش تعداد گلچه سقط شده  دانه ممکن است مهم انتقال کربوهیدرات به
شود،  پر شدن دانه تعیین میهمچنین وزن دانه به مقدار زیادي به وسیله دوره . در شرایط تنش باشد

داري وزن دانه  طور معنی هاي محیطی که تمایل به کوتاه کردن دوره پر شدن دانه دارند به بنابراین تنش
  .دهند را کاهش می

تاثیر سطوح مختلف شوري و دوره اعمال تنش و اثر متقابل آنها بر عملکرد گیاه : عملکرد دانه در بوته
کمترین .  عملکرد کاهش یافتتنشو مدت که با افزایش شدت   طوريبه. )1جدول ( دار بود معنی

هاي اعمال تنش در فاز زایشی و تمام دوره   با دوره-1 و -75/0، -50/0میزان عملکرد در تیمارهاي 
 مگاپاسکال و -25/0 با سطح شوري ي باالترین میزان عملکرد در تیمارهاي شاهد و تیمارها.رشد بود

میزان عملکرد در تیمارها با . ر فاز رویشی تحت تنش قرار گرفتند، به دست آمدتمام تیمارهایی که د
کاهش عملکرد در بوته با ). 3جدول (وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته همبستگی مثبت داشت 

؛ ماس و 2005عیوضی و همکاران، (افزایش سطح شوري توسط سایر محققان نیز گزارش شده است 
هاي شوري کوتاه  پیشنهاد نمودند که کاهش رشد گیاه در تنش) 1986( ترمات مانز و). 1990گریو، 

هاي  هاي بلند مدت به علت ورود نمک زیاد در گیاه تنش مدت به علت تنش اسمزي است و در تنش
  . گردند دیگري نظیر سمیت و عدم تعادل یونی به تنش اسمزي اضافه می

بنابراین .  مرحله نموي در جو بدون پوشینه استترین  حساس،دهد که فاز زایشی نتایج نشان می
هاي شور و شیرین و یا استفاده مقطعی از آب شیرین  اگر قرار است راهکارهایی نظیر اختالط آب

اي  سازي مصرف منابع با کیفیت پایین اتخاذ و در ضمن کاهش عملکرد قابل مالحظه جهت بهینه
 و بدون نگرانی از کاهش دذکور به کار گرفته شومشاهده نگردد، بهتر است این راهکار در دوره م

  .عملکرد نیاز به آب مابقی فصل رشد را با آب شور تامین ساخت
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Effect of different salinity levels and exposure times on individual’s seed 
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Abstract 
This research was conducted to study the effects of different salinity levels and 

exposure times on grain yield and yield components in a green-house experiment at 
Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources during 2007- 
2008 growing season. A factorial sand culture experiment with three completely 
randomized replications was used. Salinity levels were -0.002, -0.25, -0.50, -0.75 
and -1 MPa (NaCl) and three salinity exposure time (throughout the growing 
season, from two-leaf to double ridge stage and from double ridge stage to 
maturity). Results indicated that effect of salinity, salinity exposure time and their 
interaction effect were significant for seed yield and spike number per plant. 
Effects of salinity and exposure time for number of aborted floret and number of 
grain per main stem spike were significant, but their interaction wasn’t significant. 
The highest and the lowest yield and spike number per plant obtained belonged to 
control and -1MPa throughout the growing season treatments. Yield and number of 
head per plant decreased along with increasing salinity severity and exposure time. 
Significant correlation was seen between yield and number of grain per plant 
(r=0.97) and grain weight (r=0.77). 
 
Keywords: Salinity stress; yield; Yield components, Hull-less barley.1 
 
 
 
 
                                                
*- Corresponding Author; Email: shahidi_reihane@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

