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 ي نخود متحمل و حساس به خشك پي ژنوتيازده ة و شاخسارشهي ري تحمل به شوريبررس

 كيدروپوني هطي در شرا
  

  5يمحمد كاف و 4يعبدالرضا باقر، 3ي معصوميعل، 2يجعفر نبات، *1يمحمد زارع مهرجرد
  مشهد فردوسي دانشگاه شيروان، طبيعي منابع و كشاورزي دانشكده استاديار -1

  يكتا بذر آوران فن شركت زراعي، ولوژيفيزي دكتري -2
   استاديار دانشگاه پيام نور-3

  مشهد دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي،نژادي گياهان زراعي هاستاد گروه بيوتكنولوژي و بِ -4
   مشهد دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي،زراعت و اصالح نباتاتاستاد گروه  -5

  

  30/05/1389: تاريخ دريافت
  18/01/1390: يخ پذيرشتار

  

  چكيده
گياه . است مطرح خشك نيمه و خشك مناطق كشاورزي در عمده و مشكل مهم محيطي تنش يك عنوان به شوري

 هاي ژنوتيپ گزينش ،نتيجه حساس است و در شوري به نسبت ،بقوالت ساير مشابه با) .Cicer arietinum L(نخود 
 در شرايط گلخانه 1388در سال  آزمايش اين. است زيادي برخوردار اهميت از مناطق اين در كشت براي شوري به مقاوم

 هوايي هاي اندام و ريشه خصوصيات پاسخ بررسي طريق از نخود ژنوتيپ در يازده شوري تنش به تحمل مطالعة هدف با
 و 8 سطوح در كلريدسديم از نمك استفاده با شدهءالقا شوري تيمار دو ثيرأت ،منظور اين براي. شد انجام ها آن
 هاي ژنوتيپ روي بر )كرت اصلي(هيدروپونيك  محيط در )بدون تنش شوري( زيمنس بر متر به همراه تيمار شاهد دسي12

 چهار ، گياهان.گرفت قرار بررسي ردشده در سه تكرار موردهاي خُ  در قالب كرت،گلخانه شرايط در)  فرعي كرت( نظر مورد
 شاخص دار معني كاهش باعث شوري كه تنش داد نشان نتايج .پونيك برداشت شدند پس از انتقال به محيط هيدرو هفته

 اندام خشك وزن و جانبي ةشاخ تعداد بوته، ارتفاع هوايي، اندام و ريشه خشك ةماد درصد برگ، سبز سطح غشاء، پايداري
 و )61/0 و 73/0(غشاء  پايداري شاخص. شد مطالعه مورد هاي ژنوتيپ برگ آب نسبي مقدار افزايش و ريشه و هوايي
 ةماد توليد ميزان با داري به ترتيب معني و همبستگي مثبت) 56/0 و 68/0( برگ سطح كل برگ به سبز سطح نسبت
 كه داد نشان پالت باي نمودار ترسيم و مقاومت هاي شاخص از گيري بهره. داشتند ها ژنوتيپ در و ريشه هوايي اندام خشك

 MCC760 ژنوتيپ و كمترين MCC877 و MCC696، MCC544 هاي  خشكي، ژنوتيپهاي متحمل به در بين ژنوتيپ
 از غير به مطالعه اين در .بودند دارا تحمل هاي شاخص و خشك ةماد توليد نظر از را شوري به مقاومت ميزان بيشترين
 نظر بنابراين به .گرفتند قرار شوري به متحمل هاي ژنوتيپ گروه در خشكي به حساس هاي ژنوتيپ ،MCC783 ژنوتيپ

 به حساس هاي ژنوتيپ به نسبت بيشتري شوري به تحمل از هستند خشكي به متحمل كه هايي ژنوتيپ لزوماً رسد مي
به طور كلي به منظور دستيابي به ارقام نخود كه عالوه بر تحمل به خشكي، متحمل به شوري  .نيستند برخوردار خشكي

  .صفت مورد گزينش قرار گيرندها بايد براي هر دو  نيز باشند، ژنوتيپ
  

   نخود برگ، آب نسبي مقدارتحمل،  يكم  هاي شاخص ريشه، هوايي، اندام :هاي كليدي واژه
 
  1مقدمه

 توليد كه است محيطي هاي تنش ترين مهم از يكي شوري
 طريق از شوري. دهد مي قرار ثيرأت تحت را زراعي محصوالت

 تجمع اثر در ،مزرعهصحيح اعمال مديريت نا يا و طبيعي عوامل
 كاهش اگرچه. دهد مي رخ خاك و آب در محلول هاي نمك
 كننده، اصالح تركيبات كردن اضافه طريق از شوري اثرات

                                                            

   كشاورزي دانشكده مشهد، فردوسي مشهد، دانشگاه : نويسنده مسئول*
  mzarem1381@yahoo.com :يك، پست الكترون09359926720: تلفن

 ،است پذير امكان مقاوم ارقام اصالح و مناسب آبياري هاي شيوه
 جهت در تالش عالوه به و بوده باال بسيار ها فعاليت اين هزينه
 موفقيت از شوري تنش به تحمل براي شده اصالح ارقام توليد
 (Flowers and Flowers, 2005). است بوده برخوردار كمي
 مركزي، كويرهاي ةحاشي مناطق در خصوص به نيز ايراندر 
 كشاورزي آب كيفيت و كميت ،جوي نزوالت كاهش دليل به
 كه ي ارقامينش گز،يل دلينبه ا. است كاهش به رو سرعت به

 متحمل باشند از يز ني به شور،يكبه خش تحملعالوه بر 
  .برخوردار است چشمگيري يتاهم

كشور جهان از 35 از حبوبات مهم است كه در يكي نخود
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