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تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیستتوده در ژنوتیپهای نخود زراعی
3

معصومه پوراسماعيل ،*1جالل رستگار 2و مهدي زنگی آبادي

 .1استادیار ،بخش تحقيقات ژنتيک و بانک ژن گياهی ملی ایران ،مؤسسة تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر ،کرج ،ایران
 .2استادیار ،بخش تحقيقات اصالح و تهية نهال و بذر ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعی خراسان رضوي ،نيشابور ،ایران
 .3کارشناس ،تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعی خراسان رضوي ،مشهد ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/06/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/10/10 :

چكيده
در تحقيق حاضر ،تحمل شوری برخی ژنوتيپهای نخود تيپ ‘كابلی’ در مرحلة رشند رويشنی بنا كناربرد تيمارهنای  4/5 ،١/7و 6/5
دسیزيمنس بر متر نمک كلريدسديم بررسی شد .تيمارهای شوری با افزايش نمک كلريدسديم به محلنول هوگلنند  ١/2تهينه شند كنه
به عنوان تيمار شاهد درنظر گرفته شده بود .اين آزمايش در قالب طرح كرتهای خردشده به اجرا درآمد .فاكتور اصلی در اين آزمنايش
تيمار شوری و فاكتور فرعی ژنوتيپهای انتخابی بود .تيماردهی به مدت چهل روز دنبال شد .از صفاتی نظير طول ساقه ،سنطح بنرگ،
محتوای كلروفيل نسبی و نسبت توليد زيستتوده يادداشتبرداری بهعمل آمد .نمونههای مختلف عکسالعمل متفاوتی به غلظنتهنای
مختلف شوری نشان دادند .رتبهبندی ژنوتيپها براساس ميزان توليد زيستتودة رويشی تحت تيمارهای شنوری در مقايسنه بنا تيمنار
شاهد و محاسبة شاخصهای تحمل تنش نشان داد كه نموننههنای  6٣56 ،5280 ،6١42 ،5٩4١،6٣64 ،5620و  584٣و رقنم ‘هاشنم’
بيشترين مقدار شاخصهای تحمل تنش را دارايند .نمونة  6١42بهترين نمونه از نظر تحمل شوری در مرحلة رشد رويشی در تيمار 6/5
دسیزيمنس نمک كلريدسديم بود .كاشت نمونهها در مزرعة تحقيقاتی در ايستگاه فيضآباد نيشابور با هدايت الکتريکی عصنارة اشنباع
خاك  ٩/8دسیزيمنس بر متر كه عموماً تحت تأثير يونهای سديم و كلر بنود ،آسنيب شنديدی را بنه تمنامی نموننههنا وارد سناخت،
بهطوری كه پس از شصت روز از زمان كاشت ،تمامی نمونهها از بين رفت .علت اين آسيب شديد به دليل شوری بناالی خناك منطقنة
آزمايش از حد آستانة تحمل اين نمونهها بود.
كلیدواژهها :تنش شوری ،تنوع ژنتيکی ،شوری خاك ،كلريد سديم ،نخود ‘كابلی’.

* نويسنده مسئول

Email: masoumehpouresmael@yahoo.com
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 .1مقدمه

دادند [ .]28تنوع زيادی در تحمل شوری در مراحل ابتدايی

شوری آب و خاك يکی از مهمترين عوامل محدودكنندة

رشد رويشی در بررسی دويست نمونه از نخود مالحظه

كشاورزی ،به ويژه در نواحی خشک و نيمهخشک است كه

شد [ .]١8همچنين ،اين تنوع زياد از نظر تودة زندة رويشی

ريزش باران برای شستشوی نمکها و خارج كردن آنها از

بين  252نمونه نخود بررسی شد [.]25

محيط ريشه كافی نبوده و به ميزان باالی تبخير و تعرق به

روشهای غربال متعددی برای تحمل به شوری وجود

افزايش غلظت نمک در سطح خاك منجر میشود [.]٩

دارد .نبودن تکنيک مناسب برای غربال ژنوتيپها در مزرعه

دامنة تحمل به شوری گياهان بسيار وسيع است و حتی در

هنوز بزرگترين مشکل برای اصالح ژنتيکی تحمل به

بين ارقام مختلف يک گونه نيز تفاوتهای زيادی از نظر

شوری در گياهان است .ارزيابی تحمل به شوری ژنوتيپها

مقاومت به شوری ديده میشود [ .]4از اينرو ،يک اقدام

در مزرعه به دليل ناهمگون بودن ويژگیهای فيزيکی و

مهم اصالح غربال گونههای زراعی و خويشاوندان وحشی

شيميايی خاك در قسمتهای مختلف ،نوسان ميزان ريزش

آنها برای تعيين ژنوتيپهای متحمل است.

باران و همراه شدن تنش خشکی مشکل است [ .]١6به

لگومهای دانهای سرمادوست از جمله نخود در مقايسه

همين دليل ،اغلب روشهای غربال در محيطهای كنترل

با ساير گياهان زراعی حساسيت بيشتری به شوری و از اين

شده استفاده میشود كه همگی مبتنی بر رشد مستقيم

نظر ،تنوع ژنتيکی كمتری دارند [ .]١4برای اين گياهان كه

گياهچهها در محلول غذايی يا رشد گياهان در ماسه است

غالباً روی رطوبت باقیمانده در خاك در فصل پس از

[ .]2١ارزيابی ميزان ظهور دانهرست ،ميزان بقا ،ارتفاع گياه،

بارندگی كشت میشوند برطرف نمودن محدوديت شوری

سطح برگ ،آسيب برگ ،نسبت توليد تودة زنده در شرايط

مشکل است .اين مسئله به دليل غليظشدن نمکها در

شوری باال به توليد تودة زنده در شرايط غيرشور ،مقايسة

سطح خاك و در نتيجه تبخير رطوبت خاك تحت اين

كاهش كلروفيل قبل از بلوغ از جمله تکنيکهايی است كه

شرايط است [ .]2٣اصالح برای تحمل شوری هدفی مهم و

برای غربال تعداد نمونههای زياد كاربرد دارد [ .]١6بنا به

اقتصادی برای بهبود عملکرد نخود در خاكهای شور است

نظر برخی محققان ،تحمل حقيقی به تنش شوری از طريق

[ ]١٩و شناسايی نمونههای متحمل منابع الزم برای انجام

مقايسة توليد تودة زندة نمونهها طی يک دورة زمانی

فعاليتهای بهنژادی را فراهم میسازد .از اينرو ،برای

طوالنی تعيينپذير است ،بهطوری كه گياهان حداقل برای

بهبود سازش گياه نخود در خاكهای شور ،شناسايی منابع

دو هفته و گاهی چند ماه بايد در معرض تنش شوری

متحمل و فهم پاية ژنتيکی تحمل اهميت زيادی دارد.

قرارگيرند [.]20

اگرچه ،وجود تنوع كم از نظر تحمل شوری در گياه نخود

ارزيابی تحمل به شوری ژنوتيپها بر پاية عملکرد دانه

گزارش شده است ،اما در زمان طرح اين فرضيه تعداد

نياز به زمان طوالنی دارد .در اين ارتباط پيشنهاد شد كه

ژنوتيپهای مورد بررسی محدود بود و اين احتمال وجود

ارزيابی بر پاية پارامترهايی صورت گيرد كه در مراحل اولية

دارد كه در بررسی تعداد وسيعتری از ژرمپالسم تنوع

رشد رويشی بروز میكند و همبستگی بااليی با عملکرد

بيشتری مالحظه شود [ .]2٩تحقيقات تنوع ژنتيکی وسيعی

دانه دارد [ .]٣١تنوع قابل مالحظهای از نظر عملکرد دانه

را از نظر صفات بيومس توليدی ،تعداد غالف و دانه در

در شرايط تنش شوری در بين نخودهای ‘دسی’ و ‘كابلی’

بين  55ژنوتيپ نخود در مواجهه با تنش شوری نشان

مشاهده شد [ .]2٩حساسيت گياه نخود به شوری به دورة
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زمانی كوتاهی در مرحلة زايشی محدود میشود و پس از

 .2مواد و روشها

تشکيل غالف و دانه ،نمو آنها كمتر تحت تأثير شوری

تحقيق حاضر در دو بخش گلخانهای و مزرعهای روی 4٩

قرارمیگيرد .كاهش  70درصدی عملکرد دانه در شوری

ژنوتيپ نخود تيپ ‘كابلی’بانک ژن گياهی ملی ايران همراه

 ٣/8دسیزيمنس بر متر به دليل تأثير شوری بر سه صفت

با ارقام ‘هاشم’ و ‘آرمان’ به اجرا درآمد .در بخش

تعداد غالف در گياه ،تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه

گلخانهای ،از كشت گياهان در بستر ماسهای و تغذية آنها

است [ .]١4اين مسئله نشان میدهد كه شوری مراحل

با محلول هوگلند حاوی غلظت مورد نظر شوری استفاده

گلدهی ،لقاح و پرشدن دانه را تحت تأثير قرار میدهد.

شد .بدين منظور ،پس از ضدعفونی بذور با محلول

تحمل شوری  ٣0٩ژنوتيپ عدس با كاربرد سطح

هيپوكلريت سديم  2/5درصد برای مدت پنج دقيقه ،بذرها

شوری  6دسیزيمنس بر متر بررسی و از سه ويژگی وزن

درون پتری ديش كشت و درون ژرميناتور جوانهدار شد.

خشک بخش هوايی ،ارتفاع گياه و عاليم بصری حاصل از

پس از گذشت پنج روز پنج بذر جوانه زد كه از نظر اندازه

سميت تنش برای تعيين درجة تحمل استفاده و با توجه به

تقريباً يکسان بودند و به گلدانهای حاوی ماسة شسته،

عالئم ،آسيب حاصل از تنش  2٣7ژنوتيپ حساس به تنش

ضدعفونی و خشکشده منتقل شدند .پس از گذشت دو

شوری تشخيص داده شد [ .]١7اثر شوری بر رشد و

هفته تعداد دانهرستهای موجود در هر گلدان به سه گياه

عملکرد دو رقم نخود ‘كابلی’و دو رقم نخود ‘دسی’

تقليل پيدا كرد و تيمارهای شوری مورد نظر اعمال شد.

بررسی شد .اثر شوریهای صفر 6 ،4 ،و  8دسیزيمنس بر

اين آزمايش به شکل كرتهای خردشده با  5١نمونه ،سه

متر در گلخانه ،چهل ،هفتاد و صد روز پس از كاشت روی

تيمار و سه تکرار در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی

رشد و عملکرد ارقام نخود بررسی شد .نتايج نشان داد با

به اجرا درآمد .عامل اصلی در اين آزمايش تيمارهای

افزايش شوری اين پارامترها كاهش پيدا میكنند اما اين

شوری و عامل فرعی ژنوتيپها در نظر گرفته شد .بدين

كاهش در نخود ‘كابلی’ بيشتر از ‘دسی’ است [ .]27در

منظور ،از محيط غذايی  ١/2هوگلند با غلظتهای ١/7

بررسی  2٩4ژنوتيپ نخود ،تنوع ژنتيکی وسيعی برای

(تيمار شاهد :فاقد هيچگونه نمک كلريدسديم) 4/5 ،و 6/5

تحمل شوری مالحظه و دوازده ژنوتيپ با مقاومت باال

دسیزيمنس بر متر استفاده شد .غلظتهای شوری  4/5و

برای خاكهای آلفیسول و ورتيسل معرفی شد [.]١5

 6/5دسیزيمنس بر متر با افزودن نمکهای كلريدسديم و

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات محدودی روی

كلريدكلسيم با نسبت كلسيم به سديم حدود  ١5برای ثابت

تحمل به شوری نخود زراعی صورت گرفته ،همچنین با

نگهداشتن نسبت جذب سديم به محلول هوگلند  ١/2تهيه

فرض وجود تنوع بین ژنوتیپهای مختلف نخود ‘کابلی’

شد [.]24

بانک ژن گیاهی ملی ایران که یکی از غنیترین

برای جلوگيری از شوك اسمزی ،تيمارهای شوری به

کلکسیونهای ذخایر توارثی گیاهی است ،تحمل شوری 51

صورت تدريجی اعمال شد و تيماردهی از زمان رسيدن به

ژنوتیپ کلکسیون نخود تیپ ‘کابلی’ بانک ژن گیاهی ملی

غلظت مورد نظر برای مدت چهل روز ادامه يافت .اين

ایران ارزیابی شد [ .]7هدف از انجام پژوهش حاضر،

آزمايش در گلخانه با دمای ماكزيمم  ٣0±2و مينيمم 20±2

دستیابی به والدهای متحمل و استفاده از آنها در تحقیقات

و ميزان رطوبت  65-60درصد به اجرا درآمد .در طول

کاربردی بود.

انجام آزمايش اسيديتة محلول غذايی در  5/8تنظيم شد.
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بهمنظور ثابت نگهداشتن شرايط رشد ،حجم محلول،

برای تعيين نمونههای دارای درجة تحمل باالتر،

اسيديته و هدايت الکتريکی آن هر روز بازبينی و برای

زيستتودة رويشی توليدشده در تيمار  4/5دسیزيمنس بر

تجديد مواد غذايی استفاده شده هفتهای يکبار محيط

متر و تيمار شاهد محاسبه و رتبة تعلق گرفته به هر يک از

غذايی مورد استفاده تعويض شد .تغذية گلدانها با محلول

نمونهها در اين شاخصها برآورد شد .بهعالوه ،روش

غذايی مورد نظر از طريق روشن نمودن پمپ متصل به

تخمين عملکرد در شرايط شور نيز شاخصی برای برآورد

مخزن نگهداری محلول برای مدت سی دقيقه دو بار در

تحمل تنش نمونهها استفاده شد [ .]2٩بدين منظور ،ميزان

طول روز يک بار صبح و يک بار عصر صورت گرفت .با

عملکرد در شرايط شور براساس ارتباط بين عملکرد در

خاموش كردن پمپ ،محلول غذايی به داخل مخزن اصلی

شرايط شاهد و تنش و براساس معادلة خطی مربوط

حاوی محلول بازگشت داده شد .مدت زمان اعمال تنش

محاسبه شد .پيدا كردن عملکرد پيشبينیشده در شرايط

چهل روز در نظر گرفته شد .پس از پايان زمان مورد نظر

تنش بر اساس اين معادله و تفاضل آن از عملکرد واقعی

ارتفاع گياه ،تعداد شاخة فرعی ،وزن تر و خشک بخش

مشاهده شده در تيمار تنش نشاندهندة مقاومت 8ژنوتيپ

هوايی ،سطح برگ و محتوای كلروفيل نسبی اندازهگيری

است .هر چه مقدار عددی رقم حاصل از تفاضل بيشتر

شد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهای

باشد ،ميزان مقاومت نيز بيشتر است [ .]2٩برای تعيين

آماری  SPSSو  SASانجام پذيرفت.

بهترين شاخصها ،از همبستگی بين تودة زندة رويشی

به عالوه ،براساس دادههای مربوط به زيستتودة

توليد شده در شرايط تنش و بدون تنش با شاخصهای

رويشی توليد شده در شرايط شاهد 1و زيستتودة رويشی

مختلف استفاده شد .شاخصی كه همبستگی باال و معناداری

توليدشده در شرايط تنش ،2ميانگين زيستتودة رويشی

با تودة زندة رويشی توليدشده در هر دو شرايط داشت،

توليدشده در شرايط بدون تنش 3و ميانگين زيستتودة

بهترين شاخص تعيين شد .در نهايت ،گروهبندی نمونهها

رويشی توليدشده در تنش 4محاسبه و براساس آنها

براساس شاخصهای تعريف شده صورت پذيرفت.

شاخصهای شدت تنش ،5حساسيت به تنش 6و تحمل

بهعالوه ،از روشهای تجزية چندمتغيره شامل تجزيه به

تنش 7براساس فرمولهای زير محاسبه شد.

مؤلفهها و تجزية خوشهای و ترسيم بایپالت با استفاده از
نرمافزار  STAT GRAFIC plus 2.1برای تلفيق نتايج

()١

حاصل از محاسبة شاخصها و بهدست آوردن برايند آنها

)¯ = 1- (Y s¯/ Ypشدت تنش

بهره گرفته شد.

()2

در بخش مزرعهای تحمل به شوری نمونهها در طرح

 = [1- (Ys/ Yp)]/SIشاخص حساسیت به تنش

التيس با دو تکرار و دو تيمار (خاك شور و غيرشور)

()٣
2

همراه با ارقام شاهد ‘جم’‘ ،هاشم’ و ‘آرمان’ و يک نمونة

)¯ = (Ys× Yp)/ (Ypشاخص تحمل تنش

محلی در مزرعة تحقيقات كشاورزی نيشابور ايستگاه

1. Yp
2. Ys
¯3. Yp
¯4. Ys
5. SI: Stress Intensity
6. SSI: Stress Susceptibility Index
7. STI: Stress Tolerance Index

فاروب رومان (دارای خاك غيرشور) و ايستگاه فيضآباد
(دارای خاك شور) طی سالهای زراعی  87-١٣86بررسی
8. Residual
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شد .هر يک از نمونهها در يک خط  ١/5متری با فاصلة

درجه حرارت و ميزان بارندگی براساس اطالعات سازمان

خطوط  50سانتیمتر از يکديگر كشت شد .از برخی

هواشناسی كشور در شکل  ١ارائه شده است .مشخصات

صفات زراعی و فنولوژيکی نظير تاريخ گلدهی و تاريخ

خاك و آب آبياری مورد استفاده در دو منطقة محل اجرای

رسيدن و تعداد نيام و دانه در تکبوته و وزن صد دانه

طرح در جدول  ١آمده است.

يادداشتبرداری به عمل آمد .شرايط اقليمی نيشابور شامل
جدول  .1نتایج حاصل از تجزیة آزمایشگاهی خاک و آب مزرعة پژوهشی نیشابور
پارامتر (واحد)

آب

خاك
فيضآباد

فاروب رومان

فيضآباد

فاروب رومان

اسيديته

7/71

7/93

7/٣

7/٩

هدايت الکتريکی ()ds/m

9/84

١/١

5/7

0/82

درصد مواد خنثیشونده

9/45

١2/7

درصد كربن آلی

0/67

0/33

درصد ازت

0/07

0/03

درصد شن

38

40

درصد سيلت

49

43

درصد رس

13

17

بافت خاك

لومی

لومی

غلظت فسفر ()mg/kg

8/4٣

8/١7

غلظت پتاسيم()mg/kg

١٩6/85

28١/8

غلظت آهن()mg/kg

٣/28

2/7

غلظت منگنز ()mg/kg

10/97

7/7

غلظت روی ()mg/kg

0/61

0/66

غلظت مس ()mg/kg

0/88

١/١8

5/6

١/١

بیكربنات محلول ()meq/lit

٣/5

4/١

٣/6

4

كلر محلول ()meq/lit

٣2/5

٣/5

44

١/5

كلسيم محلول()meq/lit

24/33

4/22

15

٣

منيزيم محلول ()meq/lit

31/42

٣/85

12

2

سديم محلول()meq/lit

5٩/5

5/١5

38

٣/٣

نسبت جذب سديم 0/5
()meq/lit

2/4

١١/١5
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١0/٣

2/١
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30

بارندگی

10

دما

بارندگی()mm

20

0
تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

شکل  .1روند تغییرات درجة حرارت و بارندگی در سال زراعی  87-1386در مزرعة پژوهشی نیشابور

بر مبنای طبقهبندی مطالعات شوری ،خاك محل

اين نظر ،در بين نمونهها حساسترين نمونه به تنش نمونة

آزمايش بر اساس دو فاكتور هدايت الکتريکی عصارة اشباع

 56٩0بود كه در هر دو تيمار شوری يک هفته پس از

و درصد سديم تبادلی خاك ،در ايستگاه فيضآباد در گروه

اعمال تنش عاليم زردی و نکروز شدن برگهای پايين را

شور و در ايستگاه فاروب رومان در گروه مطلوب

به وضوح نشان داد.

قرارمیگيرد .از نظر امالح موجود در خاك ،كاتيون و آنيون

اولين عالمت صدمة شوری برای گياهان لگوم نکروز

غالب در خاك فيضآباد بهترتيب سديم و كلر بود .لذا،

شدن حاشيههای خارجی و زرد شدن برگهای مسن است.

هدايت الکتريکی خاك منطقه عموماً تحت تأثير

با تشديد شوری اين عاليم به برگهای جوانتر گسترش

كلريدسديم است .نتايج آزمايشگاهی روی نمونههای آب

يافت و برگهای مسنتر مرد [ .]2٣صدمات برگی ممکن

آبياری اخذ شده از چاههای فعال محلهای اجرای طرح با

است به دليل تنش آب ،تجمع يونهای سديم و كلر در

درنظر گرفتن دياگرام طبقهبندی آب آبياری آزمايشگاه

برگ ،يا كمبود يونهای پتاسيم و كلسيم باشد .از طرف

مطالعات شوری آمريکا نشان داد كه آب چاه فعال

ديگر ،مرگ برگ به واسطة پيری زودرس و به دليل آثار

فيضآباد دارای محدوديت شديد و آب چاه فعال فاروب

اسمزی ناشی از تنش شوری است .تحرك و انتقال مجدد

رومان با محدوديت متوسط رو به كم برای آبياری استفاده

مواد غذايی از برگهای مسنتر ،پيری قبل از بلوغ را

میشود.

موجب میشود .در اين شرايط طول عمر برگ مهمتر از
تشکيل برگهای جديد است .بهطور كلی ،طول عمر بيشتر

 .2نتایج و بحث

برگ در مقايسه با تشکيل برگهای جديد ،ريشههای

در كشت گلخانهای ،در تمامی نمونهها با افزايش مدت

عميقتر برای استخراج آب و كارايی مصرف آب از

زمان اعمال تنش شوری آثار زردی و نکروز شدن برگها،

خصوصياتی است كه برای عملکرد گياهان در محيطهای

سپس ريزش برگهای پايينی مشاهده شد و در غلظت

شور الزم و ضروری است [.]١6

شوری  6/5دسیزيمنس بر متر اين عاليم به حداكثر خود

به دليل اينکه در تيمار  6/5دسیزيمنس اكثر نمونهها

رسيد ،بهطوری كه پس از يک هفته از اعمال تنش اين

پس از مدت زمان اعمال تيمار (چهل روز) از بين رفت،

شرايط به وضوح در اكثر نمونهها به چشم خورد و افزايش

اندازهگيری صفاتی نظير سطح برگ و ميزان كلروفيل ميسر

مدت زمان اعمال تنش باعث از بين رفتن نمونهها شد .از

نشد .ساير صفات نيز فقط در نمونههای باقیمانده ارزيابی
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شد .بنابراين ،تجزية واريانس صفات در تيمار 6/5

ويژگی سازشی برای زنده ماندن گياه تحت شرايط تنش

دسیزيمنس بر متر انجام نپذيرفت .نتايج تجزية واريانس

است كه اجازه میدهد گياه از منابع بلوكهای ساختمانی و

صفات اندازهگيری شده در تيمارهای شاهد و شوری 4/5

انرژی برای مقابله با تنش استفاده كند.

دسیزيمنس بر متر نشان داد كه اثر تيمارهای اعمالشده،

ميزان تحمل به شوری به صورت معکوس با ميزان

ژنوتيپها و اثر متقابل ژنوتيپ در تيمار برای صفات تعداد

رشد در ارتباط است .يک دليل كاهش ميزان رشد در

شاخة فرعی ،سطح برگ ،محتوای كلروفيل ،طول ساقه و

شرايط تنش ،فتوسنتز ناكافی در نتيجة بسته بودن روزنهها و

وزن تر و خشک بخش هوايی در سطح احتمال ()P>0/0١

جذب محدود دیاكسيد كربن است .بهعالوه ،تنش به

معنادار بود و تنها در خصوص صفت طول ساقه اثر شوری

صورت مستقيم از تقسيم و توسعة سلولی ممانعت میكند.

در سطح احتمال ( )P>0/05معنادار بود (جدول .)2

تنشهای شوری و خشکی از طريق تجمع اسيد آبسيزيک

در اثر اعمال تنش شوری تمامی صفات مورد بررسی

موجب القای بازدارندة پروتئين كينازهای وابسته به سيکلين

در تمامی ژنوتيپها كاهش يافت ،اما درصد كاهش صفات

میشود و از طريق كاهش فعاليت اين پروتئين كينازها (كه

در ژنوتيپهای مختلف متفاوت بود .نتايج نشان داد كه

در پيشبرد روند سيکل سلول كمک میكند) از تقسيم

علیرغم وجود تنوع ژنتيکی در بين ژنوتيپهای نخود،

سلولی ممانعت میكند .اين تنشها ،همچنين از طريق

پارامترهای رشد در تمامی ژنوتيپها در اثر شوری [ ]2و

تنظيم نسخهبرداری يا پس از نسخهبرداری اجزای ديگر،

در اثر تنش شوری وزن خشک ،بخش هوايی در گياه نخود

ماشين چرخة سلولی و تقسيم سلولی را تحت تأثير

 64درصد كاهش میيابد [ .]١٣كاهش رشد و عملکرد

قرارمیدهد [ .]٣0در بررسی تحمل به شوری در مرحلة

ارقام نخود ‘دسی’ و ‘كابلی’ با افزايش غلظت شوری

دانهرست روی الينهای چغندرقند ،وزن تر و خشک

مشاهده شد [ .]27تنش شوری نظير ساير تنشهای

بخش هوايی همة الينها با افزايش سطح شوری به

محيطی ،از رشد گياه ممانعت میكند .رشد كمتر يک

صورت معنادار كاهش يافت [.]١6

جدول .2تجزیة واریانس صفات اندازهگیریشده در كشت گلخانهای در تیمارهای شاهد و شوری  4/5دسیزیمنس بر متر
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

وزن خشک
بخش هوايی

طول
ساقه

محتوای
كلروفيل

سطح
برگ

وزن تر
تعداد
درجة آزادی شاخة فرعی بخش هوايی

تکرار

2

0/083

2/444

0/006

14/18

40/11

230/58

تيمار شوری

1

**166/6

**1029/67

**17/06

*365/44

**14410/24

**662605/25

خطای اصلی

2

0/8367

0/0986

0/013

١/5

64/85

38/95

ژنوتيپ

50

**3/48

**5/28

**0/22

**163/16

**139/74

**5049/4

اثر متقابل ژنوتيپ × شوری

50

**

2/3

**

5/37

**

**

**

**

خطای فرعی

200

0/52

0/944

كل

305

0/164

0/01

* و ** به ترتيب تأثير معنادار در سطح  5و  ١درصد
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26/98

83/54

26/82

5609/3

362/56
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با توجه به وجود ارتباط خطی معنادار بين تودة زندة

تنش داشتند از  Residualبااليی نيز برخوردار بودند كه

توليدشده در شرايط شاهد و تيمار  4/5دسیزيمنس و

نشاندهندة تحمل تنش باالی آنهاست .بررسی همبستگی

محاسبة ميزان زيستتودة پيشبينی شده در شرايط تنش از

صفات اندازهگيری شده در تيمار تنش و شاهد و نسبت

روی معادلة خطی بهدست آمده ميزان مقاومت نمونهها

آنها با ميزان عددی  Residualتنها وجود همبستگی منفی

تخمين زده شد .گسترة وسيعی از تنوع از نظر مقاومت در

معنادار با نسبت تودة زندة توليد شده در شرايط تنش به

ميان نمونههای مختلف مشاهده شد ،بهطوری كه مقدار

تيمار كنترل (شکل  )2و همبستگی مثبت بين تودة زندة

عددی  Residualاز  -0/١7تا  0/١8بين نمونههای مختلف

توليدشده در شرايط تنش را به اثبات رساند (شکل .)٣

متغير بود و نمونههايی كه زيستتوده بااليی در شرايط
زيست توده توليدشده در تيمار تنش به كنترل
شکل  .2رابطة بین میزان تحمل با نسبت زیستتودة تولیدی در تیمار تنش به شاهد

زيست توده توليد شده در تيمار تنش

Residual

شکل  .3رابطة بین میزان تحمل با زیستتودة تولیدی در تیمار تنش
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جدول  .3رتبهبندی نمونههای نخود ‘كابلی’ در مرحلة رشد رویشی براساس شاخص تحمل تنش در تیمار شوری
شمارة نمونه

تحمل تنش

رتبه

شمارة نمونه

تحمل تنش

رتبه

شمارة نمونه

تحمل تنش

رتبه

215002

0/51

14

215745

0/28

٣١

216084

0/23

43

215040

0/18

48

215754

0/36

20

216124

0/51

13

215047

0/36

21

215767

0/35

25

216142

0/84

4

215056

0/16

49

215843

0/60

8

216147

0/26

38

215171

0/24

41

215886

0/35

24

216167

0/26

39

215223

0/23

42

215909

0/31

28

216189

0/5٩

٩

215279

0/52

12

215913

0/39

18

216193

0/33

27

215280

0/70

5

215920

0/20

45

216194

0/28

32

215331

0/26

36

215940

0/26

37

216195

0/23

44

215404

0/26

35

215941

0/91

2

216223

0/30

29

215480

0/48

15

215950

0/57

10

216265

0/33

26

215529

0/38

19

215979

0/27

33

216277

0/25

40

215537

0/22

45

215989

0/04

51

216289

0/35

23

215620

0/98

1

215995

0/35

22

216356

0/67

7

215685

0/18

47

216001

0/43

16

216364

0/87

3

215701

0/14

50

216063

0/30

30

آرمان

0/54

11

215743

0/26

34

216066

0/42

17

هاشم

0/69

6

اين امر نشان میدهد ميزان توليد تودة زنده در تيمار

دو شرايط كنترل و تنش با شاخص تحمل تنش وجود دارد

تنش يا نسبت تودة زندة توليد شده در شرايط تنش نسبت

( ،)P>0/0١اما شاخص حساسيت به تنش تنها دارای

به شرايط شاهد نيز معياری مستقيم برای انتخاب نمونههای

همبستگی معنادار با تودة زنده در تيمار شاهد بود (دادهها

متحمل در نظر گرفته شد كه اين مسئله را ديگر محققان نيز

نشان داده نشده است) .از آنجا كه شاخصی برای انتخاب

گزارش كردهاند [ .]١0در بررسی نمونههای لوبيا وجود

ژنوتيپهای برتر كاراست كه هم با عملکرد در شرايط

همبستگی مثبت بين وزن خشک در شرايط تنش و مطلوب

تنش و هم با عملکرد در شرايط بدون تنش همبستگی

نشان داده شد [ .]4توليد تودة زندة باالتر در شرايط تنش

باالتری داشته باشد ،لذا از بين اين شاخصها ،شاخص

مرتبط با افزايش تقسيم سلول و سنتز موادی نظير

تحمل تنش برای دستهبندی نمونههای مورد بررسی استفاده

قندهاست و افزايش توليد قند در بافت به نوبة خود در

شد [ .]26 ،8رتبة تعلق گرفته به هر يک از نمونهها بر

تنظيم اسمزی كارآمد تحت شرايط تنش نقش دارد [.]١2

اساس اين شاخص در جدول  ٣ارائه شده است.

همبستگی شاخصهای محاسبهشده با يکديگر در

نمونههای  ،5280 ،6١42 ،5٩4١،6٣64 ،5620هاشم،

شرايط تيمار شوری  4/5دسیزيمنس بر متر نشان داد كه

 6٣56و  584٣بيشترين مقدار شاخص تحمل تنش را

همبستگی مثبت و معناداری بين تودة زندة توليدی در هر

داشتند .همبستگی مثبت و معناداری ( )P>0/0١بين
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 Residualبا شاخص تحمل تنش و همبستگی منفی و

چهار مؤلفة اصلی شد .با توجه به مقادير ويژة بزرگتر از

معناداری ( )P>0/0١بين اين شاخص با شاخص حساسيت

يک ،دو مؤلفة اول در مجموع  ٩7/4درصد از واريانس

به تنش وجود داشت (دادهها نشان داده نشده است) .با

صفات را توجيه میكرد .مؤلفه اول  56/88درصد از

توجه به نتايج حاصل میتوان از واريانس معادلة خطی يا

تغييرات را به خود اختصاص داد و بزرگترين ضرايب آن

همان  Residualنيز بهعنوان شاخصی برای انتخاب

مربوط به ميزان زيستتودة توليدی در تيمار كنترل و تنش

نمونههای مناسب در شرايط تنش بهره جست .بر اين

و شاخص تحمل تنش بود .مؤلفة دوم كه با شاخصهايی

اساس نمونههای ،552٩،5480 ،5620 ،5٩٩5 ،5٩40

نظير  ،Residualنسبت زيستتودة توليدی در تيمار تنش

 6١٩٣ ،6277 ،6١42 ،6٣56و هاشم از تحمل بااليی در

به كنترل مرتبط بود  40/4٩درصد از تغييرات را توجيه كرد

تيمار تنش برخوردار بود و واريانس كوچکی داشت.

(جدول  .)4از آنجا كه هر چه يک نمونه زيستتودة

تجزية خوشهای شاخصهای اندازهگيری شده در

توليدی بيشتری در شرايط تنش و شاهد داشته باشد و از

مرحلة رشد رويشی با خط برش در فاصلة پنج ،نمونهها را

شاخص تحمل تنش باالتری برخوردار باشد متحملتر

در سه خوشه قرار داد (شکل  .)4بيشترين تعداد نمونهها

است ،هرچه يک نمونه دارای مؤلفة اول باالتر و مؤلفة دوم

به ترتيب با  22و  ١٩ژنوتيپ در خوشههای يک و سه

باالتر باشد ،متحملتر میشود .از اينرو ،براساس برايند

شاخصهای

شاخصهای محاسبهشده در اين مرحله نمونههای

محاسبهشده برای خوشة سه ديده شد .نمونههای اين

قرارگرفته در ربع اول دارای باالترين ميزان تحمل به

خوشه خود در دو زيرگروه قرارگرفت كه زيرگروه اول با

شوری و نمونههای واقع در ربع سوم دارای هر دو مؤلفة

پنج نمونه دارای بيشترين ميزان شاخصهای تحمل و

پاييناند و حساسترين نمونهها به شمار میروند (شکل

بيشترين فاصله از مركز خوشه بود .خوشة دوم با دارا بودن

 .)5بنابراين ،براساس برايند نتايج ،نمونههای ،6٣64 ،5٩4١

شش نمونه ،شامل نمونههايی بود كه توليد بيولوژيکی آنها

 5٩50 ،5280،6١8٩و  527٩جزء ژنوتيپهای متحمل و

در هر دو شرايط تنش و شاهد پايين بود .اين گروه دارای

نمونههای  5040و  5685جزء حساسترين ژنوتيپها

پايينترين ميزان  Residualاست .خوشة يک نيز با داشتن

گروهبندی میشوند (شکل .)5

قرارگرفت.

بيشترين

مقادير

متوسط

 22نمونه ،نمونههای حساس را در خود جای داد.

در تيمار  6/5دسیزيمنس بر متر تنها تعدادی از بوتهها

نمونههای  5280و  6١8٩از جمله ژنوتيپهايی است كه

در برخی نمونهها تا زمان پايان اعمال تيمار سبز باقی

در تيمارهای شوری  ١20و  ١80ميلیموالر نمک كلريد

ماندند و بقية نمونهها در فواصل مختلف طی اعمال تنش

سديم در مرحلة جوانهزنی دارای تحمل شوری قابل

خشک شدند .زنده ماندن گياه و توليد زيستتوده يکی از

مالحظهای بود [ .]١براساس نتايج حاصل از پژوهش

اولين و سادهترين روشهای غربال گياهان در شرايط تنش

حاضر ،اين دو ژنوتيپ در مرحلة رشد رويشی نيز در

شوری به شمار میرود .برايناساس میتوان عنوان كرد كه

خوشة سوم يعنی در دستة ژنوتيپهای دارای درجة تحمل

ژنوتيپ  6١42تنها ژنوتيپ در ميان ژنوتيپهای مورد

باالتر قرارگرفت.

بررسی است كه در گروه نمونههای نسبتاً متحمل

تجزية مؤلفههای اصلی با استفاده از ماتريس ضرايب

قرارمیگيرد ،به دليل اينکه در اين ژنوتيپ هم تعداد بوتة

همبستگی متغيرهای كمّی در تيمار شوری موجب معرفی

زنده بيشتر بود و هم درصد سبز بودن بوتههای زنده ،و
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حتی در اين شرايط به گل نيز رفت .اين مسئله هنوز هم در

توليد شده توسط دانهرستها تحت شرايط شور به شدت

بين محققان مورد بحث و مجادله است كه انتخاب برای

به پاسخ گياه بالغ به شوری اشاره دارد .برای مثال ،در

تحمل به شوری در مراحل اولية رشد نمیتواند منجر به

بررسی گونههای مختلف گياهی ثابت شد كه دانهرستهای

انتخاب گياهان بالغ متحمل شود [ ،]2٩ ،١6 ،١5 ،4اما در

انتخابشده بهعنوان نمونههای متحمل ،تحمل زيادی در

مقابل نظراتی هم وجود دارد كه نشان میدهد زيستتودة

مرحلة بلوغ از خود نشان میدهند [.]٣

شکل  .4دندروگرام حاصل از تجزیة خوشهای صفات اندازهگیریشده در تیمار شوری  4/5دسیزیمنس بر متر
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در شرايط كشت مزرعهای در ايستگاه فيضآباد

كمترين تعداد بوتة سبزشده را دارا بودند .نمونههايی كه

هيچيک از نمونهها قادر به تکميل دورة رشدونمو خود در

تعداد بوتة سبزشدة باالتری داشتند ،در مرحلة جوانهزنی

خاك شور نبود و تقريباً پس از گذشت شصت روز از

نسبت به شوری خاك حساسيت كمتری داشتند و

تاريخ كشت ،همة نمونهها از بين رفت .لذا ،انتخاب

محورهای جنينی آنها كمترين حساسيت را به شوری

نمونهها براساس عملکرد بهدستآمده در دو شرايط تنش و

داشت كه توانستند عمق خاك را طی كنند و استقرار يابند.

نرمال امکانپذير نبود ،اما از روی صفاتی نظير موارد

در اين شرايط ،براساس تعداد بوتة باقیمانده پس از

زيرنمونهها گروهبندی شد :تعداد بوتة سبزشده كه استقرار

 ١/5ماه از تاريخ كشت نمونههای  55٣7و 5886بيشترين

دانهرست را در محيط شور نشان میدهد و تعداد بوتة

تعداد بوتة باقیمانده را داشت و نمونههای  5١7١و 5٩50

باقیمانده پس از گذشت دو ماه كه معياری برای ميزان

كمترين تعداد بوتة باقیمانده را دارا بود .براساس نسبت

تحمل در مرحلة رويشی است.

تعداد بوتة باقیمانده به تعداد بوتة سبزشده نمونههای

جوانهزنی ضعيف در خاكهای شور موجب استقرار

 5886و  6١٩5بهترين نمونهها بودند .هرچه نمونهای تعداد

ضعيف میشود .ظهور ضعيف دانهرستها در خاكهای

بوتة باقيماندة بيشتر و نسبت تعداد بوتة باقیمانده به

شور در گياهان كشتشده به صورت جوی و پشتهای

سبزشدة بيشتری داشته باشد ،نشاندهندة حساسيت كمتر

ممکن است به دليل صدمات هيپوكوتيل پس از جوانهزنی

آن نمونه در مرحلة رشد رويشی است .براساس ميانگين

باشد [ .]6نمکهای محلول اغلب در سطح بستر خاك در

درصد سبز بوتههای باقیمانده تا تاريخ  ١/5ماه پس از

شرايط كشت جوی و پشتهای تجمع میيابند و هيپوكوتيل

كشت ،نمونههای  6١٩5و  5886بيشترين ميانگين درصد

و لپهها در حين عبور از اليههای نمکی ممکن است آسيب

سبز بوتههای باقیمانده را دارا و در اين تاريخ ،باالی 70

ببينند [ .]6براساس تعداد بوتة سبزشده نمونههای  55٣7و

درصد بوتههای باقیمانده سبز بود.

 570١بهترين نمونهها بودند و نمونههای  5١7١و 5002

جدول  .4مقادیر ویژه ،واریانس و ضرایب صفات در دو مؤلفة اصلی استخراجشده از تجزیه به مؤلفههای اصلی در تیمار شوری
 4/5دسیزیمنس بر متر
مؤلفه اول

مؤلفه دوم

صفت
زيستتودة توليدی در تيمار كنترل

0/519332

0/324496

زيستتودة توليدی در تيمار شوری

0/483625

-0/402935

نسبت زيستتودة توليدی در تيمار تنش به كنترل

0/270526

-0/619355

Residual

-0/290522

-0/589256

شاخص تحمل تنش

0/582077

0/0390126

مقادير ويژه

2/84396

2/0244

واريانس مطلق

56/88

4٩/40

واريانس تجمعی

56/88

٣7/٩7
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4.2
5047

5280

Control shoot biomass
6364

52
59
79

61
50

5701

5843

0.2

6142
6356

-1.8

5480

5620

5685 5040
5529

Salinity shoot biomass

Shoot biomass ratio

Residual

7.2

5.2

مؤلفه دوم

89

5941

Salt tolerance index

5056

2.2

1.2

3.2

-0.8

-3.8

-2.8

مؤلفه اول

شکل  .5نمودار بایپالت ژنوتیپها در پنج شاخص تحمل براساس اولین و دومین مؤلفه در مرحلة رشد رویشی

حد نهايی تحمل شوری گياه نخود ،هدايت الکتريکی

و غلظت شوری  ٣دسیزيمنس بر متر موجب كاهش

 6/5-6دسیزيمنس بر متر است [ .]5همانطوركه در بخش

عملکرد  50درصدی در نخود میشود [ .]22سطح بهبود

كشت گلخانهای نيز مشخص شد ،شوری  6/5دسیزيمنس

مقاومت به شوری برای نخود و عدس كه در مقايسه با

آسيب شديدی به بسياری از نمونهها وارد ساخت .براساس

ساير لگومها حساسترند متفاوت است .در اين لگومها،

نتايج حاصل از تجزية خاك ،ميزان شوری خاك منطقة

سطحی از مقاومت كه برای تغيير بهبود ژنتيکی مقاومت به

مورد آزمايش از ميزان مورد انتظار (حدود 8-7

شوری جستجو میشود ،توانايی برای توليد بيشتر از 75

دسیزيمنس بر متر) بيشتر بود .اين مسئله احتماالً بهدليل

درصد ماكزيمم رشد و محصول در هدايت الکتريکی

كم بودن دور آبياری ،تبخير بيش از حد به دليل دمای باال

بيشتر از  ١0دسیزيمنس بر متر است كه در بين

در برخی روزها و افزايش و كاهش غلظت شوری خاك

ژنوتيپهای مورد بررسی در اين مطالعه چنين حدی

است .انتظار میرفت كه زمانی كه هدايت الکتريکی آب

مالحظه نشد [ .]2٣نتايج ديگر تحقيقات نشان داد كه هيچ

آبياری حدود  5-4دسیزيمنس بر متر باشد ،با هدايت

واريتهای از نخود نمیتواند سطح هدايت الکتريکی باالتر از

الکتريکی حدود  8-7دسیزيمنس در خاك مواجه باشيم

 6دسیزيمنس بر متر را تحمل كند [ ،]5اما در بررسی

كه عمالً اين پيشبينی صحيح نبود .با توجه به غيرقابل

كنونی ژنوتيپ  6١42سطح شوری  6/5دسیزيمنس بر متر

كنترل بودن برخی از عوامل در كشت مزرعهای از جمله

را تحمل كرد .لذا ،الزم است در بررسیهای تکميلیتر

دمای باال ،رطوبت پايين و غيريکنواختی زمين آزمايش از

مورد توجه قرارگيرد.

نظر هدايت الکتريکی اين نتيجه در كشت مزرعهای
منابع

غيرقابل انتظار نبود.

 .١پوراسماعيل م و واليانی ا ( )١٣٩0بررسی تنوع ژنتيکی

نخود در دستة گياهان حساس به شوری قراردارد []١١
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