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 زنی و رشد گیاهچه برنج جوانه برخی خصوصیات برر سطوح مختلف شوری کلرید سدیم یثتأ
 

 سعداهلل هوشمند  ،  سپیده محمدی

 گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه شهركرد
Sepideh.mohammadi.ch@gmail.com 

 

 چکیده

زنی و رشد گیاهچه و تعیین وجود تنوع ژنتیکی برای  شوری بر جوانه سطوح مختلفبا هدف مطالعه تأثیر این بررسی 

جام گردید. بذور دو الین ( در این مرحله رشدی انBC2F6پیشرفته برنج ) تالقی برگشتیتحمل به شوری در یک جمعیت 

ه از یک آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفی با با استفاد و یازده الین تصادفی از جمعیت و دو رقم شاهد، والدینی

غلظت نتایج نشان داد، با افزایش . قرار گرفتند (ds/m 11و  11، 9، 6، 4 شاهد،) سه تکرار، تحت تأثیر شش سطح تنش

 هچهیاهای رشد گ ویژگی و همچنین چه در روز چهاردهم چه و ریشه تر و خشک ساقه وزن زنی، درصد و سرعت جوانهشوری 

مورد  صفات برای همه داری نشان دادند. كاهش معنیروز پس از كشت چهارده سه، شش، ده و در  (چه چه و ریشه طول ساقه)

داری  ها حداقل در یکی از سطوح تنش اختالف معنی در تمامی سطوح تنش و بین والدین آن BC2F6های  مطالعه بین الین

چه در سایر صفات  و وزن تر ساقه جز صفات طول به نشان داد،صفات مختلف  برای ها ژنوتیپ مقایسه میانگینمشاهده گردید. 

 BC2F6های  ویژه الین هها ب صفات ژنوتیپ شدت كاهش متفاوت برتری داشتند. نسبت به والدین و شاهدها BC2F6ی ها الین

 است. شوریها در برابر تنش  در قبال سطوح مختلف تنش بیانگر سطح تحمل متفاوت این ژنوتیپ

 

 پیشرفته تالقی برگشتی زنی، رشد گیاهچه، جوانه، تنش شوری : برنج،کلیدی کلمات

 

 مقدمه

های نامساعد است. وجود  ترین عوامل محدود كننده گسترش كشت گیاهان زراعی وجود شرایط آب و هوایی و زمین از مهم

های شور )تنش شوری( در سطح  ها و آب زمینشرایط نامطلوب از قبیل عدم بارندگی كافی و مناسب )تنش خشکی( و وجود 

ترین عوامل كاهش تولیدات  نماید. مهم های زراعی ایجاد می هایی را برای گسترش فعالیت وسیعی از اراضی جهان، محدودیت

زیستی در مناطق ترین تنش غیر تنش شوری شایع (.11و  8)باشد  ها می كشاورزی در سطح جهان نیز وجود همین محدودیت

ترین غالت  دهد. از طرفی برنج یکی از مهم كه رشد و عملکرد گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار می خشک است و نیمهخشک 

 از یکی. شوری (8و  9) و یک گیاه حساس به شوری است كند می تأمیناست كه غذای بیش از نیمی از جمعیت جهان را 

 در جهان محدود كرده است برنجاز مناطق رشد  درصد 11حدود  در برنج راوری  بهرهغیرزیستی است كه  های ترین تنش عمده

های  دنبال آن كاهش جذب آب توسط بذور و همچنین از طریق اثرات سمی یون شوری از طریق افزایش فشار اسمزی و به .(4)

ل مهم در طول دوره رشدی زنی گیاهان یکی از مراح مرحله جوانه. (7) دهد زنی بذور را تحت تأثیر قرار می سدیم و كلر، جوانه

زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه  جوانه. گذارد جا می ای را در تعیین تراكم نهایی گیاه از خود به زنی نقش عمده زیرا جوانههاست،  آن

های باال  های محیطی مانند شوری، خشکی و سرما، درجه حرارت ویژه تحت تنش مراحل بسیار مهم برای استقرار گیاه به

این  (.4و  1باشد ) تر از سایر مراحل رشد می زنی حساس ها هم مرحله جوانه طوری كه حتی در هالوفیت آیند، به می حساب به

ای  این موضوع باعث گردیده كه مطالعات گسترده. (1) گیرد قرار میویژه شوری  های محیطی به اغلب تحت تأثیر تنش مرحله

نشان  های متعدد پژوهشخصوصیات رشدی گیاهچه در برنج صورت پذیرد. زنی و  در رابطه با تأثیر تنش شوری بر جوانه
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شود و درجه تحمل به شوری برای گیاهان  زنی می زنی، مانع جوانه اند كه در اغلب گیاهان افزایش شوری در مرحله جوانه داده

برگی به  1تا  1برنج در مرحله های  در شرایط تنش شوری و رطوبتی، گیاهچه تفاوت است.زنی م مختلف در هر مرحله از جوانه

چه و  )طول ریشه زنی، رشد گیاهچه درصد و سرعت جوانهبا افزایش میزان شوری،  (.6) باشند شوری بسیار حساس می

سطوح بررسی تأثیر هدف از این مطالعه  (.11و  11، 11، 11، 9، 7، 5 ،4، 1، 1)یابد  و بیوماس كل كاهش می چه( ساقه

تالقی برگشتی  اولیه رشد گیاه و تعیین وجود تنوع ژنتیکی برای تحمل به شوری در یک جامعهمراحل  شوری بر مختلف

 .بود پیشرفته برنج در این مرحله رشدی

 

 ها مواد و روش

و یازده  IR67418-110-3222 (IR-22)هاشمی و مواد ژنتیکی مورد استفاده در این آزمایش شامل دو الین والدینی 

ها با استفاده از یک آزمایش فاكتوریل در قالب  بود. این ژنوتیپ كراس پیشرفته و دو رقم شاهد بکالین تصادفی از جمعیت 

در آزمایشگاه زراعت دانشگاه شهركرد قرار  1181طرح كامالً تصادفی با سه تکرار، تحت تأثیر شش سطح تنش شوری در بهار 

( در محلول كشت بود. هر NaClس بر متر كلرید سدیم )زیمن دسی 11و  11، 9، 6، 4 گرفتند. این سطوح تنش شامل شاهد،

درصد به  5عدد بذر بود. قبل از شروع آزمایش ابتدا بذور با محلول هیپوكلرید سدیم  15دیش شامل  واحد آزمایشی یک پتری

اغذ های استریل شده روی ك دیش دقیقه ضد عفونی شده و سپس با آب مقطر شستشو گردیدند. این بذور در پتری 5مدت 

های حاوی بذر به  لیتر بسته به تیمار آغشته شد. پتری میلی 6 های مذكور به میزان صافی قرار داده شد، سپس كاغذها با غلظت

درصد و صورت روزانه انجام شد.  شمارش بذور جوانه زده به گراد منتقل گردیدند. درجه سانتی 15 اطاقک رشد با درجه حرارت

 وابط زیر محاسبه گردید:ز رزنی با استفاده ا عت جوانهسر
100/  NtNgGP

 باشد.  تعداد كل بذور می Ntتعداد بذر جوانه زده و  Ngدر این رابطه  





n

i

ii DSGR
1

 

چه ، طول  باشد. طول ریشه روز شمارش می Diزده جدید و  تعداد بذر جوانه Siزنی،  سرعت جوانه GRدر این رابطه 

چه و وزن خشک تولیدی )پس از خشک نمودن در  چه و ریشه همچنین وزن تر ساقه، ه با استفاده از كولیس دیجیتالچ ساقه

ها با  محاسبه گردید. داده در آون( در روز چهاردهم از شروع اعمال تیمارهاساعت  49به مدت گراد  درجه سانتی 71دمای 

 تجزیه گردیدند. SASافزار  م  استفاده از نر

 

 ج و بحثنتای

زیمنس بر متر  دسی 11 نحوی كه در غلظت كاهش یافت به غلظت شوریطور بارزی در پاسخ به افزایش  زنی به میزان جوانه

دنبال آن كاهش جذب آب  افزایش فشار اسمزی و بهعلت  این موضوع احتماالً بهها متوقف گردید.  زنی در تمامی ژنوتیپ جوانه

ها شركت  سطح تنش در تجزیه و تحلیل داده لذا این .(1باشد ) می های سدیم و كلر ونتوسط بذور و همچنین اثرات سمی ی

 داده نشد.

های  چه در ژنوتیپ چه و ساقه زنی، رشد ریشه ها نشان داد كه اثرات شوری بر جوانه تجزیه واریانس دادهنتایج حاصل از 

ها نشان داد كه با  مقایسه میانگین(. 1دار بود )جدول  % معنی1ها در سطح  مختلف مورد مطالعه برنج و نیز اثر متقابل آن

، كه این نتایج با تحقیقات سایر محققین (1د )جدولیاب میانگین كلیه صفات مورد مطالعه كاهش می شوریافزایش سطح تنش 

بین  ی كهنحو هرچند شدت كاهش در صفات مختلف متفاوت بود. به (.11و  11، 11، 11، 9، 7، 5، 4، 1، 1)مطابقت داشت 

اما با افزایش سطح  ،مشاهده نشد یدار معنی زنی اختالف از نظر سرعت جوانه زیمنس بر متر دسی 4 شرایط عدم تنش و شوری
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 11ها تا سطح شوری  زنی بذرها در تمامی ژنوتیپ این در حالی است كه درصد جوانه دار این صفت رخ داد. تنش، كاهش معنی

زنی بذور مقابل تنش شوری نسبت به درصد  رسد سرعت جوانه نظر می ری نداشت. لذا بهدا زیمنس بر متر كاهش معنی دسی

 .(4) زنی حساسیت بیشتری دارد و به این موضوع در كشت بذرها در مزرعه بایستی توجه نمود جوانه

ی دار معنییار طور بس به (IR-22)یکی از والدین( نسبت به والد دیگر ) هاشمیزنی  سرعت جوانه افزایش غلظت شوریبا 

دار  از لحاظ این صفت اختالف معنی BC2F6های نتاج  (. از طرف دیگر در تمامی سطوح تنش بین الین1 )جدول بیشتر گردید

 .مشاهده گردید
 

 

 

 

 

 

 های مختلف برنج در ژنوتیپ صفات مورد بررسی نتایج تجزیه واریانس -1جدول

  
  

 میانگین مربعات
   

  
درصد 

 زنی جوانه

سرعت 

 زنی وانهج

چه  طول ساقه

(cm) 

چه  طول ریشه

(cm) 

وزن تر ساقه 

(gr) 

وزن تر ریشه 

(gr) 

       درجه آزادی منابع تغییر

 4 تنش
**6/11941 

**51/985 
**84/1117 

**88/115 **91/1 **47/1 

 14 ژنوتیپ
**78/1117 

**81/111 
**17/54 

**66/6 **11/1 **11/1 

 56 ژنوتیپ×تیمارتنش
**18/151 

**57/15 
**57/7 

**14/1 **114/1 **114/1 

 1111/1 1115/1 18/1 91/1 11/1 8/19 151 خطا

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به **و  * دار، : عدم معنی 
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 ژنوتیپ(× ری )میانگین اثر متقابل شو در روز چهاردهم شوریدر سطوح مختلف تنش  صفات مورد مطالعهمیانگین  -1جدول 
 ژنوتیپ

 صفات مورد مطالعه
سطوح تنش 

(ds/m) 
 LSD 5% میانگین میانگین شاهد BC2F6نتاج  IR22 هاشمی

درصد جوانه
 

ی
زن

 ژنوتیپ 17/81 111 111-11/91 11/76 111 1 

4 111 67/66 11/86-67/71 81 19/99 51/4 

6 111 11/65 67/89-67/74 67/76 18/99  

 سطوح تنش 81/91 11/61 11/87-11/61 11/65 67/89 9

11 11/71 67/11 11/76-67/14 11/41 16/51 6/1 

ت جوانه
سرع

 
ی

زن
 ژنوتیپ 17/16 56/14 71/14-11/8 69/7 44/19 1 

4 51/16 84/6 11/11-61/7 86/11 19/14 71/1 

6 11/11 85/5 91/19-56/6 75/19 15/11  

 سطوح تنش 97/8 98/11 61/15-19/4 67/4 71/11 9

11 61/4 16/1 71/6-71/1 17/9 61/4 41/1 

طول ساقه
 

چه )
cm

 ژنوتیپ 51/16 88/14 75/18-17/11 17/11 55/11 1 (

4 91/17 14/11 18/17-84-11 71/11 47/14 66/1 

6 16/14 11/7 81/11-17/8 47/11 89/11  

 سطوح تنش 48/9 91/7 11/11-67/4 61/5 16/11 9

11 44/5 16/1 96/4-16/1 57/1 18/1 19/1 

شه
طول ری

 
چه )

cm
 ژنوتیپ 87/4 15/5 74/7-41/1 76/1 81/5 1 (

4 91/1 18/1 58/6-48/1 15/4 98/1 11/1 

6 11/1 87/1 81/1-67/1 48/1 51/1  

 سطوح تنش 91/1 15/1 87/1-14/1 17/1 57/1 9

11 11/1 85/1 16/1-71/1 87/1 87/1 19/1 

وزن تر ساقه
 

چه )
g

r
 ژنوتیپ 19/1 17/1 49/1-18/1 16/1 51/1 1 (

4 16/1 11/1 16/1-11/1 17/1 19/1 11/1 

6 11/1 14/1 11/1-11/1 16/1 17/1  

 سطوح تنش 11/1 11/1 16/1-19/1 18/1 11/1 9

11 17/1 14/1 17/1-11/1 14/1 14/1 11/1 

شه
وزن تر ری

 
چه )

g
r

 تیپژنو 11/1 18/1 49/1-11/1 16/1 14/1 1 (

4 16/1 11/1 14/1-18/1 11/1 11/1 11/1 

6 19/1 15/1 11/1-11/1 16/1 15/1  

 سطوح تنش 11/1 11/1 11/1-18/1 14/1 11/1 9

11 19/1 16/1 19/1-11/1 14/1 15/1 11/1 

 

سرعت  دارای كه ارقام طوری های ارزیابی تحمل به شوری مطرح بوده است، به عنوان یکی از شاخص زنی به  سرعت جوانه

زنی در اثر تنش   كاهش سرعت جوانه اند. زنی بیشتر در شرایط تنش، از شانس بیشتری برای سبز شدن برخوردار بوده جوانه

 .(6باشد ) زنی در شوری و همچنین افزایش زمان رسیدن به حداقل سطح آبگیری می شوری ناشی از كاهش یا عدم جوانه

ترین درصد  . باالزنی داشت ها روندی مشابه با ویژگی سرعت جوانه اوت بین ژنوتیپزنی و تف ثیر تنش بر درصد جوانهأت

 16/51زیمنس بر متر دسی 11ترین آن مربوط به شوری  درصد و كم 17/81زنی مربوط به شاهد )محیط بدون تنش(  جوانه
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قت باشد كه بذرهای گیاهان زراعی زنی تحت شرایط شوری، بواسطه این حقی  شاید یکی از دالیل كاهش جوانهباشد.  درصد می

زنی بذر در   (. این موضوع ممکن است یک استراتژی سازگاری برای جلوگیری از جوانه1روند ) تحت این شرایط به خواب می

 .شرایط نامساعد باشد

(. میزان 1 ها مشاهده شد )جدول داری بین ژنوتیپ چه را تحت تأثیر قرار داد و اختالف معنی چه و ساقه شوری طول ریشه

با افزایش میزان  داری نشان داد. ها در مقایسه با محیط شاهد كاهش معنی چه در محیط شور در تمامی ژنوتیپ طول ریشه

انتقال مواد غذایی به  جلوگیری ازعلت  . این موضوع احتماالً بهرخ داده بود چه ریشهتر از  شدیدچه  ساقهكاهش در  شوریتنش 

ها و  بذر دچار اختالل شده، ترشح هورمون این، با افزایش شوری محلول مجاور دانه، جذب آب توسط عالوه برباشد.  می جنین

 .(1) شود می چه دچار نقصان چه و ساقه كمتر و در نتیجه رشد گیاهچه اعم از ریشه ها نزیمآفعالیت 

دهد و بیانگر آن است كه  یچه در سطوح مختلف تنش شوری طی دوره رشد را نشان م چه و ریشه روند رشد ساقه 1 شکل

های مختلف كاهش رشد كمتری در  نماید در سطوح باالی تنش در زمان تر آغاز می چه ضمن اینکه رشد خود را سریع ساقه

 رسد. نظر می ها در هر یک از سطوح تنش تقریباً مشابه به دهد، با این حال روند رشدی آن چه نشان می مقایسه با ریشه

افزایش داری وجود داشت و با  تفاوت بسیار معنی BC2F6های  ز بین والدین جامعه و همچنین الیندر این دو ویژگی نی

چه  چه و ساقه . بیشترین طول ریشهها مشاهده گردید چه همه ژنوتیپ چه و ریشه داری در طول ساقه كاهش معنی غلظت شوری

  تر مشاهده شد.زیمنس بر م دسی 11در شرایط بدون تنش و كمترین مقدار آن در شوری 
 

 

 دار وجود داشت و همچنین ارقام شاهد اختالف معنی BC2F6 های چه نیز بین والدین، الین چه و ریشه برای وزن تر ساقه

چه  كاهش وزن خشک ریشه اند(. ها آورده نشده د )دادهزا نیز روند مشابهی را با وزن تر نشان دادن. وزن خشک این اج(1)جدول 

باشد و  ها از آندوسپرم به محور جنینی می علت كاهش انتقال مواد غذایی و انتقال آن چه در سطوح باالی شوری، به و ساقه

 (.6هان متحمل وجود دارد )چه گیا رابطه مستقیمی بین میزان تجمع ماده خشک و رشد ساقه

زنی و همچنین رشد  های سرعت و درصد جوانه گیری كرد كه افزایش شوری بر مؤلفه توان نتیجه دست آمده می از نتایج به

گذارد، كه این نتایج با تحقیقات سایر  چه برنج تأثیر می چه و ریشه ساقهو خشک چه( و وزن تر  چه و ساقه گیاهچه )طول ریشه

 (.11و  11، 11، 11، 9، 7، 5، 4، 1، 1) روی گیاهان زراعی مطابقت داردمحققین بر 
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Influence of different salt levels (NaCl) on some germination and growth seedling traits in 

rice 

 

Mohammadi S, Houshmand S 

 

Abstract 

This study was conducted to determine the effects of different salt levels on germination, seedling 

growth and availability of genetic variation for salt tolerance in a BC2F6 population. Seeds of parents 

(Hashemi & IR67418-110-3222), eleven random population’s lines and 2 control genotypes were 

treated with 6 stress levels including 0, 4, 6, 8, 10 And 12 ds/m NaCl, using a factorial experiment 

with 3 replications. A Petri dish contains 25 seeds was used as experimental unit. The results 

indicated difference between genotypes was significant for all traits. growth characteristics of seedling 
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including shoot and root length on 3, 6, 10 and 14 days after treatments, also percentage and rate 

germination, wet and dry weight of shoot and root on day 14 inhibited by salt stress levels. Growth 

trends of shoot and root was almost the same. There was significant difference between BC2F6 lines in 

all salt stress levels and between the parents at least in on stress level. The best genotype for each trait 

was from BC2F6 lines. Difference intensity in decreasing of genotypes traits in stress levels indicates 

availability of different salt tolerance level in genotypes, especially in BC2F6 lines. 
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