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 چکیده

لوبياي چشم بلبلي، یکي از حبوبات ارزشمند است که عالوه بر دارا بودن همه محاسن این گروه از گياهان زراعي از نظر غذایي نيز 

به واسطه دارا بودن اسيد فوليک فراوان و عوامل نفخ زاي کمتر نسبت به سایر حبوبات و دامنه سازگاري با اقليم هاي مختلف در 

جایگاه مطلوبي قرار گرفته است. یکي از محدودیت هاي توسعه کشت لوبيا چشم بلبلي در مناطق مساعد زراعت این گياه وجود 

تنش شوري روزافزون مي باشد. انتخاب براي تحمل تنش شوري به روشهاي مختلفي از جمله بررسي آزمایشگاهي تنش شوري مي 

م بلبلي در خصوص مقایسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه، تحت ژنوتيپ مختلف چش 65باشد. در بررسي حاضر، 

( در یک آزمایش فاکتوریل درقالب طرح NaClميلي مول نمک ) 650و  600،  50، 0هاي )تيمار شوري در چهار سطح با غلظت

که اثر رقم و سطوح مختلف شوري بر  هاي کامل تصادفي در سه تکرار  مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان دادندبلوک

داراي اثر معني دار بوده و اثر متقابل رقم و سطوح  مختلف شوري، رقم مشهد  %6اکثر صفات اندازه گيري شده در سطح آماري 

ميلي مول داراي باالترین  درصد جوانه زني، درصد جوانه زني نهایي و بيشترین شاخص جوانه زني و شاخص  650در سطح شوري 

حساسترین رقم بوده است. بنابراین امکان تنوع ژنتيکي الزم براي انتخاب الین هاي مقاوم به  006درت جوانه زني بوده و رقم ق

 شوري در ميان ارقام و ژنوتيپ هاي لوبيا چشم بلبلي ایران وجود دارد.

 تحمل به شوري، جوانه زني، لوبيا چشم بلبلي. کلمات کلیدی :

 مقدمه

ها و ضروریات مهم جوامع بشري تامين غذا است و شاخص پيشرفت یا عقب ماندگي هر ه امروزه یکي از دغدغهبا توجه به اینک

ميليون هکتار از زمين هاي قابل  600شوري در حدود  ملت به تامين منابع غذایي بخصوص منابع پروتئيني آن جامع بستگي دارد.

 ,Vadez et alین سطح به صورت گسترده اي رو به افزایش است )دهد و اکشت را در سرتا سر جهان تحت تاثير قرار مي

ميليون هکتار از اراضي کشور با درجات مختلفي تحت تاثير شوري قرار دارد که در اقليم هاي سرد تا گرم  5/26(. حدود 2007

 (.6660کشور پراکنده شده است )شهبازي،

 کند. محدود را گياهان نمو و رشد تواند مي مسير دو طریق از عمده طور به محيط شوري

 گياه در آبي کم تنش القاي و خاک اسمزي پتانسيل کاهش-6  

 شوري  کننده ایجاد هاي یون اضافي مقادیر توسط سميت ایجاد -2  

 تشکيل مي سدیمي و شور خاکهاي را ایران خاکهاي %60حدود است اراضي شوري ایران کشاورزي ین مشکالت مهمتر از یکي

 2 از بيشتر گياهان اطراف ریشه در آن اشباعي عصاره الکتریکي هدایت که مي باشد مطرح شور عنوان به وقتي خاک یک دهند.

کم  نسبت بایر، اراضي در و یونها فزاینده تجمع اراضي آبي در ي شور اصلي علت. (6676  باشد )برزگر، متر بر زیمنس دسي
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 محصول توليد رشد و گياه، متابوليسم زده صدمه اي ریشه سيستم به ریشهاطراف  در سمي یونهاي تجمع است. تبخير به بارندگي

 خشک توليدماده کاهش به منجر خالص دارد که فتوسنتز وسرعت اي روزنه هدایت با رابطه معکوسي شوري. دهد مي کاهش را

  .(Wahid, 2003) شود مي  به مقاوم گياهان

 هدف

  هاي لوبيا چشم بلبلي ایرانجمعيتتعيين سطوح تحمل به تنش شوري در -6

  هاي لوبيا چشم بلبلي ایرانهاي متحمل به تنش در ميان جمعيتانتخاب الین -2

 شناسایي صفات مورفولوژیکي مرتبط با تحمل به تنش در شرایط آزمایشگاهي -6
 مواد و روش ها

نمونه  65شد در این آزمایش  انجام آزمایشگاه ژنتيک و بانک ژن گياهي  ملي  ایران  در 62درتابستان طرح این آزمایشگاهي کار

لوبيا چشم بلبلي بومي نواحي مختلف ایران که از کلکسيون حبوبات بانک ژن ملي گياهي ایران تهيه شدند و مورد استفاده 

اند در این هاي داراي ارزش زراعي شناسایي شدهمونهها در گذشته در آزمایشات مختلف بانک ژن به عنوان نقرارگرفتند. این نمونه

هاي تحقيق مقایسه اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه در بذرهاي انتخاب شده تحت تيمار شوري در چهار سطح با غلظت

ن تحقيق فاکتوریل) ارقام ميلي گرم در ليتر نمک( مورد بررسي قرار گرفتند . نوع آزمایش مورد استفاده در ای 650و  600،  50، 0)

 و سطوح شوري به صورت فاکتوریل( در قالب طرح  بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار  انجام گرفت.

 نتایج و بحث

 زنی جوانه مرحله در ارزیابی مورد صفات روی بر شوری تنش اثرات بررسی

 این است که دار معني  %6شده در سطح احتمال  گيري اندازه صفات تمام در اثرارقام که نشان داد 6واریانس جدول  تجزیه نتایج

و با افزایش  شده مواجه کاهش با شده گيري اندازه صفات تمامي شوري تنش شرایط تحت که است امر نشان دهنده این مطلب

 عنوان ارقامارقام به  تر بوده که این شدید بسيار ارقام دربرخي کاهش این سطوح شوري این کاهش شدیدتر مي شود و از طرفي

 حساس به شوري  معرفي مي گردند.
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 شاخص قدرت جوانه زنی بر شوری تنش اثر بررسی

معنري دار برود بره طوریکره بيشرترین  %6تجزیه واریانس اثر ارقام بر شاخص قدرت جوانه زني در سطح احتمال  6طبق نتایج جدول 

،  7254، ژنوتيرپ هراي 002، رقرم006سایر ارقام  به جز رقم شاخص قدرت جوانه زني در رقم مشهد حاصل شد که اختالف آن با 

حاصل شد. نتایج حاکي از آن است کره ارقرام   006معني دار بودوکمترین شاخص قدرت جوانه زني در رقم   7266،  7253، 7232

 به طور معني داري بر شاخص قدرت جوانه زني اثر داشته است.

 

 شاخص جوانه زنی بر شوری تنش اثر بررسی

معني دار بود به طوریکه بيشترین شاخص  %6تجزیه واریانس اثر ارقام بر شاخص جوانه زني در سطح احتمال  6طبق نتایج جدول 

حاصل  006جوانه زني در رقم مشهد  حاصل شد که اختالف آن با سایر ارقام معني دار بودوکمترین شاخص جوانه زني در رقم اميد

 ام  به طور معني داري بر شاخص جوانه زني اثر داشته است.شد. نتایج حاکي از آن است که ارق

 درصد جوانه زنی بر شوری تنش اثر بررسی

معنري دار برود بره طوریکره بيشرترین درصرد  %6تجزیه واریانس  اثر ارقام بر درصد جوانه زني در سطح احتمال  6طبق نتایج جدول 

،  7278، 7266،  7253،  7254، ژنوتيرپ هراي  002ارقرام  بره جرز رقرمجوانه زني در رقم مشهد حاصل شد که اختالف آن با سرایر 

حاصل شد. نتایج حاکي از آن است که ارقام  به طور معنري داري برر  2معني دار بود وکمترین درصد جوانه زني در رقم اميد بخش

 درصد جوانه زني اثر داشته است.

 نتیجه گیری نهایی

 شد. آزمایش این در شده گيري اندازه اتصف تمامي باعث کاهش کلي بطور شوري تنش

طبق نتایج رقم مشهد در باالترین سطح شوري دارا ي بيشترین درصد جوانه زني ، بيشترین شاخص جوانه زنري و بيشرترین شراخص 

در باالترین سطح شوري داراي کمترین مقدار درصد جوانه زنري ، شراخص جوانره زنري و  006و رقم  قدرت جوانه زني بوده است 

شاخص قدرت جوانه زني بوده است . رقم مشهد به عنوان مقاومترین رقم در باالترین سطح شوري اعمال شرده معرفري مري شرود و 

ام انجام شده معرفي مي گردد. و هم چنين ژنوتيرپ هراي  به عنوان  ضعيف ترین رقم در اعمال تنش شوري در تحقيق انج 00 6رقم 

،  در باالترین سطح شوري  بعداز رقم مشهد از درصد جوانه زني ، درصد جوانه زني نهرایي، شراخص جوانره زنري و   7286،  7288

نيز بره   7278، 7245شاخص قدرت جوانه زني باالتري برخوردارند و  به عنوان ژنوتيپ هاي قوي معرفي مي گردند و ژنوتيپ هاي 

در براالترین سرطح   6و اميد بخش 2، اميد بخش 7605عنوان ژنوتيپ هاي متوسط در باالترین سطح شوري ، همچنين ژنوتيپ هاي 

 شوري  به عنوان ژنوتيپ هاي ضعيف معرفي مي شوند.  

 
 مقایسه ميانگين شاخص قدرت جوانه زني ارقام در سطوح مختلف شوري -6شکل 
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