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  تحت تنش شوريمطالعه اجزا عملکرد ارقام برنج 
  

 2 و علی نخزري مقدم2 حسین صبوري، 1عباس بیابانی*
  کاووسگنبداه دانشگ ، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی،استادیاران گروه تولیدات گیاهی2دانشیار و 1

  

 دهیچک
و  اصالح شده گیل ،) IR54447-3B-10-2،IR58443-6B-10-3(منظور بررسی واکنش ارقام برنج  به

 آزمایشی به صورت ،طبیعی دسی زیمنس بر متر و شرایط 12 و 8، 4 سطح شوري 3به ) اهیبومی دم س
 تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی  در گلخانه1387ي کامل تصادفی در سال ها فاکتوریل و در قالب طرح بلوك

 کیلوگرم 5هاي با حجم  در گلدان، مذکورهاي رقمزده  هاي جوانهمنظور بذر ینا هب. شد  اجراکاووسگنبد
 روز 30المللی برنج  تیمارهاي شوري براساس دستورالعمل موسسه بین. نددخاك مزرعه کشت شحاوي 

 ،  تعداد خوشه پر در هر بوته، تعداد دانه پوكبوتهدر هر صفات تعداد دانه . دیپس از بذرپاشی اعمال گرد
 میزان سدیم  و عالوه بر آنثبت شدنددر هر بوته  و وزن دانه پر در هر بوته،  تعداد خوشه پوك در هر بوته

ن یدر ب. دار بودمعنیار یبسصفات  تمامی در، رقم و اثر متقابل آنها ي اثر شور.گیري شد  اندازه نیزو پتاسیم
داراي تعداد دانه پوك   وتعداد دانه پرداري از نظر  بومی دم سیاه تفاوت معنی رد بررسی رقم  موارقام

در تعداد خوشه پر  این رقم از نظر هحالیکرقام و کمترین مقدار را داشت، درداري با سایر ا اختالف معنی
د بر صفات تعداد دانه پر، تعدا يمار شوری اثر ت.در بین سایر ارقام برتر بود) 75/16(بوته با بیشترین مقدار 

-IR58443-6Bسیاه و رقم بومی دم .داشت ی و وزن دانه پر روند مشابهدانه پوك، تعداد خوشه پر و پوك

  .  باالترین درصد پتاسیم را داشتند10-3
  

  تعداد دانه پوك، شوري، وزن دانه،  تعداد دانه پر،برنج :ي کلیديها واژه

                                                
  abs346@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
ترین موانع موجود بر سر راه ترین مشکالت کشاورزي و از جمله مهمشوري خاك یکی از اساسی

 میلیون هکتار خاك شور در 380حدود . باشد میافزایش عملکرد گیاهان زراعی در سراسر کره زمین 
اصفهانی، (ترین مساحت اراضی شور را به خود اختصاص داده است  دنیا وجود دارد که آسیا بیش

1999(. 

هاي  طول خوشه، تعداد گلچه. شوند شدت تحت تأثیر شوري واقع میه رنج، باجزاي عملکرد در ب
هاي هر خوشه، تعداد خوشه، باروري، شاخص  هر خوشه و وزن دانه، وزن دانه هر بوته، وزن دانه

 فالورز،  و1986 ،همکاران اکبر و(گیرند  داري تحت تأثیر شوري قرار میبرداشت به طور معنی
هاي زنده تاثیر بر تعداد بوته نشان دادند که شوري )الف و ب- 2000(زنگ و شانون .  )1990

 9/3آنها نشان دادند که بین دو تیمار شوري  .باشددار نمی  معنیها  تعداد خوشهاثر آن برگذارد، اما  می
 دسی زیمنس بر متر کاهش یافت، 5/6 دسی زیمنس بر متر، درصد باروري فقط در تیمار 5/6و 

دانه در بوته و خوشه، تعداد گلچه و شاخص برداشت در هر دو تیمار کاهش پیدا که وزن درحالی
هاي هر بوته با افزایش  هاي هر خوشه به تعداد پنجه  آنها نشان دادند که نسبت گلچههمچنین. نمودند

  . دهدهاي هر خوشه افزایش نشان می که نسبت وزن دانه به تعداد گلچهیابد، در حالیشوري کاهش می
بسیاري از گیاهان متحمل به شوري . باشد پیچیده میو فرآیند تحمل به آن ر شوري روي گیاهان اث

ها و کاهش پتانسیل اسمزي خود نسبت به پتانسیل اسمزي خاك با اعمالی چون تجمع نمک در بافت
وري  زنده ذخیره کننده، در برابر شهاي ها یا دیگر اجزا سلولی و اندامو یا تجمع نمک در واکوئل

 تعداد بیشتري از اما اکثر ارقام برنج فاقد یک یا ،دهندکنند و اثر مضر شوري را کاهش میتحمل می
از طرف . )1981فالورز و یئو  ؛1977همکاران  ؛ فالورز و1990فالورز، (سازوکار یاد شده هستند 

ه با شوري دوچندان را در مواجه ها مشکل آندیگر توانایی پایین برنج در کاهش تعرق از طریق روزنه
ها هاي ویژه یا سمیت یونهاي اسمزي و اثر یون اثر شوري روي گیاه برنج ناشی از تنش. کندمی
. )1999اصفهانی، ( شود ، از تنش اسمزي ناشی میآنهاي متوسط  اثر اولیه شوري، در غلظت. باشد می

و زیست توده با افزایش  نشان دادند که وزن خشک ساقه، تراکم بوته )1998(شانون و همکاران 
براي کالیفرنیا تنوع ژنتیکی در  که در ارقام مورد کشت گزارش نمودند آنهاد، نیاب شوري کاهش می

 )شن و رس(هاي مختلف رشدي  آنها کاهش وزن خشک ساقه در محیط.وجود نداردصفات مذکور 
  .ها مرتبط دانستند به افزایش تجمع سدیم در بافترا 



1391) 4(، شماره )19(هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش   
 

 175

 افزایش یافته و در )پنجه زنی و طویل شدن ساقه(در طول دورة رویشی  يبه شورتحمل برنج 
و  )1981( ورز و یئوفال. )1997گرگوري و همکاران، ( یابد مرحلۀ گرده افشانی و لقاح کاهش می

 تابعی از غلظت سدیم، مرحلۀ رشدي که گیاه برنج با شوري عملکرد در شرایط شور )1990(فالورز 
 کردند که مشخص ) الف-2000(زنگ و شانون  .شود دانسته مینش  تورهشود و طول دمواجه می

گیرد،  یشتر از مرحلۀ رشدي که گیاه تحت تنش قرار میبطول دورة شوري که گیاه با تنش روبرو است 
   .دهدعملکرد را تحت تأثیر قرار می
وسنتز به دانه و رشد ها سه فرآیند فتوسنتز، انتقال مواد تولید شده از فتدر طول دوره پرشدن دانه

ها در شرایط تنش شوري ناشی از کاهش ماده خشک دانه. پیوندندطور همزمان به وقوع می دانه به
ممانعت از انتقال مواد فتوسنتزي در مرحله خمیري دانه، . باشدیک از این فرآیندها می اختالل در هر

هاي محلول در زي و پروتئینهاي فتوسنتدلیل عمده کاهش ماده خشک است، زیرا شوري رنگیزه
تر هاي بارور و سرعت پائینکاهش تعداد گلچه. )1986اکبر و همکاران، (دهد ها را کاهش میتخمدان

کاهش سریع فتوسنتز . ها عنوان شده استها از دالیل وزن پایین خوشهانتقال مواد از ساقه به خوشه
-هاي فتوسنتزي از ساقه به دانه، اصلیقال فرآوردهها است، بنابراین انتها در نتیجه کاهش رنگیزه برگ

اکبر و (دهد تاثیر قرار میها را تحتترین عاملی است که تحت تنش شوري رشد و توسعه دانه
  . )1986همکاران، 

هاي سدیم و پتاسیم باعث کاهش  نشان دادند که عدم تعادل بین یون)1980(نسون ها  کالرکسون و
ها و باز و بسته  اثر یون پتاسیم در فعال کردن آنزیمهد و این کاهش عملکرد بشو شدید عملکرد دانه می

هاي هوایی، باعث افزایش تحمل افزایش یون پتاسیم در اندام. مرتبط است ها هاي روزنهشدن سلول
با مطالعه اثر شوري روي عملکرد و اجزائ عملکرد ) 2010(ی و همکاران گ .شود گیاه به شوري می

 سه رقم به مقدار زیادي متفاوت بود و رقم حساس  ایننج اعالم کردند که اثر شوري رويسه رقم بر
با مطالعه ارزیابی ) 2010(محمدي نجات و همکاران .  درصد عملکردش کاهش یافت40به  شوري 

 متفاوتی از نظر هاي برنج اختالف کامالً هاي برنج مشاهده نمودند که ژنوتیپ مقاوت به شوري ژنوتیپ
هاي برنج روي تعداد دانه پوك و  اثر متقابل شوري و ژنوتیپ. اي دارند  گیاهچه ل شوري در مرحلهتحم

  . تیمارهاي شوري چند برابر شاهد بود درکاهش عملکرد دانه. دار بود عملکرد معنی
نزدیک با توجه به اهمیت مشکل شوري براي بسیاري از نقاط برنج خیز کشور به خصوص نواحی 

براي راهبردي ترین گیاهان   و نظر به اینکه برنج یکی از مهمیه دریا خزر و استان گلستانحاشبه دریا 
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 به منظور شناسایی ارقام متحمل و بررسی پژوهششود، انجام این اقتصاد کشور محسوب می
  .درس می ضروري به نظر  بوده و بسیار تحمل به تنش شوري در منطقه گنبد کاووسسازوکارهاي

  
  ها مواد و روش

-IR54447-3B-10-2،IR58443) 1 ( رقم برنج4     جهت بررسی تغییرات صفات در شرایط گلدان، 

6B-10-3 ) 2( اصالح شده گیل )8، 4هاي و شوري) شاهد(در شرایط عادي ) 4( و بومی دم سیاه) 3 
تکرار  3 تصادفی با صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً بهمتر کلرید سدیم  زیمنس بر دسی12و 

، ندمورد بررسی قرار گرفت طبیعی دانشگاه گنبدکاووس  در دانشکده کشاورزي و منابع1389در سال 
 3ها حداقل که باالترین سوراخ به صورتیندشد هایی روي گلدان ایجاد  سوراخکه ابتدا طوري به

تر در داخل اي از جنس کتان به صورت آسسپس پارچه. باشد  همتر از لبۀ ظرف فاصله داشت سانتی
گریگوریو و (المللی تحقیقات برنج  موسسه بینرار گرفت و ظروف طبق دستورالعمل ظروف ق
. متر باالتر از باالترین سوراخ ظرف بود سطح خاك یک سانتی. با خاك مزرعه پر شد) 1997، همکاران

ی قرار داده هاي بزرگ تر پر از آب معمول  در گلدان؛ پس از اینکه سطح خاك آنها تسطیح شد ظروف
براي . ها پایدار گردد  در داخل ظرف شدند تا با جذب آب، سطح آب با سطح خاك یکی شود و خاك

زمان با تهیه مواد مذکور، هم. شد  اضافه  به آنها روز آب2 الی 1، مدت  بهثابت ماندن سطح آب
دو هفته . شد رف قرار داده  بذر از هر رقم در داخل هر ظ5 تا 4تعداد . زنی اولیه بذرها انجام شد جوانه

در این وضعیت سطح .  عدد در هر ظرف رسید2ها تنک شده و تعداد آنها به  زنی، گیاهچه بعد از جوانه
ها  که گیاهچهطور روزانه کنترل شده و هنگامی سطح آب به. بودمتر باالتر از سطح خاك   سانتی1آب 
 همین صورت باقی ماندند و سپس  ساعت به24شد و ظروف  روزه شدند، تمام آب خارج  30

 تهیه )زیمنس برمتر دسی12 و 8، 4هاي شوري(  مورد نظر ECتر با آب شوري که با  ي بزرگها گلدان
هاي بزرگ  تشتبه وسیلۀ زهکش همۀ آب خارج شد و سپس هر هفته در طول آزمایش،  .شد  پر شده

براي اطمینان از اینکه فقط  .نددش می پر  شور با آب بودند دوباره  ها در داخل آنها واقع شده که گلدان
تنش شوري روي گیاه اعمال شده است، گیاهان در طی آزمایش از هر گونه آفت و بیماري محافظت 

 روز پس از وجین 25کاري و وجین دوم به فاصله  روز پس از نشا30هاي هرز وجین اول علف .ندشد
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 15 درصد به میزان 10 2سم دیازینون از 1ه خوار برنجمنظور مبارزه با پروانه ساق به. اول انجام شد
. دهی و چند روز قبل از رسیدگی استفاده شد  خوشهمرحلهکیلوگرم در هکتار در موقع وجین و در 

تعداد دانه پر در هر بوته، تعداد دانه پوك در هر بوته، تعداد خوشه پر در هر بوته، تعداد خوشه فات ص
 .عالوه میزان سدیم و پتاسیم به شرح ذیل اندازه گیري شد ه بپر ثبت شدند وزن دانه  وپوك در هر بوته

هاي استاندارد  ابتدا محلول. دش  استفادهسنج  شعلهگیري میزان سدیم و پتاسیم به روش  براي اندازه
ppm 1000 گرم کلرور سدیم در 5435/2 گرم کلرور پتاسیم و 9103/1 سدیم و پتاسیم با حل کردن 

 100ها و رساندن حجم آن به  لیتر از هر یک از محلول  میلی10برداشتن با مقطر و سپس یک لیتر آب 
هاي استاندارد، چند محلول استاندارد دیگر بین صفر  با استفاده از این محلول. لیتر، تهیه خواهد شد میلی

ومتر قرائت  فالیم فتتهیه و با دستگاه) +Na براي 20 و 15، 10 ، 5 و +K براي 8 و ppm 100) 4تا 
گرم  میلیها برحسب  هاي استاندارد رسم شده مقدار سدیم و پتاسیم محلول اساس منحنیبر. شوند می

میزان عناصر سدیم و پتاسیم هر نمونه با استفاده از فرمول زیر برحسب درصد . دگرد میتعیین در لیتر 
  .شود ماده خشک محاسبه می

   :در این رابطه 

                                                                  100
10

% 6 





DM
VDCE  

E :مقدار عنصر مورد نظر بر حسب درصد ،C : گرم در لیتر  غلظت عنصر بر حسب میلی)ppm( ،D :
وزن خشک نمونه بر حسب : DM، حجم نهایی عصارة تهیه شده برحسب میلی لیتر: V، درجۀ حرارت

  ).1989والینگ و همکاران،  ()گراد  درجۀ سانتی105در دماي (گرم 
 و مقایسه انجام شدExcel  و  SASهاي کامپیوتري ها با برنامه آماده کردن داده آماري وتجزیه 

  . صورت گرفت05/0 در سطح LSD با آزمون ها میانگین
  

  نتایج و بحث
 متقابل اثر شوري، رقم و اثر. شودمیمشاهده ) 1جدول (واریانس تجزیه طورکه در جدول  همان
این موضوع بیانگر این است که تمام صفات اندازه گیري . دار بودمعنی تیمارها بسیار تمامیآنها بر 

 تعداد دانه پر، تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پر، تعداد خوشه پوك، وزن دانه پر تحت تاثیر  شاملشده
                                                
1- C hilo suppressalis walker 
2- Diazinon 
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در . بود)1990( ، و فالورز)1986( همکاران،  که مطابق نتایج اکبر وتیمارهاي اعمال شده قرار گرفتند
تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پر و وزن کل خوشه  ،از نظر تعداد دانه پربین ارقام به جز بومی دم سیاه 

  ).2جدول (داري مشاهده نشد معنی تفاوت
باشد سازگاري آن با منطقه موجب شد که این  نظر به اینکه رقم رقم بومی دم سیاه بومی منطقه می

 افزایش توان بنابراین می.  دانه پر کمتري داشته باشددداد دانه و تعداد خوشه پوك کمتر اما تعدارقم تع
 ).2جدول  (م پیشنهاد کردحی براي افزایش عملکرد در این رقتعداد دانه در هر بوته را از اهداف اصال

 اشت و ارقامرا د) 43688/1 (Na/K  نسبتو) 1525/4(رقم اصالح شده گیل باالترین درصد سدیم 
IR54447-3B-10-2،IR58443-6B-10-3  هاي بعدي قرار گرفتند اما سیاه در مرتبهو بومی دم

 باالترین درصد پتاسیم را IR58443-6B-10-3سیاه و رقم بومی دم. داري با هم نداشتنداختالف معنی
ام متحمل نسبت با توجه به این که یکی از مهمترین صفات فیزیولوژیکی جهت تشخیص ارق. داشتند
Na/Kعنوان رقمی   می باشد، رقم اصالح شده گیل با توجه به اینکه باالترین نسبت را داشت به

ها تشخیص داده شد  از سایر ارقام مورد بررسی از نظر شاخص فیزیولوژیک تبادل یونرت حساس
  ).2جدول (

و وزن دانه پر روند  پوك ر واثر تیمار شوري بر تعداد دانه پر، تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پ
بیشترین وزن تعداد دانه پر، تعداد خوشه پر و وزن دانه پر از تیمار شاهد ). 3جدول  ( داشتمشابهی

 که مطابق نتایج گرگوري و همکاران،  هم داشتتندآمده دست  بهدار تفاوت معنیکه  طوري  بهحاصل شد
زیمنس بر متر  دسی 12ال تیمار سطح شوري از نظر تعداد دانه پر و تعدادخوشه پر اعم.  بود)1997(

همانطور که در جدول ). 3جدول (صد تعداد دانه پر و تعداد خوشه پر شد  در5/2 سبب کاهش تقریباً
نشان را پنجاه درصد کاهش زیمنس بر متر  دسی 12شود وزن دانه پر در تیمار شوري   مشاهده می3

 .داد

براي ارقام متحمل این توانایی اومت به شوري است، وجود پتاسیم در گیاه بیانگر باال بودن مق
. هاي سدیم و پتاسیم توانایی خود را در برابر تنش شوري افزایش دهندوجود دارد که با تبادل بین یون

شود و هر  می بیشترین میزان پتاسیم در تیمار شاهد دیده شود  مشاهده می3همان طور که در جدول 
 12 میزان سدیم در تیمار شوري .یابدمید میزان پتاسیم کاهش یابمیچه میزان شوري افزایش 

  .اي نسبت به شاهد بودافزایش قابل مالحظه  دارايزیمنس بر متر دسی
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که اختالف تعداد دانه پوك  طوري هبوده بدر هر بوته  روي صفت تعداد دانه پوك شوريبیشترین اثر  
همین اختالف بین کمترین . شد برابر 7بیش از ر متر زیمنس ب دسی 12و شرایط نرمال بین در هر بوته 

  ).3جدول  (. شددو برابردر هر بوته و بیشترین میزان شوري از نظر صفات وزن دانه پر ) شاهد(
  

تعداد خوشه پوك، وزن دانه تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پر، هاي صفات تعداد دانه پر،  مقایسه میانگین-2 جدول
  .راي ارقام بNa/K  وNa، Kپر، 

 رقم
تعداد دانه 

 در بوتهپر

تعداد دانه 
 در بوتهپوك 

تعداد خوشه 
 در بوتهپر

تعداد خوشه 
 در بوتهپوك 

وزن دانه پر در 
 )گرم(هر بوته 

Na 
 )درصد(

K   
 Na/K )درصد(

1 a 7/69 a 4/58   c 7 a 83/9 b 69/1 b 04/3 b 71/3 b 938/0 

2 a 4/70 b 2/28 b 6/11 b 41/1 a 95/1 b 22/3 a 03/4 b 907/0 

3 a 4/67 b 6/24 b 2/12 b 16/1 b 53/1 a 15/4 c 47/3 a 436/1 

4 b 9/46 b 7/16 a 7/16 b 00/1 b 71/1 b 96/2 a 13/4 c 730/0 

 .باشند  می05/0 در سطح  LSDداري با آزمون  اند فاقد اختالف معنی هایی که با حروف مشابه نشان داده شده در هر ستون میانگین
 

هاي صفات تعداد دانه پر، تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پر،  تعداد خوشه پوك، وزن دانه  مقایسه میانگین- 3 جدول
  . براي شوريNa/K  وNa، Kپر، 

 شوري
تعداد دانه 

 در بوتهپر

تعداد دانه 
 بوته در پوك

تعداد خوشه 
 در بوتهپر

تعداد خوشه 
 در بوتهپوك 

وزن دانه پر در 
 )گرم(هر بوته 

Na 
 )درصد(

K 
 Na/k  )درصد(

 a 667/91 d 583/8 a 3333/16 d 1667/1 a 40667/2 d 5192/1 a 4325/4 d34310/0 نرمال

4 b 583/68 c 500/18 b 7500/13 c 9167/2 b 7833/1 c 1567/2 b 9083/3 c 59117/0 

8 c 750/54 b 417/34 b 0000/11 b 8333/3 c 45417/1 b 7617/3 b 8913/3 b 00187/1 

12 d 500/39 a 583/66 c 5833/6 a5000/5 d 25833/1 a 9467/5 c 1250/3 a 07695/2 

  .باشند  می05/0 در سطح  LSDداري با آزمون  اند فاقد اختالف معنی هایی که با حروف مشابه نشان داده شده در هر ستون میانگین
  

وري اعمال شده درصد سدیم جذب شود با باالرفتن میزان ش مشاهده می3که در جدول  طوري همان
که معیار تبادل یونی در نظر  در صورتی.  آن درصد پتاسیم نیز کاهش پیدا نموددنبالشده افزایش یافت و به 

نسبت سدیم به پتاسیم در باالترین مقدار شوري اعمال شده باالترین مقدار را به خود اختصاص  ،گرفته شود
  .ي بعدي قرار گرفتندها به ترتیب در مرتبهمتر زیمنس بر  دسی 4 و 8ي ها داد و شوري
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اي بین میانگین صفات مورد  اختالفات قابل مالحظه) 4جدول(در بررسی اثر متقابل رقم و شوري 
-IR54447شاهد و رقم تیمار  بیشترین تعداد دانه پر در 4با توجه به جدول . مطالعه مشاهده گردید

3B-10-2بودسیاه دم می  و رقم بوزیمنس بر متر  دسی12ار شوري  مشاهده شد و کمترین آنها در تیم 
از نظر تعداد دانه .  درصد کاهش نشان داد70حدود تا )  دانه پر در هر بوته133(حداکثر که نسبت به 

هاي اثر  به ترتیب در تیمار)  عدد در هربوته67/6(و حداقل تعداد دانه پوك )  عدد در بوته59(پوك 
 و تیمار شاهد و رقم اصالح IR54447-3B-10-2و رقم زیمنس بر متر  سید 8متقابل میزان شوري 
 .رساند می را  مورد آزمایششود، این نکته نیز اهمیت اصالحی ارقام شده گیل مشاهده می

-IR54447-3B و رقم خارجی شاهد حداکثر وزن دانه پر در تیمار اثر متقابل 4با توجه به جدول 

-IR54447-3Bو رقم زیمنس بر متر  دسی 12تیمار اثر متقابل شوري و کمترین در )  گرم38/3 (10-2

 و برعکس پتانسیل تولید باالي رقم باشد  میمشاهده گردید، این بیانگر حساسیت به شوري باال 10-2
IR54447-3B-10-2 رقم رساند، بنابراین با توجه به نتایج گرفته شده می راIR54447-3B-10-2 

رقم اصالح ر در هر بوته پوزن دانه . باشدمی جنبه صفت مقاومت به شوري خوبی براي اصالح ازرقم 
که اختالف )  گرم06/1(زیمنس بر متر  دسی 12و در تیمار شوري )  گرم5/2(شده گیل در تیمار شاهد 

ي مذکور اختالف ها در تیمار IR54447-3B-10-2 اما بر عکس در رقم . برابر است5/2 آنها تقریباً
حداکثر از توان  میهاي اصالحی مناسب با استفاده از برنامهبنابراین . است) 38/3×42/0(رابر  ب8 تقریباً

  .نموداستفاده در جهت افزایش تحمل به شوري پتانسیل گیاهان زراعی 
در شوري چهار دسی زیمنس بر متر   IR58443-6B-10-3رقمهاي مورد بررسی، تیماراز بین 
 شده  جذبسدیمدرصد  کمترین  دسی زیمنس بر متر12ر شوري د  اصالح شده گیلرقمکمترین و 

در شوري چهار دسی  IR58443-6B-10-3  رقمکه ، در حالیندرا داشت) 26/2 و 89/0ترتیب  به(
در شوري  IR54447-3B-10-2  واصالح شده گیلي ها باالترین درصد پتاسیم و تیمارزیمنس بر متر 

با در نظر گرفتن تبادل هر دو عنصر اندازه . یم را داشتند پتاسدرصدکمترین  دسی زیمنس بر متر 12
در شوري چهار دسی زیمنس بر متر   IR58443-6B-10-3توان نتیجه گرفت که تیمار میگیري شده 

ترین  حساس دسی زیمنس بر متر 12در شوري  اصالح شده گیلترین و تیمارهاي متحملن عنوا به
  .)4جدول  (باشدمیتیمارهاي مورد بررسی 

رقم، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین در هر سطح × دار شدن اثر متقابل شوري  نظر به معنی
نرمال رقم  که در شرایط ح شوري مختلف نشان دادودهی در سط برش .شوري به تفکیک انجام شد
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 دسی زیمنس 12 و 8، 4 وريش بود در حالیکه در سطوح  در هر بوتهي باالترین وزن دانه پرااریک د
 1 و اثر شوري بر روي ارقام ندبوددر هر بوته ترین وزن دانه پر  داراي باال4، 2، 2 ترتیب ارقام  بهبر متر

که با افزایش شوري در رقم یک تعداد دانه پر در هر بوته از  طوري ه ب،ی بودم خیلی بیشتر از رقم بو2و 
که در   در صورتیدرصد کاهش داشت 7/81 یعنی  دانه پر در بوته رسید33/24 دانه در هر بوته به 133

  .مشاهده شد درصد کاهش 38 یعنی د رسی67/35 به 58رقم بومی این عدد از 
کمترین تعداد خوشه پر در بوته در تمام تیمارهاي شوري در رقم یک مشاهده شده و بیشترین 

 جدول(ه شد  مشاهد4در رقم   دسی زیمنس بر متر12تعداد خوشه پر در بوته به استثناي تیمار شوري 
 بیشترین تعداد و خوشه پوك در رقم یک مشاهده شد که در تمامی تیمارهاي شوري همچنین. )4

ي ها از نظر وزن دانه پر در هر بوته بین ارقام در تیمار) 4جدول ( دار هم بود  معنیها مقایسه میانگین
 ارقام اصالحی و رقم بین سدیم به پتاسیم از نظر نسبت. شوري مختلف روند یک نواختی مشاهده شد

ترین  در باال. دیده شد4داري مشاهده شد و کمترین مقدار آن در رقم   در شرایط نرمال اختالف معنی4
 از نظر نسبتداري بین تمامی ارقام  اعمال شده، تفاوت معنی) زیمنس بر متر  دسی12( میزان شوري

مشاهده ) رقم بومی( 4ترین آن در رقم  و کم3بیشترین مقدار آن در رقم . مشاهده شدسدیم به پتاسیم 
بودن پایین و همچنین  شوري رقم بومی نسبت به سایر ارقام همقاومت بباال بودن شد که بیانگر 

  .)4جدول ( باشدمینسبت به سایر ارقام ) 3رقم (مقاومت به شوري رقم اصالح شده گیل 
  

  گیري و بحث نتیجه
 صفات مورد مطالعه روند روي بیشتراثر شوري . بوددار  ت معنیا صفتمامیشوري بر   و اثر رقم

عنوان مثال با افزایش  به. شدیعنی با افزایش شوري بسته به آن صفت کم یا زیاد می. یکسانی داشت
با توجه  .شوري تعداد دانه پر در هر بوته کاهش داشت اما درصد سدیم با افزایش شوري افزایش یافت

توان نتیجه گرفت که براي هر کدام از سطوح شوري  شوري می× دار شدن اثر متقابل رقمبه معنی
، 4که نتایج این بررسی نشان داد در سطوح شوري  طوري توان رقم خاصی را توصیه نمود بهمختلف می

.  داراي باال ترین وزن دانه پر در هر بوته بودند4و  2، 2ترتیب ارقام   دسی زیمنس بر متر به12 و 8
ترین  داراي باال3 و 3، 4ترتیب ارقام   دسی زیمنس بر متر به12 و 8، 4ري  همچنین در سطوح شو

ارقام مختلف در سطوح مختلف   درتوان نتیجه گرفت که بنابراین می.نسبت سدیم به پتاسیم بودند
  . دگردنهاي مختلفی از سدیم و پتاسیم در برابر تنش شوري تبادل می تبشوري نس
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هاي صفات تعداد دانه پر، تعداد دانه پوك، تعداد خوشه پر،  تعداد خوشه پوك، وزن دانه  مقایسه میانگین- 5 جدول
  . به تفکیک براي سطوح شوري مختلف  براي ارقامNa/K و Na، Kپر، 

 رقم
تعداد دانه 

 در بوته پر

تعداد دانه 
 دربوتهپوك 

تعداد خوشه 
 در بوتهپر

تعداد خوشه 
 در بوتهپوك 

وزن دانه پر 
در هر بوته 

 )گرم(

Na 
 )درصد(

K 
 Na/K )درصد(

       نرمال      

1 a 133  a67/12 b67/12 a67/4 a38/3 c45/1 b25/4 a34/0 

2 b67/92 b67/6 b14 b0 b64/2 a61/1 a58/4 a35/0 

3   a83  b67/6 b67/15 b0 c15/2 b52/1 b25/4 a36/0 

4  d58 b33/7 a23 b0 d45/1 bc50/1 a65/4 b32/0 

    4     

1 a67/79 a00/27 c33/11 a00/9 b82/1 b29/2 b25/3 ab72/0 

2 a67/75  b00/22 bc33/12 b67/0 a05/2 c89/0 a83/4 c18/0 

3 b33/69 c00/17 b67/12 b00/1 c66/1 b48/2 b80/3 b65/0 

4 c67/49 d00/8 a67/18 b00/1 c6/1 a97/2 b63/3 a81/0 

    8    

1 c00/42  a33/59 c00/4 a67/10 b67/1 c87/1 a47/4 c43/0 

2 a33/69 b00/33 b33/12 b33/1 a91/1 b83/3 b37/3 b14/1 

3 b33/63 b33/30 b33/11 b2 b27/1 a20/5 b57/3 a46/1 

4 c33/44 c00/15 a33/16 b33/1 ab47/1 b14/4 a22/4 b98/0 

    12    

1 d33/24 a67/134 c0 a00/15  c42/0 a57/6 c89/2 b26/2 

2 b00/44 b33/50 b00/8 b67/2 b22/1  a56/6 b36/3 c96/1 

3 a00/54 b67/44 a33/9 b67/2 b06/1 a41/7 d26/2 a27/3 

4 c67/35 b67/36 ab00/9 b67/1 a33/2 b24/3 a99/3 d81/0 

 05/0 در سطح  LSDداري با آزمون  اند فاقد اختالف معنی هایی که با حروف مشابه نشان داده شده در هر ستون میانگین
 .اشندب می
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Abstract  
In order to evaluate the effect of soil salinity on characteristics of rice cultivars 

(IR54447-3B-10-2, IR58443-6B-10-3 Gil repented and native Dom Seiah) an 
experiment was carried out at Gonbad University in 2008. The experiment was 
factorial of salinity levels (0, 4, 8 and 12-dSm-1) and rice cultivars using 
randomized complete block design. The germinated seeds cultivated in pots with 5 
kg of soils. The treatments of salinity were applied according to the International 
Rice Research Institute instruction 30 days after planting. Filled seed and unfilled 
seed per plant, filled and unfilled panicle per plant, seed weight, Na and K were 
measured. The effect of salinity, cultivar and interaction between them had a 
significant effect on all measured characteristics. There was a significant effect on 
filled and unfilled seed per plant, between Dom Seiah and other cultivars and Dom 
Seiah also had minimum filled seed and unfilled seed number per plant. Maximum 
filled panicle number per plant observed in Dom Seiah (16.75) between cultivars. 
The effects of salinity had the same trend on filled and unfilled seed number per 
plant, filled and unfilled panicle per plant and seed weight. The maximum 
potassium observed in cultivars of Dom Seiah and IR58443-6B-10-3 
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