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  مديريت آب شور از طريق كشت الين هاي اميد بخش جو در منطقه رودشت اصفهان
  

  2و مهدي كريمي 3، اصغر رستمي2، محمد رضا نادري1مهرداد مرادمند
  دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان  كارشناس ارشد زراعت -1

   ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگانأعضو هي -2

  دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان كارشناس ارشد زراعت -3
  

   چكيده
به . استفاده از ارقام متحمل به شوري است  در زمينهاي شور كاهش اثرات تنش شوري براييكي از راه حل هاي عملي 

الين ورقم جو متحمل به شوري كه همراه يك رقم  شاهد  در قالب طرح بلوكهاي كامل  19آزمايش اين منظور در اين 
تهيه زمين . در ايستگاه تحقيقاتي رودشت اصفهان مورد مقايسه قرار گرفتند 1384-85تصادفي در چهار  تكرار در سال زراعي 

دانه در متر مربع منظور  450مصرفي بر اساس تراكم با توجه به عمليات خاص جهت اراضي شور توصيه گرديد و ميزان بذر 
متر و هدايت الكتريكي عصاره اشباع  موس بر سانتيميكرو 12000ين ايستگاه تحقيقاتي هدايت الكتريكي آب مصرفي در ا. شد

بارور،  پنجهتعداد  ماده خشك كل، تعداد پنجه،  بوته، ارتفاعصفاتي نظير . دسي زيمنس بر متر بود 13خاك پس از برداشت 
تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد دانه اندازه گيري  تعداد سنبله در واحد سطح،طول سنبله، 

 7، الين شماره  بر اساس تجزيه و تحليل نتايج طرح. شد و بر اساس اين صفات در نهايت متحمل ترين ژنوتيپها تعيين گرديدند
ICB119146)(  ها برتري نسبي داشت به  و عملكرد دانه نسبت به ساير اليناز نظر ارتفاع، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه توليدي

با توجه به نتايج اين . كيلو گرم در هكتار باالترين عملكرد را به خود اختصاص داد  3867با عملكرد  7طوري كه الين شماره 
  .  الين برتر براي آزمايش هاي سازگاري منطقه پيشنهاد نمودآزمايش مي توان اين الين را به عنوان 

  
 تنش شوري، جو، تحمل شوري و ژنوتيپ: كلمات كليدي

 
 مقدمه

هاي مختلف  تحمل گياهان نسبت به شوري در ميان گونه. گردد گياهان زارعي مي توليدشوري باعث كاهش  سطوح
و محيط بر يكديگر اثر كرده  آبعواملي مثل گياه، خاك، . شود بوده و تحت تاثير شرايط محيطي رشد گياه واقع مي متفاوت

نظر تحمل به شوري،  از L. Hordeum  vulgaresجو زراعي با نام علمي).  3(گذارد  و بر مقاومت گياه نسبت به شوري اثر مي
اين گياه ). 14(باشد  دسي زيمنس بر متر مي 8عصاره اشباع خاك آستانه هدايت الكتريكي  و استگياهان  ترينجزء مقاوم

بيشتر از هر محصول ديگري در طيف وسيعي از شرايط آب و هوايي رشد مي نمايد و به طوري كه مي توان در بيشتر مناطق كه 
توانايي ارقام جو در پر . پرداخت در دنيا از نظر شرايط آب و هوايي براي توليد ساير غالت اصلي نامناسب هستند به كشت جو 

كردن سريع دانه و رسيدگي فيزيولوژيكي آن در شرايط خشك يكي از خصوصيات بسيار مهم مي باشد كه بر زودرسي جو 
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صدر گياهان زراعي متحمل به  دركشاورزي گياه جو را  محققين .).17، 16(نسبت به گندم و ساير غالت تأثير بخشيده است 
ارزيابي و انتخاب . شود كه تحمل به شوري را نيز شامل مي گرفتهاند و تحقيقات زيادي در مورد آن صورت  شوري قرار داده

جو افضل و  رقمتوان به معرفي يك  از آن جمله مي  جو در شرايط شور سالهاست كه در حال انجام است، والينها و ارقام گندم 
از جمله شاخص ها جهت     .ه متحمل به شوري هستند اشاره كردك ر، بم، سيستان و اكبري كوي :شاملرقم گندم  چندين

برآورد تحمل به شوري، مي توان به بقاء در شرايط شور، عملكرد خالص و نسبت عملكرد در شرايط شور به عملكرد در 
د كه باعث اين انتخاب دقيق و اصالح گياهان براي تحمل شوري نياز به اطالعات فيزيولوژيكي دار. شرايط معمولي اشاره كرد

اين اطالعات هنوز كامالً مشخص نيست و انتخاب بر اساس ميزان خسارات شوري روي گياه و خصوصيات . تحمل مي گردد
با توجه به مشكل شوري خاكهاي كشور اين آزمايش با هدف شناسايي ارقام و الين هاي جو ). 5(رشدي آن انجام مي گيرد 

  .  رديدمتحمل به شوري در مناطق خشك انجام گ
 

   ها روش و مـواد
طرح . اجرا گرديد در ايستگاه تحقيقات زهكشي و اصالح اراضي رودشت اصفهان 1384-85اين مطالعه طي سال زراعي 

كيلومتري شرق اصفهان در محل ايستگاه  تحقيقات شوري وابسته به موسسه تحقيقات  60مورد نظر در منطقه رودشت واقع در 
دقيقه عرض شمالي واقع شده  25درجه و  32دقيقه طول شرقي و  20درجه و  52ايستگاه فوق در . خاك و آب اجرا گرديد

  .متر مي باشد 1527 است و ارتفاع آن از سطح دريا
در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار  MB-80-9الين جو متحمل به شوري به همراه شاهد  19در اين طرح  

زمين آزمايش با همكاري بخش تحقيقات خاك و آب مركز پس از انجام نمونه برداري و .تكرار مورد بررسي قرار گرفت
  .ه مزبور از نظر هدايت الكتريكي معرف اراضي شور مورد كشت جو منطقه باشدآن انتخاب شد به نحوي كه قطع ECتعيين 

ميكرو موس بر سانتي متر و هدايت الكتريكي عصاره اشباع  12000هدايت الكتريكي آب مصرفي در اين ايستگاه تحقيقاتي 
به  D-2,4شي با علف كش براي مبارزه با علفهاي هرز يك نوبت سمپا. دسي زيمنس بر متر بود 13خاك پس از برداشت 

  . ليتر در هكتار انجام گرفت 5/1ميزان 
مورد تجزيه آماري قرار داده شدند و مقايسه ميانگين ژنوتيپها و  MSTAT-Cاعداد و ارقام حاصله با استفاده از نرم افزار 

گرديده اند ومتحمل ترين ارقام نيز به روش آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح پنج درصد انجام شده و نمودارها ترسيم 
  . ژنوتيپها تعيين گرديدند

 
  و بحث  نتايج

 ارتفاع گياه

نتايج آناليز داده ها نشان داد كه تفاوت بين ارقام مورد آزمون در اين بررسي از نظر ارتفاع گياه در سطح احتمال پنج     
با  20سانتي متر بيشترين و رقم  18/86با ميانگين ارتفاع  7آزمون مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد كه رقم . درصد معني دار بود
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درصد تغيير ارتفاع گياه در بين ). 1جدول ( متر كمترين ارتفاع گياه را به خود اختصاص دادند سانتي  30/65ميانگين ارتفاع 
  . درصد بود 30/24ارقام مورد آزمايش در اين بررسي برابر 

 
  ماده خشك كل

ي در اين مطالعه الين هاي مورد آزمايش از نظر صفت ماده خشك كل بر اساس نتايج تجزيه واريانس اختالف معني دار 
با ماده  7ولي نتايج مقايسه ميانگين ماده خشك كل ارقام و الين هاي مورد بررسي نشان داد كه رقم شماره . را نشان ندادند

گرم در متر مربع كمترين ماده خشك را توليد نموده اند و  815با  3گرم در متر مربع بيشترين و رقم شماره  1327خشك كل 
به نظر مي رسد كه تحت شوري ايجاد شده در اين مطالعه رقم ). 1جدول(اري مي باشند از نظر آماري داراي تفاوت معني د

به دليل سازگاري بهتر با شرايط سازگاري فوق توانسته  است  ماده كل خشك  كل بهتري از بقيه  ارقام  توليد نمايد و  7شماره 
  . ك را توليد نمايدبه دليل سازگاري كم با شرايط شوري فوق كمترين ماده خش 3رقم  شماره 

 
  عملكرد و اجزاء عملكرد دانه

در اين آزمايش تعداد دانه در سنبله از ارقام مورد بررسي اثر گرفتند و از نظر آماري و در سطح احتمال يك درصد    
 6مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد كه بيشترين ميانگين تعداد دانه در سنبله مربوط به رقم شماره ).  2جدول (تفاوت معني دار بود 

نتايج نشان داد كه ). 2جدول (بود  19به ميزان  11عداد دانه در سنبله مربوط به رقم شماره و كمترين مقدار ت 75/70به ميزان 
با توجه به اينكه بيشترين تعداد سنبلچه در سنبله را داشت بنابراين تعداد دانه در سنبله بيشتري هم توليد كرد نتايج  6رقم شماره 

جدول (رقام مختلف در سطح يك درصد با هم اختالف معني دار دارند تجزيه آماري نشان مي دهد كه وزن هزار دانه در بين ا
كمترين وزن  10و الين شماره  10/49بيشترين وزن هزار دانه با وزن  5مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه الين شماره ). 3

  ). 3جدول (گرم دارا مي باشند  63/39هزار دانه را با وزن 
). 3جدول (درصد معني دار بود  5ايش از نظر عملكرد دانه در واحد سطح در سطح احتمال اختالف بين ارقام مورد آزم    

كيلو گرم در هكتار و  5344به ميزان  7مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد كه بيشترين مقدار عملكرد دانه مربوط به رقم شماره 
عملكرد و اجزاء ).  3جدول(كيلوگرم در هكتار بود  2469به ميزان  14كمترين ميانگين عملكرد دانه مربوط به رقم شماره 

عملكرد دانه وابسته به تعادل بين تجمع مواد ). 7(عملكرد تحت تأثير اعمال مديريت زراعي ، ژنوتيپ و محيط قرار مي گيرند 
  ).4(به وسيله منبع و تجزيه و مصرف آنها توسط مخزن مي باشد كه ممكن است به وسيله هر دو آنها محدود گردد 
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  مورد آزمايش مقايسه ميانگين خصوصيات رويشي در ارقام و الين هاي -  1جدول 

  تيمار
  ارتفاع گياه

  )سانتيمتر( 
  ماده خشك كل

  )گرم در متر مربع(
  تعداددانه درسنبله

  وزن هزار دانه
  )گرم (

  عملكرد دانه
كيلو گرم در (

  )هكتار
      نام رقم يا الين

1 abc 40/77  abc 1086  b 57  f 72/44  cdef 2594  
2 abc  80/76 abc 984  k 25/32  f 05/45  cdef 2641  
3 bcd  80/71 c 815  l 29  bc 88/46  bcdef 2758  
4 abc 10/77  bc 963  m 25/22  g 47/43  abcd 3391  
5 abc 68/81  ab 1220  hi 36  a 10/49  abcd 3484  
6 abc 80/78  abc 990  a 75/70  de 22/45  cdef 2656  
7 a  18/86  a 1327  c 25/51  i 33/42  a 3867  
8 abc  85/77 ab 1201  jk 25/33  cd 50/46  abc 3516  
9 abc 50/80 abc 1088  e 75/42  e 72/45  bcdef 2719  
10 abc  78/80  bc 970  ef 00/41  k 63/36  cdef 2594  
11 bcd  20/72  ab 1266  n 00/19  de 20/46  ab 3656  
12 abc 85/76  abc 1149  gh 25/38  f 30/45  bcdef 2716  
13 abc 10/77 abc 1011  d 50/45  gh 30/43  abcde 3055  
14 ab 70/82  bc 936  e 25/42  hi 72/42  f 1852  
15 bcd 95/73 bc 947  l 00/29  f 32/45  ef 2273  
16 cd 60/71  bc 931  mn75/20  de 13/46  bcde 2852  
17 abc 50/77  ab 1248  ij 50/35  bc 23/47  abcde 2977  
18 abc    90/76  abc 987  hi 25/36  g 45/43  bcdef 2690  
19 abc  70/77  bc 961  fg 25/39  b 38/47  Cdef 2648  
20 d   30/65  bc 978  efg 25/40  j 21/40  def 2500  

فاقد اختالف معني دار درصد  5سطح  ميانگين هاي هر ستون كه در يك حرف مشترك هستند از نظرآماري و بر اساس آزمون دانكن در
  هستند
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Abstract  
 One of the most practical and economic solutions for saline stress is the release of the tolerant 

varieties. This experiment was conducted in a randomized complete block with four replicates in Esfahan 
regions during growth season of 2004-2005. In this study 18 barley lines were compared to  checks 
cultivars plots area. In each plot there was 4.8 meter square  and plant density was 450 grain in each 
meter square . EC of soil was about 9 ds/m and plants were irrigated with saline water (EC=12 ds/m) after 
starting the spring growth . Some traits such plant height, total dry matter, grain yield and  thousand 
kernel weight of each genotype were measured . The Anova on grain yields of lines revealed that line of 
ICB119146( line 7), with 3867 kg/ha yield was  the best line. 
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