
Iranian Journal of 

Seed Science and Technology 

Vol.: 10, No.: 3, Autumn 2021 
(pp: 57-74) 

DOI: 10.22034/ijsst.2020.125547.1263 

Research Article 

 "ناوری بذر ایراننشریه علوم و ف" 

  0011، پاییز 3جلد دهم، شماره 

 (74-40)ص 
 مقاله پژوهشی

 

 و رشد گیاهچه  زنی جوانه های خشکی و شوری بر خصوصیاتتعیین اثر تنش

 (Beta vulgaris( در مقایسه با چغندرقند )Beta vulgaris ssp. maritima) شیوحچغندر 
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 چکیده

، بویژه نواحی غربی سواحل دریای مدیترانه است، اما این گیاه در نقاط مخت فی از ایرانچدردر قرد امروزی است،  وحشیجد  که (Beta maritima) وحشی زیستتگاه اصت ی چدردر  اگرچه 

های فراوانی که دارد، تا کرون موضتتوت تیقیقات بستتیار اندکی قرار گرفته استتت. در تیقی  حاضتتر ا ر تر   های. این گیاه با وجود پتانستتیلآیدبه حستتام می آن نیز به عروان یک گیاه بومی

آزمایشات در قالب قرار گرفت. بررسیمورد )ووری و خشیی( آزمای  مجزا  در قالب دودر مقایسه با چدردر قرد وحشی  چدردرو رود گیاهچه زنی جوانه خشتیی و وتوری بر خصوصیات  

های خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان و از استانوحشی  چدردرنمونه  10تیمارهای آزمایشی وامل فاکتور ژنوتیپ )وامل تیراراجراود.  9با  فاکتوریل ه کامالً تصادفی به صورتطرح پای

 بار( -12و  -3، -6، -9سطح صفر،  0و خشیی ) موالر( می ی 177و  277، 177، 07صفر،  های)غ ظت و دو نمونه زراعی چدردرقرد حستا  و مقاوم به تر ( و فاکتورهای وتوری  آذربایجان 

 در هر دو آزمای  با افزای  و دار بودچه معریچه و وزن ساقهچه، وزن ریشهچه، طول ساقهت درصد جوانه زنی، طول ریشهاا ر تیمارهای وتوری و خشیی روی صف ها نشتان داد که  بود. یافته

 زنی از بقیه صفات کمتر و صفتصفت درصد جوانه در هر دو آزمای  چه کاسته ود.چه و وزن ساقهچه، وزن ریشهچه، طول ساقهات درصد جوانه زنی، طول ریشهوتدت تر  از مقادیر صتف  

های آماری نشان رزیابیاتر تیت تا یر تر  قرار گرفته بود. چه کمنسبت به ساقه چهریشهبیشتر تیت تا یر تر  قرار گرفته بودند. همچرین در هر دو آزمای  رود  چه از بقیه صفاتوزن ستاقه 

 در ورایط .دار وجود داوتهای مورد بررسی اختالف معریچه، بین ژنوتیپچه و وزن ساقهچه، وزن ریشهچه، طول ساقهداد که در هر دو آزمای  برای صتفات درصتد جوانه زنی، طول ریشه  

سبت نزنی و رود اولیه جوانه خصوصیاتکه از لیاظ  ندوراسایی ودهای ایالم، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان استان ازوحشی  ژنوتیپ چدردر 0و  0حداقل به ترتیب  و خشیی تر  ووری

های ووری و ر اومتی باالیی در برابر تاز تروت و پتانسیل مق وحشیتوان نتیجه گرفت که چدردرهای . براین اسا  میبودندبرتر تر  خشتیی و وتوری   در وترایط   به ارقام زراعی چدردرقرد

 های ووری و خشیی بهره جست. به تر  چدردر قرد مقاومارقام توان از این گیاهان برای تولید باورد و میزنی و مراحل اولیه رود برخوردار میخشیی در زمان جوانه

 تر  خشیی.  زنی، مراحل اولیه رود، تر  ووری،جوانهواخص  ،وحشی : چدردر کلمات کلیدی
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Abstract 

Although the main habitat of sea beet (Beta maritima), the wild ancestor of today`s sugar beet, is the Mediterranean coasts, but it is a 

native plant in different part of Iran, especially in western regions. The plant, despite of its many potentials, has been the subject of very 
little studies. In the present study, the effect of drought and salinity stresses on germination and seedling specifications of sea beet in 

comparison with sugar beet were investigated in two separate experiments (salinity and drought). Experiments were carried out in 

completely randomized design with 3 replication factorial arrangement. Experimental treatments were including genotype factor (including 
15 sea beet samples from Khuzestan, Elam, Kermanshah, Kurdistan and Azerbaijan provinces and two sensitive and susceptible cultivar 

strains of sugar beet) and salinity factors(NaCl concentration of 0, 50, 100 and 400 mM) and drought factors (5 levels of 0, 3, 6, 9 and 12 

bar). Results showed that the effect of salinity and drought treatments on germination percentage, radicle length, plumule length, radicle 
weight and plumule weight traits were significant and in both experiments with increasing stress intensity germination percentage, radicle 

length, plumule length, radicle weight and plumule weight traits decreased. In both experiments, germination percentage trait was less and 

hypocotyl weight trait more affected by stresses than other traits. Also, in both experiments, radicle growth was less affected by stress than 
the plumule. Statistical estimations showed that there was a significant difference between investigated genotypes for germination 

percentage, radicle length, plumule length, radicle weight and plumule weight in both experiments. In salinity and drought stress conditions, 

at least 5 and 7 sea beet genotypes were identified from Elam, Kermanshah, Khuzestan and Azerbaijan provinces, which were better in 
terms of germination and early growth characteristics than sugar beet cultivars. Based on this, it can be concluded that sea beet has a high 

diversity and resistance potential against salinity and drought stresses during germination and early growth stages and can be used to 
produce more resistance sugar beet against salinity and drought stresses. 
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 مقدمه

ر بشاصالح وده توسط  چدردر قرد زراعی امروز، گیاه

 در نتیجه انجام یک که کمتر از دویستتت ستتال پی  استتت

 ، از یک زیروحشیسری تالقی بین گروهی از چدردرهای 

  1وحشتتتیچتتدتترتتدر  بتته نتتام vulgarisگتتونتته از گتتونتته 

(Beta vulgaris spp. maritimaبوجود آمتتده ) استتتتت 

(Mojadam et al., 2015 .)ان وراسی نشالبته وواهد باستان

از زمان ماقبل تاریخ به عروان وحشتتتی چدردر دهتد که  می

از  . اما پسرفتمیکار ه غذا و گیاه دارویی توسط انسان ب

های زراعی چدردرقرد، این گیاه اه ی وتتتدن و ایجاد گونه

، بومی اروپا، وحشتتتیانی یتافتت. چدرتدر    اهمیتت دوچرتد  

ستواحل مدیترانه و آتالنتیک، وتمال آفریقا و جروم آسیا   

های غربی و استتتت. نقاط مخت فی از ایران از جم ه استتتتان

 های طبیعی این گیاه میسومگاهجروبی نیز از جم ه زیست

 (.2012et alBiancardi ,.ووند )می

ر طبیعی چدردهای مطتالعتاتی کته تتا کرون در زیستتتتگتاه     

وحشتتی که چدردر  دهدمی، نشتتان استتت انجام وتتدهوحشتتی 

ها( های زنده )انوات آفات و بیماریانوات تر گیاهی مقاوم به 

باود. این گیاه در طول ( می...و و غیره زنده )خشتیی، ووری 

استتتت. مییطی بوده هتای هزاران ستتتال در معرن انوات تر 

حاوی وحشتتتی  چدردرهای طبیعی گتاه بستتتیتاری از زیستتتت 

خشیی مفرط  در معرنهای باالیی از نمک بوده و یا غ ظت

هایی با های ستتتاح ی دریا. این گیاه در میان صتتتخرهقرار دارند

 ،آم وتور تا مراطقی که از بارندگی بسیار اندکی برخوردارند 

به صتورت خودرو روتد کرده و در بسیاری مواقد در مزارعی   

هرز میستتتوم ی، ع فنظیر گرتدم و یتا ستتتایر گیتاهان زراع   

و همیاران  Parreira(. Biancardi et al., 2012) وتتودمی

( تا یر تر  خشتتتیی بر گیاهانی که به عروان ع ف 2710)

مورد بررستتتی قرار  ،رویردهرز در مزارت کشتتتت لوبیا می

ار بهدادنتد. در این پژوه  گیتاهان مخت فی نظیر همیشتتته   

                                                           
 

 وتتتتیتترتتتیتتدتتک  (،Calendula arvensis) صتتتتیتترایتتی 

(Sonchusoleraceus( کاستتتری ،)Cichoriumintybus ،)

(، زردیتترتته ختتاردار   Silybummarianumمتتریتت  ) ختتار

(Xanthium spinosum ( ستتتت تتمتتک ،)Chenopodium 

album ج . نتایمورد ارزیابی قرار گرفتوحشتتی ( و چدردر

نشتتتان داد کته در میتان گیتاهان مورد مطالعه، گیاه چدردر    

وردار تر  رطوبتی برخ از مقاومت بیشتری در برابروحشی 

 نمونه 100. در تیقی  دیگری، (Parreiraet al., 2015)بود 

B. maritima   بومی اروپتتا را در وتتترایط تر  خشتتتیی

قاب یت  ،. در این پژوه (Frese, 2004) کردنتد بررستتتی 

بته عروان نمونه مقاوم، مورد   Saxon هتا بتا ژنوتیتپ   نمونته 

براستتا  حشتتی وهای چدردر مقایستته قرار گرفت و نمونه

)حستتاستتترین(  3)مقاومترین( تا  1میزان مقاومت نمراتی از 

های این تیقی  نشان . یافته(Frese, 2004) دریافت کردند

 پرجمورد بررسی،  B. maritimaهای داد که در میان نمونه

 بودندنمونه مقاوم به خشتتتیی  ستتتهنمونه بستتتیار مقاوم و 

(Frese, 2004). 

که گیاه چدردرقرد در مراحل  تیقیقات نشان داده است

به وتتتدت تیت تا یر  گیاهچه جوانته زنی و روتتتد اولیته  

خشتتتیی و وتتتوری قرار  تر  جم ه  از یمییط هایتر 

گیرد، تا آنجا که استقرار ضعیف گیاه ییی از مشیالت می

 آید اصتتت ی در مرتاط  خشتتتک و وتتتور بته حستتتام می    

(Kaya et al., 2006; Francis, 2007; Fénartet al., 2008.) 

وتتماری به مرظور تعیین خصتتوصتتیات  تاکرون مطالعات بی

ارقتام زراعی مخت ف چدرتدرقرتد در رابطته با میزان تیمل     

زنی صورت های مییطی در مراحل اولیه جوانهآنها به تر 

این در حالی است (. Mojadam et al., 2015)گرفته است 

ییی از گیاهان بومی وحشتتتی کته بتا وجود آنیته چدردر    

 قردگیاه چدردر وحشتتیجد ، این وتتودن میستتوم میایرا

طه امعی در رابو اطالعات ج کمتر مورد بررسی قرار گرفته

ری های خشیی و وودر برابر تر  با میزان تیمل این گیاه

زنی و روتد گیاهچه در دست نیست  در مراحل اولیه جوانه

1Sea beet  
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(Biancardiet al., 2012.)  ا ر تیقی  حتتاضتتتر در لتتذا

زنی و جوانه و وتتوری بر خصتتوصتتیات  های خشتتییتر 

بومی نواحی غربی ایران در  وحشتتیچدردر روتتد گیاهچه 

 مقایسه با چدردرقرد مورد بررسی قرار گرفت.

 هامواد و روش

های وتتوری و خشتتیی بر  در تیقی  حاضتتر ا ر تر 

و چدردرقرد بصورت  وحشی چدردر زنیخصوصیات جوانه

پوستتتته بذر  .مجزا مورد بررستتتی قرار گرفتدو آزمای  

زنی است و این مواد درقرد حاوی مواد بازدارنده جوانهچدر

ر باود. برای رفد این ا در بذر چدردرهای وحشی بیشتر می

ه با استفادوحشتی  چدردرهای زراعی و  در ابتدا تمامی  بذر

( وتتتستتتته Sadeghian and Alexander, 1994از روش )

 ود(. ند )در مجموت هفت ساعت وستشوی بذر انجاموتد 

کامل های ب وکهر یک از آزمایشتتات در قالب طرح پایه 

 اجرا تیرار 9با  فاکتوریل به صتتورت (CRBD) تصتتادفی

وتتد. در آزمای  اول تیمارهای آزمایشتتی وتتامل فاکتور   

چدردر وحشتتتی و نمونه آن  10که  ستتتطح 10 باژنوتیتپ  

و  (1)جتتدول  متتابقی ارقتتام زراعی چدرتتدر زراعی بودنتتد

، 177، 07، صفر هایغ ظت) ستطح  پرج درفاکتور وتوری  

های مورد بررسی همگی نمونه .بود (موالرمی ی 177و  277

. اما بودند Beta vulgaris ssp. maritimaمربوط به گونه 

هتا ترهتا ژنوتیپ بوده و رق  زراعی   از آنجتا کته این نمونته   

باوترد، دارای است  مشخص نبوده و در بخ  نتایج به   نمی

ل نام میل و وماره، نشان داده وده صتورت یک کد، وام 

در این آزمای  از ک رید ستتدی  به عروان مربد وتتوری اند. 

ضدعفونی  بذر عدد 17مای ، زبرای انجام آاستتفاده وتد.   

متری روی دو الیه کاغذ سانتی 17های دی وده در پتری

متر آم مقطر )در می ی هفتصتتافی گذاوتتته وتتد و مقدار 

ا ستتتطوح مخت ف وتتتوری به آن تیمار وتتتاهد( یا می ول ب

درجه  20ژرمیراتور با دمای  دستتتتگاه به اضتتتافه گردید و

درصتد مرتقل وتد. صفات    07ست ستیو  و رطوبت نستبی    

 قرار گرفترد. بررسیبعد مورد روز  10زنی، مرتبط با جوانه

دوم وتتتبیه به آزمای  تعیین ا ر  مراحل انجام آزمای 

 وحشیچدردرهای  زنیتر  وتوری بر خصتوصیات جوانه  

بتتا این تفتتاوت کتته در این آزمتتای  تر   ،بود و زراعی

بار بوسی ه  -12و  -3، -6، -9سطح صفر،  پرجخشتیی در  

 916و  201، 211، 113)به ترتیب  6777پ ی اتی ن گ ییول 

 گ ییول در هزار می ی لیتر آم مقطر استتتریلاتی نگرم پ ی

و وحشی  نمونه چدردر 10ها وامل وده(، اعمال ود. نمونه

م و مقاوج گه  حسا  به خشییزراعی چدردرقرد  رق دو 

صفاتی که در هر یک از  .(1)جدول  پایا بودندبه خشتیی  

د درصتتت آزمتایشتتتات ارزیتابی وتتتدنتد عبتارت بودند از:     

چه و چه، وزن ریشتتهچه، طول ستتاقهزنی، طول ریشتتهجوانه

س پ ،بذرها زنیچه. به مرظور تعیین درصد جوانهوزن ساقه

نرمال از پتایتان دوره آزمتای  تعتداد بتذرهتایی که جوانه       

ز هر روز ا. ردفتربودند، مورد وتتتمارش قرار گتولید کرده 

وانه زمان وتتتروت جوانه زنی تا پایان جوانه زنی بذر های ج

چه( ومارش گردید و تا متر ریشهمی ی 2زده )یعری خروج 

روز ادامه یافت. برای تعیین درصد جوانه زنی چدردرقرد  10

سپس از از کاغذهای مخصتو  آکاردوونی استتتفاده ود.  

گیاهچه به طور تصتتتادفی  10دی ، تعتداد  هر ظرف پتری

 یگیرک  اندازهچه با خطچه و ساقهانتخام و طول ریشه

ها و چهوتد. پس از آن برای تعیین وزن ماده خشتک ریشه  

ها با آم مقطر وتتستتته وتتد و پس از ها، ابتدا نمونهچهستتاقه

چه، در دستتتگاه آون با درجه چه و ستتاقهجدا کردن ریشتته

اده ساعت قرار د 11درجه ست ستیو  به مدت    07حرارت 

 وتتتتد و وزن خشتتتتک آنتتهتتا بتتا تتترازوی دیتتجتتیتتتتتال     

(ATAGO-ژاپن) ود.گیریاندازه 

 Excelهتا و  بتتت در نرم افزار  بعتد از جمد آوری داده 

ار افزتمامی تجزیه های آماری مورد نیاز با استتتتفاده از نرم

صتتورت گرفت. مقایستته میانگین  29نستتخه  SPSSآماری 

دانین در ستتطح ای چرد دامرهها نیز بر استتا  آزمون داده

ترستتتی  نمودارها و  احتمال پرج درصتتتد صتتتورت گرفت.

 Wordو  Excelجداول به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای 

 تیت ویردوز انجام ود.
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 های چدردر وحشی مورد مطالعهمشخصات ارقام زراعی چدردر قرد و ژنوتیپ -1جدول 

Table 1- Characteristics of sugar beet cultivars and wild beet genotypes studied 

 سطح تیمل به تر 

(Stress tolerance level) 

 پ وویدی

(Ploidy) 

عم یردجوانه و   

(Germ and Yield) 

 میل تهیه و تامین بذر

(Place of seed supply) 

چدردرهای وحشی و ارقام ژنوتیپ  

(Wild Genotype and 

cultivar of Beet) 

 متیمل به ووری

(Salt tolerance) 

 تری پ ووید

(Triploid) 

پرمیصول-مونو ژرم،  

(Monogerm-NE) 

موسسه تیقیقات اصالح و تهیه بذر 

 چدردرقرد

(Sugar Beet Seed 

Institute, Iran) 

چدردر قرد،  رق  رسول   

(Sugar beet, Rasoul 

cultivar) 

 حسا  به ووری

(Salt Sensitive) 

 دیپ ووید

(Diploid) 

پرمیصول-مونو ژرم،  

(Monogerm-NE) 

موسسه تیقیقات اصالح و تهیه بذر 

 چدردرقرد

(Sugar Beet Seed 

Institute, Iran) 

22393-196 چدردر قرد رق    

(Sugar beet, 22393-196 

cultivar) 

 متیمل به خشیی

(Drought tolerance) 

 دیپ ووید

(Diploid) 

پرمیصول-مونو ژرم،  

(Monogerm-NE) 

موسسه تیقیقات اصالح و تهیه بذر 

 چدردرقرد

(Sugar Beet Seed 

Institute, Iran) 

 SBSI016چدردر قرد رق  پایا 

(Sugar beet, Paya cultivar) 

 حسا  به خشیی

(Drought Sensitive) 

 تری پ ووید

(Triploid) 

پرمیصول-مونو ژرم،  

(Monogerm-NE) 

هیه بذر موسسه تیقیقات اصالح و ت

 چدردرقرد

(Sugar Beet Seed 

Institute, Iran) 

 7112 ج گهچدردر قرد رق    

(Sugar beet, Jolgeh 

cultivar) 

 تیت بررسی و آزمای 

(Under investigation 

and testing) 

 

- 
ژرم مولتی  

(Multigerm) 

مرکز تیقیقات کشاورزی صفی 

 آباد دزفول

(Safi-Abad Agricultural 

Research Center) 

 چدردر وحشی، خوزستان1،2،9

(Wild Beet, Khuz1,2,3)* 

 تیت بررسی و آزمای 
(Under investigation 

and testing) 

 

- 
ژرم مولتی  

(Multigerm) 

ایالم و مرکز تیقیقات کشاورزی 

 کرمانشاه

(Ilam and Kermanshah 

Agricultural Research 

Center) 

 چدردر وحشی، ایالم 1،2،9

(Wild Beet, Ilam1,2,3)* 

 تیت بررسی و آزمای 

(Under investigation 

and testing) 

 

- 
ژرم مولتی  

(Multigerm) 

ایالم و مرکز تیقیقات کشاورزی 

 کرمانشاه

(Ilam and Kermanshah 

Agricultural Research 

Center) 

 چدردر وحشی، کرمانشاه 1،2،9

(Wild Beet, Kerman1,2,3)* 

 تیت بررسی و آزمای 

(Under investigation 

and testing) 

 

- 
ژرم مولتی  

(Multigerm) 

مرکز تیقیقات کشاورزی 

 کردستان

(Kurdistan Agricultural 

Research Center) 

 چدردر وحشی، کردستان 1،2،9

(Wild Beet, Kurd1,2,3)* 

 تیت بررسی و آزمای 

(Under investigation 

and testing) 

 

- 
ژرم مولتی  

(Multigerm) 

مرکز تیقیقات کشاورزی 

 آذربایجان غربی

(Azerbaijan e Gharbi 

Agricultural Research 

Center) 

1،2،9آذربایجان غربی وحشی،چدردر   

(Wild Beet, Azer1,,2,3)* 

*:Khuz1,2,3: Khuzestan, Kerman1,2,3: Kermanshah, Kurd1,2,3: Kurdistan, Azer1,2,3: Azerbaijan and Ilam,,2,3 are sea beet genotypes. 
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 نتایج

مقایسههه وههموت م تلر شههوری و خشههکی برای  

 زنی چغندرهای مورد بررویخصوصیات جوانه

 هایژنوتیپزنی خصتتتوصتتتیات جوانه  ارزیابی آماری

مورد بررستتتی نشتتتان داد که ا ر وتتتوری و خشتتتیی روی 

چه، چه، طول ستتاقهزنی، طول ریشته  درصتتد جوانه اتصتف 

 بود (>71/7p) دارمعری چهچه و ستتاقهریشتتهخشتتک وزن 

 .(9و  2)جدول 

 .آزمای  بر صفات ووریتا یر ژنوتیپ و تر  دار بودن میانگین مربعات و سطوح معری -2جدول 
Table 2- Mean of squares effect of genotype and salt stress on experimental traits. 

 مرابد تدییرات

(S.O.V) 

درجه 

 آزادی

(df) 

 Mean of Squares                         میانگین مربعات        

 زنیجوانه درصد

Germination 

percentage 

 چهطول ریشه

Radicle length 

 چهطول ساقه

Plumule length 

 چهوزن ریشه

Radicle weight 

 چهوزن ساقه

Plumule weight 

 (R)  تیرار

(Repilication) 
2 **45.76 3.55** **2.28 **0.18 0.082** 

 ژنوتیپ

(G(  )Genotype) 
16 **670.64 27.90** **11.11 **1.15 0.328

 
** 

 تر  ووری

(S) (Salt stress) 
4 **295.6211 332.79** **243.21 **17.69 12.41** 

 ژنوتیپ×تر  ووری

(G×S) 
64 **76.23 0.89** **0.62 **0.049 0.036** 

 اوتباه آزمایشی

(Exp. error) 
168 8.11 0.216 0.156 0.011 0.008 

 4.90 7.24 7.21 7.29 7.25 - (CV) ضریب تدییرات

 باورد.ر در سطح پرج درصد، یک درصد و عدم تفاوت معری دار میبه ترتیب بیانگر تفاوت معری دا ns*، ** و 

*, ** and ns: Significant at the 5% and 1% Levels of Probability and Non-significant, Respectively. 

 .آزمای  تا یر ژنوتیپ و تر  خشیی بر صفاتدار بودن میانگین مربعات و سطوح معری -9جدول 

Table 3- Mean of squares effect of genotype and drought stress on experimental traits. 

 مرابد تدییرات

(S.O.V) 

درجه 

 آزادی

(df) 

Mean of Squares                                 میانگین مربعات 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

percentage 

 چهطول ریشه

Radicle length 

 چهطول ساقه

Plumule length 

 چهزن ریشهو

Radicle weight 

 چهزن ساقهو

Plumule weight 

 ( R) تیرار

(Replication) 
2 **28.99 **3.5 **1.58 **0.20 0.066** 

 (  G) ژنوتیپ

(Genotype) 
16 **603.07 **32.13 **11.12 **1.35 0.387

 
** 

  (S) خشییتر  

(Drought stress) 
4 **11551.43 **338.75 **243.24 **18.18 12.82** 

 ژنوتیپ×تر  خشیی 

(G×D) 
64 **90.67 **1.13 **0.787 **0.067 0.048** 

 اوتباه آزمایشی

(Exp. error) 
168 8.63 0.264 0.184 0.014 0.01 

 4.97 7.24 7.34 7.44 7.49 - (CVضریب تدییرات )

 باورد.به ترتیب بیانگر تفاوت معری دار در سطح پرج درصد، یک درصد و عدم تفاوت معری دار می ns*، ** و 

*, ** and ns: Significant at the 5% and 1% Levels of Probability and Non-significant, Respectively. 
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ها نشتتتان داد که در هر دو آزمای  با مقایستتته میانگین

زنی، افزای  وتتدت تر  از مقادیر صتتفات درصتتد جوانه 

چه چه و وزن ساقهچه، وزن ریشهچه، طول ساقهطول ریشه

ن صتورت که بیشترین مقادیر این صفات  کاستته وتد. به ای  

در تیمار وتتاهد )وتترایط نرمال( و کمترین مقادیر آنها در  

موالر می ی 177وتتدیدترین تیمارهای خشتتیی و وتتوری ) 

 (.0و  1بار خشیی(  بت ود )جدول  -12ووری و 

 های چدردر در ورایط تر  ووری.زنی در ژنوتیپهای خصوصیات جوانهمقایسه میانگین -1جدول 

Table 4- Mean comparison of germination traits affected by beet genotypes under salt stress condition 

زنیهجوان  درصد 

Germination 

)%( 

چهطول ریشه  

Radicle length 

(cm) 

چهوزن ریشه    

Radicle weight 

(g) 

چهطول ساقه  

Plumule length 

(cm) 

چهوزن ساقه  

Plumule weight 

(g) 

های چدردرژنوتیپ  

(Beet Genotypes) 

58.50 f 6.87 cd 1.53 cd 6.24 c 1.24 b 
1آذربایجان  

(Azerbaijan1) 

62.17 cd 7.03 c 1.55 c 6.25 c 1.25  b 
2آذربایجان  

(Azerbaijan2) 

61.17 de 6.61 d 1.45 de 6.15 c 1.20 b 
9آذربایجان  

(Azerbaijan3) 

65.50 ab 8.55 ab 1.93 b 6.57 ab 1.43 a 
1ایالم  

(Ilam1) 

64.17 bc 6.90 cd 1.53 d 6.21 c 1.26 b 
2ایالم  

(Ilam2) 

63.67 bc 6.78 cd 1.52 cd 5.72 d 1.24 b 
9ایالم  

(Ilam3) 

60.83 de 6.65 cd 1.49 cde 5.71 d 1.24 b 
1کرمانشاه  

(Kermanshah1) 

66.50 d 8.68 ab 1.94 ab 6.75 a 1.46 a 
2کرمانشاه  

(Kermanshah2) 

53.50 h 5.71 e 1.27 f 5.05 e 1.09 c 
9کرمانشاه  

(Kermanshah3) 

66.17 bc 8.91 a 2.00 a 6.87 a 1.49 a 
1خوزستان  

(Kuzestan1) 

64.83 ab 8.48  b 1.90 b 6.61 a 1.44 a 
2خوزستان  

(Kuzestan2) 

62.00 cd 8.68 ab 1.95 b 6.69 a 1.45 a 
9خوزستان  

(Kuzestan3) 

62.18 cd 6.82 cd 1.52 cd 6.31 bc 1.24 b 
1کردستان  

(Kurdestan1) 

59.50 ef 6.89 cd 1.54 cd 5.63 d 1.22 b 
2کردستان  

(Kurdestan2) 

50.17 i 5.87 e 1.32 f 5.17 e 1.12 c 
9کردستان  

(Kurdestan3) 

 

56.00 g 
 

5.13 f 
 

1.43 e 
 

4.40 f 
 

1.52 b 
 رق  متیمل به ووری

(Salt tolerant cultivar) * 

 

40.00 j 
 

3.99 g 
 

0.99 g 
 

3.79 g 
 

0.94 d 
 رق  حسا  به ووری

(Salt sensitive cultivar) ** 
 .واهد حسا  و متیمل به تر  ووری هستردبه ترتیب  P.29×MSc2-7233و رسول با کد  22939-136رق   **، *

 .سطح پرج درصد بر اسا  آزمون چرد دامره ای دانین معری دار نمی باود اختالف میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک هسترد از نظر آماری در

22393-196 and Rasoul cultivars are salt sensitive and salt tolerant control, respectively. 

Means difference within the same column sharing the same letters are not statistically significant at the 5% level based on 

Duncan's multi-domain test (P< 0.05). 
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 زنیخصوصیات جوانه سطوح مخت ف خشیی برایین چدردرهای مورد بررسی در مقایسه میانگ -0جدول 

Table 5- Mean comparison of germination traits affected by beet genotypes under drought stress condition 

زنیجوانه  درصد 

Germination 

)%( 

چهطول ریشه  

Radicle length 

(cm) 

چهوزن ریشه    

Radicle weight 

(g) 

چهطول ساقه  

Plumule length 

(cm) 

چهوزن ساقه  

Plumule weight 

(g) 

های چدردرژنوتیپ  

(Beet Genotypes) 

de 61.33 e 7.22 e 1.61 c 6.49 ef 1.31 
1آذربایجان  

(Azerbaijan1) 

e 59.33 cd 8.66 cd 1.94 bc 6.61 bc 1.46 
2آذربایجان  

(Azerbaijan2) 

ab 64.17 e 7.25 e 1.60 c 6.45 e 1.33 
9آذربایجان  

(Azerbaijan3) 

ab 65.50 abc 8.98 abc 2.01 ab 6.83 ab 1.52 
1ایالم  

(Ilam1) 

de 61.17 d 8.44 d 1.89 c 6.42 cd 1.43 
2ایالم  

(Ilam2) 

de 59.67 f 6.74 f 1.49 d 6.00 fg 1.24 
9ایالم  

(Ilam3) 

de 60.83 ef 6.99 e 1.59 d 5.93 ef .311 
1کرمانشاه  

(Kermanshah1) 

de 64.83 bc 8.91 bc 2.00 ab 6.88 ab 1.53 
2کرمانشاه  

(Kermanshah2) 

ef 51.00 g 6.17 g 1.38 e 5.37 gh 1.19 
9کرمانشاه  

(Kermanshah3) 

abc 64.17 a 9.35 a 2.10 a 7.15 a 1.58 
1خوزستان  

(Kuzestan1) 

cd 62.00 ab 9.12 ab 2.04 a 6.95 ab 41.5 
2خوزستان  

(Kuzestan2) 

a 66.5 ab 9.10 ab 2.03 a 7.02 a 1.55 
9خوزستان  

(Kuzestan3) 

bc 63.67 ef 7.12 e 1.59 d 5.95 ef 1.31 
1کردستان  

(Kurdestan1) 

e 59.50 e 7.24 e 1.62 d 5.85 ef 1.30 
2کردستان  

(Kurdestan2) 

f 54.00 gh 5.99 g 1.34 e 5.26 h 1.16 
9کردستان  

(Kurdestan3) 

 

59.83 de 
 

5.76 h 
 

1.60 e 
 

4.93 f 
 

1.37 de 
 رق  متیمل به خشیی

(Drought tolerant cultivar)* 

 

40.67 h 
 

4.19 i 
 

1.05 h 
 

3.94 g 
 

0.99 i 
 رق  حسا  به خشیی

(Sensitive sensitive cultivar)** 
 .شیی هستردرق  ج گه و پایا به ترتیب واهد حسا  و متیمل به تر  خ **، *

 .می باوداختالف میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک هسترد از نظر آماری در سطح پرج درصد بر اسا  آزمون چرد دامره ای دانین معری دار ن

Jolgeh and Paya cultivars are sensitive and drought, respectively. 

Means difference within the same column sharing the same letters are not statistically significant at the 5% level based on 

Duncan's multi-domain test (P< 0.05). 

 

زنی، طول درصتتتد جوانتتهدر آزمتتای  تر  وتتتوری 

چه چه و وزن ستتاقهچه، وزن ریشتتهچه، طول ستتاقهریشتته

موالر در می ی 177در وتتترایط تر  وتتتوری  ها گیتاهچته  

، 0/69، 1/69، 0/11مقایسته با ورایط بدون تر  به ترتیب  

(. در 1درصتتتد کتاه  یتافته بودند )جدول    2/60و  1/69

در وتترایط تر  خشتتیی وتتدید  تر  خشتتیی نیز بخ  
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ات از مقادیر صف بار( در مقایسه با ورایط بدون تر  -12)

چه، وزن طول ستتتاقه چه،درصتتتد جوانه زنی، طول ریشتتته

، 0/67، 0/11ها به ترتیب چه گیاهچهچه و وزن ساقهریشته 

 (.0درصد کاسته ود )جدول  9/69، 0/61، 0/62

 وموت م تلرمقایسه چغندرهای مورد برروی در 

 زنیخصوصیات جوانهو خشکی برای  شوری

در سطوح مخت ف ووری در میان  نشتان داد که  نتایج 

و  2، 1ایالم  وحشیدردرهای چدردرهای مورد بررستی، چ 

ی هابه ترتیب با میانگین 2و  1و خوزستتتان  2، کرمانشتتاه 9

درصتتتتد،  19/61و  10/61، 0/66، 10/61، 60/69، 0/60

 زنی را به خود اختصا  دادندبیشترین مقادیر درصد جوانه

 177ها از تیمار وتتتاهد تا تیمار . در این ژنوتیپ(1)جدول 

و  97/91، 0/90، 11/91، 93/17، 17موالر بته ترتیتتب  می ی

درصد کاه  درصد جوانه زنی مشاهده ود )ویل  21/17

  رستتتتول متتقتتاوم بتته وتتتتوری رقتت (. ایتتن متتقتتدار در 1

(7233-P.29×MSc2 )61/67   .مقتتایستتتته  درصتتتتد بتود

 وحشیها همچرین نشتان داد که به جز چدردرهای  میانگین

 در مقایسهوحشی ، بقیه چدردرهای 9و کردستان 9کرمانشاه

زنی بتا نمونته زراعی مقتاوم به وتتتوری، از درصتتتد جوانه    

 بیشتری برخوردار بودند.

 
 های مخت ف تیت تا یر تر  خشیی.زنی در ژنوتیپدرصد جوانه-1 ویل

Fig. 1- Germination percentage in different genotypes under the influence of drought stress. 
 

نتایج نشان داد که در سطوح مخت ف ووری چدردرهای 

به ترتیب با  9و  2، 1، خوزستتتان2، کرمانشتتاه1ایالموحشتتی 

گرم، می ی 10/1و  11/1، 13/1، 16/1، 19/1هتتای میتتانگین

(. این 1را داوتتتترد )جدول چه وزن ستتتاقهبیشتتتترین مقادیر 

موالر( نستتبت می ی 177) ها در وترایط تر  حداکرر ژنوتیپ

و  11/09، 13/16، 09/13، 2/02به ترتیب بته وتتترایط نرمال  

 (.2چه را نشان دادند )ویل وزن ساقهدرصد کاه   10/13

 رق  مقاوم به وتتتوری رستتتول این در حتالی استتتت کته در   

(7233-P.29×MSc2)،   موالر نستتتبت به می ی 177در تیمتار

چه وزن ساقهفت درصد کاه  در ص 01بی  از  تیمار واهد

های پژوه  حاضر همچرین نشان داد که مشتاهده ود. یافته 

، 9، آذربایجان2، آذربایجان1آذربایجانوحشتتی چدردرهای 

، 2، کردستتتتتتان1، کردستتتتتتان1، کرمتتانشتتتاه 9، ایالم2ایالم

هایی مشتتابه با رق  زراعی مقاوم به وتتوری تولید کرده ستتاقه

گر آن بود کتته هتتا نشتتتتانبودنتتد. عالوه بر آن ارزیتتابی داده

هایی با ستتاقه، 9و کردستتتان 9کرمانشتتاهوحشتتی چدردرهای 

تولید )رستتتول( به وتتتوری  وزن کمتر از رق  زراعی مقتاوم 

 (.1کرده بودند )جدول 

نتایج نشتتتان داد که در ستتتطوح مخت ف تر  وتتتوری 

به ترتیب با  9و  1، خوزستان2، کرمانشاه1های ایالمژنوتیپ

گرم بیشتتتترین می ی 30/1و  2، 31/1، 32/1هتتای میتتانگین

. (1جدول ) را به خود اختصا  دادندچه وزن ریشهمقادیر 
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وزن  انگینبا می 2خوزستتتتانوحشتتتی حتال آنیته چدرتدر    

. (1جدول ) گرم، در رتبه بعد قرار داوتمی ی 3/1 چهریشه

در  9و  2، 1، خوزستتتان2، کرمانشتتاه1های ایالمدر ژنوتیپ

موالر نستتتبتت بته تیمتار وتتتاهد به ترتیب     می ی 177تیمتار  

وزن درصتتتد از   91/10و  19/07، 11/11، 11/16، 11/10

قدار در . این م(9)ویل  کاسته وده بود چه چدردرهاریشه

 10/01 ،(P.29×MSc2-7233رق  مقاوم به ووری رسول )

ر چه دها همچرین نشان داد که وزن ریشهدرصتد بود. یافته 

، 9، ایالم2، ایالم2، آذربتتایجتتان1هتتای آذربتتایجتتاننمونتته

از نمونه زراعی مقاوم به وتتوری  2و کردستتتان 1کردستتتان

ظر از ن 1و کرمانشتتتاه 9های آذربایجانبیشتتتتر و در ژنوتیپ

. در میتتان (1جتدول  ) آمتاری مشتتتابتته این رق  زراعی بود 

هتتای مورد ارزیتتابی ترهتتا گیتتاهچتتهوحشتتتی چدرتتدرهتتای 

و  20/1های )به ترتیب با میانگین 9و کردستتتان 9کرمانشتتاه

ی رق  مقاوم به وورهایی سبیتر از ریشته گرم(، می ی 92/1

 (.1جدول تولید کردند )( P.29×MSc2-7233رسول )

 
 .های مخت ف تیت تا یر تر  خشییچه در ژنوتیپوزن ساقه-2ویل 

Fig. 2- Plumule weight in different genotypes under the influence of drought stress. 
 

 

 های مخت ف تیت تا یر تر  خشییچه در ژنوتیپوزن ریشه-9ویل 

Fig. 3- Radicle weight in different genotypes under the influence of drought stress. 
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 در سطوح مخت ف تر ها نشان داد که مقایسته میانگین 

به  9و  1، خوزستتتان2، کرمانشتتاه1های ایالمژنوتیپوتتوری 

متر ستتتانتی 61/1و  31/1، 61/1، 00/1های  ترتیب با میانگین

. (1ول جد) چه برخوردار بودنداز بیشترین مقادیر طول ریشه

موالر می ی 177ها به صتتتورت میانگین در تیمار در این نمونه

 12/01، 16/10، 1/10وتوری نسبت به تیمار واهد به ترتیب  

. (1)ویل  ها کاسته وده بوداز طول ریشته درصتد   13/11و 

این  ،مقاوم به وتتوری رستتولرق  در حالی استتت که در  این

های تیقی  همچرین نشتتان داد  یافتهدرصتتد بود.   06کاه  

دیگر مورد بررستتتی نیز  وحشتتتیکتته همگی چدرتتدرهتتای 

تر از رق  زراعی مقاوم به وتتتوری تولید طویل هتایی ریشتتته

  مقاوم تر از رقای کوتاهکرده بودند. ترها ژنوتیپی که ریشتتته

)رق   اهده وتتد، رق  زراعی حستتا  به وتتوری  در آن مشتت

 (.1جدول بود ) (136-22939

 

 .های مخت ف تیت تا یر تر  خشییدر ژنوتیپ چهریشهطول  -1ویل 

Fig. 4- Radicle length in different genotypes under the influence of drought stress. 

 

در ستتطوح مخت ف ها نشتتان داد که نتایج ارزیابی داده

، 1، خوزستان2، کرمانشاه1ایالموحشی ووری چدردرهای 

و  61/6، 10/6، 00/6، 00/6های به ترتیب با میانگین 9و  2

. (1جدول ) دندبو چهساقه  ترینیمتر دارای طوسانتی 63/6

ن ها به طور میانگیها نشان داد که این ژنوتیپبررستی داده 

موالر نستتبت به تیمار وتتاهد به ترتیب   می ی 177در تیمار 

درصد کاه  در  69/11و  71/09، 63/10، 11/11، 90/01

(. این در حالی است 0را نشان دادند )ویل  هاچهساقهطول 

  وتتدیدتری در کاه ،رستتول )وتتاهد مقاوم( که در رق  

درصتتتد(.  93/01را مشتتتاهتتده کردی  ) چتتهستتتاقتتهطول 

های آماری همچرین نشتتتان داد که میانگین طول بررستتتی

نیز از وحشتتتی چدردر  هایدر ستتتایر گیاهچه چته ستتتاقته 

 س،برعیمقاوم به ووری بیشتر بود.  رستول های رق  ریشته 

تر از کوتاه هایچهدارای ستتاقه 22939-136رق  حستتا  

 بود.اوم رق  مق

داد،  ی نشانخشی آزمای در  هانتایج مقایسته میانگین 

، 2، کرمانشتتتاه1، ایالم9آذربتایجان وحشتتتی چدرتدرهتای   

، 07/60، 10/61های به ترتیب با میانگین 9و  1خوزستتتتتان 

ی زناز بیشترین مقادیر درصد جوانه 0/66و  10/61، 19/61

 درصتتتدهتتا . در این ژنوتیتتپ(0جتتدول )د برخوردار بودنتت

بار نسبت به تیمار واهد به  -12زنی در تیمار خشیی جوانه

درصد کاه  یافته  0/90و  9/91، 2/17، 17، 1/17ترتیب 

ها از .  قدرت جوانه زنی همگی این نمونه(6)وتتتیتل   بود

درصد(  19/03زنی )با میانگین جوانه (واهد مقاوم) رق  پایا

، مقدار پایا() در رق  زراعی مقاوم(. 0دول ج) بیشتتتتر بود

بار نستتبت به تیمار وتتاهد  -12زنی در تیمار خشتتیی جوانه

های درصتتتد کتاه  نشتتتان داد. امتا در میتان ژنوتیپ     67

به ترتیب با  9و کردستتتان 9های کرمانشتتاه، نمونهوحشتتی
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درصتد از کمترین درصد جوانه زنی   01و  01های میانگین

ریباً ها تقزنی بقیه ژنوتیپرصتتتد جوانیبرخوردار بودنتد. د 

د.بو )پایا( مشابه با نمونه واهد زراعی مقاوم به خشیی

 

 های مخت ف تیت تا یر تر  خشیی.چه در ژنوتیپساقهطول  -0ویل 

Fig. 5- Plumule length in different genotypes under the influence of drought stress. 
 

 
 تا یر تر  ووری. های مخت ف تیتزنی در ژنوتیپدرصد جوانه -6ویل 

Fig. 6- Germination percentage in different genotypes under the influence of salt stress. 

 

در ستتتطوح ها نشتتتان داد که میانگین ارزیتابی آمتاری  

و  2، کرمانشتتاه1ایالموحشتتی چدردرهای مخت ف خشتتیی 

، 09/1، 02/1های به ترتیب با میانگین 9و  2، 1خوزستتتتان

گرم بیشتتترین مقادیر صتتفت وزن  می ی 00/1و 01/1، 01/1

(. در این 0چه را به خود اختصتتتا  دادند )جدول ستتتاقه

در تیمار خشتتیی توستتط چه به طور مها وزن ستتاقهژنوتیپ

، 3/09، 1/01بتار، نستتتبتت به تیمار وتتتاهد به ترتیب     -12

(. 0درصتتتد کاه  یافته بود )وتتتیل  0/13و  2/13، 0/16

وحشتتتی هتا نشتتتان داد که چدردرهای  مقتایستتته میتانگین  

نیز جزو  19/1و  16/1های با میانگین 2و ایالم 2آذربایجان

(. 0)جدول چه قابل توجه بودند های با وزن ستتتاقهژنوتیپ

چدردرهای  چهنتتایج همچرین نشتتتان داد کته وزن ستتتاقته    

 1، کردستان1، کرمانشتاه 9، آذربایجان1آذربایجانوحشتی  

های اوتتاره وتتده کمتر بود، اما با رق  زراعی  ، از نمونه2و 
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گرم( از نظر آماری می ی 90/1مقاوم به خشیی )با میانگین 

 به خشییزراعی مقاوم  رق (. در 0تفاوت نداوت )جدول 

بار، نسبت  -12در تیمار خشتیی  چه کاه  وزن ستاقه  پایا

این در حالی درصتتد بود.  0/01به وتترایط نرمال رطوبتی، 

و رق   9، کردستان9، کرمانشاه9استت که چدردرهای ایالم 

، 21/1های با میانگین ج گه زراعی حستتتا  بته خشتتتیی  

 هچگرم کمترین مقادیر وزن ساقهمی ی 33/7و  16/1، 13/1

 را داوترد.

 
 .ووریهای مخت ف تیت تا یر تر  چه در ژنوتیپوزن ساقه -0ویل 

Fig. 7- Plumule weight in different genotypes under the influence of salt stress. 
 

در ستتطوح مخت ف های نشتتان داد که بررستتی میانگین

ای هدر میان چدردرهای مورد ارزیابی ژنوتیپتر  خشیی 

بته ترتیتب با    9و  2، 1، خوزستتتتتان 2کرمتانشتتتاه   ،1ایالم 

گرم از می ی 79/2و  71/2، 1/2، 2، 71/2هتتای میتتانگین

(. 0چه برخوردار بودند )جدول بیشتترین مقادیر وزن ریشه 

بار  -12در تیمار خشتتیی چه وزن ریشتتهها در این ژنوتیپ

و  6/10، 9/11، 1/07، 0/10نسبت به تیمار واهد به ترتیب 

(. پس از این 1کتاه  یتافتته بود )وتتتیل     درصتتتد 2/16

با  2و ایالم 2آذربتایجتان  وحشتتتی چدرتدرهتای   هتا،  نمونته 

های بعد قرار گرم در رتبهمی ی 13/1و  31/1هتای  میتانگین 

ه چها همچرین نشان داد که اگرچه وزن ریشهداوتترد. یافته 

و  1، کرمانشاه9و  1آذربایجانوحشتی  های چدردر ژنوتیپ

الذکر کمتر بود، اما وزن های فوق نمونه ، از2و  1کردستان

 ها از نظر آماری همانرد رق  زراعیچه در این ژنوتیپریشه

گرم( بود )جدول می ی 6/1)با میانگین پایا  مقاوم به خشیی

های ، ژنوتیپوحشتتتی(. حتال آنیته در میان چدردرهای   0

 91/1و  91/1های با میانگین 9و کردستتتتتان  9کرمتانشتتتاه  

 چه را به خود اختصا مترین مقادیر وزن ریشهگرم کمی ی

 (.  0)جدول دادند 

طوح در ستتنتایج مقایستته میانگین نشتتانگر آن بود که  

های مورد بررستتتی در میتان نمونه ر  خشتتتیی مخت ف ت

به ترتیب با  9و  2، 1، خوزستتتان1ایالم وحشتتیچدردرهای 

متر از بیشترین سانتی 1/3و  12/3، 90/3، 31/1های میانگین

ها (. در این نمونه0چه برخوردار بودند )جدول طول ریشتته

بار، نستتبت به تیمار  -12در تیمار خشتتیی چه طول ریشتته

درصد کاه   1/10و  3/11، 1/11، 1/10یب وتاهد به ترت 

نتایج همچرین نشتتتان داد که طول (. 3یتافتته بود )وتتتیل   

)با  2و کرمانشتتتاه 2های آذربایجانچته در گیتاهچه  ریشتتته

متر( نیز قابل توجه بود ستتتانتی 31/1و  66/1هتای  میتانگین 

ها نشتتتان داد که از نظر (. از ستتتوی دیگر یتافته 0)جتدول  

و  1آذربایجان وحشیر چدردرهای چه دآماری طول ریشه

، از رق  2و  1، کردستان9و  1، کرمانشتاه 9، ایالم2، ایالم9

(. این در حالی استتتت که طول 0بیشتتتتر بود )جدول  پتایتا  

متر، سانتی 33/0با میانگین  9چه چدردرهای کردستانریشته 
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 06/0)بتا میانگین   پتایتا   بتا رق  زراعی مقتاوم بته خشتتتیی   

(. در رق  0ی تفاوت نداوت )جدول متر( از نظر آمارسانتی

 06بار، نستتتبت به تیمار وتتتاهد بی  از   -12در تیمار ، پایا

در میان کتاستتتتته وتتتده بود.    چته  طول ریشتتتهدرصتتتد از 

با  ج گه های مورد بررستتتی رق  زراعی حستتتا  ژنوتیتپ 

میزان متر از کمترین ستتتانتی 13/1چه میانگین طول ریشتتته

 .(0برخوردار بود )جدول  چهطول ریشه

 

 های مخت ف تیت تا یر تر  ووریچه در ژنوتیپوزن ریشه-1ویل 
Fig. 8- Radicle weight in different genotypes under the influence of salt stress. 

 

 
 های مخت ف تیت تا یر تر  ووریچه در ژنوتیپطول ریشه-3ویل 

Fig. 9- Radicle length in different genotypes under the influence of salt stress. 
 

در ستتتطوح ها نشتتتان داد که بررستتتی آماری میانگین

، 2، کرمانشتتاه1ایالموحشتتی چدردرهای مخت ف خشتتیی 

، 11/6، 19/6های ا میانگینبه ترتیب ب 9و  2، 1خوزستتتتان

متر، بیشتتتترین مقتتادیر طول ستتتتانتی 72/0و  30/6، 10/0

. در این (0)جدول  چه را به خود اختصتتتا  دادندستتتاقه

بار، نستتبت به تیمار وتتاهد به  -6و  -12در تیمار ها ژنوتیپ

طول درصتتتتد از  3/12و  0/13ترتیتتب بتته طور میتتانگین 

ایج نشتتان داد که نت(. 17ک  وتتده بود )وتتیل  ها چهستتاقه

های نیز از ستتتاقه 2و ایالم 9و  2، 1های آذربایجانگیاهچه

ها همچرین نشتتتان (. یافته0ب ردی برخوردار بودند )جدول 

ز نیز ا وحشتتتیهای چدردر داد که طول ستتتاقه بقیه ژنوتیپ

مقاوم و حسا  به خشیی به  رق زراعی بیشتتر بود و   ارقام
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دارای متر ستتتتانتی 31/9و  39/1هتتای ترتیتتب بتتا میتتانگین

. در رق  زراعی (0)جدول  بودند چته کمترین طول ستتتاقته 

بار،  -6و  -12در تیمارهای خشتتیی چه مقاوم، طول ستتاقه

درصد  1/00و  1/01به ترتیب  حسا  نسبت به تیمار واهد

 کاه  یافته بود.

 

 های مخت ف تیت تا یر تر  ووریچه در ژنوتیپطول ساقه -17ویل 

Fig. 10- Plumule length in different genotypes under the influence of salt stress. 
 

 بحث

ا ر تیمارهای ووری و  های آماری نشتان داد که بررستی 

چه، طول درصد جوانه زنی، طول ریشه خشیی روی صفات

دار بود. مقایسه چه معریچه و وزن ساقهچه، وزن ریشته ستاقه 

ین همگی ببرای این صفات بود که ها نیز نشانگر آن میانگین

تیمتارهای وتتتوری و خشتتتیی مورد تیقی  اختالف وجود  

امتا در توجیته فیزیولوژیک مستتتا ه باید گفت که    داوتتتت.

وتتوری و  هایدر وتترایط تر  کاه  در میزان جوانه زنی

 یلدلیل کاه  پتانس در گام نخست ممین است به خشتیی 

استتتمزی  تترظیما از میان رفتن استتتمزی ره دهد، چراکه

های دهد. تر کاه  می دستتتتر  بذر را میزان آم قتابل 

وتتوری و خشتتیی عالوه بر آنیه جذم آم توستتط بذر را  

توانرد با تا یر بر حرکت و انتقال ذخایر سازند، میمیدود می

بذر و سترتز پروتاین در جرین، فرآیرد جوانه زنی را با مشیل  

در تر   گراز ستتوی دی(. Kafi et al., 2013) مواجه کررد

یونی سبب اختالالت غشایی و از بین رفتن  وتوری سمیت 

 وتتتتود بتتذر نتتیتتز متتی  تتتعتتادل عتترتتاصتتتتر غتتذایتتی در   

(Akram et al., 2007نتایجی مبری بر کاه  جوانه .)ی زن

  در ا تر تترت  وتتتوری و خشتتتیی در گیتتاهتتان گرتتدم     

(Jajarmii, 2012; Baraanie-Dastjerdi et al., 2015; 

GoodarziQahfarokhi et al., 2015) ( جوAbiri et al., 

 ,Yeldirim(، ف فتتل )Sadiqet al., 2003، پربتته )(2016

(، لتتوبتتیتتا   Sadat-Nooriet al., 2008(، ذرت )2006

(Baraanie-Dastjerdiet al., 2015و چدردر ) (Farzaneh 

et al., 2008; Farzaneh and Khodadai, 2016; 

Khayamim et al., 2012;Asadi-Nasab et al., 2012) 

 گزارش وده است.

 وزن چه،چه، طول ستتاقهکاه  در مقادیر طول ریشتته

چه با افزای  تر  ووری و خشیی چه و وزن ستاقه ریشته 

 افزای  غ ظت تواند به دلیل ایجاد تر  استتتمزی ونیز می

)بیشتتر در تر  وتوری( باود که این خود    های ستمی یون

د ومرجر به کاه  تورژستانس ست ولی و تبد آن کاه  ر  
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(.  Garg, 2010; Al-Taisan, 2010) وتتتودستتت تتول متتی

همچرین کتتاه  یتتا عتتدم انتقتتال مواد غتتذایی بتته جرین از 

روتتتد گیاهچه در  عوام ی استتتت که عالوه بر جوانه زنی،

  نتتمتتایتتد متتراحتتل اولتتیتته روتتتتد را نتتیتتز متتیتتدود متتی    

(Iran Nejad and Shahbazian, 2005; Ahmadi-Khah, 

2009; Faqih, 2016) .دالیل ذکر وتتده، استتاستتاً  عالوه بر

هتتای وتتتوری و خشتتتیی بتتاعتت  ایجتتاد تر   بروز تر 

پدید آمدن اختالل در اعمال  ها واکستتتیتداتیو در ستتت ول  

 McNeillyو  Sadat Noori .وتتودفیزیولوژییی ستت ول می

، چهساقه چه، طولنیز کاه  در صفات طول ریشه (2777)

 طبیعی و ستتترعت هتای زنی، تعتداد جوانته  قتاب یتت جوانته   

وتتتوری،  تیمارهای چدرتدرقرتد را تیتت تا یر    زنیجوانته 

( با بررستتتی ا رات 2770) AboKassemگزارش کردنتد.  

ه چرود ریشه تر  وتوری بر رود چدردرقرد نشان داد که 

کاه  یافته بود. همچرین  در ا ر تر  وتتوری چهو ستتاقه

Eftekhari ( با بررستی ا ر تر  خشیی  2711و همیاران )

ر مرح ه چدردر د هایگ ییول بر ژنوتیپ ناتی  ناوی از پ ی

( با ارزیابی ا ر تر  2771و همیاران ) Yavariزنی، جوانه

 گیاهچه خشتتتیی در مرح ه جوانه زنی بذر و روتتتد اولیه 

 و Farzanehای و چدرتدرقرتتد در کشتتتت درون وتتتیشتتته  

( با مطالعه ا ر تر  خشتتیی بر جوانه زنی  1910همیاران )

آزمایشگاهی نشان  در ورایط و روتد گیاهچه ارقام چدردر 

زنی و دادنتد کته تر  خشتتتیی بتاع  کاه  توان جوانه   

 رود اولیه گیاه چدردر ود.

در میتتان صتتتفتتات مرتبط بتتا  هتتا نشتتتان داد کتتهیتتافتتته

زنی، در هر دو وتترایط تر  وتتوری و خصتوصتتیات جوانه 

خشتیی، صتفت درصتد جوانه زنی از بقیه صفات کمتر و    

ا یر ت قدری بیشتر تیت تچه از بقیه صفاصتفت وزن ساقه 

تر  قرار گرفته بودند. همچرین در هر دو آزمای  روتتتد 

رفته چه کمتر تیت تا یر تر  قرار گنسبت به ساقه چهریشه

( نیز بتا مطتالعه ا ر تر  وتتتوری بر   2772) Shonjaniبود. 

چدردرقرد، ذرت، برنج و پربه گزارش کرد که  هایگیاهچه

نسبت  چهیشتر رود ساقهب تر  باع  کاه  میزان افزای 

 گردیده است. چهبه ریشه

نتایج تیقی  حاضر نشان داد که تر  خشیی نسبت به 

ط با صفات مرتب تر  وتوری توانستت اندکی بیشتتر، همه   

زنی، را زنی، بجز صتفت درصتتد جوانه خصتوصتیات جوانه  

. بر این اسا  واید بتوان گفت که از تیت تا یر قرار دهد

ای خشتتتیی و وتتتوری تقریباً به یک هزنی تر نظر جوانه

انتدازه برای چدرتدرهای مورد مطالعه مشتتتیل ایجاد کرده   

بودند، اما در مراحل رود اولیه، تر  خشیی اندکی بیشتر 

از تر  وتتوری، چدردرهای مورد بررستتی را تیت فشتتار   

 قرار داده بود.

درصتتد  اتهای آماری نشتتان داد که برای صتتف تجزیه

چه و چه، وزن ریشهطول ستاقه  چه،جوانه زنی، طول ریشته 

چه در هر دو آزمای  تر  وتتوری و خشتتیی، وزن ستتاقه

ا ر ها اختالف وجود داوت. وجود این اختالفبین ژنوتیپ

بایستت به خصوصیات ذاتی و ورا تی چدردرهای مورد  می

های مورد آزمتای  نستتتبتت داد و ایریته در میتان ژنوتیپ    

ای ووری و خشیی هارزیابی از نظر میزان مقاومت به تر 

ت امقایسات میانگین صف تروت قابل توجهی وجود داوتت. 

چه، وزن چه، طول ستتتاقهدرصتتتد جوانه زنی، طول ریشتتته

نشتتان داد که در وتترایط تر    هچچه و وزن ستتاقهریشتته

، 1ایالموحشتتتی ژنوتیپ )چدردرهای  0وتتتوری حتداقتل   

به رق  زراعی مقاوم  (، نسبت9و  2، 1، خوزستان2کرمانشاه

از وضعیت بهتری برخوردار بودند.  رستول  ر  وتوری به ت

 چدردرهای ،این در حالی است که در ورایط تر  خشیی

و  9و  2، 1، خوزستتتتان2، کرمتانشتتتاه 2و  1ایالم وحشتتتی

دارای بیشتتتترین مقتتادیر صتتتفتتات درصتتتد    2آذربتتایجتتان

چه و ریشتته وزن چه،چه، طول ستتاقهزنی، طول ریشتتهجوانه

دهد که از نظر یج نشتتتان میبودند. این نتا چهوزن ستتتاقته 

های روتتتد اولیه چدردرهای قدرت جوانه زنی و وتتتاخص

به هر دو  9و  2، 1، خوزستتتان2، کرمانشتتاه1ایالموحشتتی 

تر  ووری و خشیی مقاوم بودند. این در حالی است که 

در زمتتان جوانتته زنی و  2و آذربتتایجتان  2دو ژنوتیتتپ ایالم

 وم و به تر مراحل اولیه روتتد، به تر  خشتتیی کامالً مقا
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داد  ها نشانوتوری مقاومت نستبی داوترد. مقایسه ژنوتیپ  

، 2، کرمانشتتتاه1ایالموحشتتتی کته مقتاومتت چدرتدرهای     

های وتتوری و خشتتیی از ارقام به تر  9و  2، 1خوزستتتان

 ها نیز بیشتر بود. این موضوت برایزراعی مقاوم به این تر 

 در وتترایط تر  خشتتیی 2و آذربایجان 2چدردرهای ایالم

 ها نستتتبت بهنیز صتتتادق بود. عالوه بر آن، در این ژنوتیپ

 177ارقتام زراعی مقاوم، در وتتترایط تر  وتتتدید )تیمار   

بار خشیی( و در مقایسه با ورایط  -12موالر ووری و می ی

بدون تر ، کاه  کمتری را برای صتتفات درصتتد جوانه 

چه و وزن چه، وزن ریشتتهچه، طول ستتاقهزنی، طول ریشتته

از خود نشتتتان دادند. از آنجا که گیاه چدردرقرد چه ستتتاقه

زنی بذر و ظهور گیاهچه نستتبت به استتاستتاً در طول جوانه 

های وتتوری و خشتتیی حستتا  استتت )این گیاه در   تر 

ار، تر است( )رستگها متیملمراحل بعد نسبت به این تر 

(، ایجتتاد 1932زاده، ؛ صتتتتادق1910؛ ختتدابرتتده، 1919

زنی و مراحل روتتد اولیه به جوانههایی که در زمان ژنوتیپ

ها مقاوم باورد، از اهمیت وایان توجهی برخوردار این تر 

 هایتتاکرون مطتالعتات زیتادی در رابطه با قاب یت    استتتت. 

 Armionانجام نگرفته است، با این حال  وحشیچدردرهای 

(2772 ،)Bor  ( 2779و هتتمتتیتتاران ،)Frese (2771 ،)

Bagatta  ( و 2771و هتمیتتاران )Parreira  و همیتتاران

 های( هر یتک در تیقیقتات جتداگانه، بر پتانستتتیل   2710)

ید های ووری و خشیی تأکمقاومتی این گیاه در برابر تر 

یشتر خی ی ب وحشیچدردرهای اند و بیان داوته اند که کرده

از چدردرهای زراعی نسبت به تر  های ووری و خشیی 

 مقاوم هسترد.

 نتیجه گیری نهایی

، وریو عاملای تیقی  حاضر نشان داد که تأ یر هافتهی

. دودار معریزنی جوانهو ژنوتیپ بر همه صتفات   خشتیی 

 اه ک تر  ووری و خشییاین صفات با افزای  ودت 

تر  خشتیی نستبت به تر  ووری توانست اندکی   یافت. 

، بجز زنیبیشتتر، همه صتفات مرتبط با خصتتوصیات جوانه  

 براسا تا یر قرار دهد. زنی، را تیت صتفت درصد جوانه 

شخص موحشتتی نتایج تجربی، حداقل پرج ژنوتیپ چدردر 

باالتر نستتتبت به رق   زنیهای جوانهاز وتتتاخصوتتتد که 

و خشیی برخوردار  مقاوم در وترایط تر  وتوری  زراعی 

ز )به جوحشتتی های چدردر . با این حال، ستتایر ژنوتیپبود

قرار  سیدو ژنوتیپ( نیز برای بستیاری از صتفات مورد برر  

ام ارقگرفتت. آنهتا توانتایی رقتابت با ارقام مقاوم را دارند.     

و  (P.29×MSc2-7233) رستتول زراعی مقاوم به وتتوری

های اصالحی ها تالشپایا در نتیجه ستال مقاوم به خشتیی  

اند، اما همانگونه که مشتتاهده وتتد چدردرهای معرفی وتتده

ار مت بسینام برده نستبت به این ارقام زراعی، مقاو  وحشتی 

ین اهای ووری و خشیی نشان دادند. بیشتری در برابر تر 

اواره وده از تروت  وحشینشانگر آن است که چدردرهای 

 های وتتتوری وو پتتانستتتیتل مقاومتی باالیی در برابر تر   

زنی و مراحل اولیه روتتد برخوردار خشتتیی در زمان جوانه

  یتوانرد چه از طرمی نژادگربه باوتتترد و متخصتتتصتتتینمی

های مداوم( و های کالستتیک اصتتالحی )مانرد تالقیروش

های نوین )مانرد انتقال ژن( از پتانستتتیل چه از طری  روش

های تر به تر این گیاهان برای تولید چدردرهای قرد مقاوم

 ووری و خشیی بهره گیرند.
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