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 چکیده

از مهمترین گیاهان دارویـی   شنبلیله. استشوري به عنوان یک تنش محیطی مهم و مشکل عمده در کشاورزي مناطق خشک و نیمه خشک مطرح 
 هابراي بررسی اثر تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد هشت توده بومی شنبلیله و شناسایی بهترین توده .شوداست که در صنایع دارویی استفاده می

تیمارهـاي  . اجـرا شـد   1392صـورت گلـدانی در سـال     با سه تکرار به آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامأل تصادفی از نظر تحمل به شوري
مـوالر و  میلـی  180و120، 60(سه سطح شـوري   آزمایشی شامل هشت توده بومی شنبلیله اصفهان، تبریز، همدان، ساري، چالوس، آمل، مشهد، یاسوج و

تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوتـه، وزن هزاردانـه و    نتایج نشان داد که سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته،. بود) آب شرب به عنوان شاهد
درصد نسـبت بـه شـاهد کـاهش      39/58، 88/8، 58/54، 44/40، 73/27، 72/16، 58/41موالر به ترتیب میلی 180عملکرد دانه در بوته در سطح شوري 

 . ها به شوري بودندترین توده، همدان و یاسوج حساسهاي تبریزترین و تودههاي مشهد و چالوس متحملها، تودهبین توده. نشان دادند
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هاي سـطحی و زیـر زمینـی شـور و     اکنون منابع بزرگی از آب هم
دارد که احتماالً در آینده از آنها براي آبیـاري اسـتفاده   نیمه شور وجود 

هـاي جراحـی و   رودخانـه تـوان بـه   از جمله این منابع مـی . خواهد شد
هندیجان در استان خوزستان و شاپور و دالکی در استان بوشهر اشـاره  

میلیون هکتار  5/6درصد از  38مطالعات خاك شناسی حدود ). 3(نمود 
درصـد از اراضـی    15/3اراضی خوزستان نشـان داده اسـت کـه تنهـا     

از درصـد   7/14مطالعه شده هیچ گونه محدودیتی ندارند، در حالی که 
باشـند  هاي گوناگون، به ویژه شوري مـی ها داراي محدودیتاین خاك

)4.(  
باشـند  زاي محیطـی مـی  شوري خاك و آب از جمله عوامل تنش 

هـا،  که عالوه بر اختالل و کـاهش قابلیـت جـذب آب توسـط ریشـه     
اي و فرآینـدهاي متـابولیکی دچـار مشــکل    گیاهـان را از نظـر تغذیـه   

طریق کاهش پتانسیل اسمزي محلول خاك شوري از ). 19(نمایند  می
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و به هم خوردن تعادل عناصر ) 10(، تأثیر ویژه یونی )11(یا تنش آبی 
. شـود باعث آسـیب بـه گیـاه مـی     +Naغذایی به دلیل افزایش غلظت 

باشـد کـه   تأثیرات مضر امالح بر گیاهان نتیجـه تلفیـق عـواملی مـی    
). 14(ه کـرد  توان آن را در گیاه به صـورت کـاهش رشـد مشـاهد     می

تحمل به شوري فرآیند پیچیده اي اسـت کـه از طریـق سـازگاري در     
). 34(شــود دامنــه وســیعی از فرآینــدهاي فیزیولوژیــک حاصــل مــی 

ــا تــنش شــوري شــامل    سیســتم ــل ب ــاعی گیاهــان در مقاب هــاي دف
ــونی   ــتازي یـ ــمولیت ) 27(هوموسـ ــنتز اسـ ــا بیوسـ ، )24و  12(هـ

هاي اکسیژن فعـال  و مهار گونه) 34 و 14(هاي سمی یون4اريذجایگ
  .باشدمی) 31و 13(

در رابطه با تأثیر تنش شوري بـر صـفات مـرتبط بـا عملکـرد در      
که گیاه به مرحله رشد زایشـی وارد شـود   توان گفت، زمانیگیاهان می
تواند در بسیاري از فرآیندهاي خاص این مرحله کـه بـراي   شوري می

سـت اخـتالل ایجـاد نمـوده و بـه نمـو       دانه مورد نیاز احداکثر عملکرد
هر نوع عملیالت زراعی که رشد رویشی . زایشی گیاه صدمه وارد سازد

هـاي  تغییر دهد ممکن است باعث ایجاد تغییر در مورفولوژي انـدام را 
برخی از اثـرات شـوري روي مراحـل مختلـف رشـد      . تولید مثل گردد
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تسـریع در   -1: شـامل ) tivumaes Triticum( گنـدم  زایشی در گیاه
و تعداد دانه در هـر   چهنمو جوانه انتهایی و کاهش در تعداد کل خوشه

کـاهش در جوانـه    -3گـرده   کاهش قدرت زنده ماندن دانه -2خوشه 
همچنـین شـوري تعـداد    . زدن دانه گرده، باروري و پر شدن دانهاست

گـردد  این امـر باعـث مـی   . دهدهاي هر خوشه را کاهش میچهخوشه
ها کمتر و در نتیجه تعداد دانه چهکوچکتر شده و تعداد خوشهها خوشه

یکـی دیگـر از عـواملی کـه تحـت تـأثیر       . در خوشه کمتر ایجاد گردد
در پـی کـاهش   ). 5(باشـد  سطح برگ گیاه می، یابدشوري کاهش می

سطح برگ، جذب نور کاهش یافته و ظرفیـت کـل فتوسـنتزي گیـاه     
هـاي فتوسـنتزي الزم   رآوردهیابد که باعث کاهش تأمین فکاهش می

همانطور که بیان شدشوري اثـرات منفـی بـر    ). 3(گردد براي رشد می
که باعث مرگ یا کـاهش فعالیـت آنهـا    عملکرد گیاهان دارد به طوري

و زیــره ســبز  (Foeniculum vulgare)در رازیانــه ). 28(شــود مــی
(Cuminum cyminum) معنـی  افزایش غلظت نمک باعث کاهش-

 و 8(شود دانه میتعداد چتر در گیاه، عملکرد میوه و وزن هزارداري در 
25(.  

 چغندرقنـد  ،)Zea mays( ذرت ،)Leguminosae(  لگومینوزهـا 
)Beta vulgaris(  گنـدم، یونجـه ، )Medicago sativa( چـاودار ، 
)anum Secalemont (و جــو )vulgare Hordeum ( بــه ترتیــب

آستانه کاهش ). 2(شوري دارند کمترین تا بیشترین تحمل را نسبت به 
تواند محصول در اثر شوري در گیاهان مختلف متفاوت است و خود می

آستانه تحمـل ذرت،  . هاي ارزیابی تحمل به شوري باشد یکی از روش
دسی  0/7و  7/7، 0/8، 0/6، 7/1گندم، جو، پنبه و چغندرقند به ترتیب 

نشـان  ) 15(ن بـوم و همکـارا  ). 21(اسـت  زیمنس بر متر گزارش شده
محیط رشـد ریشـه، ظهـور    )  napusBrassica(دادند شوري در کلزا 

اندازد و سطح برگ را ها را به تاخیر میها و تشکیل اولین میانگره برگ
ادامه تنش در مراحل بعدي رشد، موجـب کـاهش   . دهدنیز کاهش می

. شودارتفاع گیاه، کاهش تعداد غالف و کاهش تعداد دانه در غالف می
گزارش کردند شوري با تاثیر بر رشـد رویشـی و   ) 18(یا و همکاران کا

 Spinacia( زایشی گیاه، موجـب کـاهش عملکـرد دانـه در اسـفناج     
oleracea ( طی پژوهشی پاراساد و همکاران . گرددمی)گـزارش  ) 30

ــدام ــد، عملکــرد ان ــهکردن ــاعهــاي رویشــی گون  هــاي مختلــف نعن
)Mentha piperita( شـوري  . یابددر اثر تیمارهاي شوري کاهش می

بـرگ، وزن متوسـط غـالف، تعـداد     خاك، ارتفـاع گیـاه، سـطح ویـژه    
  ).  29(هاي گیاه و عملکرد بذر را در لوبیا کاهش داد  غالف

هاي زراعی در مناطق شور شامل انتخاب توده با برخی از مدیریت
هـا،  مناسب براي کشت در خاك شور، کاهش محتوي شـوري خـاك  

هـاي شـور مـورد مطالعـه،     اطالع از خواص فیزیکی و شیمیایی خاك
انتخاب روش آبیاري مناسب، افزایش مواد آلی خاك، اسـتفاده از زیـر   

یکـی دیگـر از   . توان بـا پدیـده شـوري مقابلـه کـرد     شکن و غیره می
تـوان بـا   هاي ارزیابی تحمل به شوري که با اسـتفاده از آن مـی   روش

یین حد آستانه کاهش محصول در اثر شوري میشوري مقابله کرد تع
-ترین و حسـاس باشد که به نوبه خود سهم بسزایی در تعیین متحمل

  .ترین توده به شوري دارد
یکی از گیاهـان  ) Trigonella foenum-graecum L.(شنبلیله 

دارویی که در طب سنتی ایران و ملل مختلف سـابقه مصـرف دیرینـه    
بـذر و  . چشمگیري براي آن ذکـر شـده اسـت   داشته و خواص درمانی 

ها به عنوان منبع ارزشـمندي از پـروتئین   هاي هوایی گیاه قرنقسمت
در تغذیه انسان و دام، همچنین در طب سنتی نیز بـه همـان قـدمت،    
براي درمان کورك، دیابت، سلولیتیس و سل مورد مصرف بوده اسـت  

)1(.  
تولید محصول، این  هاي شور برايبنا به ضرورت استفاده از خاك

عملکـرد و اجـزاي   آزمایش به منظور بررسی اثرات تـنش شـوري بـر    
در شـرایط آب و هـوایی    شـنبلیله  گیاه دارویی بومی هايعملکردتوده

 .ها به شوریبه اجرا درآمدترین تودهمشهد و تعیین متحمل
  

  هامواد و روش
بـا   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی

در شرایط آب و هوایی مشهد به صورت  1392سه تکرار در بهار سال 
بـومی شـنبلیله از   تیمارهاي آزمایشی شامل هشت توده. گلدانیاجرا شد

اصفهان، تبریز، همدان، ساري، چالوس، آمـل، مشـهد، یاسـوج و سـه     
مـوالر و آب شـرب بـه عنـوان     میلـی  180و  120، 60(سطح شـوري  

درصد اعمال  97کلرید سدیم ي با استفاده از سطوح شور. بودند) شاهد
هـاي  براي کاشـت تـوده  . گردید و تیمار شاهد با آب شرب آبیاري شد

 37متـر و ارتفـاع   سانتی 30هایی با قطر دهانه بومی شنبلیله در گلدان
کشی مناسب و جلوگیري از تجمع نمـک  براي زه. متر انجام شدسانتی

-بافت درشت استفاده شد، خاك گلدانها از ها در کف گلداندر گلدان
معـادل  pHبافت خاك لوم رسـی بـا   (درصد خاك زراعی  30ها شامل 

درصـد کـود دامـی     10درصد خاك برگ و  30درصد ماسه،  30، )6/7
بذور شنبلیله توسط هیپوکلرید سدیم یک درصد ضدعفونی شده و . بود

دود در هر گلدان هفت عدد بذر بـه عمـق حـ   . ها کشت شدنددر گلدان
ها به سه بوته پس از استقرار کامل گیاهچه. متر قرار گرفتسانتی 5/2

تیمارهاي شوري نیز براي جلـوگیري  . در هر گلدان کاهش داده شدند
موالر کلرور سدیم از مرحله شش میلی 30از شوك اسمزي به تدریج از

روز بـه   18هـاي بیشـتر بـه تـدریج در طـی      برگیشروع شد و غلظـت 
هـا پـس از   جهت جلوگیري از تجمع نمک، گلدان. ه شدها اضاف گلدان

  .با آب شرب آبشویی شدند سه دور آبیاري با آب شور در هفته
. میزان ظرفیت زراعی هر گلدان بر اساس روش وزنی تعیـین شـد  

 N:P:K آبیاري به صورت یک روز در میان انجام و تغذیه گیاه با کـود 
 10از مرحله ) د پتاسیمدرص 20درصد فسفر و  20درصد نیتروژن،  20(

هـا  به دلیل تفاوت در رسیدگی توده. برگی هر دو هفته یکبار انجام شد
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. روزه انجـام گرفـت   13و تیمارهاي شوري، برداشت در طی یک دوره 
قبل از مرحله گلدهی یک بوته از هر گلدان انتخاب شد و با استفاده از 

سبز کل بوته سطح ) Dellta- T(گیري سطح برگ مدل دستگاه اندازه
در پایان دوره رشد صفاتی مانند سـطح بـرگ، ارتفـاع    . گیري شداندازه

بوته، تعداد غالف در بوتـه، تعـداد دانـه در غـالف، وزن هـزار دانـه و       
زمان برداشت غالف در مرحله رسـیدگی  . گیري شدعملکرد دانه اندازه

هاي بوته بـه رنـگ   درصد غالف 70فیزیولوژیکی محصول که تقریباً 
  . اي بودند انجام شدقهوه -بزس

و  SAS 9.1 هـاي  هـا از نـرم افـزار    دادهتجزیـه آمـاري   بـراي  
Minitab16 آزمون ها از به منظور مقایسه میانگین. استفاده شدLSD 

 .استفاده شددرصد  در سطح احتمال پنج
 

  نتایج و بحث
  سطح برگ

 ها و تیمارهاي مختلف شوري ازدر این تحقیق، اختالف بین توده
بود ولی اثر متقابل شوري و تـوده   )≥01/0P(دار نظر سطح برگ معنی

مقایسـه  ). 1جـدول  (نبـود  ) ≤05/0P( داربر روي سـطح بـرگ معنـی   

هـاي  هاي اثرات ساده  نشان داد که توده مشهد در بین تـوده میانگین
هـاي اصـفهان،   مورد مطالعه بیشترین سطح بـرگ را دارا بـود و تـوده   

ساري، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج نسبت به این توده تبریز، همدان، 
درصـد   24/14، 27/9، 55/2، 86/9، 26/14، 32/15، 05/6به ترتیـب  

مقایسه میانگین سطوح شـوري نشـان    ).2جدول (کاهش نشان دادند 
داد، تیمار شاهد نسبت به تمام سطوح شوري بیشترین سـطح بـرگ را   

دار مـوالر معنـی  میلـی  180و  120داشته است و اختالف آن با سطوح 
موالر در این آزمایش مشاهده شد کاهش سطح برگ از صفر میلی.بود

به باال بـه شـدت    60موالر به صورت تدریجی و از میلی 60تا ) شاهد(
) شـاهد (مـوالر  کاهش داشت و میزان کاهش سطح برگ از صفر میلی

ت بـود  دار نشد هـر چنـد از نظـر مقـدار متفـاو     موالر معنیمیلی 60تا 
هاي فتوسنتزي کاهش سطح برگ منجر به کاهش فعالیت). 3جدول (

عالوه ). 9(شود و در نهایت منجر به کاهش بیوماس وعملکرد گیاه می
بر این شوري باعث اختالل در جذب مواد غذایی معدنی و تعادل یونی 

تواند به کمبـود مـواد غـذایی    بنابراین کاهش سطح برگ می. شودمی
  .بت داده شودمعدنی نیز نس

 
  هاي مختلف در گیاه دارویی شنبلیله تحت تأثیر سطوح مختلف شوري مقادیر درجه آزادي و میانگین مربعات صفات مورد مطالعه در توده-1جدول

عملکرد دانه در 
 بوته 

وزن هزار 
 دانه

تعداد دانه در 
 بوته

تعداد دانه در 
 غالف

ف در تعداد غال
 بوته

ارتفاع 
 سطح برگ بوته

درجه 
 آزادي

منابع 
 تغییرات

**20/17  **63/7  **19/165403  **00/50  **30/478  **0/303  **02/457   توده بومی 7 
**17/14  **79/4  **82/106360  **45/168  **94/123  **24/85  **58/17046   شوري 3 

**32/0  10/0 ns 
**60/2457  *14/2  43/3 ns 97/3 ns 23/9 ns 21 توده×شوري  

02/0  545/0  99/613  14/1  21/3  946/2  58/81   خطا 64 
 .دهد را نشان می آماري در سطح پنج درصد داري عدم معنی nsو  پنج درصدو  یک درصدداري در سطح  ترتیب معنیبه  -**و  *

  
  میانگین صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی شنبلیله از نظر هاي مختلفتودهمقایسه  -2دولج

توده 
  بومی

  سطح برگ
)cm2 per 

plant(  

ارتفاع بوته 
)cm(  

تعداد غالف در 
  بوته

تعداد دانه در 
  غالف

تعداد دانه در 
  بوته

وزن هزار دانه 
)g(  

عملکرد دانه در 
  )g(بوته 

80/101  اصفهان abc 78/23 c 25/17 c 25/11 bc 24/198 c 42/10 bc 08/2 c 

76/91  تبریز d 44/18 e 75/10 e 55/10 cd 07/116 e 92/9 cd 15/1 g 

91/92  همدان d 77/25 b 99/10 e 00/11 bcd 25/124 e 39/10 bc 31/1 f 

68/97  ساري cd 47/33 a 00/14 d 24/10 d 25/155 d 17/10 bc 62/1 e 

60/105  چالوس ab 16/17 e 25/29 a 24/15 a 24/450 a 40/9 d 26/4 a 

32/98  آمل bcd 70/21 d 49/14 d 75/11 b 24/179 c 33/10 bc 89/1 d 

36/108  مشهد a 95/24 bc 24/20 b 24/15 a 00/313 b 16/12 a 82/3 b 

93/92  یاسوج d 75/24 bc 00/11 e 87/10 cd 75/120 e 66/10 b 29/1 f 

 .باشند دار نمی معنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،داراي حداقل یک حرف مشترك هايدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 
  



  865     ...بومی شنبلیلهتوده اثرات تنش شوري بر صفات مرتبط با عملکرد در هشتبررسی 

  
  ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تغییرات ارتفـاع بوتـه شـنبلیله    
شد، ولی اثر متقابل توده  )≥01/0P(دار و شوري معنی تودهتحت تاثیر 

هـاي  مقایسـه میـانگین  .)1جدول ( نبود )≤05/0P(داردر شوري معنی
هاي مـورد مطالعـه   اثرات ساده نشان داد که توده چالوس در بین توده

هاي اصـفهان، تبریـز، همـدان،    بیشترین ارتفاع بوته را دارا بود و توده
، 95/28نسبت به ایـن تـوده بـه ترتیـب     ساري، آمل، مشهد و یاسوج 

درصد کاهش نشان  05/26، 45/25، 16/35، 73/48، 00/23، 90/44
با افزایش سطوح شوري ارتفاع بوتـه رونـد کاهشـی    ). 2جدول (دادند 

مـوالر  میلـی  180که ایـن صـفت در سـطح    وريپیدا کرده است، به ط
همچنین . درصد کاهش پیدا کرده است 72/16شوري نسبت به شاهد 

در مقایسـه  . چهار سطح شوري به چهار گروه آماري تفکیک گردیدنـد 
 60بین سطوح مختلف شوري از لحـاظ ایـن صـفت، سـطوح صـفر و      

نـد و از  موالر بیشترین میانگین ارتفاع را بـه خـود اختصـاص داد   میلی
این اختالف ناچیز و ). 3جدول (لحاظ آماري در یک گروه قرار گرفتند 

توانـد ناشـی از   مـوالر مـی  میلی 60دار بین تیمارهاي صفر و غیر معنی
گزارش کرد که ارتفـاع گیـاه یکـی از    ) 7(یزدي . خطاي آزمایش باشد

خصوصیات مورفولوژیکی است که شـدیداً تحـت تـأثیر شـوري قـرار      
در گیاهان تحـت تـنش شـوري، عـدم تورژسـانس مناسـب       . گیرد می

سلولها و تخصیص بیشتر مواد سنتز شده جهت مقابله با تـنش، کوتـاه   
تواننـد  هاي فرار از تنش همگی میشدن دوره رشد گیاه و نیز مکانیزم

). 33(مانع از توسعه عادي سلولها و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه شوند 
در اثر شوري به ) 26(سی ناوارو و همکاران ارتفاع گیاه همچنین در برر

هـاي ایـن   یافته. درصد شاهد رسید 70شدت کاهش یافته و به میزان 
  .بررسی با این نتایج مطابقت دارد

  
  تعداد غالف در بوته

صـفت  ) 1جدول (بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس 
شـد   )≥01/0P(دار و شوري معنی تودهتحت تاثیر تعداد غالف در بوته 

 )≤05/0P( داريولی در مورد اثر متقابل توده در شوري تفـاوت معنـی  
هاي اثرات سـاده نشـان داد کـه تـوده     مقایسه میانگین. مشاهده نشد

هاي مورد مطالعه بیشترین تعداد غالف در بوته را چالوس در بین توده
 هاي اصفهان، تبریـز، همـدان، سـاري، آمـل، مشـهد و     دارا بود و توده

، 13/52، 42/62، 24/63، 02/41یاسوج نسبت به این توده به ترتیـب  
بنابراین ). 2جدول (درصد کاهش نشان دادند  39/62، 80/30، 46/50

ترین تـوده  هاي مورد آزمایش متحملتوده چالوس نسبت به سایرتوده
بـا  ). 2جـدول  (باشـد  در برابر شوري از نظر تعداد غالف در بوتـه مـی  

ري تعداد غالف در بوته روند کاهشی حاصل نموده افزایش سطوح شو
موالر نسبت میلی 180است، به طوري که این صفت در سطح شوري 

البته بین سطح اول و سـطح  . درصد کاهش نشان داد 73/27به شاهد 
در آزمایشـینبی  ).3جـدول  (داري مشاهده نشد دوم شوري تفاوت معنی

ه زیره سبز به میـزان رشـد   گزارش کرد که تعداد چتر در گیا) 25(زاده 
رویشی گیاه بستگی داشته و کاهش رشد رویشی در اثر تنش شـوري  

بر اساس گزارش ژانـگ و  . شودمنجر به کاهش تعداد چتر در گیاه می
 Brassica(کاهش تعداد غـالف در بوتـه گیـاه کلـزا     ) 36(همکاران 

napus (   ،ممکن است ناشی از افزایش هورمون آبسیزیک اسـید باشـد
هاي گرده شـده،  تواند سبب مرگ دانهرا زیاد بودن این هورمون میزی

از آنجا . دهدهاي تلقیح شده و تعداد غالف را کاهش میپس تعداد گل
که تنش اعمال شده از یک طرف موجـب تسـریع گلـدهی و کـاهش     
طول دوره گلدهی شده و از طرف دیگر سبب رشد رویشی کمتـر و در  

کمتر شده، تحت این شـرایط گیـاه بقـاي     نتیجه تولید مواد فتوسنتزي
از آنجـایی کـه   . کنـد تضمین مـی  خود را با هزینه کاهش تعداد غالف

نمایـد  گیاه ظرفیت مخزن خود را متناسب با ظرفیت منبع تنظـیم مـی  
، احتماالً بر اثر وقوع تنش شدید در مرحله رویشی ظرفیـت منبـع   )22(
 –بتوانـد بـین منبـع     کاهش یافته و گیاه براي این کـه ) رشد رویشی(

هاي تولیدي خود را کاهش ها و نیاممخزن تعادل برقرار کند تعداد گل
  . دهدمی

  
  شنبلیله دارویی بر میانگین صفات مورد مطالعه در گیاه شوري مختلف هاياثرغلظت - 3جدول 

غلظت 
  )mM(شوري

  سطح برگ
متر مربع سانتی( 

  )بوتهدر 

ارتفاع بوته 
  )مترسانتی(

تعداد غالف 
  در بوته

تعداد دانه در 
  غالف

تعداد دانه در 
  بوته

وزن هزار دانه 
  )گرم(

عملکرد دانه در 
  )گرم(بوته 

0  43/123 a 41/25 a 99/17 a 31/14 a 12/266 a 81/10 a 86/2 a 
60  70/119 a 84/24 a 50/17 a 78/13 a 41/252 a 75/10 a 71/2 b 
120  45/79 b 60/23 b 50/15 b 48/11 b 12/189 b 31/10 b 95/1 c 
180  10/72 c 16/21 c 00/13 c 49/8 c 87/120 c 85/9 c 19/1 d 

 .باشنددار نمی معنی اختالفداراي  پنج درصد در سطح ،هاي داراي حداقل یک حرف مشتركدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 
  



  1393، زمستان 4، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     866

 
  در غالف تعداد دانه

نشان داد که اثرات ساده تـوده و  ) 1جدول (واریانس نتایج تجزیه 
شوري در سطح یک درصد و اثرات متقابل تـوده و شـوري در سـطح    

 )≥٠١/٠P(داريپنج درصد بر صفت تعداد دانه در غالف تأثیر معنـی 
میـزان کـاهش   ) 4جدول (در بررسی اثر متقابل توده و شوري . داشتند

هاي بومی شنبلیله اصفهان، تبریـز، همـدان،   تعداد دانه در غالف توده
موالر شوري میلی 180در سطح  ساري، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج

، 41/29، 35/64، 46/38، 46/38، 46/38نسبت به شـاهد بـه ترتیـب    
هـاي چـالوس و   بنـابراین تـوده  . درصد بودند 00/36، 41/29، 33/53

هـا در   ترین تودههاي مورد آزمایش متحملمشهد نسبت به سایر توده
هاي آمل، در ضمن توده. برابر شوري از نظر تعداد دانه در غالف بودند

هـاي بعـدي قـرار    اصفهان، همدان، یاسـوج، تبریـز و سـاري در رتبـه    
کاهشی از نظر صفت تعداد دانـه  با افزایش سطح شوري روند . گرفتند

موالر میلی 180که در سطح شوري در غالف مشاهده گردید به طوري
البتـه بـین   . درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد 67/40این صفت 

جدول (سطح اول و سطح دوم شوري تفاوت معنی داري مشاهده نشد 
در  گزارش کردند که بیشتر عوامل رشـدي ) 31(ساکار و همکاران ). 3

انواع کلزا تحت شرایط شوري شامل عملکـرد، تعـداد دانـه در غـالف     
بیـان  ) 23(یابند و در ایـن ارتبـاط منـدهام و سالیسـبوري     کاهش می

تخمـک در   30کردند که تعداد دانه در غالف در کلزا به طور متوسـط  
رسد ولی تعداد نهایی آنها همواره از مقدار مذکور کـم  زمان گلدهی می

عواملی مانند شـوري، افـزایش فشـار اسـمزي و عوامـل       تر است زیرا
محیطی دیگر در کاهش تعداد دانه در غالف موثر است و یکی از علل 

موالر با شاهد حاکی از آن است میلی 60داري سطح شوري عدم معنی
هـاي پـایین   که صفت تعداد دانه در غـالف، بـه خصـوص در غلظـت    

در ) 25(زمایشـی نبـی زاده   گیـرددر آ شوري، کمتر تحت تاثیر قرار می
گیاه رازیانه نشان داد شوري از طریق جلوگیري از رشد و نمو طبیعـی  

دهـد و در نهایـت منجـر بـه     چترها تعداد دانه در چتر را کـاهش مـی  
نیـزدر گنـدم   ) 17(فرانکـوئیس  ). 25(شـود  کاهش عملکرد گیـاه مـی  

علت تـأثیر  تواند به نشانداد، کاهش تعداد دانه در چتر در اثر شوري می
بدین معنی که گلهـاي موجـود در   . نمک در مرحله پر شدن دانه باشد

هر چتر به علت کمبود عناصر غذایی ناشی از شوري تکامـل نیافتـه و   
شوند که بـه  چترهاي حاوي بذر یا پر نمی شوند و یا شامل بذوري می

محققـان گـزارش کـرده انـد کـه تـنش       . مقدار جزئی توسعه یافته اند
و در  هـاي گیـاه را تشـدید کـرده    ت بین بذور و سایر اندامشوري رقاب

نتیجه این موضوع سبب کاهش انرژي موجود براي پر شدن بذور شده 
در نهایـت  . که این مسئله افزایش سقط بذور را در پی خواهـد داشـت  

  ).17(یابد تعداد بذور کاهش می
  

  تعداد دانه در بوته
طبق نتایج تجزیه واریانس، تمامی اثرهـاي سـاده و متقابـل در      

). 1جـدول  (شـد   )≥01/0P( دارمعنـی مورد صفت تعداد دانـه در بوتـه   
بـر ایـن   . درج شـده اسـت   4نتایج اثر متقابل توده و شوري در جدول 

در سطوح شوري و تـوده بـراي    )≥01/0P( داراساس اثر متقابل معنی
ها از نظر تعداد دانـه در  العمل تودهست که عکستعداد دانه مبین آن ا

باشـد، بـه طوریکـه     بوته با توجه به تغییرات سطوح شوري مشابه نمی
کاهش  هاي تبریز و همدان در اثر افزایش سطوح شوري بیشترینتوده

انـد و مقـدار ایـن صـفت در سـطح      را در مقایسه با تیمار شاهد داشـته 
درصـد کـاهش یافتـه     39/57د موالر نسبت بهشـاه میلی 180شوري 

است در صورتی که توده چالوس از ثبات تعداد دانه بیشـتري ناشـی از   
تغییرات سطوح شوري برخوردار بوده است به طوریکـه تعـداد دانـه در    

مـوالر نسـبت بـه    میلـی  180بوته مربوط به این توده در سطح شوري 
مشهد درصد بوده است، همچنین توده  79/40موالر شوري صفر میلی

از روند پایداري از نظر تغییرات این صفت با توجه به افـزایش سـطوح   
هاي اثرات سـاده نشـان داد کـه    مقایسه میانگین .شوري برخوردار بود

هاي مورد مطالعه بیشترین تعداد دانه در بوته توده چالوس در بین توده
 هاي اصفهان، تبریز، همدان، سـاري، آمـل، مشـهد و   را دارا بود و توده

، 51/65، 40/72، 22/74، 97/55یاسوج نسبت به این توده به ترتیـب  
بنابراین ). 2جدول (درصد کاهش نشان دادند  18/73، 63/86، 19/60

ترین تـوده   هاي مورد آزمایش متحملتوده چالوس نسبت به سایرتوده
با افزایش ). 2جدول (باشد در برابر شوري از نظر تعداد دانه در بوته می

ري تعداد دانه در بوته روند کاهشی حاصل نموده است، بـه  سطوح شو
میلـی مـوالر نسـبت بـه شـاهد       180که این صفت در شـوري  طوري

بیشـترین افـت تعـداد دانـه، در     . درصد کاهش پیدا کرده است 58/54
مـاس و  ). 3جدول (موالر به باال مالحظه شد میلی 120سطوح شوري 

رفیت نهایی دانه تغییراتـی را  دریافتند که تنش شوري در ظ) 20(گریو 
داري در تعداد بالل در کند، به طوري که باعث کاهش معنیایجاد می
 .گرددذرت می

  
  دانهوزن هزار

ـ  بـر وزن   و شـوري  تـوده ثیر أنتایج تجزیه واریانس نشان داد که ت
شد ولی اثر متقابل توده در شوري از نظر  )≥01/0P(دار معنی دانههزار

هـاي  مقایسـه میـانگین  ). 1جـدول  (نشـد  ) ≤05/0P( دارآماري معنی
هـاي مـورد مطالعـه    اثرات ساده نشان داد که توده مشهد در بین توده

هاي اصفهان، تبریز، همـدان،  بیشترین وزن هزار دانه را دارا بود و توده
، 42/10ساري، آمل، مشهد و یاسوج نسبت به ایـن تـوده بـه ترتیـب     

درصــد کــاهش نشــان  66/10، 33/10، 40/9، 17/10، 39/10، 92/9
  .دادند



  867     ...بومی شنبلیلهتوده اثرات تنش شوري بر صفات مرتبط با عملکرد در هشتبررسی 

  
 شنبلیله دارویی گیاهمیانگین صفات مورد مطالعه در  بر شوريو تودهمختلف  هايغلظتاثر متقابل  بررسی - 4 جدول

  عملکرد دانه
 )g per plant( 

بومیتوده  )mM( شوريغلظت  تعداد دانه درغالف تعداد دانه در بوته  

66/2 e 00/247 e 00/13 cd 0  
64/2 e 00/247 e 00/13 cd 60 اصفهان 
93/1 g 00/187 g-i 00/11 ef 120  
10/1 k 00/112 l-o 00/8 hi 180  

70/1 g-i 00/169 i-j 00/13 cd 0  
24/1 jk 30/124 k-m 30/11 d-f 60 تبریز 

99/0 k-m 00/99 m-p 90/9 fg 120  
69/0 n 00/72 o-q 00/8 hi 180  

83/1 gh 00/169 h-j 00/13 cd 0  
68/1 g-i 00/156 i-k 00/13 cd 60 همدان 
01/1 kl 00/100 m-p 00/10 fg 120  
73/0 mn 00/72 o-q 00/8 hi 180  
55/2 ef 00/238 ef 00/14 bc 0  
35/2 f 00/221 e-g 90/12 cd 60 ساري 
17/1 k 00/140 k-n 99/8 gh 120  
41/0 o 00/125 q 99/4 j 180  
11/5 a 00/527 a 00/17 a 0  
09/5 a 98/526 a 99/16 a 60 چالوس 
07/4 c 00/435 b 00/15 b 120  
78/2 e 00/312 d 00/12 de 180  
77/2 e 00/255 e 00/15 b 0  
57/2 ef 00/238 ef 00/14 bc 60 آمل 
57/1 hi 00/154 i-k 00/11 ef 120  
66/0 no 00/140 pq 00/7 i 180  
66/4 b 00/374 c 00/17 a 0  
64/4 b 99/373 c 00/17 a 60 مشهد 
63/3 d 00/300 d 99/14 b 120  
37/2 f 00/204 f-h 00/12 de 180  
65/1 hi 00/150 i-l 50/12 c-e 0  
45/1 ij 00/132 j-m 00/12 de 60 یاسوج 
24/1 jk 00/121 k-m 00/11 ef 120  
82/0 l-n 00/80 n-q 00/8 hi 180  

 .باشند دار نمی معنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،هاي داراي حداقل یک حرف مشتركدر هر ستون میانگین،LSDبر مبناي آزمون 
 

هـاي مـورد آزمـایش    بنابراین توده مشـهد نسـبت بـه سـایرتوده    
البتـه  . باشـد ترین توده در برابر شوري از نظر وزن هزاردانه میمتحمل

نـه  هاي اصفهان، همدان، ساري و آمـل از نظـر وزن هـزار دا    بین توده
با افزایش سـطوح شـوري    ).2جدول (تفاوت معنی داري مشاهده نشد 

کـه ایـن   وزن هزار دانه روند کاهشی حاصل نموده اسـت، بـه طـوري   
درصد کـاهش   88/8موالر نسبت به شاهد میلی 180صفت در شوري 

در مقایسه بین سطوح مختلف شـوري از لحـاظ ایـن    . پیدا کرده است

دانه را ر بیشترین میانگین وزن هزارموالمیلی 60صفت، سطوح صفر و 
. به خود اختصاص دادند و از لحاظ آماري در یک گـروه قـرار گرفتنـد   

موالر مشاهده میلی 180دانه، در سطح شوري بیشترین افت وزن هزار
کاهش وزن هزار دانه در شرایط شوري ممکن است به ). 3جدول (شد 

وارد شـده بـه    یکـی از دو دلیـل کـاهش در میـزان مـواد فتوسـنتزي      
ها به دلیل اختصاص بخشی از مواد فتوسنتزي تولید شده بـراي   غالف

تعدیل فشار اسمزي مورد نیاز گیاه، کـاهش شـدت فتوسـنتز، کـاهش     
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شدت رشد در اثر افزایش پتانسیل اسمزي و یا کاهش طـول دوره پـر   
 ).35(ها باشد شدن دانه

  
  عملکرد دانه 

شی از نظر عملکرد دانه اختالف اثرات ساده و متقابل عوامل آزمای 
در بررسی اثر متقابل توده ). 1جدول (نشان داد  )≥01/0P( داريمعنی

هاي بومی شنبلیله اصـفهان،  و شوري میزان کاهش عملکرد دانه توده
تبریز، همدان، ساري، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج در سـطح شـوري   

، 10/60، 41/59، 64/58موالر نسبت به شـاهد بـه ترتیـب    میلی 180
همــانطور کــه . درصــد بودنــد30/50، 14/49، 17/76، 59/45، 92/83

مشاهده می شود توده چـالوس از ثبـات وزن دانـه بیشـتري ناشـی از      
تغییرات سطوح شوري برخوردار بوده است به طوریکـه عملکـرد دانـه    

موالر نسبت بـه شـاهد   میلی 180مربوط به این توده در سطح شوري 
 ).4جـدول . (ا نسبت به سایر تـوده هـا داشـته اسـت    کمترین کاهش ر
هاي اثرات ساده نشان داد که تـوده چـالوس در بـین    مقایسه میانگین

هـاي  هاي مورد مطالعه بیشترین عملکرد دانه را دارا بـود و تـوده  توده
اصفهان، تبریز، همدان، ساري، آمل، مشهد و یاسـوج نسـبت بـه ایـن     

ــب    ــه ترتی ــوده ب ، 32/10، 63/55، 97/61، 24/69، 00/73، 17/51ت
 بنابراین توده چالوس نسبت به سایر. درصد کاهش نشان دادند 71/69

تـرین تـوده در برابـر شـوري از نظـر      هاي مورد آزمایش متحمـل توده
همچنین توده چالوس از نظر بسیاري از صـفات  . باشدعملکرد دانه می

ان داد بـه  هاي فنـوتیپی بـاالیی را نشـ   مهم و مرتبط با عملکرد ارزش
طوریکه از نظر تعـداد غـالف در بوتـه، تعـداد دانـه در غـالف و وزن       

بنـابراین مـی   . هاي مورد مطالعـه بـود  هزاردانه برتر از یکسري از توده
جـدول  (هاي مهم مورد توجه قـرار بگیـرد   تواند به عنوان یکی از توده

با افزایش سطوح شوري عملکرد دانه روند کاهشی حاصـل نمـوده   ).2
مـوالر نسـبت بـه    میلـی  180که این صفت در شوري به طوري است،
ارتباط باالي عملکرد دانه . درصد کاهش پیدا کرده است 39/58شاهد 

با اجزاي عملکرد از طرفی و کاهش مقدار این اجزاء در اثـر شـوري از   
نشان داد که کـاهش عملکـرد، امـري منطقـی     ) 3جدول (طرف دیگر 

اي از وجه به اینکه گیاهان بخـش عمـده  رسد با تباشد و به نظر میمی
هاي سمی اند و میزان یوندوره رشد خود را در معرض شوري گذرانده

هـا بـا افـزایش شـوري افـزایش      کلر و سدیم به طور طبیعی در بـرگ 
یابد، بنابراین شاید بتوان کاهش عملکرد را به تجمع زیاد یـون هـا    می

دانـه و  کاهش وزن هـزار  همچنین با توجه به. در داخل گیاه نسبت داد
تعداد غالف در بوته با افزایش تنش شوري شاید بتـوان نتیجهگیـري   

نیـازي  . کرد که این اجزاء نقش بیشـتري در کـاهش عملکـرد دارنـد    

نیز بـا بررسـی تحمـل تـنش شـوري بـر روي       ) 6(اردکانی و احمدي 
عملکرد کلزا به این نتیجه رسیدند که با افزایش شوري اجزاء عملکـرد  

 . یابددانه و تعداد غالف در بوته کاهش میجمله وزن هزار از
  

  گیرينتیجه
نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده آن است که تنش شـوري  
سبب آثار منفی بر صفات سطح برگ، ارتفـاع بوتـه، تعـداد غـالف در     
بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد 

توان به تأثیر سوء تـنش شـوري   علت این موضوع را می. شوددانه می
هاي فیزیولوژیک گیاه در شرایط مناسب رشـد نسـبت   بر کلیه واکنش

در بین اجزاي عملکرد دانه، تعداد غالف در بوته و تعـداد دانـه در   . داد
هـاي مـورد   غالف بیشترین تأثیر را در کاهش عملکرد دانـه در تـوده  

هاي چالوس، مشهد و که تودهداشتند به طوريبررسی در شرایط تنش 
اصفهان که تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف بیشتري نسبت 

ها داشتند، بیشترین عملکـرد دانـه را تولیـد کردنـد و بـه      به سایر توده
هـاي تبریـز،   تـوده . هاي متحمل به شوري انتخـاب شـدند  تودهعنوان 

عکس العمل نسبتاً ضعیف در برابر  همدان و یاسوج نیز به دلیل داشتن
هاي حسـاس  گیري شده، به عنوان تودهشوري در بیشتر صفات اندازه

حساس بـه  هاي نیمههاي آمل و ساري به عنوان تودهبه شوري و توده
 60در رابطه با سطوح شوري تـا سـطح شـوري    . شوري ارزیابی شدند

انـه در بوتـه،   موالر، در تمام صفات مورد بررسی بجـز عملکـرد د  میلی
 دارولی اثرات منفـی و معنـی  ، مشاهده نشد )≥05/0P( داريروند معنی

)01/0P≤(  موالر، در اکثر صفات مورد میلی 60شوري از سطح شوري
که صفات اندازه گیري شده مربوط به بررسی مشاهده گردید به طوري

این هشت توده که شامل سطح برگ، ارتفـاع بوتـه، تعـداد غـالف در     
در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد  ه، تعداد دانه در غالف، تعداد دانهبوت

موالر نسبت به شاهد بـه ترتیـب   میلی 180دانه بودند در سطح شوري 
درصد کاهش  39/58، 88/8، 58/54، 44/40، 73/27، 72/16، 58/41

هاي چالوس، مشـهد و  میزان کاهش این صفات در توده.  نشان دادند
هاي تبریز، همدان، ساري، آمل و یاسوج کمتـر  توده اصفهان نسبت به

هاي رسد بتوان از تودهکلی، به نظر می گیريبه عنوان یک نتیجه. بود
هـاي متحمـل   هاي حاوي ژنچالوس، مشهد و اصفهان به عنوان توده

. هایی با پتانسیل عملکرد زیاد استفاده کردبه شوري براي اصالح توده
متعددي در انتخاب یک توده بـراي ایـن منظـور    از طرف دیگر موارد 
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