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 ای و زایشی در مراحل گیاهچههای یوالف  ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ
 

 3 قاسم محمدی نژادو  2نجمه کمالی، *1سميه ساردويی نسب

 

  ، کرمان، ايراندانشگاه شهيد باهنر کرمان گروه زراعت و اصالح نباتات، ،کارشناسی ارشددانشجوی  -1

  ، کرمان، ايراندانشگاه شهيد باهنر کرمان ،گروه زراعت و اصالح نباتات،کارشناسی ارشددانشجوی -2

  ، کرمان، ايراندانشگاه شهيد باهنر کرمان گروه زراعت و اصالح نباتات، ،استاديار -3
 

 22/4/11: تاريخ وصول

 1/12/11: تاريخ پذيرش

 
 چکیده

تکررار   3ای و زايشی، آزمايشی با  در مراحل گياهچه( .Avena sativa L)يوالف  های ژنوتيپ به منظور ارزيابی تحمل به شوری

 بردون )ژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورك نجف آبراد    و در مزرعه پ( در قالب طرح کامالً تصادفی(در شرايط گلخانه 

ds.mتنش شوری 
-14 EC=  )شوری)ژوهشی شريف آباد اردکان يزد   و همچنين در مزرعه پ ds.m

-111 EC=  )  در قالب طررح

ای صرفات،   ها و در شرايط مزرعره  ای غلظت سديم، پتاسيم و نسبت آن در مرحله گياهچه. به اجرا در آمدهای کامل تصادفی  بلوك

. گيرری شردند   ملکرد دانه و شاخص برداشت انردازه اد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، تعد

ها از لحاظ تحمل به شوری نشان داد، ولی از لحاظ ميرزان   دار بين ژنوتيپ ای اختالف معنی هدر مرحله گياهچنتايج تجزيه واريانس 

های دخيل  يد، که بيانگر وجود ساير مکانيسمها مشاهده نگرد داری بين ژنوتيپ نسبت سديم به پتاسيم اختالف معنیسديم، پتاسيم و 

ها از لحاظ  دار بين ژنوتيپ واريانس مرکب، اختالف آماری معنینتايج تجزيه . باشد حمل به شوری در اين ژنوتيپ ها میدر کنترل ت

ای و  های مزرعه ارزيابی. دار بود معنی تهمچنين اثر متقابل ژنوتيپ در محيط نيز يرای تمام صفا. تمام صفات مورد مطالعه نشان داد

ای و زايشی نشان نداد، که بيانگر وجود تنروع   داری بين مرحله گياهچه های مختلف يوالف، همبستگی معنی ای روی ژنوتيپ گلخانه

مرحله رشردی   های متفاوت تحمل در دو ای و همچنين مکانيسم در مرحله گياهچه ژنتيکی از لحاظ تحمل بين گياهان بالغ و گياهان

ن اثرر  دار بود بودند که با توجه به معنی ها ژنوتيپ ترين عنوان پر محصول به  24و  21، 32، 22های  بر اساس نتايج، الين. می باشد

 . را معرفی نمود 11و برای يزد الين  24و   21های  توان برای اصفهان الين متقابل ژنوتيپ در محيط، می

 ای، يوالف  ، مرحله زايشی، مرحله گياهچهیتحمل به شور :های کلیدی واژه
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 دمهمق
 مهوم   غوت   از يکو  ( .Avena sativa L)يوالف      

یوالا  اسوت   های غذاي  انسوا       مالرد استفاده در رژيم

ای بوا شوهايآ  و   هوالاي        ، که به طوالر سسوتهده  (17)

های متفا   سازسار شده است   به  و کاف  بوهای   خاک

عملکهد دانه يوالف  بوه طوالر    . رشد   تاللید دانه نیاز دارد

يابد   با نقصا   و در طالل  کاف  افزايش م خط  با  و 

هوای  تنش شالری يکو  از تونش  (. 11)د ره رشد کاهش 

  باعو  کواهش موصوالل   رشود     مهم غیه زيست  است 

سوازما  خالار بوار کووا رزی     طبو   موار  . شوالد  سیاه مو  

(FAO)  های زراع   ب  دنیوا تووت   نیم  از زمین د د

ی تومو  بوه   اصتح بوها  .(7) خسار  شالری قهار دارند

تالاند يک ر ش موالره بوهای بهبوالد عملکوهد       شالری م 

 بوه  ها يا در(. 6) های شالر باشدپايداری عملکهد در خاک

  نالا  جز مناط  هیبق کوالر، ازی مود دی ها قسمت جز

 نيیپا به تالجه با. شالند م موسالو خوک مهین   خوک

 خوا،، ي  هوالا     و تی ضو     کووالر   بارنودس  بالد 

 شوالر ی هوا  خاک سستهش    یتوک جهتی مساعد نهیزم

 سیاهوا   شوالری  افوزايش تومو    .(11)است  شده فهاهم

 جهوا ،  مختلف در مناط  پايدار غذای تاللید بهای زراع 

در موالرد تومو  بوه شوالری ارقوا        .(11) است ضه ری

يالف  در مقايسوه  . يالف  اطتعا  مود دی  جالد دارد

تلق  شوده   با سايه غت  يک سیاه نیمه متوم  به شالری

زنو  دانوه در يوالف  را     الانوه شالری خواک ج (. 19)است 

زن  دانه   رشد  جالانه(. 16   19)دهد توت تاریه قهار م 

ا لیه سیاهچه از مها   بوهان  در تاللید سیاها  زراع  بوه  

ر ند که به طوالر غیوه مسوتقیم عملکوهد دانوه را      شمار م 

به  (1373) همکارا    فنگه(. 5)دهند توت تاریه قهار م 

 کوه  کهدند پیونهاد يالف  عملکهد پايداری تجزيه اساس

 توهين  نامناسوب    توهين  مناسب در ها ژنالتیپ اسه ارزياب 

   بواف  عملکوهد  بوا  ارقوا   شوالد،  انجوا   شوهايآ مویطو   

 در (1361) فوهی  .خالاهند شود  موخص  سیع سازساری

 در کوه  سوزارش نموالد   ر ی يوالف ،  ديگوهی  پوو هش 

 نسبت دانه عملکهد پذيهی ش،  رارتتن بد   های مویآ

 کوه  دهود  مو   نووا   اموه  اين .است بافته تنش شهايآ به

 بیووتهی  اخوتت  ژنوالتی     به ز باع  تنش بد   مویآ

موارتین     .شوالد  مو   دار تونش  موویآ  بوه  نسبت ارقا  بین

ر ی  خووک   شود   اروه  بهرسو   بوا ( 1111) همکوارا  

 يو  طه از خووک   تونش  کوه  کهدند بیا  يالف  عملکهد

 در دانوه  ت وداد    سوط    ا ود  در خالشوه  کاهش ت داد

 کواهش  باعو   دانوه،   ز  طهيو   هوم از  کمو     خالشه

 .سهددم  دانه عملکهد

های با پتانسی  ژنتیک  جهت تاللید انتخاو درست  اريته 

عملکهد رضايت بخش توت شهايآ تنش ممکن است بوه  

بنوابهاين هود  از ايون    . بهبالد عملکهد يالف  کمک کنود 

 صوفا     ل ه بهرس  اره تونش شوالری بوه عملکوهد    مطا

نالع از های مختلف يالف    بهرس  پتانسی  ت فين زراع 

های امیود بخوش اسوت، توا      نظه توم  به شالری در فين

بتالا  در مطال ا  فیزياللالژيک، اصتح ماللکالل    ژنتیک 

در ضوومن . اسووتفاده قووهار سیهنوودتوموو  بووه توونش مووالرد 

هوای ب ودی    جهوت بهرسو   های امید بخش متومو    فين

هوای اصوت   م هفو      بهناموه بهای م هف  به زارعوین    

 .خالاهند شد

 

 ها مواد وروش

 ای بخش مزرعه -1

 11اين  زمايش به منظالر ارزياب  تومو  بوه شوالری،        

از مهکوز  فين اصت   دريوافت    6شام  )يالف   ژنالتیپ

 75   96، 91، 18، 17، 1هوای   سیمیت در تهکیه به شماره

هوای   نوا   هار رقم دريافت  از بانک ژ  سیاه  کانادا به  چ

در مه لووه زايووو ، در  ( پیسووه، بوواليه، دربووای   کووالیبه  

ای در کاليه عصمت  اقع در شهيف  باد اردکا  يزد  مزرعه

ds m)مووویآ شووالر  )
-111 EC= بووا مالق یووت   ( و

 95   13طووالل جغهافیوواي ،  درجووه 58   51جغهافیوواي ،

( ارتفاع از سط  دريا مته 1111 درجه عهض جغهافیاي   

و هوو  دانووگاه     موویآ نهموال، مزرعوه پ   . انجا  سهديود 
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ds m ))صون ت  اصوفها   اقوع در لوالرک نجوف  بواد       
-

11EC= دقیقوه  91   درجه 19 جغهافیاي  عهض با(  و 

   شوهق   دقیقه 19   درجه 51 جغهافیاي    طالل شمال 

. در نظوه سهفتوه شود   ( دريوا  سوط   متوه از  1691 ارتفواع 

هوای کامو    بلالکطهح در قالب های مالرد بهرس  ژنالتیپ

موالرد  بوا سوه تکوهار    ( 85-86در سوال زراعو    )تصادف  

سوازی زموین شوام  شوخم،      مواده  .ارزياب  قوهار سهفتنود  

انجوا    يوالف   هوای  فوار ر طبو  ر ال  زموايش    ديسوک، 

کیلوال سوه  در    111)اسوتفاده از تهکیبوا  کوالدی    . سهفت

کیلال سه  در هکتار نیوز   111   هکتار ا ره در زما  کاشت

در ( به صالر  سهک در مه له به ساقه رفتن استفاده شود 

( 1جود ل  )  زمايو  به اساس نتايج  زمال  خواک   اراض

بافوت  : در لوالرک نجوف  بواد   )صالر  سهفوت  در مناط  

سوه  بوه سوانت      1/1خاک لالم  رس  با جه  مخصوال،  

 :  اردکوا  يوزد   5/7    ود د   pHمته مک ب   متالسآ 

  مقودار   6/7 د د  pHتالسآ مبافت خاک لالم  شن  با 

 =  پتواس  ppm 1/11 =، فسوفه ppm 71/1= کهبن  ل 

ppm9/137) .هه  .شد انجا  ماه  با  15 تاريخ در کاشت

 11 فاصول   بوه  کاشوت  رديف چهار شام   زمايو   ا د

 در بوذر  111 کاشوت  توهاکم  بوا  متوه  9 طالل   مته سانت 

بوا هودايت   )موویآ هوای شوالر     بیواری در   .متهمهبع بوالد 

ds m)  نهموال  ( دسو  زيمونب بوه متوه     11الکتهيکو   
-

11EC= ايوون . يووک بووار در هفتووه اعمووال سهديوود   ( و

ارتفواع بالتوه   : فنوالتی   مختلف صفا  ها از لواظ  ژنالتیپ

، (از سط  خاک تا انتهای خالشه بوه  سوب سوانت  متوه    )

از راس توا انتهوا بوه  سوب     )ه ت داد پنجوه، طوالل خالشو   

خالشوه تصوادف  از هوه     11مته   به مبنای میانگین  سانت 

 11بووه مبنووای میووانگین )، ت ووداد دانووه در خالشووه (کووه 

به اساس شمارش   تالزين هوزار  )،  ز  هزار دانه (خالشه

به اساس  ز  دانوه بالتوه   )، عملکهد دانه (دانه از هه که 

های د  رديف میان  پب از  ذ  اره  اشیه، بوه  سوب   

نسبت عملکهد دانه بوه  ) بهداشت   شاخص (تن در هکتار

  بهداشوت   مالرد بهرس  قهار سهفتنود ( عملکهد بیاللالژيک

 .خهداد صالر  سهفت 11در تاريخ 

 ایبخش گلخانه -2

در شهايآ سلخانه نیز به منظالر ارزياب  تومو  يوالف  در   

ر ز، در مووویآ  7ای، سیاهووا  بووه موود  مه لووه سیاهچووه

dsm در( 13) کوت هالسلند
-1 1EC=   داده شودند  قوهار

دسو  زيمونب    11مولالل به  ECس ب به مد  د  هفته 

هوای سوديم     س ب، غلظوت يوال   .  به مته افزايش يافت

Naپتاسیم   
+
/K

+  (ppm)    در بهگ چهوار  سیواه انودازه

هوا از دسوتگاه   سیهی غلظت يوال  بهای اندازه. سیهی شدند

قالوب طوهح    اين  زموايش در . استفاده شد1فتيم فتالمتهی

امتیواز تومو  بوه    . ف  با سه تکهار اجها سهديدکامت تصاد

دهو   با استفاده از سیستم نمهه 1(SES)ها شالری ژنالتیپ

، 9، 1ها در پنج سوه ه  ژنالتیپ(. 8)صالر  پذيهفت  3-1

 1ژنالتیوپ رتبوه    تهين ده  شدند که متوم رتبه 3   7، 5

 .را به خالد اختصا، دادند 3تهين ژنالتیپ رتبه     ساس

ها از نظر تحمل به شوري از عددد کد    ژنوتيپامتياز دهي ) 

تا نه انجام گرفته است که عدد ک  متحمل ترکن و عددد نده   

اکدن فد ت در هدر    . حساس تدرکن ژنوتيدپ ارزکدابي گردکدد    

گيدري شددس سدمي ميدانآين حا محاسد ه      بدار اندداز    3کرت 

 افزارهوای  نوه   از  مواری  مواسوبا   انجا  بهای(. گردکد

Excel ،SPSS 17.0     SAS 9.1 (15 ) موواری

 . شد استفاده
 

های فیزیکی و شیمیایی خاك مورد  ویژگی-1جدول 

 سانتی متری سطح خاك 03آزمایش در الیه 
 مقدار واحد وکژگي انداز  گيري شد 

 لومي رسي  - بافت
pH - 5/8 

dsm هداکت الکترککي
-1 7/2 

 4/1 % ماد  حلي

cmol+kg ظرفيت ت ادل کاتيوني
-1 8/14 

قابل عصار  گيري با حهن 
DTPA 

mgkg
-1 3/4 

 757/7 % نيتروژا کل

 81/7 % کربن حلي

                                                 
1
 Flame Photometer 

2
 Standard Evaluation System 
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 نتايج و بحث 

ه شالری بوه يوالف  در   نتايج تجزيه  اريانب ناش  از ار  

امتیواز  .   رده شوده اسوت   1ای در جود ل   مه له سیاهچه

ای اخوتت   در مه له سیاهچوه ( SES)توم   به شالری 

زا  سوديم   پتاسویم در بوهگ    داری نوا  داد  ل  میم ن 

داری از  سویم اخوتت  م نو    چهار    نسبت سديم بوه پتا 

با تالجه به اين نتیجه، ايون امکوا    . لواظ  ماری نوا  نداد

 جالد دارد که سیواه مسویههای کنتوهل ديگوهی را جهوت      

هوای  توم  به شالری دارد،   ارزياب  اين عناصه در بافت

هوای    در زموا  مختلف نظیه ريوه   کو  انودا  هوالاي     

مختلف توت تنش بايد بهرس  شوالد، چوال  کوه ممکون     

است مد  زما  اعمال شده بهای تجموع ايون عناصوه در    

 . بهگ چهار  کاف  نباشد

نتايج  اص  از تجزيه مهکب صفا  مالرد مطال ه اختت  

 ها نووا  داد را بین ژنالتیپ(  >p 11/1)داری م ن بسیار 

ژنتیکو  از نظوه صوفا     تنالع  که بیانگه  جالد (1جد ل )

   همکوارا   ا رابو  در بهرسو    .باشدسیهی شده م  اندازه

دار در شهايآ شالری بوهای هموه    تفا   م ن نیز  (1115)

 تنوالع   جوالد (. 11)صفا  موالرد مطال وه موواهده شود     

ژنالتیوپ  انتخواو  یبوها  یشالر به توم  در مؤره  ژنتیک

 بهتوه  درک   بواف  عملکوهد  بوا  یشوالر  بوه  متومو   یها

 یشالر تنش به توم  با مهتبآ  فیزياللالژيک ی کارهاساز

هموانطالر کوه در    .باشود  مفیود  بسویار  تالاند م يالف  در

بوهای   مویآاره متقاب  ژنالتیپ در شالد  جد ل مواهده م 

موویآ تونش   عود  تونش بسویار       د در مختلف   اصف

اين اروه متقابو  ناشو  از پاسوخ متفوا        . سهديددار م ن 

علوت  . هوای مختلوف اسوت   موویآ سیاها  به شوالری در  

های مختلف به  يووه  سواس   دار در ژنالتیپکاهش م ن 

تالا  ناش  از  جالد میوزا  کواف  از   در شهايآ شالر را م 

های شالر نسبت داد کوه سوبب   های مولالل در خاکنمک

 .(1) سهددهای سیاه  م کاهش رشد اغلب سالنه

کوه  مختلوف   بهای صفا ها تايج مقايسه میانگین ژنالتیپن

% 5ای دانکون در سوط  ا تموال    دامنوه  تالسآ  زمال  چند

، نوا  داد که بیوتهين عملکهد دانوه مهبوالب بوه    انجا  شد

بوالد کوه در ايون میوا       81   81، 91، 18های شماره فين

  بیوتهين شاخص ( تن در هکتار 91/6)بیوتهين عملکهد 

  کمتوهين میوزا     81  18هوای    بهداشت  مهبالب به فيون 

  شاخص بهداشت مهبوالب  ( تن در هکتار 65/1)عملکهد 

 (. 1جد ل)بالد   96به فين شماره 

که دلی  تفوا   در   شالدم  با بهرس  نتايج چنین استنتاج

هوای   تفا   در مکانیسمبه های مالرد مطال ه میا  ژنالتیپ

هوا   فیزياللالژيک  مسئالل توم  به شالری در اين ژنالتیوپ 

 عملکوهد  نتوايج  هبو  تالجوه  بوا در نهايوت   .باشدم مهتبآ 

، 18هوای شوماره     فين ،های مختلفمویآ از  مده بدست

دارای عملکووهد بیوووتهی نسووبت بووه سووايه   81   81، 91

بوه عنوالا  بهتوهين    هوا   ها بالدند، بنوابهاين، ايون فيون    فين

ت یوین شودند   جهوت     مالرد مطال هها در شهايآ ژنالتیپ

 های ماللکالل ، فیزياللوالژيک    سوازساری م هفو    بهرس 

داری اروه متقابو ، بايسوت      سهديدند، که با تالجه بوه م نو   

بوهاين  . ها در هه مویآ جداسانه صالر  سیهد تالصیه فين

های    بهای اصفها  فين 17تالا  بهای يزد فين  اساس م 

  ( نوا  داده نوده است هاداده)را تالصیه نمالد  81    81

شالری های متفا ت  به از  نجا که سیاها  مختلف به ر ش

هوای تومو  بوه    دهند، بنابهاين مطال ه مکانیسوم پاسخ م 

 .ها ضه ری استشالری در اين ژنالتیپ

های مالرد ارزياب  اصفها  مقايسه میانگین مویآ 9جد ل 

را بووهای صووفا  ( مووویآ شووالر)  يووزد ( مووویآ نهمووال)

داری را مویآ تواریه م نو   . دهدسیهی شده نوا  م  اندازه

الشه، ت وداد دانوه در خالشوه،  ز     طالل خ به ارتفاع بالته،

در مجمووالع کوواهش . هووزار دانووه   عملکووهد دانووه داشووت
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با تالجوه بوه جود ل    . داری در شهايآ تنش ديده شد م ن 

مهبوالب بوه موویآ نهموال     ( 77/6)بیوتهين میزا  عملکهد 

اردکوا   )بالد   تفا   عملکهد در مویآ شوالر  ( اصفها )

شوود   بووالد، در نتیجووه شووالری بووه 93/5  نهمووال ( يووزد

 در بهرس  زائال   همکوارا  . عملکهد يالف  را کاهش داد

. ، ارتفاع سیاه با افزايش تنش شالری کاهش يافوت (1113)

بوا افوزايش غلظوت    عملکهد ت داد پنجوه     یاز بین اجزا

ت داد خالشه    ز  دانه . داری داشتند شالری کاهش م ن 

 ساستهين اجزا عملکهد در شهايآ تنش شالری سوزارش  

 ز  هزار دانه نیز تغییه چومگیهی با افزايش (. 18)شدند 

 . شالری نوا  داد

بوا   دانوه همبستگ  عملکهد شالد، که مت ظه م همانطالر 

  در خالشووه دانووه  دصووفا  ارتفوواع، طووالل خالشووه، ت وودا

کوه نووا  دهنوده     ،دار بالدمثبت   م ن شاخص بهداشت 

در مطال وه زائوال    .تاریه پذيهی عملکهد از اين صفا  است

کوواهش عملکووهد در شووهايآ توونش  ( 1113)  همکووارا  

 .مهتبآ با کاهش ت داد دانه    ز  دانه در هه سیاه بالد

 شهايآ در دانه عملکهد ، اصت  یهابهنامه از بسیاری در

 یبوها  انتخواو   اصل یم یارها عنالا  به  مویط مختلف

 در عملکوهد  بوالد   زيواد  .شوالد  م منظالر تنش به توم 

   يوا  تونش  بوه  زياد توم  از  ناش تالاند م تنش هايآش

يکو  از   .(1) باشود  مکانیسم د  هه يا   باف تاللید ظهفیت

سیوهی در   عالام  بسیار مهوم   موؤره در انتخواو   نتیجوه    

تالانود جهوت    باشد که مو  ها شاخص بهداشت م  زمايش

انتخاو در بین تیمارهای مختلف کواربهد بسوزاي  داشوته    

ارتفاع ، ت وداد   بهداشت همبستگ  مثبت با باشد، شاخص

 (. 5جد ل )  عملکهد داشت در خالشه دانه 

+نسبت 
 Na

+
/K    با سديم   پتاسیم   نیز بوا طوالل خالشوه

به اساس نتوايج هیچگالنوه   . همبستگ  داشت% 5در سط  

ای   سیاه بالغ مواهده همبستگ  مثبت  بین مه له سیاهچه

هوای کنتوهل   یسوم نود که نوا  دهنده اين اسوت کوه مکان  

ای مستق  از مه له کننده توم  شالری در مه له سیاهچه

 . باشندزايو  م 

 تنش شوری تحتتجزيه رگرسيون 

  افوزايش  بواف  عملکهد  نی  بهدر اصتح نباتا  به منظالر 

کاراي  انتخاو از ت داد کمو  از خصالصویا  بوه عنوالا      

 های مؤره در دستیاب  به اهدا  اصت   اسوتفاده شاخص

ای بوهای سوزينش   در اين مسیه رسهسیال  مه له. سهددم 

 سوا   بوه  سوا   رسهسویال   در .صفا  کاربهد سستهده دارد

 سوايه  مقاب  در  ابسته متغیه عنالا  به دانه عملکهد صفت

 بهرسو  قوهار   موالرد  مسوتق   متغیههوای  عنالا  به صفا 

 (.6جد ل )سهفت 

65/1R) ضوهيب تبیوین    با رسهسیالن  ارائه شده مدل
2
=)  

 .باشدم  فالق صفا  بهای مدل بهتهين

تالا  تالجیه نمالد تغییها  عملکهد توابع  بدين منظالر م 

تالا  به اساس باشد   م صفا  ارتفاع   ت داد دانه م 

بزرگ بالد  مقاديه ضهايب رسهسیال  استنباب کوهد کوه   

کدا  صفت اروه بیووتهی در تالجیوه تغییوها  عملکوهد      

Rمقدار . دارد
دهد کوه   ذکالر نوا  م مهبالب به مدل م 2

 د درصود از  اريوانب عملکوهد مهبوالب بوه       65تقهيبا 

  .باشد م ارتفاع   ت داد دانه عام  

y = 1- 115/1 +ارتفاع 1/11+ 131/ .ت داد دانه   
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 ای های یوالف در مرحله گیاهچه های مربوط به ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ تجزیه واریانس داده -1جدول
 

 انگين مربعاتمي 

SES Na K Na درجه آزادی منابع تغيير
+
/K

+ 

 ns119/1 ns116/1 ns1117/1 31/1** 3 ژنالتیپ

 1153/1 1/1 116/1 1/1 11 خطا

CV _ 65/11 51/11 33/11 93/17 

 

 شهرهای اصفهان و اردکان یزد های مختلف یوالف در تجزیه واریانس مرکب ژنوتیپ -2جدول
 

 ميانگين مربعات 

 بع تغييرمنا
درجه 

 آزادی
 ارتفاع

تعداد 

 پنجه

طول 

 خوشه

 دانه تعداد

 در خوشه

 وزن هزار

 دانه
 عملکرد

شاخص 

 برداشت

21/32111** 1 محيط  14/12 n.s
 17/1134 **

 22/32317 **
 17/7212 **

 22/437 **
 23/22 n.s

 

4 11/224 (a)خطای   12/4  12/44  11/112  12/17  13/1  12/122  

 1 ژنوتيپ
**32/241  11/1 **

 72/72 **
 31/123 **

 32/21 **
 33/2 **

 71/11 **
 

 1 محيط *ژنوتيپ 
**22/421  14/1 **

 13/124 **
 2/111 **

 14/32 **
 22/7 **

 11/31 *
 

32 41/47 (b)خطای   71/1  21/2  14/141  12/4  11/1  2/13  

CV _ 2/2  22/24  42/11  22/22  42/11  24/21  21/17  

 
 

 برای صفات اندازه گیری شده های مورد ارزیابی مقایسه میانگین محیط -0جدول

 محيط
ارتفاع 

(cm) 
 تعداد پنجه

طول خوشه 

(cm) 

 تعداد دانه

 در خوشه

وزن هزاردانه 

(gr) 

 عملکرد

 (هکتار/تن)

شاخص 

 برداشت

 اصفهان
a
  2/112 a

  77/2 
a
  11/22 

a
  13/11 

a
  11/31 

a
  11/2 

a
  22/22 

 اردکان
b
  22/71 

a
  21/3 

b
  22/21 

b
  21/22 

b
  41/11 

b
  32/1 

a
  11/24 
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 های مورد ارزیابی برای صفات اندازه گیری شده مقایسه میانگین ژنوتیپ  -4جدول 

 ارتفاع ژنوتيپ
(cm) طول خوشه تعداد پنجه 

(cm) 
 تعداد دانه
 در خوشه

 وزن هزار

 (gr)دانه
 عملکرد

 (هکتار/تن)
شاخص 
 برداشت

2 c12/21 a-c33/3 b 11/24 b-d22/42 b 11/21 de31/3 b-d12/21 

11 a31/22 b-d 12/2 ab 41/22 cd31/42 b 21/21 c-e72/3 bc22/23 

22 C12/13 a22/4 c 11/12 d43/33 a 17/24 b 11/4 a 22/21 

32 d41/21 b-d21/3 c 21/21 b-d43/42 b 11/21 b-d22/4 cd33/11 

32 a-c
 22/21 ab12/3 ab 17/21 bc21/71 c 33/12 e 27/2 d13/11 

22 a 11/23 b-d13/3 d17/24 b-d71/47 bc11/11 c-e11/3 b-d12/22 

11 a 21/27 b-d12/2 ab 42/27 bc22/71 bc14/21 c-e71/3 bc31/23 

17 a 13/27 d21/2 ab 13/22 ab22/21 c 23/11 b-d22/3 ab71/22 

21 a 11/21 c-d14/2 ab 42/22 a 17/21 b 41/21 a 32/2 a 12/22 

24 a 43/21 
b-d 22/2 a23/21 a 27/11 ab 21/22 bc22/4 ab17/27 

 
 .دار ندارند عدادی که در ههستال  دارای  ه   موتهک هستند با هم اختت  م ن ا

 
 

جدول تجزیه واریانس رگرسیون -6جدول  

F MS SS تيمار درجه آزادی 

114/27* 173/2 112/4 2 
 رگرسيون

 

 انحراف ازرگرسيون 21 212/2 212/2 

 کل 21 322/2  

 

 

 



 

  1931اسفند ماه/ 8شماره / سال پنجم/ تمجله دانش زراع

 

 81 

 (در دو مرحله گیاهچه ای و زایشی) های یوالف  در پاسخ به  تنش شوری همبستگی فنوتیپی صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ -5جدول

 

شاخص 
وزن هزار  عملکرد برداشت

 دانه
 تعداد دانه
 در خوشه

طول 
 خوشه

تعداد 
 پنجه

 صفات Na/K K Na SES عارتفا

          1 SES 

         1 
ns111/1 Na 

        1 
ns172/1 121/1-  ns

 K 

       1 
*742/1- 

*224/1 
ns 123/1 Na/K 

      1 
ns222/1- 

ns 221/1 ns121/1- 
ns 114/1 ارتفاع 

 

    1 
ns134/1- 

ns271/1- 322/1 ns
 

ns121/1- 
ns122/1- 

تعداد تعداد 

 پنجه

    1 
ns 114/1 

*132/1 
*327/1- 

ns 221/1 
ns217/1- 

ns 172/1 طول خوشه 

   1 
ns 247/1 

ns221/1- 
ns 271/1 

ns211/1- 
ns131/1 

ns 242/1 
ns 311/1 تعداد دانه 

  1 
ns171/1- 

ns221/1- 
ns127/1- 

ns272/1- 
ns 114/1 

ns213/1- 
ns112/1- 

ns 111/1 وزن هزار دانه 

 1 
ns113/1 

*721/1 
*214/1 

ns231/1- 
*212/1 

ns 212/1- 
ns 177/1 

ns111/1- 
ns 212/1 عملکرد 

1 
*232/1 

ns 122/1- 
*431/1 

ns 321/1 
*422/1- 

*427/1 
ns221/1- 

ns 131/1 
ns311/1- 

ns 111/1 
شاخص 

 برداشت

 دار ، غير معنی%7داری در سطح احتمال  ترتيب معنی به  ns و *

 

ش زراع
مجله دان

/ ت
سال پنجم
 /

شماره 
8 /

اسفند ماه
1931

 

24
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Abstract 

In order to evaluate the salinity tolerance of oat genotypes (Avena sativa L.), at seedling and 

reproductive stages, an experiment with three replications was carried out in greenhouse condition 

(based on Randomized Completely Design). Experiments were carried out in research field of 

Esfahan University of Technology.  which is located in Lourk’s Najafabad without stress, EC=4 ds/m, 

as well as in research field of Sharifabad of Ardakan, saline condition, EC=10 ds/m. The Na
+
, K

+ 

concentration and Na
+
/K

+
 ratio in seedling stage, and plant height, number of tiller, panicle length, 

number of grain, 1000-grain weight, yield and harvest index in field condition were recorded. The 

analysis variance results at seedling stage showed significant difference among genotypes for standard 

evaluation system (SES), but no significant difference was observed for Na
+
, K

+
 concentration and 

Na
+
/K

+
 ratio, that indicated that the existence of the other controlling mechanisms in salinity tolerance 

in these genotypes. The results of the combined analysis, showed significant difference among 

genotypes for in the studied traits. The interaction between genotype and environment was significant 

for all traits. Field and greenhouse evaluations on different oat genotypes established no clear 

correlation between seedling and reproductive stage, that indicates the existence of genetic variation 

in tolerance in the adult plants and in seedling stage, and the existence of different tolerant mechanism 

in two growth stages. Based on obtained results, lines No. 28, 32, 80 and 84 were introduced as high 

yielding genotypes, that due to the significant interaction between genotype and environment, lines 

No. 80 and 84 are introduced for Esfahan and line No.17 for Yazd.  

Keywords: oat, reproductive stage, salinity stress, seedling stage  
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