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 چکيده
ژنیتیه  نوهید دسهی در     140اين مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار جهت بررسی تحمل بهه وهیر    

در پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسهی   1395وپینیک در سال در ورايط هیدر ميسد ديکلر dSm12-1  تنش ویر
درصهد بهید کهه در ايهن میهان وهش ژنیتیه          76ژنیتی  دارا  بقها  بهارتر ا     21مشهد انجام ود. نتايج نشان داد که 

MCC18 ،MCC22 ،MCC29 ،MCC59 ،MCC136  وMCC430   ها  بقها   درصد بیدند. در دامنه 100دارا  بقا
هها در مرالهل روهد  بعهد ا      درصهد ا  ژنیتیه    16و  42، 57، 43درصد، به ترتیب  25-0و  26-50، 51-75، 76-100

 هها  میجهید در دامنهه بقها      که ژنیتی طیر به ،ارتفاع بیته افزايش پیدا کرد ،گلدهی قرار داوتند. با افزايش درصد بقاء
و  5، 4درصههد بههه ترتیههب  25-0و  50-26، 75-51ههها  میجههید در دامنههه بقهها  درصههد نتهههت بههه ژنیتیهه  76-100
فرعهی کمتهر  نتههت بهه سهاير       درصهد، تعهداد وها ه    25-0متر ارتفاع بیته بیشتر  داوتند. در دامنه بقها   سانتی12
هها  باقیمانهده   و بهرگ  کردهريزشها  درصد، درصد برگ 75-51و  100-76ها  بقاء مشاهده ود. در دامنه بقا  دامنه

درصهد مشهاهده وهد.     75با بقها  گیاهههه    MCC177( در ژنیتی  درصد73رين درصد برگ باقیمانده )مشابه بید. بیشت
ها  موتلف بقاء با افزايش درصد بقهاء پايهدار  غشهاء افهزايش يافهت. بیشهترين       متیسط وا ص پايدار  غشاء در دامنه
درصهد و پايهدار  غشهاء     85و  53ترتیب با بقا   به MCC179و  MCC34ها  وا ص پايدار  غشاء مربیط به ژنیتی 

درصد بید. با افزايش درصد بقاء، مقدار سديم کاهش و مقدار پتاسیم افزايش يافت. میزان ماده  شک با افزايش  51و  52
درصهد افهزايش يافهت. وهش ژنیتیه        38و  24، 16ترتیب درصد به  100-76و  75-51، 26-50درصد به  0-25بقاء ا  

MCC4 ،MCC43 ،MCC22 ،MCC49، MCC59  وMCC85    هها دارا  بیشترين و ن اندام هیايی را در میهان ژنیتیه
ها  تحمل به ویر  جههت اصهالح بهرا  تهنش وهیر  و      ها  دارا  مکانیتمطیرکلی امکان استفاده ا  ژنیتی بیدند. به

 .وجید داردها  نوید دسی برا  ورايط تنش ویر  ماليم گزينی ژنیتی همهنین به
 

 هیدروپینیکبقاء، پتاسیم، سديم، غشاء،  :يدیکل هایواژه
 

 1  مقدمه
ها  غیر يتتی، تیلید ورايط نامطلیب محیطی نظیر تنش

گیاه  راعی را تحت تأثیر قرار داده و در اين میان تهنش وهیر    
ترين عیاملی است که سهب کاهش عملکهرد محصهیل در   ا  مهم

 ;Doraki et al., 2018وید )مناطق  شک و نیمه  شک می

Chenarani et al., 2015; Zare Mehrjerdi et al., 

درصهد ا  کهل    20د کهه لهدود   دهه (. برآوردها نشان می2011
ا  وهیر   يهاد    ،درصد ا  اراضهی فاريهاب   33کشت و سطح  ير

کمهید  مانند یاند. همهنین هرساله به دريل موتلفآسیب ديده

                                                           
 jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir نویسنده مسئول: *

درصد 10 دودل غیره، بارندگی، تهویر  ياد، آبیار  با آب ویر و
وید. تومین  ده وده است که به وسعت اراضی ویر افزوده می

درصد ا  اراضی  راعی وهیر  یاهنهد    50بیش ا   2050تا سال 
 (.Jamil et al., 2011ود )

میلیهین   1/10( با دارابیدن .Cicer arietinum Lنوید )
تن تیلید سارنه در دنیا رتهه سیم را در بین لهیبها  بهه  هید    

(. در Muehlbauer & Sarker, 2017داده اسهت )  ا تصها  
 ,FAO) ايران نوید جايگاه نوتت را در بین لهیبا  داراسهت 

بههه  شههکی مقههاوم بههیده و بههیش ا   (. ايههن گیههاه نتهههتا2016ً
 Flowersوهید ) صیر  ديم انجام میدرصد کشت نوید به90

et al., 2010      عالوه بر آن بهه دلیهل داوهتن تیانهايی ت هیهت .)

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
mailto:jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir
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 دن چر هه  نیتروژن، بههید لاصهلویز   هاو و بهرهم     يتتی
ها   راعی منهاطق  شهک و   ها  غال  در نظامآفا  و بیمار 

 & Zawude  بر ههیردار بههیده )دبههاران، ا  اهمیههت  يههاکههم

Shanko, 2017; Siddique et al., 2011  و کشهت آن در )
 ،ا  ديم که  او تحهت تهأثیر وهیر  قهرار دارد    مناطق لاویه

طهیرکلی  ظ پايدار  تیلید دارا  اهمیت است. امها بهه  ا نظر لف
بقیر  و ا  جمله نوید ا  تحمل به ویر  کمی بر یردار بهیده  

(Ashraf & Waheed, 1993  و در ورايط ویر ، عملکهرد و )
(. لهذا  Asha Dhingra, 2007يابهد ) کیفیت نوید کهاهش مهی  

 تیاند سهطح وناسايی و معرفی ارقام متحمل به ویر  نوید می
را در مناطقی که  يرکشت اين گیاه و همهنین مقدار تیلید آن 

 ها  آن دارا  ویر  متیسط هتتند افزايش دهد. او

پتانتیل اسمز   او را  ،ها  بار  نمک در  اوغلظت
کاهش داده و ا  اين طريق سهب کاهش قابلیت دسترسی آب و 

 ,Tester & Davenportوهید ) عناصر غذايی بهرا  گیهاه مهی   

ها  که به نیبه  ید کاهش رود سلیلی و سا ت ديیاره (2003
ا ، سهنتز پهروتنین و فعالیهت فتیسهنتز      سلیلی، هدايت رو نه
 & Mahlooji et al., 2018; Zawudeگیاه را به دنهال دارد )

Shanko, 2017وده تیسط گیاه سههب  (. همهنین نمک جذب
هها  تن بهرگ برو  تنش يینی و ايجاد کلرو  و نکرو  و ا  بهین رفه  

(Pouresmael et al., 2014; Munns, 2005; Welfare et 

al., 2002 )اعمال تنش ویر  بهر دو تیه  کهابلی و    گرددمی .
دسی نوید سههب کهاهش محتهی  نتههی آب بهرگ، وها ص       

تیده گیاه و عملکهرد  پايدار  غشاء، مقدار کلروفیل برگ،  يتت
و رقهم و در دو  افزايش قندها  محلیل در هر د ،دانه و در مقابل

رو  پس ا  کاوت( گرديد و میزان اين کاهش  70و  40مرلله )
در تی  نوید دسی بیش ا  کابلی بهید. همهنهین تجمهو يهین     

ها  هیايی در تی  نوید دسی بهارتر  سديم در ريشه و نیز اندام
 & Gargبید که تأثیر منفی بر نتهت پتاسیم به سديم داوت )

Singla, 2009 در آ مايشی .)(Zawude & Shanko, 2017 )
کل در گیهاه نوهید،    تیده يتتها  هیايی و طیل ريشه و اندام

در نتیجه اعمال تنش ویر  کاهش يافت که به عقیهده ايشهان   
ناوی ا  کاهش فعالیت کینا  وابتته به سهیکلین و متعاقهب آن   

نتیجه کهاهش   ها و درودن سلیلکاهش تقتیم سلیلی و بزرگ
 ماده  شک بیده است.رود رويشی و تجمو 

رو  اعمهال   40ژنیتی  و دو رقم نوید در طی  49بررسی 
دسی  يمنس بر متهر( نشهان داد    5/6و  5/4، 5/1تنش ویر  )

ها دچار کلرو  و نکرو  وده که با افزايش مد   مان تنش، برگ
همهنهین در تیمهار    نی ريهزش يافتنهد.  یهها  پها   و سپس برگ

ها تا پايهان  اد محدود  ا  بیتهتنها تعد ،دسی  يمنس بر متر5/6

بقههاء  ههید را لفههظ کههرده و بقیههه ا  بههین رفتنههد       ،رو  40
(Pouresmael et al., 2014) 

(Khan et al, (2015    و  30تههأثیر دو سههطح وههیر
میرر کلريد سهديم را بهر روهد رويشهی و  ايشهی سهه       میلی60

ژنیتی  نوید )متحمل، نتههتاً متحمهل و لتهاه بهه وهیر (      
شهاهده کردنهد کهه در سهطح بهار  تهنش، تمهامی        بررسی و م
ها قهل ا  مرلله رسیدگی ا  بین رفتنهد. همهنهین و ن   ژنیتی 

هها  ها  هیايی با غلظت سديم و کلهر در ايهن انهدام    شک اندام
تند ا  همهتتگی منفی نشان داد. اين پژوهشهگران اهههار داوه   

هها  سههز، سهاقه و    که غلظت عناصر سديم و کلر در برگ آنجا
يشه ژنیتی  لتاه کمتر يها برابهر بها ژنیتیه  متحمهل بهید،       ر

پديده دفو يینی نتیانتت تغییرا  تحمل به ویر  را بهین سهه   
ژنیتی  میرد بررسی تیجیه نمايد. کهاهش و ن  شهک، ارتفهاع    
بیته، تعداد برگ، تعداد گره در ريشه و و ن  شک برگ، سهاقه  

يشهه نوهید   و ريشه گیاه و افزايش غلظت سديم برگ، سهاقه و ر 
در ورايط ویر  در آ مهايش ديگهر پژوهشهگران نیهز مشهاهده      

(. et al., 2018; Welfare et al., 2002 Dorakiوده است )
Khan et al, (2017)   در طی آ مايش  ید مشاهده کردند که

هها  تحهت تهنش يهک رقهم      تزريق ساکارو  به درون ساقه بیته
و بهههید  لتاه به ویر  نوید، سهب افهزايش روهد رويشهی    

نتهی رود  ايشی گرديد. لهذا ايشهان کهاهش روهد رويشهی و      
متعاقب آن رود  ايشی و کهاهش عملکهرد نوهید را در وهرايط     

 ها نتهت دادند.  ویر ، به محدوديت فراهمی اسیمیال 

 کابلی است. تی  دسی و تی  دو دارا  به طیر کلی نوید
 و سهفت  و پیوهش  تهر تیهره  رنه   بها  کیچهک  بذور دارا  دسی
 ايهران  و مکزيک هند، اتییپی، قاره وهه در عمیماً و است شنی 

فیههر   میهزان  کهابلی  بها  مقايتهه  در دسهی  گردد. تی می کشت
وهمالی   نهیالی  در ايهران  در دسهی  تیه  . اسهت  دارا را بارتر 
امها   گیهرد، مهی  قهرار  اسهتفاده  میرد غذاها بر ی پوت در غربی،

باوههد مههی وههده لپههه محصههیل صههیر  بههه آن عمههده اسههتفاده
(Razavi et al., 2010). 

تیجه به اهمیت نوهید و جايگهاه آن در تغذيهه مهردم و      با
ا  و بها لاصهلویز    همهنین لزوم کشت آن در مناطق لاویه

کمتر جهت لفظ و بههید لاصلویز   او و پايدار  تیلید در 
ارقام مناسب جههت کشهت در منهاطق     کهايناين مناطق و نیز 

شده است، انجام مطالعها  گتهترده   موتلف بررسی و گزينش ن
بنهد  ارقهام میجهید براسهاه     در  صی  گزينش ارقام و گروه

میزان لتاسیت و تحمل به تنش ضهرور  اسهت. لهذا در ايهن     
ژنیتیه  نوهید تیه  دسهی میجهید در بانهک بهذر        140آ مايش

نظهر تحمهل    پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ا 
 ش قرار گرفتند.به ویر  میرد ار يابی و گزين
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 هامواد و روش
( در گلوانهه  کشتآباين مطالعه در ورايط هیدروپینیک )

تحقیقاتی پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام 
ژنیتی  نوید تیه  دسهی بها اسهتفاده ا  طهرح       140ود. تعداد 

دسی  يمنس بهر   12کامالً تصادفی با سه تکرار در تنش ویر  
( مههیرد بررسههی قههرار گرفههت. بههذر NaClمتههر کلريههد سههديم )

 پژوهشکده لهیبا  بذر بانک میرد استفاده ا  نوید ها ژنیتی 
 ود. تهیه مشهد فردوسی دانشگاه گیاهی علیم

 محههیط بههه سههپس و دارجیانههه ، پتههر در بههذرها ابتههدا
 درجههه 25±5 دمهها  متیسههط بهها در گلوانههه هیههدروپینیک

يهک  . وهدند  تقهل درصد من 60±10گراد و رطیبت نتهی سانتی
تهنش   هیهدروپینیک،  محهیط  بهه  هاگیاههه انتقال ا  پس هفته

ویر  اعمال ود. بتتر میرد استفاده در اين مطالعه ماسه بید و 
 & Hoaglandتغذيه با اسهتفاده ا  محلهیل غهذايی هیگلنهد )    

Arnon, 1950صهیر  بتهته   به ( صیر  گرفت. سیتتم تغذيه
تگهی جهايگزين و میهزان    صیر  هفاعمال ود. محلیل غذايی به

به صیر  رو انه پايش و تنظیم گرديد، اما  ویر  محلیل غذايی
گینه تنظیم اسیديته در محلیل غذايی صهیر  نگرفهت. بها    هیچ

 عناصر غهذايی  دارابیدن واسطهبه هیگلند محلیل کهاينتیجه به 
مجمیع  ،کندايجاد می الکتريکی بر متر هدايت  يمنس دسی دو

 دسی  يمنس بر متر بید. 14آب آبیار   هدايت الکتريکی
چهار هفته پس ا  اعمهال تهنش وهیر ، مرللهه روهد ،      
ارتفاع بیته، تعداد وا ه فرعی، درصد بقهاء بیتهه، درصهد بهرگ     

 و مقهدار  (MSI، وا ص پايدار  غشاء )کردهريزشمانده و باقی
 گیر  ود.اندام هیايی ثهت و اندا ه پتاسیم و سديم

مرلله وامل: مرلله قهل ا  گلدهی  مرالل رود  به پنج
مرللههه  ،(3مرللههه گلههدهی ) ،(2مرللههه وههروع گلههدهی ) ،(1)

بنهد   ( تقتهیم 5دههی ) ( و مرللهه غهالف  4دههی ) وروع غالف
 گرديد.

برا  محاسهه درصد بقاء قهل ا  اعمال تنش ویر ، تعداد 
ها  سهزوده ثههت گرديهد و قههل ا  برداوهت نیهز تعهداد       بیته
( محاسههه  1ثهت و درصد بقاء بر اسهاه معادلهه )  ها   نده بیته

 گرديد.
 :(1معادله )
د ا  تعداد بیته چههار هفتهه بعه   /)تعداد بیته قهل ا  تنش × 100

 تنش( =درصد بقاء
ها  موتلهف بهه چههار گهروه     بر اساه درصد بقاء ژنیتی 

بنههد  درصههد بقههاء طهقههه 0-25و  26 -50، 51-75، 76-100
در سهه   کردهريزشمانده و برگ باقیودند. در هر ژنیتی  تعداد 

محاسههه   کهرده ريهزش مانهده و  بیته ومارش و درصد برگ باقی
ا   وهها ص پايههدار  غشههاء، میههزان گیههر انههدا ه وههد. بههرا 

 هها دا هل  بهرگ  اسهتفاده و  ،يافتهه تیسعه کامالً ترين برگجیان
 داده قهرار  تقطیروهده دو بهار   آب لیترمیلی 50 لاو  ها ويال
 دمهها  محههیط در سههاعت 24 مههد  بههه هههاالويهه سههپس. وههد

 اسهتفاده  بها  هاالکترولیت نشت میزان بعد مرلله در و قرارگرفته
 گیر اندا ه (Jenwayمدل ) الکتريکی رسانايی سنج دستگاه ا 
 نشهت  کهل  میهزان  تعیهین  منظهیر بهه . ود ثهت 1EC عنیانبه و

 دمها   بها  اتهیکالو  بهه  هها ويهال  سلیل، مرگ اثر در هاالکترولیت
 بهه  ووهده   منتقهل  اتمتهفر  2/1 فشهار  و گرادسانتی درجه110
 در سهاعت  24 مهد   به سپس. ودند نگهدار  دقیقه 20 مد 

 تحهت  هها آن الکتريکهی  هدايت مجدداً و قرارگرفته دما  محیط
وها ص پايهدار     ادامهه  در. ود ثهت و گیر اندا ه 2EC عنیان
 .ود محاسهه( 2) معادله ا  استفاده با غشاء
 :(2) لهمعاد

                        100 × }(2/EC1EC)-1} =وا ص پايدار غشاء 
 ا  اسههتفاده بهها انههدام هههیايی  پتاسههیم و سههديم میههزان

 سهاعت  24 مد  به که ودهآسیاب  شک نمینه گرممیلی250
 درجهه  80 دمها   در ساعت يک و هضم غلیظ نیتريک اسید در

  فتهههیمترفلهههیم دسههتگاه  بههها ،بهههید قرارگرفتههه  گهههرادسههانتی 
(UK-Jenway )تعیین پتاسیم و سديم استاندارد ها محلیل و 

 (.Tandon, 1995ود )
 افهزار نهرم  تیسهط  صهفا   هها  داده آمار  تحلیل و تجزيه

Minitab17 آ مهین  ا  اسهتفاده  بها  هها داده میهانگین  مقايته و 
 درصهد  پهنج  التمهال  سطح در( LSD) دارمعنی تفاو  لداقل
 اسهتفاده  Excel افهزار نرم ا  دارهانمی ترسیم برا . گرفت انجام
 .ود

 

 نتایج و بحث
هها  موتلهف نوهید دسهی     بررسی درصد بقاء در ژنیتیه  

لاکی ا  وجید  dSm12-1چهار هفته پس ا  اعمال تنش ویر  
(. در 4و  3، 2، 1هها   هها بهید )جهدول   دار بین آنتفاو  معنی

تر ژنیتی  دارا  بقها  بهار   21میرد بررسی،  ژنیتی  140میان 
درصههد ا  کههل  15الههف( کههه -1درصههد بیدنههد )وههکل   76ا  

ب( و در اين میان وهش  -1ودند )وکل ها را وامل میژنیتی 
(. ا  طرف ديگر 1درصد بیدند )جدول  100ژنیتی  دارا  بقا  

درصهد نشهان    0-25ژنیتیه  بقها  بهین     70ها، ا  کل ژنیتی 
مل هها را وهها درصهد ا  ژنیتیه    50الهف( کههه  -1دادنهد )وهکل   

ژنیتی  کامالً ا  بهین   43در اين میان  و ب(-1ودند )وکل می
 (.4رفته و هیچ بقا  نداوتند )جدول 

کلی لهیبا  طیردر ابتدا به اين نکته بايد اواره کرد که به
و ا  جملهه نوهید گیاههانی لتهاه بهه تهنش وهیر  هتههتند        

(Zawude & Shanko, 2017 ؛ بنابراين نهايد انتظار تحمل به)
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باريی در ايهن گیاههان داوهت. بها ايهن وجهید مشهاهده        ویر  
هها  موتلهف بقهاء تحهت تهنش      ها در دامنهه تعداد  ا  ژنیتی 

تیانهد  کلريد سديم در ورايط هیدروپینیک می dSm12-1ویر  
گزينی اين گیاه برا  مناطقی با ویر  متیسط امیهدبوش  در به

  ورود طیر معمیل در گیاهانی کهه تیانهايی جلهیگیر  ا   باود. به
لههدود چهههار هفتههه پههس ا   ،نمههک بههه دا ههل  ههید را ندارنههد

هها مشهاهده   قرارگیر  در ورايط ویر اثرا  سمیت يینی در آن
(. در ايههن مطالعههه Munns & Tester, 2008گههردد )مههی
درصد قرار گرفتند کهه   100-76ژنیتی  در دامنه بقا  بین 21

ا  موتلف ه ید لاکی ا  تنیع بار در مديريت نمک در ژنیتی 
 الف(.-1نوید تی  دسی است )وکل 

 
 های مختلف بقاء، های نخود دسی در دامنهتعداد )الف( و درصد فراوانی نسبی )ب( ژنوتيپ -1شکل 

 کلرید سدیم dSm12-1چهار هفته پس از اعمال تنش شوری 
Fig. 1. Number (A) and frequency distribution of chickpea genotypes (B) in different survival ranges,  

four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity stress 

 
ها  موتلف نوهید تیه  دسهی ا نظهر مرالهل      در ژنیتی 

 dSm12-1دار  در وهرايط تهنش وهیر     رود  تفاو  معنهی 
لل (. بررسی درصد فراوانی مرا4و  3، 2، 1مشاهده ود )جدول 

هها   ها  موتلف بقاء نشهان داد کهه در دامنهه   رود  در دامنه
، 43درصد به ترتیهب   25-0و  50-26، 51-75، 100-76بقا  
ههها در مرالههل روههد  بعههد ا  درصههد ا  ژنیتیهه  16و  42، 57

(. همهنین همهتهتگی  4و  3، 2، 1گلدهی قرار داوتند )جدول 
( 2r=27/0**دار )بین درصد بقاء و مرالل رود  م هت و معنی

(. با اين وجید در میان وهش ژنیتیه  کهه بقها      5بید )جدول 
داوهتند، تنهها يهک     dSm12-1درصد  در تهنش وهیر     100

تر  قرار داوهت  ( در مرلله رود  پیشرفتهMCC29ژنیتی  )
(. 1ها در مرلله قههل ا  گلهدهی بیدنهد )جهدول     و ساير ژنیتی 

ر وهرايط  کاهش طیل دوره رود و کاهش طیل مرالل نمهی  د 
کارهها   ها  محیطی ا  جمله  شکی و ویر  يکی ا  راهتنش

 Sakuraba etگهردد ) ها محتهیب مهی  مقابله با اين گینه تنش

al., 2014    در ورايط تنش ویر  کاهش طهیل دوره روهد .)
با کاهش تجمو امالح سمی ا  جمله سديم و کلر در انتاج گیاه 

براين در صیرتی که (. بناSakuraba et al., 2014همراه است )
يک ژنیتی  بتیاند در ورايط تنش ویر  با  تار  لهداقلی و  

عنهیان  تیاند بهه می ،تیلید مناسب دوره رود  را به اتمام رساند
ا  مناسب برا  اين ورايط مد نظهر قهرار گیهرد. در ايهن     گزينه

هها   تیجهی ا نظهر مرالهل روهد  در دامنهه    مطالعه تنیع قابل
درصد بین  100-76در دامنه بقا  بین  موتلف بقاء و بوصی 

 (.1ها  نوید دسی مشاهده ود )جدول ژنیتی 
ها  موتلف نوهید دسهی چههار هفتهه     ارتفاع بیته ژنیتی 

کلريهد سهديم تفهاو      dSm12-1پس ا  اعمهال تهنش وهیر     
(. رونههد 4و  3، 2، 1دار  بهها يکههديگر داوههتند )جههدول  معنههی

ها  موتلف بقاء نشان داد تغییرا  متیسط ارتفاع بیته در دامنه
 ،که با افزايش درصد بقهاء ارتفهاع بیتهه نیهز افهزايش پیهدا کهرد       

درصهد   100-76ها  میجید در دامنه بقا  که ژنیتی طیر به
و  50-26، 75-56ها  میجید در دامنه بقها   نتهت به ژنیتی 

متههر ارتفههاع بیتههه سههانتی 12و  5، 4درصههد بههه ترتیههب  0-25
همهنین بیشهترين ارتفهاع    .الف(-2)وکل  بیشتر  نشان دادند
درصههد بههید  100کههه دارا  بقهها   MCC59بیتههه در ژنیتیهه  

(. افزايش درصهد بقهاء در وهرايط تهنش     1مشاهده ود )جدول 
مهانی  ویر  به مفهیم تحمل بیشتر و افزايش طهیل دوره  نهده  

 یاهههد بههید. همهتههتگی بههین درصههد بقههاء و ارتفههاع بیتههه     
(**59/0=2rو ارتفههاع ب ) (  2=26/0**یتههه و مرالههل روههدr )

(؛ بنابراين افزايش ارتفاع بیته در 5دار بید )جدول م هت و معنی
ها  بقا  بارتر در نتیجه مديريت امالح سمی در وهرايط  دامنه

 تنش ویر   یاهد بید.
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 درصد 76تا  100ی در دامنه بقای سهای مختلف نخود دکلرید سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپ dSm12-1اثر تنش شوری  -1جدول 
Table 1. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in the survival 

range of 100-76% 
 

 ژنوتيپ

MCC 

درصد 

 بقاء
Survival 

 درصد
(%) 

مرحله 

 رشدی

Growth  

stage 

ارتفاع 

 بوته
Plant 

height  

مترسانتی  

(cm) 

تعداد 

شاخه 

 فرعی
No. of 

lateral 

branche

s 

برگ باقی 

 مانده
Remained 

leaves 

 درصد

(%) 

برگ 

کردهریزش  

Shed leaves 

 درصد

(%) 

شاخص 

پایداری 

 غشاء

MSI 

 درصد

(%) 

 غلظت سدیم

Na  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

مغلظت پتاسي  

K  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

نسبت 

سدیم 

به 

مپتاسي  

Na/K 

 ماده خشک
Dry weight  

هگرم بوتميلی  

(mg.plant-1) 

18 100 1 37 4 47 53 42 20 58 0.35 559 

22 100 1 38 3 16 84 31 16 52 0.31 956 

29 100 5 44 3 37 63 10 19 45 0.43 783 

59 100 1 48 2 56 44 44 25 65 0.38 873 

136 100 1 19 3 60 40 16 22 37 0.61 421 

430 100 1 14 2 61 40 37 9 35 0.26 247 

643 92 1 14 1 50 50 10 44 33 1.32 243 

539 86 3 24 1 46 54 16 39 28 1.40 339 

658 86 1 15 1 54 46 24 55 31 1.79 317 

16 85 2 31 3 47 53 38 17 50 0.34 600 

20 85 1 35 3 28 72 44 22 55 0.41 802 

179 85 3 16 2 58 42 51 33 31 1.07 380 

868 85 3 27 3 27 73 35 8 38 0.21 439 

122 82 1 24 3 56 44 24 6 36 0.16 609 

32 80 1 33 3 29 71 24 22 46 0.48 582 

216 80 1 18 2 59 41 8 28 40 0.71 544 

309 80 3 26 2 63 37 12 31 31 1.03 436 

100 79 3 21 2 39 61 6 45 33 1.38 491 

870 79 1 20 3 33 67 13 9 35 0.25 367 

43 76 4 44 3 43 57 30 17 46 0.36 1058 

606 76 3 21 1 54 46 10 44 31 1.43 535 

LSD0.05 4 0.003 3 1 14 14 10 9 13 0.30 87 

Genotypes ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV% 12 0.2 16 30 57 21 99 40 108 24 23 

MCC : غالفهدهی.  5: ابتدا  غالفهدهی،  4: گلدهی، 3: ابتدا  گلدهی، 2: قهل ا  گلدهی، 1: بانک بذر نوید مشهد، مرالل رود :RWC    ،محتهیا  نتههی آب بهرگ :MSI    ،وها ص پايهدار  غشهاء : 

LSDدار در سطح التمال يک درصد، : معنی**دار در سطح التمال پنج درصد، : لداقل ا تالف معنیCV ییرا غت: ضريب 
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: 

Membrane Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of 

Variation 

 
طیر کلی مطالعا  نشهان داده اسهت کهه تهنش وهیر       به

سهب کاهش بیشتر رود ساقه محصیر   راعی در مقايتهه بها   
(. همهنهین  Shalhevet et al., 1995وهید ) روهد ريشهه مهی   

( بها سهطیح   Oryza sativaتفاو  در ارتفاع گیاه ارقهام بهرنج )  
(. Islam et al., 2007  گهزارش وهده اسهت )   موتلهف وهیر  

ها  ديگر  در ارتهاط با کاهش ارتفاع بیته در اثر تهنش  گزارش
( و .Vigna unguiculata Lبلهلهی ) وهیر  در لیبیها  چشهم   

 Dantas( نیز وجید دارد ).Brassica campestris L ردل )

et al., 2005.) 

نوهید  هها  موتلهف   تعداد وا ه فرعی در بیته در ژنیتی 
دار  نشهان داد  تفهاو  معنهی  دسی تحت تهأثیر تهنش وهیر     

(. بررسی متیسهط تعهداد وها ه فرعهی در     4و  3، 2، 1)جدول 
ها  موتلف بقاء نشان داد که تنها در دامنه بقها   بیته در دامنه

هها  بقهاء بهید    درصد تعداد وا ه کمتهر ا  سهاير دامنهه    0-25
صههد بقههاء ب(. همهتههتگی بههین تعههداد وهها ه بهها در-2)وههکل 

(**59/0=2r( و ارتفاع بیته )**2=61/0rم هت و معنی )  دار بهید
 (.5)جدول 
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 های مختلف بقاء، های نخود دسی در دامنهمتوسط ارتفاع بوته )الف( و تعداد شاخه فرعی )ب( در ژنوتيپ -2شکل 

 دیمسکلرید  dSm12-1چهار هفته پس از اعمال تنش شوری 
Fig. 2. Plant height (A) and number of lateral branches (B) in chickpea genotypes in different survival range,  

four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity 

 
 

 درصد 51تا  75ی در دامنه بقای سهای مختلف نخود تيپ دکلرید سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپ dSm12-1اثر تنش شوری  -2جدول 
Table 2. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in survival 

range of 75-51% 
 

 ژنوتيپ

MCC 

درصد 

 بقاء
Survival 

 درصد
(%) 

مرحله 

 رشدی

Growth  

stage 

هارتفاع بوت  

Height 

Plant  

 سانتی متر

(cm) 

تعداد شاخه 

 فرعی
No. of 

lateral 

branches 

برگ باقی

 مانده
Remained 

leaves 

 درصد

(%) 

برگ 

کردهریزش  

Shed leaves 

 درصد

(%) 

شاخص 

پایداری 

 غشاء

MSI 

 درصد

(%) 

 غلظت سدیم

Na  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

مغلظت پتاسي  

K  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

 نسبت

سدیم 

به 

مپتاسي  

Na/K 

 ماده خشک
Dry 

weight  

گرم ميلی

 بوته
(mg.plant-1) 

49 75 1 42 4 34 66 48 22 53 0.42 890 
177 75 3 22 3 73 27 9 33 31 1.06 467 

256 75 1 17 1 22 78 8 44 39 1.20 247 

325 74 5 19 2 44 56 2 33 31 1.05 519 
121 73 1 22 2 63 37 22 4 27 0.16 271 

884 72 1 16 2 29 71 21 12 30 0.41 158 

10 71 1 36 4 44 56 35 25 55 0.45 629 
873 68 1 20 3 33 67 21 10 31 0.35 301 

4 67 4 33 3 56 44 33 18 47 0.38 1068 

867 65 3 30 1 27 73 2 11 34 0.34 380 
88 64 1 30 3 31 69 7 11 36 0.29 569 

104 63 1 22 2 46 54 17 10 34 0.30 294 

310 61 3 19 2 61 39 8 36 30 1.22 410 
96 60 1 25 3 31 69 14 12 37 0.33 477 

364 60 3 17 2 70 30 19 23 23 1.27 321 

187 59 3 21 3 36 64 12 35 36 0.98 409 
623 59 3 23 2 60 40 9 39 32 1.22 332 

891 57 2 18 2 30 70 33 9 28 0.31 224 

155 56 3 29 2 75 25 31 27 34 0.83 513 

34 53 1 35 3 34 66 52 26 57 0.45 436 

151 53 2 23 2 46 54 9 33 35 0.92 488 

259 53 3 18 2 63 37 28 39 119 0.77 387 
371 53 3 20 3 51 49 4 35 42 0.84 444 

LSD0.05 4 0.003 3 1 14 14 10 9 13 0.30 87 

Genotypes ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV% 12 0.2 16 30 57 21 99 40 108 24 23 

MCC : غالف دهی. 5: ابتدا  غالف دهی، 4: گلدهی، 3: ابتدا  گلدهی، 2: قهل ا  گلدهی، 1: بانک بذر نوید مشهد، مرالل رود :RWC  ،محتیا  نتهی آب بهرگ :MSI    ،وها ص پايهدار  غشهاء :

LSDدار در سطح التمال يک درصد، : معنی**دار در سطح التمال پنج درصد، : لداقل ا تالف معنیCV ییرا تغ: ضريب 
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane 

Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation. 
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درصهد بهه دلیهل     25-0رسهد در دامنهه بقها     به نظر می
هها  ها در اثهر تهنش وهیر  بیتهه    رفتن بیتهکاهش رود و ا بین

فرصت تیلید وا ه بیشتر  نداوتند. تعداد وها ه در بیتهه در   
ان به عنی ،گیاهانی مانند نوید که دارا  سا تار منشعب هتتند
گهردد. در  يکی ا  معیارها  مهم در تعیین عملکرد محتیب می
مطالعها    .واقو وا ه در لهیبا  نقش پنجهه در غهال  را دارد  

نشان داده است تهنش وهیر  میجهب کهاهش تعهداد پنجهه و       
( و Shereen et al., 2005ها  بارور در بهرنج ) همهنین پنجه

 Trigonella foenum-graecumتعداد وها ه در وهنهلیله )  

L.می )( گرددKapoor & Pande, 2015.) 
هها   ها  باقیمانهده و همهنهین درصهد بهرگ    درصد برگ

ها  موتلف نوید در ورايط تنش ویر  در ژنیتی  کردهريزش
و  3، 2، 1دار  با يکهديگر داوهتند )جهدول    دسی تفاو  معنی

افههزايش دامنههه بقههاء ا  صههفر بههه  (. درصههد ريههزش بههرگ بهها 4
بههرگ باقیمانههده افههزايش يافههت   درصههددرصههد کههاهش و 100
درصد، درصد  75-51و  100-76الف(. در دامنه بقا  -3)وکل
باقیمانده مشابه بید. نکته قابهل  ها و برگ کردهريزشها  برگ

درصههد، 26-50و 75-51، 100-76دامنههه بقها   تیجهه در سهه   
الهف(. بیشهترين    -3ها بید )وهکل  درصد برگ 50ريزش لدود 

با بقا   MCC177( در ژنیتی  درصد73نده )درصد برگ باقیما

درصد بید. در ورايط تنش ویر  به دلیهل تجمهو    75گیاههه 
ها بها گذوهت  مهان    ها  سمّی در برگ و افزايش مقدار آنيین
(. Negrão et al., 2017گردنهد ) هها  پیرتهر لهذف مهی    برگ

 کهرده ريهزش هها  باقیمانهده و همهنهین    بنابراين درصهد بهرگ  
هها  موتلهف در   عنیان معیار  در ار يهابی ژنیتیه   تیاند به می

تحمل به ویر  مد نظر قهرار گیهرد. بررسهی همهتهتگی بهین      
صفا  میرد مطالعه نشان داد که بین درصهد بهرگ باقیمانهده و    

( وجهید  2r=66/0**دار  )درصد بقاء همهتتگی م هت و معنهی 
(. هنگامی که سديم در اندام هیايی گیهاه تجمهو   5دارد )جدول 

يابد و گیاه تحت تأثیر اثرا  منفهی ناوهی ا  سهمیت سهديم     می
وهدن  ا ا  ا   رد  و سهپس قههیه  ماللظهه است، عال م قابهل 

هها  فتیسهنتز  و در نهايهت    ها به علهت توريهب رنگدانهه   برگ
(. ايهن  Sakuraba et al., 2014گردد )پیر  و مرگ ايجاد می

جمهو  تر کهه مهد   مهان بیشهتر  ت    ها  قديمیاثرا  در برگ
ديههده  انههد،اده و در معهر  انهاوههت آن بهیده  سهديم را انجههام د 

ا  بهرگ بر هی ا    ماللظهه طهیر قابهل  وید. با اين لهال، بهه  می
گیاهان بهتر ا  ساير گیاههان بهرا  لفهظ سههزينگی و کهارکرد      

در  سهديم  فتیسنتز برا  مد  طیرنی در لضهیر سهطح بهار    
 (.Negrão et al., 2017کنند )بافت گیاهی عمل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های های نخود دسی در دامنهدر ژنوتيپ)الف( و شاخص پایداری غشاء )ب(  کردهریزشمانده و درصد برگ درصد برگ باقی -3شکل 

 کلرید سدیم dSm12-1مختلف بقاء، چهار هفته پس از اعمال تنش شوری 
Fig. 3. Remained and shed leaves (A) and membrane stability index (B) of chickpea genotypes in different survival 

ranges, four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity 

 
بههر وهها ص پايههدار  غشههاء بههرگ   تههأثیر تههنش وههیر 

 (.4و  3، 2، 1)جهدول  دار بهید  نوید دسهی معنهی   ژنیتی 140
ها  موتلف بقاء وا ص پايدار  غشاء در دامنهار يابی متیسط 

نشان داد که بها افهزايش درصهد بقهاء، پايهدار  غشهاء افهزايش        
درصد تفاوتی ا نظهر  75-51و  50-26يابد. در دو دامنه بقاء می

 وهها ص پايههدار  غشههاء مشههاهده نشههد، امهها در دامنههه بقهها   
درصد، متیسط پايدار  غشاء وش درصد نتههت بهه    100-76

ب(. همهتهتگی  -3ه بقا  قهلهی افهزايش يافهت )وهکل     دو دامن
میان صهفا  مهیرد مطالعهه نشهان داد کهه بهین درصهد بقهاء و         

 دار وهها ص پايههدار  غشههاء همهتههتگی م هههت و معنههی     
(**54/0=2r  در میهان ژنیتیه   5( وجید داوت )جهدول .)   هها

مههیرد مطالعههه، بیشههترين وهها ص پايههدار  غشههاء مربههیط بههه 
و  53به ترتیهب بها بقها      MCC179و  MCC34ها  ژنیتی 
(. 2و  1درصد بید )جهدول   51و  52درصد و پايدار  غشاء  85
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درصهد    100ههايی کهه بقها     در بهین ژنیتیه    ،ايهن وجید با 
دارا   MCC136و  MCC29هها ماننهد   داوتند، بر ی ژنیتی 

 (.  1وا ص پايدار  غشاء نتهتاً پايینی بیدند )جدول 
ا  سديم و کلر غالب بهیده  هها  ویر، اغلب يیندر  او

و غلظت بار  هر دو يین در  او ویر، منجر به اثرا  توريهی 
وید که عهدم دسترسهی بهه آب و    وديد در گیاهان لتاه می

-Garcia)  یردن تعادل غذايی را به دنهال  یاهد داوهت برهم

Sanchez et al., 2002   در ايههن وههرايط، غلظههت بههار .)
رقابت در جذب ساير میاد غهذايی  ها  سمّی ممکن است با يین

ضرور  منجر بهه عهدم تعهادل عناصهر غهذايی ماننهد پتاسهیم،        
(. مقهدار  Hasegawa et al., 2000منیهزيم و کلتهیم گهردد )   

ها  گیهاهی بها   ها  سمّی سديم و کلر در بافتبیش ا  لد يین

غلظههت کههم پتاسههیم و کلتههیم، غشههاها  سههلیلی را ناپايههدار و 
 & Grattanدههد ) حهت تهأثیر قهرار مهی    ها را تنفیذپذير  آن

Grieve, 1992   اين تغییرا  در نفیذپذير  غشاء سهلیلی بهه .)
ههها  سههمّی باعههل ا ههتالل در فرآينههدها   علههت وجههید يههین

(. Shahid et al., 2012وههید )فیزيیلههیژيکی موتلههف مههی
هها  متحمهل   ها  سمّی در گیاهان و ژنیتیه  مديريت اين يین

ضهمین  وده و ادامه لیا  گیهاه را ت میجب لفظ پايدار  غشاء 
بیدن وا ص پايدار  غشاء در بر ی کند. در اين مطالعه بارمی

ها  مهديريت نمهک در   ها  اين مطالعه، وجید مکانیتمژنیتی 
هها را نتههت بهه    دهد که دامنه تحمل آنگیاه نوید را نشان می
 برد.تنش ویر  بار می

 
 درصد 26تا  50دسی در دامنه بقای های مختلف نخود سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپ کلرید dSm12-1اثر تنش شوری  -3جدول 

Table 3. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in the survival 

range of 50-26% 
 

 ژنوتيپ

MCC 

 درصد بقاء
Survival 

 درصد
(%) 

مرحله 

 رشدی

Growth  

stage 

 ارتفاع بوته

Plant 

height  

 سانتی متر

(cm) 

تعداد شاخه 

 فرعی

No. of 

lateral 

branches 

برگ باقی 

 مانده

Remained 

leaves 

 درصد

(%) 

برگ 

 کردهریزش

Shed 

leaves 

 درصد

(%) 

شاخص 

پایداری 

 غشاء

MSI 

 درصد

(%) 

 غلظت سدیم

Na  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

 غلظت پتاسيم

K  

گرم در ميلی

گرم ماده 

 خشک

(mg.g-1dw) 

نسبت 

سدیم به 

 پتاسيم

Na/K 

 ماده خشک

Dry weight  

 گرم بوتهميلی

(mg.plant-1) 

212 50 1 15 2 45 55 9 51 33 1.57 435 

438 50 1 23 3 32 68 10 8 41 0.20 309 
452 50 1 18 2 49 51 4 49 39 1.25 357 

382 47 3 20 2 63 37 35 37 30 1.22 365 

424 47 1 25 3 35 65 19 9 27 0.33 341 

45 45 1 36 3 44 56 38 22 55 0.41 757 

379 42 3 17 2 43 57 21 37 34 1.09 316 

39 40 1 36 3 38 62 24 26 56 0.46 702 
40 40 1 29 4 39 61 42 33 55 0.61 444 

307 40 3 19 2 51 49 6 45 38 1.21 289 

401 40 3 20 2 40 60 12 39 34 1.14 442 
349 39 1 24 2 21 79 20 9 34 0.28 365 

198 38 5 20 2 45 55 17 42 32 1.29 342 

246 38 1 16 1 23 77 4 32 31 1.05 689 
509 38 1 19 1 54 46 37 25 32 0.77 432 

680 38 1 17 1 62 38 0 39 32 1.22 280 

516 36 2 18 2 52 48 0 21 32 0.66 331 
536 36 3 22 2 40 60 1 40 29 1.38 396 

99 35 1 24 2 22 78 37 12 39 0.30 251 

389 32 3 23 2 66 34 5 40 33 1.22 617 
540 31 1 20 2 36 64 21 43 31 1.44 480 

514 30 1 17 2 28 72 4 27 34 0.80 333 

376 28 3 24 3 40 60 46 39 34 1.17 419 
872 27 1 23 2 36 64 10 11 40 0.29 245 

280 26 5 26 2 60 40 24 29 32 0.91 324 

322 26 3 22 2 47 53 38 32 35 0.91 301 

LSD0.05 4 0.003 3 1 14 14 10 9 13 0.30 87 

Genotypes ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV 12 0.2 16 30 57 21 99 40 108 24 23 

MCC : غالف دهی. 5: ابتدا  غالف دهی، 4: گلدهی، 3: ابتدا  گلدهی، 2: قهل ا  گلدهی، 1: بانک بذر نوید مشهد، مرالل رود :RWC ،محتیا  نتهی آب برگ :MSI  ،وا ص پايدار  غشهاء :LSD  لهداقل :

 ییرا تغ: ضريب CVمال يک درصد، دار در سطح الت: معنی**دار در سطح التمال پنج درصد، ا تالف معنی
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane 

Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation 
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غلظت عناصر سديم و پتاسیم و همهنهین نتههت سهديم بهه     
 dSm12-1ها  نوید تیه  دسهی در تهنش وهیر      پتاسیم ژنیتی 
بررسهی   (.4و  3، 2، 1)جهدول   دار  بها ههم داوهتند   تفاو  معنهی 

هها  موتلهف بقهاء    در دامنهمیانگین غلظت عناصر سديم و پتاسیم 
لاکی ا  کاهش مقدار سديم و افهزايش مقهدار پتاسهیم بها افهزايش      
درصد بقاء بید؛ با اين وجید تفاو  بین میان مقدار سديم در دامنهه  

الهف(. نتههت   -4ناچیز بید )وهکل   درصد 75-51و  100-76بقا  
سديم به پتاسیم نیز متأثر ا  غلظت ههر يهک ا  عناصهر بها افهزايش      

ب(. بررسی همهتهتگی بهین   -4د بقاء کاهش پیدا کرد )وکل درص
صفا  میرد مطالعه با يکديگر نشان داد که غلظت سديم بها درصهد   

، غلظهت پتاسهیم و   (2r=-50/0**دار )همهتهتگی منفهی معنهی   بقاء 
و نتههت   (2r=26/0**)دار درصد بقهاء همهتهتگی م ههت و معنهی    

دار  و معنهی سديم به پتاسهیم بها درصهد بقهاء همهتهتگی منفهی       
(**56/0-=2r)  (. همهنین اثهرا  منفهی سهديم بهر     5دارند )جدول

ارتفاع بیته و درصد برگ باقی مانهده و اثهر م ههت پتاسهیم بهر ايهن       
 (.5ها کامالً مشهید بید )جدول ويژگی

 
های های نخود دسی در دامنهدر ژنوتيپ)الف( و نسبت سدیم به پتاسيم اندام هوایی )ب(  متوسط سدیم و پتاسيم اندام هوایی -5شکل 

 کلرید سدیم dSm12-1مختلف بقاء، چهار هفته پس از اعمال تنش شوری 
Fig. 5. Concentration of Na and K (A) and Na/K (B) in chickpea genotypes in different survival ranges,  

four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity 

 

تهیان ا  راهکارهها  موتلفهی    یمبرا  مقابله مشکل ویر  
جهت افزايش تحمل به وهیر  يکهی ا     اصالح گیاه استفاده کرد.

ها  ممکن اسهت کهه ا  بتهیار  جهها      ترين روشیناناطمقابل
 است. برا  بههید تیانايی رود محصهیر   راعهی در   مطالعه قابل

هايی تحمهل بهه وهیر  در     او ویر، ونا ت صفا  و مکانیتم
(. Roy et al., 2011ها  متحمل ضرور  اسهت ) ارقام و ژنیتی 

، متهمیمیت  دسهتره قابهل دادن آب دسهت تحت تنش ویر ، ا 
وهید؛  ناوی ا  سديم و عدم تعادل يینی باعل محدوديت رود می

کننهد.  ال میهايی برا  تحمل ویر  فعبنابراين گیاهان مکانیتم
ها   ياد  کمهید پتاسیم و سمیت سديم را دلیهل اصهلی   گزارش

محدوديت تیلید محصیر  کشهاور   در سراسهر جههان عنهیان     
تیانهد  مهی  (. پتاسیمKao, 2011; Khan et al., 2009اند )کرده

یجهه تیانهايی   درنت ؛سهديم را در گیهاه کهاهش دههد     اثرا  تهنش 
بتته به تغذيه پتاسیم است وا ود بهگیاهان برا  تحمل ویر  

(Horie et al., 2009  در اين مطالعه افزايش مقدار پتاسهیم در .)
ها  نوید تی  دسی میجهب افهزايش درصهد    اندام هیايی ژنیتی 

ههها گرديههد. همهنههین همهتههتگی بههین صههفا  نیههز    بقهها  آن
يیدکننده اثر م هت پتاسیم برا  مقابله با تنش وهیر  بهید. در   تأ

نتههت سهديم    ،يی که درصد بقا  بارتر  داوتندهااغلب ژنیتی 
  در رابطهه بها کهاهش    اماللظهه قابلو تنیع  به پتاسیم پايین بید

هها  موتلهف   جذب سديم و افزايش جهذب پتاسهیم در ژنیتیه    
   مشاهده ود.

ههها و و ن  شههک انههدام هههیايی برآينههد تمههامی مکانیتههم 
شک اندام فرايندها  گیاه در طیل دوره رود است. میزان ماده  

 dSm12-1ها  نوید تی  دسی تحت تنش ویر  هیايی ژنیتی 
(. بررسهی میهزان   4و  3، 2، 1دار  داوهت )جهدول   تفاو  معنی

هها  موتلهف بقهاء در وهرايط     ماده  شک اندام هیايی در دامنهه 
میهزان تیلیهد    ،تنش ویر  نشان داد که با افهزايش درصهد بقهاء   

 25-0اده  شک ا  بقا  (. میزان افزايش م6افزايش يافت )وکل 
و  24، 16درصد به ترتیب  100-76و  75-51، 26-50درصد به 

ها  نوید (. در میان ژنیتی 6درصد افزايش نشان داد )وکل  38
، MCC4 ،MCC43 ،MCC22مههیرد مطالعههه، وههش ژنیتیهه   

MCC49 ،MCC59  وMCC85  100، 76، 67بههه ترتیههب بهها ،
ندام هیايی را در میهان  درصد بقاء بیشترين و ن ا 85و  100، 75

(. بررسی همهتتگی بهین و ن  2و  1ها دارا بیدند )جدول ژنیتی 
جهز  هها  میرد مطالعه نشان داد که ب شک اندام هیايی با ويژگی

و غلظهت سهديم انهدام ههیايی و نتههت       کهرده ريزشدرصد برگ 
م، ساير صفا  میرد بررسهی همهتهتگی م ههت و    یسديم به پتاس

ههها ارتفههاع بیتههه بیشههترين  و در میههان آن دار  داوههتندمعنههی
 (.5را دارا بید )جدول  (2r=66/0**همهتتگی )
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 تا صفر درصد 25سی در دامنه بقای های مختلف نخود دکلرید سدیم بر صفات موردبررسی در ژنوتيپ dSm12-1اثر تنش شوری  -4جدول 
Table 4. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) sodium chloride on studied traits in different chickpea genotypes in 

the survival range from 25 to 0% 
 

 ژنوتيپ

MCC 

 درصد بقاء
Survival 

 درصد
(%) 

مرحله 
 رشدی

Growth  
stage 

 ارتفاع بوته
Plant height  

 سانتی متر

(cm) 

تعداد شاخه 
 فرعی

No. of 
lateral 

branches 

برگ باقی 
ندهما  

Remained 
leaves 

 (%) 

برگ 
کردهریزش  

Shed 
leaves 
 (%) 

شاخص 
پایداری 

 غشاء

MSI 
 (%) 

 غلظت سدیم

Na  

گرم در ميلی
 گرم ماده خشک
(mg.g-1dw) 

 غلظت پتاسيم

K  

 گرم در گرمميلی
 ماده خشک

(mg.g-1dw) 

 نسبت
سدیم 

به 
مپتاسي  

Na/K 

 ماده خشک
Dry weight  

هگرم بوتميلی  

(mg.plant-1) 

534 25 1 15 2 19 81 0 40 31 1.33 286 
560 25 5 22 3 37 63 9 42 28 1.54 439 
410 24 3 19 2 50 50 0 40 34 1.16 539 
567 24 3 21 2 38 62 12 30 32 0.93 373 
328 22 1 28 2 33 67 7 9 34 0.27 514 
148 21 1 16 2 53 47 0 34 32 1.08 308 
159 21 1 20 2 46 54 8 37 34 1.08 362 
265 20 1 15 2 12 88 0 38 19 1.93 256 
549 20 5 21 2 30 70 12 94 67 1.60 446 
237 19 3 17 2 18 82 0 59 26 2.25 162 
515 14 3 18 1 12 88 0 50 29 1.70 139 
101 13 3 16 2 47 53 0 31 37 0.82 308 
455 13 1 14 1 19 81 0 48 31 1.59 260 
564 13 1 21 2 20 80 0 45 31 1.46 505 
548 12 3 19 1 27 73 0 40 37 1.07 429 
416 11 1 22 2 38 63 17 42 35 1.20 498 
554 11 1 19 1 10 90 0 74 32 2.36 263 
666 11 1 17 1 26 74 11 44 47 1.12 242 
196 9 1 19 2 14 86 0 48 33 1.54 322 
205 9 1 25 2 10 90 0 41 30 1.39 365 
194 7 1 26 2 0 100 0 38 31 1.22 511 
377 7 1 26 1 16 84 0 35 39 0.91 463 
199 6 1 23 2 8 92 0 38 31 1.25 456 
576 6 3 18 1 8 92 0 50 36 1.38 435 
388 5 3 25 1 14 86 0 30 31 0.99 411 
406 5 3 24 2 7 93 0 38 33 1.15 677 
876 5 1 19 1 46 54 5 11 23 0.49 139 
125 0 1 8 1 0 100 0 52 30 1.72 225 
195 0 1 10 2 0 100 0 41 28 1.48 219 
335 0 1 24 2 0 100 0 36 26 1.47 425 
385 0 1 17 1 0 100 0 38 31 1.22 292 
408 0 1 15 1 0 100 0 49 28 1.78 218 
411 0 1 18 1 0 100 0 44 31 1.52 267 
418 0 1 8 1 0 100 0 37 36 1.03 443 
428 0 1 8 1 0 100 0 44 34 1.26 467 
431 0 1 8 1 0 100 0 45 34 1.34 437 
433 0 1 8 1 0 100 0 39 31 1.29 320 
435 0 1 8 1 0 100 0 61 24 2.60 372 
437 0 1 8 1 0 100 0 69 27 2.60 234 
439 0 1 8 1 0 100 0 45 27 1.43 398 
451 0 1 8 1 0 100 0 71 21 3.38 197 
504 0 1 14 1 0 100 0 47 31 1.51 288 
517 0 1 9 1 0 100 0 42 31 1.34 305 
532 0 1 9 1 0 100 0 44 28 1.55 310 
535 0 1 11 1 0 100 0 39 36 1.06 381 
553 0 1 12 1 0 100 0 61 43 1.49 457 
555 0 1 16 1 0 100 0 39 24 1.97 325 
580 0 1 15 1 0 100 0 40 26 1.54 375 
584 0 1 15 1 0 100 0 41 34 1.22 404 
585 0 1 15 1 0 100 0 42 30 1.37 479 
600 0 1 18 1 0 100 0 56 36 1.58 589 
601 0 1 12 1 0 100 0 48 33 1.52 294 
603 0 1 15 1 0 100 0 35 25 1.37 279 
607 0 1 13 1 0 100 0 47 30 1.57 345 
609 0 1 16 1 0 100 0 57 25 2.33 411 
615 0 1 13 1 0 100 0 33 26 1.32 305 
629 0 1 15 1 0 100 0 43 33 1.27 396 
631 0 1 18 1 0 100 0 39 31 1.30 303 
632 0 1 14 1 0 100 0 38 26 1.47 312 
633 0 1 15 1 0 100 0 51 36 1.44 438 
634 0 1 14 1 0 100 0 41 30 1.34 295 
661 0 1 13 1 0 100 0 47 27 1.78 253 
672 0 1 15 1 0 100 0 47 29 1.59 258 
675 0 1 7 1 0 100 0 52 21 2.36 97 
677 0 1 13 1 0 100 0 58 35 1.67 304 
678 0 1 10 1 0 100 0 61 25 2.42 201 
690 0 1 16 1 0 100 0 49 29 1.72 348 
710 0 1 11 1 0 100 0 42 31 1.36 193 
711 0 1 11 1 0 100 0 32 27 1.21 160 
713 0 1 8 1 0 100 0 37 12 2.99 44 

LSD0.05 4 0.003 3 1 14 14 10 9 13 0.30 87 
Genotypes ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV% 12 0.2 16 30 57 21 99 40 108 24 23 

MCC : غالف دهی. 5ف دهی، : ابتدا  غال4: گلدهی، 3: ابتدا  گلدهی، 2: قهل ا  گلدهی، 1: بانک بذر نوید مشهد، مرالل رود :RWC ،محتیا  نتهی آب برگ :MSI ،وا ص پايدار  غشاء :LSD دار در سهطح التمهال   : لداقل ا تالف معنهی

 ییرا تغ: ضريب CVدار در سطح التمال يک درصد، : معنی**پنج درصد، 
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane Stability Index, LSD: Least 

Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation 



 

215 

 205-220، صفحه 1400، سال1، شمارة12سال)دوره(/ ايرانهاي حبوبات پژوهش .../ارزیابی تحمل به شوری ؛نباتی و همکاران

 
 

340

406

445

551

0

100

200

300

400

500

600

0-25 26-50 51-75 76-100

S
h

o
o

t 
d

r
y

 w
e
ig

h
t 

(m
g

.p
la

n
t-1

)

Survival  range (%) 
 های مختلف بقاء، خود تيپ دسی در دامنههای نمتوسط وزن اندام هوایی ژنوتيپ -6شکل 

 کلرید سدیم dSm12-1چهار هفته پس از اعمال تنش شوری 
Fig. 6. Biomass of chickpea genotypes in different survival ranges, four weeks after imposing12dSm-1 NaCl salinity 

 

ههها  فیزيیلههیژيکی و بییوههیمیايی در گیاهههان مکانیتههم
ههايی بها غلظهت بهار      ماندن در  هاو فی به منظیر  ندهموتل

هها  اصهلی وهامل،    نمک تیسهعه پیهدا کهرده اسهت. مکانیتهم     
ها، جذب و انتقال يین، سنتز هیمیستا   يینی و جايگزار  يین

سها    هها  سها گار، فعهال   ها  يینی و محلهیل کنندهمحافظت
یدانت، ها  آنتی اکتها  آنتی اکتیدانت و سا ت ترکیبآنزيم

ها، تیلید اکتید نیتريک و نیسانا  هیرمینی کهه  آمینسنتز پلی
 & Guptaوید )ها تنها به اين میارد محدود نمیالهته مکانیتم

Huang, 2014يافتهه در  (. بدون ترديد هرگینه مکانیتم تیسعه
هها  محیطهی ا  جملهه وهیر      گیاهان بهرا  مقابلهه بها تهنش    

دارد. در گیاههان تحهت تهنش     ی برا  گیاه بهه همهراه  يهاهزينه

ویر  میاد پرورده و انهرژ  تیلیهد  در گیهاه صهرف مهديريت      
گردد که در نهايت با کاهش میزان رود و تیلیهد بهرو    تنش می
هها  موتلهف گیهاهی    کند. اين میزان کهاهش در گینهه  پیدا می

 Munnsکنهد ) ها را بیان مهی متفاو  بیده که میزان تحمل آن

& Gilliham, 2015 .)     در اين مطالعهه دامنهه بقهاء متنهیع در
ها  نوید تی  دسی و تیلید مهاده  شهک متفهاو  در    ژنیتی 

هها  ورايط تنش ویر  يکتان نشان داد که بر هی ا  مکانیتهم  
در اين گیاه برا  تحمل به ویر  وجید دارد. الهته ا  اين نکتهه  
نهايد غافل ود که لهیبا  گیاههان متحمهل بهه تهنش وهیر       

تیانهد در  براين وجید تنیع در تحمل بهه وهیر  مهی   بنا ،نیتتند
 اصالح برا  ورايط ویر امیدبوش باود.

 

 کلرید سدیم dSm12-1نخود دسی تحث تأثير تنش شوری  ژنوتيپ 140گيری شده در ضرایب همبستگی صفات اندازه -5جدول 

Table 5. Correlation coefficients of studied traits in 140 chickpea genotypes under sodium chloride salt stress of 

12dSm-1 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Survival% 1 درصد بقاء 1
          

 Growth stage 0.27** 1 مرلله رود  2
         

 Plant height  0.59** 0.26** 1 ارتفاع بیته 3
        

 No. Of lateral branches 0.59** 0.23** 0.61** 1 تعداد وا ه فرعی 4
       

ماندهبرگ باقی 5  Remained leaves% 0.66** 0.40** 0.42** 0.47** 1 
      

کردهريزشبرگ  6  Shed leaves% -0.66** -0.40** -0.42** -0.47** -1.00** 1 
     

 MSI 0.54** 0.12** 0.50** 0.47** 0.40** -0.40** 1 وا ص پايدار  غشاء 7
    

 Na -0.50** 0.02ns -0.44** -0.42** -0.35** 0.35** -0.37** 1 سديم 8
   

 K 0.26** 0.09ns 0.35** 0.28** 0.19** -0.19** 0.41** 0.01 1 پتاسیم 9
  

اسیمنتهت سديم به پت 10  Na/K -0.56** -0.08ns -0.57** -0.51** -0.42** 0.42** -0.46** 0.80** -0.38** 1 
 

 Dry weight 0.40** 0.20** 0.66** 0.44** 0.21** -0.21** 0.31** -0.24** 0.34** -0.41** 1 و ن  شک 11

ns  درصد 1 التمال دار در سطحیمعندار و غیرمعنی بیبه ترت :**و 
ns and **: Non-significant and significant in probability levels of 1%, respectively 
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 گيرینتيجه
ها  موتلف بررسی تحمل به ویر  ژنیتی طیر  کلی به

ا  در بههین نوههید دسههی نشههان داد کههه تنههیع قابههل ماللظههه 
ها  موتلف وجید دارد. بررسی همهتتگی بهین صهفا    ژنیتی 

ماندن در ورايط ویر ارتههاط م هتهی و   نشان داد که بقاء و  نده
ها  گیاه داوت که اين امر وابتته بهه لفهظ   قی  با لفظ برگ

شاء و کاهش ورود سهديم بهه دا هل گیهاه اسهت. بهر       پايدار  غ
هها  دارا   اساه اطالعا  میجید، امکهان اسهتفاده ا  ژنیتیه    

ها  تحمل به ویر  جهت اصالح برا  تنش ویر  و مکانیتم
ها  نوید دسی بهرا  وهرايط تهنش    گزينی ژنیتی همهنین به

پذير است. در نهايهت بهر اسهاه نتهايج ايهن      ویر  ماليم امکان
، MCC18 ،MCC22 ،MCC29ههههها  عههههه ژنیتیهههه مطال

MCC59 ،MCC136  وMCC430  درصد بقاء تحمل  100با
 مناسهی نتهت به تنش ویر  داوتند.
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Introduction 
The agricultural sector needs to reduce the use of freshwaters and using low quality waters instead of 

increasing demand for domestic and industrial water uses, along with the reduction of groundwater level. 
Therefore, using saline water in the future for agricultural production is unavoidable. The soil fertility has 
been reduced due to decreasing the quality of water resources and increasing salinity in agriculture lands. 
Saline water and saline soil contain high concentrations of salts such as calcium sulfate and sodium 
carbonate, although sodium chloride is the dominant salt. Salt stress affects various physiological and 
metabolic processes in plant and may eventually impede crop production depending on the extent and 
severity of the stress. In the early stages, a high concentration of solutes present in the soil brings about 
osmotic stress which reduces the capacity of root systems to absorb water and, that start the loss of leaves 
water. This is accompanied by ion-specific effects that cause the accumulation of toxic concentration of Na+ 
and Cl− in the cells, which manifest in the form of chlorosis and necrosis. Planting legumes in saline soil is 
important for conservation of sustainability of production. However, legumes, including chickpea, show low-
salinity tolerance and loss yield in saline conditions. To permit crop growth on natural saline soils 
considerable enhancement of salinity tolerance could be required for the chickpea which is a relatively salt 
sensitive legume. Therefore, identification and introduction of salt tolerated chickpea cultivars help 
sustainable crop production in moderate saline areas. 

 

Materials and Methods 
This study was carried out under hydroponic conditions in the greenhouse of Research Center for Plant 

Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. The experiment was conducted as a completely randomized 
design with three replications to evaluate salinity tolerance of 140 Deci-type chickpea genotypes during 
seedling stage in a salinity level of 12 dSm-1 NaCl. Hoagland solution had been used in the sand culture 
method. Recirculating nutrient system was applied, nutrient solution was replaced weekly and salinity of 
nutrient solution was adjusted daily, but no acidity adjustments were made in the Hoagland solution. Four 
weeks after salinity application, growth stages, height plant, branch number, survival percentage, remained 
leaves, shed leaves, membrane stability index, sodium and potassium concentration were measured. 

 

Results and Discussion 
Results indicated that survival percentage of 21 genotypes was more than 76% among which, six 

genotypes of MCC18 ، MCC22 ، MCC29 ، MCC59 ، MCC136 and MCC430 showed 100% survival. In the 

survival range of 76-100, 51-75, 26-50 and 0-25%, 43, 57, 42 and 16 percent of genotypes were in the post-
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flowering stages, respectively. Plant height increased with increasing survival range, so that the genotypes in 
the survival range of 76-100% were 4, 5 and 12 cm higher than the survival range of 51-75, 26-50 and 0-
25%, respectively. The highest plant was observed in MCC59 genotype with 100% survival range. The 
lowest number of branches per plant was observed in the 0-25% survival range. With increasing survival 
range percentage of shed leaves decreased and the percentage of remained leaves increased. The same 
percentage of shed leaves and the remained leaves were observed in the survival range of 76-100% and 51-
75%. In three survival range 76-100%, 51-75%, and% 26-50, the shed leaves were about 50%. The highest 
percentage of remained leaves (73%) was observed in MCC177 genotype with 75% survival. The membrane 
stability index increased with raise up survival range. There were no difference in survival range of 26-50 
and 51-75% in membrane stability index, but in the survival range of 76-100%, membrane stability 6% 
increased compared to the two previous survival ranges. The highest membrane stability index observed at 
MCC34 (53%) and MCC179 (52%) with 85%, 51% survival, respectively. However, among genotypes in 
100% survival some genotypes, such as MCC29 and MCC136, had a relatively low membrane stability 
index. With rising up survival range, sodium concentration decreased and potassium increased. Sodium to 
potassium ratio was also decreased with increasing survival range. Dry matter productions per plant 
increased with improving survival range. Dry matter from 0-25% to 26-50%, 51-75% and 76-100% survival 
range, increased 16%, 24%, and 38%, respectively. MCC4, MCC43, MCC22, MCC49, MCC59 and MCC85 
had the highest dry matter productions. 

 

Conclusion 
The correlation between traits showed the positive correlation between survivals and remained leaves 

which is depended on maintaining membrane stability and decreasing sodium uptake in plant. Based on this 
information, chickpea genotypes have salt tolerance mechanisms and it is possible to use these genotypes for 
breeding programs for moderate salinity stress conditions. 
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