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چكيده
به منظور ارایابی اثرات تنش شوری بر ویژگیهای رش ی دو رقم ایتون ‘ارد ʻو ‘میشن ʻآامایشی طی سکالهکای  1393-94بکا پکنج
سطح شوری کلری س یم (صفر  12 8 4و  16دسیایمن

بر متر) در محیط کشت ب ون خاک در گل اره پژوهشی مرککز تحقیقکات

کشاوای و منابع طبیعی استان تهران ارجام گردی  .در این آامایش اثر شوری بر کلیه صفات رش ی در هر دو رقم مورد مقایسه معنی-
دار بود به گورهای که وان خشآ ار ام هوایی و ریشه رسبت وان خشآ ار ام هوایی به ریشه طکول شاخسکاره لاصکله میکان گکره
سطح برگ سبزینه برگ تع اد برگ محتوای رسبی آم برگ شاخ

تحمل به شوری شاخساره و ریشه به طور معنکیداری ککاهش

یالت .ضمن آن که کاهش صفات لوق در رقم ‘ارد ʻبیشتر بود و این رقم بیشتر تحت تثثیر شوری قرار گرلت .وان خشآ ساقه برگ
و ریشه در سطح شوری  16دسیایمن

بر متر بهترتیب  80 80و  69درص رسبت به تیمار شاه ککاهش معنکیدار رشکان دادرک  .بکا

الزایش سطح شوری نلظت س یم و رسبت س یم به پتاسیم در برگ هر دو رقم الزایش و نلظت پتاسیم کاهش یالت .الکزایش سک یم
و کاهش پتاسیم برگ در رقم ʻارد ʻبیشتر بود .وان خشآ ار ام هوایی ریز تحت تثثیر نلظت س یم و پتاسیم برگ قرار گرلت به گوره
ای که همبستگی معنیداری بین وان خشآ ار ام هوایی با نلظت س یم برگ نلظت پتاسیم بکرگ و رسکبت سک یم بکه پتاسکیم بکرگ
مشاه ه گردی  .با ارایابی شاخ

های لوق رتیجهگیری ش که رقم ‘میشن ʻدر مقایسه با رقم ‘ارد ʻتحمل بیشکتری رسکبت بکه شکوری

دارد.
كلیدواژهها :تنش شوری رش رویشی ایتون رسبت س یم به پتاسیم

* رویسن ه مسئول

Email: agolchin2011@yahoo.com
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 .1مقدمه

وان خشآ برگ و سطح برگ در هر سه رقم می شود امکا

شوری خاک بکه د یکل الکزایش رواالکزون آن در اراضکی

این کاهش در رقم ‘ارد ʻبیشتر بکود [ .]35در صکورتیککه

جهان مورد توجه ایادی واقع ش ه است [ .]38 6بکیش اا

رتایج تحقی دیگری در مورد مقایسه اثر شوری روی چهار
3

 800میلیون هیتار اا اراضی موجود در سراسر جهان تحت

رقم ایتکون (‘ارد‘ ʻکنسکروا یاʻ

تثثیر شوری واقع ش هار که این میزان معکادل  6درصک اا

رشان داد که ارقام ‘میشکن ʻو ‘ارد ʻمکاده خشکآ بیشکتری

مسالت اراضی جهان میباش [.]37 27

رسبت به ارقام ‘مارزاریال ʻو ‘کنسروا یا ʻتو ی میکنن [.]19

تحمل به شوری درختان میوه را میتوان بکا اسکتفاده اا

‘مکارزاریال ʻو ‘میشکن)ʻ

در بررسی اثر سه سطح شوری ( 8 4و  12دسیایمن

بر

ارواع پایههای متحمل به شکوری الکزایش داد [ .]43ایتکون

متککر) بککر صککفات رشکک ی دو رقککم ایتککون ‘روننککی ʻو

) (Olea europaea L.در امکره درختکان ریمکه متحمکل بکه

‘کوروراییی 4ʻمشک

شوری طبقهبن ی میشود و تا سطح شوری  150میلیمکول

تحمل به شوری بیشتری رسبت به رقم ‘روننی ʻبرخکوردار

کلرور س یم ریز به رش خود ادامکه مکیدهک [ .]42 36اا

است ضمن آن ککه شکوری باعکث ککاهش معنکیدار وان

طرا دیگر میزان کاهش رش درختان میوه اا جمله ایتون

خشآ ار امهای هوایی و ریشه گردی [.]40

گردیک ککه رقکم ʻکرورکاییی ʼاا

در اثر شوری به ش ت وابسته به رقم و سطح شوری می-

رتایج تحقی دیگری در داخل کشور در خصکوص اثکر

باش [ .]19 5 3شوری خکاک بکه طکور مسکتقیم سیسکتم

تنش شوری روی دو رقم ایتون ‘ارد ʻو ‘روننی ʻتفکاوت

ریشه گیاه را تحت تثثیر خود قرار میده  .بنابراین ارت ام

آماری معنی داری را در خصوص وان خشکآ ارک ام هکای

پایههای مناسب در رکوالی متکثثر اا شکوری بکرای تو یک

هوایی و ریشه رشان ر اد درلا یکه وان خشکآ ریشکه و

پای ار میوه امری اجتنکامراپکذیر بکه رظکر مکیرسک [.]23

ار امهای هوایی در هر دو رقم تحکت تکثثیر تکنش شکوری

ویژگیهای رش ی درختان ایتون رظیکر رشک ریشکه وان

کاهش یالته بود و میزان سک یم بکرگ رقکم ʻارد ʻبیشکتر و

ار امهای هوایی طول ساقه سطح برگ و وان خشآ گیاه

مق ار پتاسیم آن کمتر اا رقم ‘روننی ʻبود .ضمناً با الزایش

در اثر تنش شوری تحت تکثثیر قکرار مکیگیررک و ککاهش

شوری رسبت س یم به پتاسیم در برگ الزایش یالکت ککه

مییابن [ .]43 22 11طی سالهای گذشته مطا عاتی چن

این الزایش در رقم ‘ارد ʻبیشتر بود [.]25 24
تحقیقات روی پنج رقم ایتون ‘مارزاریال‘ ʻکنسکروا یاʻ

در خصوص ارایابی اثرات تنش شکوری در داخکل کشکور

‘ارد‘ ʻلیشمی ʻو ‘دالو ی ʻریز رشکان داد ککه بکا الکزایش

صورت گرلته است.
اثرات سه سطح شوری صفر  40و  80میلیمول کلرور

شوری محیط کشکت وان خشکآ بکرگ سکاقه و ریشکه

س یم روی ایتون رقم ‘روننی ʻرشان داد ککه وان خشکآ

محتوای رسبی آم برگ سطح برگ کاهش یالتنک ضکمن

ساقه برگ و ریشه تحت تیمارهای شوری کاهش معنیدار

آنکه رقم ‘دالو ی ʻمتحملترین رقم به شوری شناخته ش

داشتن [ .]16رتایج پژوهش دیگری در مورد اثکر شکوری و

[.]35 21

ریتککرو ن بککر خصوصککیات سککه رقککم ایتککون (‘میشککنʻ

1

مطا عات ارجام ش ه در خارج اا کشور ریز رشاندهنک ه

‘مارزاریال 2ʻو ‘ارد )ʻریز رشان داد که شوری باعکث ککاهش

کاهش صفات رویشی ایتون اا جمله طکول سکاقه سکطح

1. Mission
2. Manzanilla

3. Conservalia
4. Koroneiki

دوره   18شماره   1بهار 1395
246

ارزیابی پاسخهای رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

برگ وان خشآ و طول ریشه با تنش شوری است [10 8

های م تلح به اثبات رسکی ه اسکت [ .]43ککاهش رسکبت

 .]33 11رتایج تحقیقات دیگری در مورد ارایابی تحمکل بکه

وان خشآ ار ام هوایی به وان خشآ ریشکه ریکز توسکط

شوری پنج رقم ایتکون در تکور

1

(‘چمال کی‘ ʻچتکوییʻ

2

محققان ایادی گزارد ش ه است [.]33 13 12 9

‘کرورییی‘ ʻآربیوئین 3ʻو ‘آربوسارا )ʻ4ریز رشان داد ککه وان

اگرچه تفاوت برخی اا ارقام تجاری ایتون رسکبت بکه

خشآ گیاه در اثر شوری کاهش یالت اما این ککاهش بکین

شوری مورد بررسی قرار گرلته اسکت و کی تکاکنون همکه

ارقام م تلح متفاوت بود [ .]17کاهش رش ار امهای گیکاه

ارقام تجاری اا رظر تحمل به شکوری مکورد بررسکی قکرار

ایتون به اا بین رلتن تعادل عناصر نذایی در بکرگ سکاقه و

رگرلتهار و در برخی موارد ریز رتایج لاصل با رتایج سایر

ریشه ایتون تحت تنش شوری رسکبت داده شک ه اسکت ککه

پژوهشگران مطابقت ر اشته است .ه ا اا ارجام پکژوهش
لاضر تعیین شاخ

رهایتاً به کاهش و توقح رش منتهی میگردد [.]12 10
طول شاخساره ج ی در تیمار  200میلکیمکول کلکرور

سادگی قابل ار ااهگیری باشن و بتوارن در مطا عات تحمل

س یم رسبت بکه تیمکار شکاه در اثکر شکوری  78درصک

به شوری به کار گرلته شور میباش .
-

کاهش رشان داد [ ]11و سطح برگ بیشتر اا سایر شاخ

مواد و روشها

های رش ی تحت تثثیر قرار گرلت [ .]3در همکین راسکتا
آامایش روی شش رقم ایتون ‘کروراییی‘ ʻماستوی ی

های رش ی تحمل به شوری ککه بکه

ʻ

در پژوهش لاضر پاسخهای رش ی ارقام ایتون ‘ارد 14ʻو

5

‘کاالماتا‘ 6ʻآمفیزی ‘ 7ʻکوتریییو 8ʻو ‘مگاریتییی 9ʻرشکان

‘میشن 15ʻرسبت به سطوح م تلح شوری راشکی اا کلریک

داد که اثر شوری راشی اا  200میلیمول کلری س یم روی

سکک یم ( )NaClدر گل ارککه تحقیقککاتی مرکککز تحقیقککات

سطح برگ ش ی تر اا اثر آن روی کل ماده خشآ

کشاورای و منابع طبیعی اسکتان تهکران بکا متوسکط دمکای

است [ .]10کاهش وان خشآ ایتون رقم ‘مارزاریال ʻریز به

لک اقل و لک اکثر  17و  37درجکه سکارتیگکراد در سککال

عنوان تابعی اا شوری محیط رش ریشه در بسکتر شکن بکه

 1393-94بررسی گردی  .ب ینمنظور رهالهای یآسا ه ارقام

اثبات رسی ه اسکت [ .]20رتکایج مشکابهی ریکز روی ارقکام

یاد ش ه که اا رظر ارتفاع و قطر سکاقه همگکن بودرک مکورد

ایتککون ‘ سکینو 10ʻو ‘باررئککا 11ʻمشککاه ه شک ه اسککت []12

استفاده قرار گرلتن  .قبل اا ارتقال رهکالهکا بکه محکیط کشکت

همچنکین کککاهش رشک ارقککام ‘چاکلیک ی‘ 12ʻمککارزاریال ʻو

پر یت (پر یت پودری و متوسط به رسبت یآ به یآ لجمی)

‘چور رو یا 13ʻدر شوری راشی اا منبع آم دریا بکا رسکبت-

در گل ان ریشه رهالها چن ین بار با آم شسته ش تکا خکاک

شاخ

اطراا ریشهها کامل ادوده شود .پک

اا ارتقکال رهکالهکا بکه

داخل گل انهای  10یتری لکاوی پر یکت آبیکاری آنهکا بکا

1. Chemlali
2. Chetoui
3. Arbequina
4. Arbosana
5. Mastoidis
6. Kalamata
7. Amphisis
8. Kothreiki
9. Megaritiki
10. Leccino
11. Barnea
12. Chaklidi
13. Chondrolia

محلول نذایی با رصح ق رت یوری محلکول نکذایی هوگلنک
صورت گرلت [ .]15رهالها بکه مک ت دو مکاه بک ون اعمکال
تیمارهای شوری آبیاری ش ر تا کامالً در گلک انهکا مسکتفر
شور  .اعمال تیمارهای شوری شامل شوریهای صفر 8 4
14. Olea europaea ʻZardʼ
15. Olea europaea ʻMissionʼ
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بر متر معادل صکفر  132 88 44و

مورد ار ااهگیری قرار گرلت .طول شاخساره ج ی و لاصله

 176میلیمول در یتر ( NaClسکاخت شکرکت سکیگما) اا

میارگرهها با استفاده اا خطککش ارک ااهگیکری و ثبکت شک .

 12و  16دسیایمن

1

محتوای رطوبت رسبی برگ ریز ار ااهگیری ش [.]23 5

طری ارحالل مقادیر مناسب کلرور س یم در محلول نذایی

شاخ

هوگلن به صورت ت ریجی اعمال گردی  .آبیاری گل انهکا

تحمل شاخساره و ریشه اا تقسکیم وان خشکآ

هر دو روا یآبار به گورهای ارجام میش که  20درص آم

شاخساره یا ریشه در شرایط تنش به وان خشآ شاخساره یا

آبیاری جهت شستشوی امالح اا طری اهیش خارج شکود

سبزینگی ریز

ریشه در شرایط شاه بهدست آم [ .]5شاخ
چهار ماه پ

تا سطح شوری بستر داخل گل ان ثابت بمار .

اا اعمال تیمارهای شکوری بکا اسکتفاده اا یکآ

آامایش به صکورت لاکتوریکل در قا کب طکرح آمکاری

دستگاه کلرولیلمتکر ( )SPAD 502, Minolta, Japanارک ااه-

بلوکهای کامل تصادلی با  10تیمار و چهکار تیکرار اجکرا

گیری گردی  .بر روی دادههای لاصل ابت ا تست ررمال بودن

ش  .اعمال تیمارهای شوری به م ت  21هفته ادامه داشکت

ارجام ش و پ

اا لصول اطمینکان اا ررمکال بکودن دادههکا

اا آن هر رهال به طور کامل اا بستر پر یت خکارج و

تجزیه واریار

بکا اسکتفاده اا آامکون  Fو رکرمالکزار آمکاری

وپ

ریشه آن با آم شسته ش  .سکپ

( MSTATCرس ه  )2/10ارجام ش و میارگینها با استفاده اا

هکر رهکالهکا بکه ریشکه

آامون چن دامنهای دارین مورد مقایسه قرار گرلتن .

شاخساره ج ی و برگ ج ی تفییآ و باللاصکله تکواین
گردی  .به منظور تعیین وان خشآ رهکالهکا هکر کک ام اا
بالتهای لوق دو بار با آم معمو ی و یآ بار با آم مقطر

نتايج و بحث

شسته ش و در آون در دمکای  60درجکه سکارتی گکراد بکه

رتایج تجزیه و تحلیل دادههای آامایش رشان داد که اثکرات

وان خشکآ آرهکا

اصلی رقم و شکوری روی کلیکه صکفات مکورد مطا عکه در

ار ااهگیری گردی  .ار ااهگیری نلظت سک یم و پتاسکیم در

سطح یآ درصک آمکاری معنکیدار اسکت .همچنکین اثکر

ماده خشآ برگ با استفاده اا روشهای رایج تجزیه شیمیایی

متقابل شوری و رقم در صفات سکطح بکرگ تعک اد بکرگ

بالتهای گیاهی مؤسسه تحقیقات خاک و آم کشور ارجکام

سکبزینگی

م ت  72ساعت خشآ گردیک  .سکپ

ج ی در رهال رطوبکت رسکبی بکرگ شکاخ
تحمل شاخسکاره شکاخ

ش ک [ .]2بککرای سککنجش سککطح بککرگ تع ک اد بککرگهککای

برگ شاخ

شاخسارههای ج ی شکمارد و سکطح آرهکا بکا اسکتفاده اا

نلظت س یم برگ و رسبت س یم به پتاسیم برگ معنکیدار

دستگاه ار ااهگیکری سکطح بکرگ ()Licor, Li-1300, USA

است (ج ولهای  2 1و .)3

جدول  .1مقایسه میانگین اثر رقم بر خصوصیات رشدی زیتون
وان خشآ

وان خشآ

برگهای ج ی

شاخسارههای

در رهال

ج ی در رهال

()g

()g

میشن

1/9a

1/60a

4/7a

ارد

1/2b

1/03b

3/1b

رقم

تحمکل ریشکه

1

رسبت وان

طول

خشآ ار ام

شاخسارههای

هوایی ج ی

ج ی

به ریشه

()cm
44/2a
33/7b

وان خشآ

وان خشآ

وان خشآ

ریشه در رهال

ار امهای هوایی

کل

()g

ج ی در رهال ()g

()g

3/1a

8/2a

0/74a

2/3b

5/4b

0/65b

)Leaf reletive water content (LRWC
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ادامه جدول  .1مقایسه میانگین اثر رقم بر خصوصیات رشدی زیتون
سطح بکرگ

لاصکککله
رقم

تعککک اد درصککککک

های ج یک

میارگره

شککککاخ

شکککاخ

درص

س یم بکه

بککککرگ رطوبککککت سکککبزینگی تحمککککککل تحمکککککل سککک یم پتاسیم

در رهکککککال

()cm

شککککاخ

درصکک

رسکککککبت

ج ی

()cm2

رسبی برگ

شاخساره

برگ

برگ

ریشه

پتاسککککیم

برگ

برگ

میشن

2/2a

234a

56a

84/4a

43/5a

0/64a

0/75a

0/73a

2/55a

0/38a

ارد

1/8b

156b

37b

81/3b

40/3b

0/45b

0/57b

1/25b

2/46a

0/69b

جدول  .2مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات رشدی زیتون
وان خشآ

وان خشآ

برگهای ج ی

شاخسارههای

در رهال

ج ی در رهال

()g

()g

0

2/80a

2/39a

5/8a

4

2/10b

1/83b

5/2a

3/94b

8

c

c

b

c

سطوح
شوری
()dS/m

1/63

وان خشآ
ریشه در رهال
()g

1/17

وان خشآ

وان

رسبت وان

طول

ار امهای هوایی

خشآ

خشآ ار ام

شاخسارههای

ج ی در رهال

کل

هوایی ج ی

ج ی

()g

()g

به ریشه

()cm

5/19a

10/99a

0/94a

63/1a

9/20b

0/78ab

52/2b

c

bc

c

4/0

2/81

6/81

0/70

37/3

12

0/82d

0/68d

2/7c

1/50d

4/25d

0/54c

25/7d

16

d

e

c

e

e

c

e

0/54

0/48

1/8

1/02

2/87

0/52

16/3

ادامه جدول  .2مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات رشد زیتون
سطح برگهای

سطوح

لاصله

شوری

میارگره

()dS/m

()cm

0

2/42a

378a

4

a

b

2/27

ج ی در
رهال
()cm2
270

رسبت

تع اد

درص

شاخ

شاخ

شاخ

درص

درص

برگ

رطوبت

سبزینگی

تحمل

تحمل

س یم

پتاسیم

ج ی

رسبی برگ

برگ

شاخساره

ریشه

برگ

برگ

85a

93/7a

52/3a

1a

1a

0/10e

3/54a

0/03e

b

b

b

b

d

63

88/3

48/0

b

0/75

b

0/83

d

0

/57

2/95

س یم به
پتاسیم
برگ
0/20

8

2/01b

174c

44c

82/8c

43/2c

0/53c

0/7c

1/02c

2/65c

0/40c

12

1/80c

97d

27d

77/2d

36/5d

0/28d

0/48d

1/51b

1/95d

0/79b

16

d

e

e

e

e

e

e

a

1/45e

1/54

54

14

72/0

29/6

اع ادی که لروا ارگلیسی مشابهی دارر تفاوت معنیدار آماری با هم ر ارر .
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0/18

0/32

1/76

a

1/24

محسن سیلسپور و همکاران

جدول  .3مقایسه میانگین اثر رقم و سطوح مختلف شوری بر خصوصیات رشد زیتون

رقم

میشن

ارد

سطوح

وان خشآ

وان خشآ

وان خشآ

شوری

برگهای ج ی

شاخساره ج ی

ریشه

()dS/m

() g

()g

()g

وان خشآ
ار ام هوایی

وان خشآ

رسبت وان ار ام

طول شاخساره

کل

هوایی ج ی به

ج ی

()g

وان ریشه

()cm

ج ی
()g

0

2/89a

2/57a

6/62a

5/47a

a

a

11/59

a

0/97

66

4

2/55ab

2/22a

6/00a

4/78a

11/28a

0/79ab

58a

8

2/17b

1/53b

5/00ab

3/71b

8/71bc

0/75abc

45b

12

d

c

cd

c

d

bcd

c

1/09

0/93

3/19

2/03

5/22

0/63

32

16

0/85d

0/72cd

2/61cd

1/57cd

4/18d

0/61bcd

20de

0

2/70a

2/20a

5/49ab

4/91a

10/40ab

0/92ab

60/25a

4

c

b

bc

b

ab

b

8

1/66

1/45

4/00

c

3/11

7/11

0/78

46/50

1/09d

0/82cd

3/00cd

1/92c

4/92d

0/64bcd

29/75cd

12

de

de

de

de

de

cd

de

16

0/24e

0/55

0/42

0/23f

2/30

1/09e

0/98

0/47e

3/28

1/56e

0/45

0/44d

19/50

12/75e

اع ادی که لروا ارگلیسی مشابهی دارر تفاوت معنیدار آماری با هم ر ارر .

ادامه جدول  .3اثر رقم و سطوح مختلف شوری بر میانگین خصوصیات رشد زیتون

رقم

میشن

ارد

سطوح

لاصله

شوری

میارگره

()dS/m

()cm

سطح

تع اد

رطوبت

شاخ

شاخ

شاخ

درص

درص

رسبت

برگ

برگ

رسبی

سبزینگی

تحمل

تحمل

س یم

پتاسیم

س یم به

ج ی

ج ی در

برگ

برگ

شاخساره

ریشه

برگ

برگ

پتاسیم

()cm2

رهال

()%

برگ

0

2/60a

391a

89/5a

93/0a

52/2a

4

b

c

c

b

b

8

2/40

332

76/7

90/2

49/5

1a
b

0/86

1a
a

0/94

0/11g

3/49a

0/03e

f

b

de

0/38

3/10

0/12

2/22c

223d

55/7d

84/5c

44/2d

0/68c

0/83ab

0/72e

2/70c

0/27d

12

d

e

138

f

d

f

d

cd

d

d

c

2/00

37/7

79/7

39/5

0/36

0/55

1/12

2/00

0/57

16

1/80e

85f

22/0g

74/5e

32/2g

0/28de

0/45d

1/32c

1/50e

0/90b

0

2/30bc

365b

81/30b

94/5a

52/5a

1a

1a

0/10g

3/60a

0/03e

4

cd

d

e

c

c

e

bc

d

2/15

207

49/75

86/5

46/5

c

0/63

bc

0/72

0/75

2/80

0/28

8

1/80e

126e

33/00f

81/2d

42/2e

0/38d

0/55cd

1/33c

2/60c

0/53c

12

1/60f

56g

16/00h

74/7e

33/5g

0/19ef

0/41d

1/90b

1/90d

1/02b

16

g

h

f

h

f

e

a

e

a

1/28

24

i

7/25

69/5

27/0

اع ادی که لروا ارگلیسی مشابهی دارر تفاوت معنیدار آماری با هم ر ارر .
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0/09

0/18

2/20

1/40

1/60

ارزیابی پاسخهای رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

وزن خشک اندامهای گياهی

هوایی ایتون به ریشه با در شرایط تنش شکوری اسکت .بکه

تنش شوری باعث ککاهش رشک گیکاه ایتکون شک و وان

عبارت دیگر وان خشآ ریشه کمتر اا وان خشآ ارک ام

خشآ برگ ساقه و ریشه را به طور معنیداری کاهش داد

هوایی در اثر شوری تثثیر میپذیرد [.]28 17 11

به طوری که این صفات در تیمار شوری  16دسکیایمکن

در امان وقوع تنش شوری توسعه برگ متوقح میشود

بر متر رسبت به تیمار شاه به ترتیب 80 80و  69درصک

درلا یکه جذم کربن همچنان در ل ود رزدیآ بکه مقکادیر

کاهش داشتن (ج ول  .)2مقایسه وان خشکآ ارک امهکای

شرایط طبیعی باقی میمار  .کربن اضالی تو ی شک ه ممیکن

گیاهی دو رقم ‘میشن ʻو ‘ارد ʻرشان داد که در هکر سکطحی

است ذخیره ش ه و برای تنظیم اسمزی به کار رود یا آنککه

اا شوری میزان ماده خشکآ تو یک ی رقکم ارد کمتکر بکود.

به توسعه رش ریشه اختصاص یاب [ .]27 1بنابراین رسبت

بنابراین میتوان چنکین رتیجکهگیکری ککرد ککه رقکم ‘ارد ʻاا

باالتر ریشه به ار امهای هوایی توارایی گیاه را برای الکزایش

تحمل به شوری کمتری در مقایسه با رقم ‘میشن ʻبرخکوردار

تحمل به خشیی و شوری بهبود میب ش  .به همکین د یکل

است (جک ول  .)3رتکایج تحقیقکات سکایر پژوهشکگران ریکز

انلب مت صصین لیزیو و ی این رسکبت را بکه عنکوان یکآ

دال ت بر کاهش وان خشآ ار امهای گیاهی ارقام ‘روننیʻ

معیار مناسب برای گزینش ارقام متحمل به تنش های شوری

و ‘کرورککاییی [40] ʻرقککم ‘رونن کی ]9[ ʻارقککام ‘مککارزاریالʻ

و خشیی معرلی کردهار [.]42 41 39 22 10 9

‘کنسروا یا‘ ʻدالکو ی‘ ʻارد ʻو ‘لیشکمی ]24 21[ ʻو رقکم
‘ارد ]5[ ʻتحت شرایط تنش شوری دارد که با رتایج لاصکل

طول شاخسارههای جديد و فاصله ميانگرهها

اا تحقی لاضر ککامالً مطابقکت دارد .ککاهش وان خشکآ

تثثیر شوری بر طول شاخسارههکا و لاصکله میکانگکرههکای

ار امهای گیاهی ایتون به د یل اثر سکمیت یکون سک یم و اا

ارقام مورد مقایسه رشان داد ککه در کلیکه سکطوح شکوری

بین رلتن تعادل عناصر نذایی در برگ سکاقه و ریشکه گیکاه

طول شاخسارهها و لاصله میانگرههای رقم ‘میشن ʻبیشکتر

مشاه ه ش ه است [.]39 18 17

اا رقم ‘ارد ʻاست که اا لساسکیت بیشکتر رقکم ‘ارد ʻبکه
شوری لیایت دارد (ج ول  .)3پیشتر ریز تغییکرات ایجکاد

نسبت وزن خشک اندام هوايی به وزن خشک ريشه

ش ه شاخسارهها توسط شوری راشی اا کلرور سک یم روی

رسبت وان خشآ ار امهای هکوایی بکه ریشکه بکا الکزایش

ارقکککام ‘ارد ʻو ‘روننکککی‘ ]26[ ʻارد‘ ]5[ ʻمکککارزاریالʻ

شوری محیط کشت به طور معنیداری ککاهش یالکت و اا

‘کنسروا یا‘ ʻدالکو ی‘ ʻارد ʻو ‘لیشکمی ]35 34[ ʻمکورد

 0/94در تیمککار شککاه بککه  0/52در تیمککار شککوری 16

مطا عه قرار گرلته بود و در کلیه ارقام طول ساقه اصکلی و

بر متر رسی که رشان اا ککاهش  44درصک ی

لاصله میانگرهها کاهش یالتن که بکا رتکایج ایکن پکژوهش

دسیایمن

رسبت بکه تیمکار شکاه دارد (جک ول  .)2ایکن رسکبت در

مطابقت داشت.

سطوح م تلح شوری در رقم ‘ارد ʻکمتر اا رقم ‘میشکنʻ

بود و ی اختالا ارقام اا این رظر معنکیدار ربکود (جک ول

سطح برگ و تعداد برگ

 .)3تحت تنش شوری وان ار امهای هوایی در مقایسه بکا

شوری اثر معنیداری بر میکزان سکطح و تعک اد بکرگهکای

ریشه به مق ار بیشتری کاهش مکییابک و رتکایج تحقیقکات

ج ی در ارقام ایتون مورد مطا عه داشکت .سکطح و تعک اد

سایر پژوهشگران ریز مؤی کاهش رسبت وان خشآ ارک ام

برگها در اثر تنش شوری به ش ت کاهش یالت و اا 378
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سارتیمتر مربع در تیمار شاه به  54سارتیمتر مربع در تیمار

در کلیه سطوح شوری کاهش محتوای رسکبی آم بکرگ

بر متر رسی که  85/7درص کاهش رسکبت

سبزینگی برگ در رقم ‘ارد ʻبیشتر اا رقم ‘میشنʻ

 16دسیایمن

و شاخ

به تیمار شاه را رشان میده  .تع اد برگهای ج ی ریکز اا

بود که دال ت بر لساسیت بیشتر رقم ‘ارد ʻرسبت به شوری

 85ع د در تیمار شاه به  14ع د در تیمار  16دسیایمن

است (ج ول  .)3کاهش محتوای رسبی رطوبت برگ تحکت

بر متر رسی که رشاندهن ه  83درص کاهش اسکت (جک ول

تنش شوری دررتیجه الزایش محک ودیت دسترسکی بکه آم

 .)2در کلیه سطوح شوری کاهش سطح و تع اد بکرگهکای

جهت لرآین توسعه سکلو ی بکوده و ایکن امکر رشکاندهنک ه

ج ی در رقم ‘ارد ʻبیشتر اا رقم ‘میشن ʻبود که دال کت بکر

کاهش تور سار

سکلول مکیباشک [ .]14ککاهش محتکوای

لساسیت رقم ‘ارد ʻرسبت به شوری دارد (ج ول .)3

رسبی آم برگ گیاه ایتون تحکت شکرایط تکنش شکوری در
پژوهشهای دیگری ریز گزارد ش ه است [.]35 10

شوری باعث کاهش معنیدار سطح برگ ایتون میشود

در اثر شوری سطوح اتیلن در گیکاه الکزایش یالتکه در

[ ]39 19 17 10کاهش سطح برگ میتوار به سه د یکل
کاهش ار ااه تآتآ برگها کاهش تو ی برگهای ج ی

رتیجه سبزینه گیاه به د یل لعا یت آرزیم کلرولیالا ککاهش

و رهایتاً ریزد برگهای پیر باش [ .]8کاهش سرعت رش

چشمگیری پیک ا مکیکنک  .همچنکین گورکههکای واکنشکگر

برگ در اثر شوری عم تاً به د یل تثثیر اسمزی اسکت و بکا

اکسیژن 1در تکنش شکوری اا طریک اتکیلن باعکث تجزیکه

الزایش شوری سلولهای برگ آم خود را اا دسکت داده

سبزینه و کلروپالست میگردد [ .]32اا دالیل دیگر کاهش

و سرعت تقسیم و طویل ش ن آرها کاهش مییاب ککه ایکن

سبزینه در تنش شکوری اخکتالل در جکذم عناصکری رظیکر

تغییرات منجر به کوچآتر ش ن ارک ااه رهکایی بکرگهکا و

منیزیم و آهن میباشک ککه در سکاختار کلروپالسکت رقکش

سکطح

اساسی دارر و با کاهش جذم آرها سنتز سبزینه و دررتیجکه

کاهش سطح آرها میگردد اثر شکوری بکر شکاخ

برگ بیشتر اا ارتفاع گیکاه و وان خشکآ گیکاه مکیباشک

لتوسنتز گیاه کاهش می یابک [ .]27همچنکین تکنش شکوری

[ .]12کککاهش تع ک اد بککرگ در اثککر شککوری توسککط دیگککر

باعث باا ش ن للقههکای پکورلیرینی سکبزینه شک ه و مکواد

پژوهشگران ریز گزارد ش ه است [.]30 14

سمی لاصل اا این تجزیه به واکوئلها منتقل شک ه و رهایتکاً
این ترکیبات باعث اا بین رلتن ررگ سبز برگها مکیشکور

محتوای نسبی آب و شاخص سبزينگی برگ

[ .]32رتایج تحقیقات سایر پژوهشگران ریز کاهش سکبزینگی

شوری اثر معنیداری بر محتوای رسبی آم برگ و شکاخ

برگ ایتون را تحت شرایط تنش شوری تثیی میکن [.]25

سبزینگی برگ داشت .محتوای رسبی آم برگ در اثر شوری
کاهش معنیداری یالت و اا  93درص در تیمکار شکاه بکه
 72درص در تیمار  16دسیایمن

شاخص تحمل به شوری شاخساره و ريشه
اثرات اصلی رقم شکوری و اثکر متقابکل آرهکا بکر شکاخ

بر متر رسی که این امکر

رشاندهن ه  20درص کاهش مق ار رسبی آم برگ رسبت به

تحمل شاخساره و ریشه معنیدار بود .تنش شکوری باعکث

سکبزینگی بکرگ ریکز اا  52/3در

تحمل

تیمار شاه است .شاخ

تیمار شاه به  29/6در تیمار شوری  16دسیایمن
رسی که رشاندهن ه  43درص کاهش شاخ

کاهش این شاخ
شاخساره و شکاخ

بکر متکر

دسیایمن

سبزینگی برگ

رسبت به تیمار شاه است (ج ول .)2

ها گردی به گورهای که شاخ

تحمکل ریشکه در سکطح شکوری 16

بر متر رسبت به تیمار شکاه بکه ترتیکب  82و
)1. Reactive Oxygen Spesies (ROS
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 55درص کاهش معنیدار داشتن (جک ول  .)3اثکر متقابکل

کاهش همراه با الزایش نلظت س یم در برگ بود که رابطه

رقم و شوری ریز بکر ایکن صکفات رشکان داد ککه در کلیکه

آرتاگوریسمی را بین س یم و پتاسیم رشان مکیداد [31 30

های لوق در رقم ‘ارد ʻرسکبت بکه

 .]32رابطه آرتاگوریسمی بین س یم و پتاسیم به د یل رقابت

رقم ‘میشن ʻبیشتر کاهش مییاب که مؤی لساسیت بیشتر

بین س یم و پتاسیم در جذم توسط ریشه [ ]30 29 18یا

این رقم به شوری اسکت (جک ول  .)3رتکایج مشکابهی ریکز

رشت پتاسیم به د یل ع م ثبات نشای پالسمایی مکیباشک

سطوح شوری شاخ

درخصوص اثر شوری بر شاخ

[.]17 10

تحمل شاخساره و ریشه

اثر متقابل رقم و سطوح م تلح شوری بر رسبت س یم

توسط سایر محققان گزارد ش ه است [.]10

بککه پتاسکیم بککرگ رشککان داد کککه در سککطح کککم شککوری (4
غلظت سديم ،پتاسيم و نسبت سديم به پتاسيم برگ

دسیایمن

اثر رقم سطوح م تلح شوری و اثر متقابل رقم و شکوری

سطوح باالتر شوری رسبت س یم به پتاسیم بکرگ در رقکم

بر نلظت س یم پتاسیم و رسبت سک یم بکه پتاسکیم بکرگ

ارد بیشتر اا رقم ‘میشن’ بکود و ایکن الکزایش بکا سکطوح

معنی دار بود .مقایسکه نلظکت سک یم در سکطوح م تلکح

شوری در رقم ‘ارد ʻبا شیب بیشتری رسبت به رقم ‘میشنʻ

شوری در دو رقم ‘میشن ʻو ‘ارد ʻرشکان داد ککه در کلیکه

الزایش یالت (ج ول .)3

بر متر) تفاوتی بین ارقام ربود درلکا یککه در

سطوح شوری نلظت س یم برگ رقم ‘ارد ʻبیشتر اا رقکم

تحمل به شوری در ایتون التماالً به د یل لفظ رسبت

‘میشن ʻبوده است و با الزایش شوری این اختالا بیشکتر

مناسبی اا س یم به پتاسیم در رقاب در لال رش رظیر برگ

ش که راشی اا ارتقال مقادیر بیشکتری سک یم اا ریشکه بکه

در ارتباب است و هرق ر این رسبت کوچیتر باش تحمکل

برگ در این رقم است (ج ول  .)3الزایش نلظکت سک یم

به شوری باالتر است [ .]39تفاوت رسبت س یم به پتاسکیم

در برگ ارقام م تلح ایتون تحت تنش شکوری در دیگکر

در ارقام م تلح ایتون به توایع ارت کابی سک یم و پتاسکیم اا

پژوهشها ریز گکزارد شک ه اسکت [ .]25 17 9ییکی اا

طری رگه اری س یم در ریشه و ارتقال بیشتر پتاسیم اا ریشه

سااوکارهای مهم در تحمل به شکوری در ایتکون توارکایی

به سلولهای مریستمیآ ار ام هوایی و سکلولهکای مزولیکل

مح ود کردن جذم یا ارتقال س یم اا ریشه بکه ارک امهکای

برگ باا میگردد [ .]1رسبت پتاسیم به سک یم بکرگ در رقکم

هوایی میباش [ ]10که اثر این سااوککار در رقکم ‘میشکنʻ

‘لرارتوئیو( ʻمقاوم) و ‘ سکینو( ʻلسکا ) بکه ترتیکب  1/42و

کامالً مش
براسا

است.

 0/91بوده است و با الزایش سطح شوری این رسبت ککاهش

رتایج تجزیه واریار

دادههای آامکایش تنهکا

یالت که با رتایج تحقی لاضر مطابقت دارد [.]9

اثر سطوح م تلح شوری بر نلظت پتاسیم بکرگ معنکی دار
بود .سطوح م تلح شوری باعث کاهش معنی دار میکارگین

همبستگی وزن خشک اندام هوايی با غلظبتهبای

نلظت پتاسیم در برگ ش به گورهای که نلظت پتاسیم در

سديم ،پتاسيم ،نسببت سبديم ببه پتاسبيم و شباخص

برگ اا  3/54درص در تیمکار شکاه بکه  1/45درصک در

سبزينگی برگ

تیمار  16دسیایمن

همبستگی معنیداری بین وان خشآ ار ام هکوایی (متغیکر

بر متکر رسکی ککه مؤیک  59درصک

کاهش است .کاهش نلظت پتاسیم در بکرگ توسکط سکایر

وابسته  )Yبا نلظت س یم برگ (شیل  )1نلظت پتاسکیم

پژوهشگران ریز گزارد شک ه اسکت [ .]40 39 25 4ایکن

برگ (شیل  )2و رسبت س یم به پتاسکیم بکرگ (شکیل )3
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وجود دارد .وجود همبستگی منفی بین وان خشکآ ارک ام

ادن تعادل عناصر نذایی در برگ میگردد و رهایتکاً باعکث

هوایی با نلظت س یم برگ با ضکریب تبیکین  0/94مؤیک

کاهش ماده خشآ تو ی ی میشود (شیل .)1

این موضوع بود که تجمع س یم در بکرگ منجکر بکه بکرهم
6.0
y = -2.4022x + 5.2896
R² = 0.9473

5.0
4.0

ا ا

3.0
2.0

ا

1.0
0.0
2.50

1.00

1.50

2.00

0.50

0.00

 

شکل  .1رابطه وزن خشک اندام هوایی ( )Yبا غلظت سدیم برگ ()X
6.00
y = 2.1015x - 2.3777
R² = 0.8742

5.00
4.00
3.00

ا ا

2.00

ا

1.00
4.00

3.50

2.50

3.00

1.50

2.00

0.00
1.00



شکل  . 2رابطه وزن خشک اندام هوایی ( )Yبا غلظت پتاسیم برگ ()X
6.00

y = 2.6326x2 - 7.1341x + 5.3299
R² = 0.964

5.00
4.00
3.00

ا ا

2.00

ا

1.00

0.00
2.00

0.50

1.00

1.50

0.00



شکل  . 3رابطه وزن خشک اندام هوایی ( )Yبا نسبت سدیم به پتاسیم برگ ()X
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به شوری ارقام ایتون استفاده ککرد .بکر ایکن اسکا

وجککود همبسککتگی مثبککت معنککیدار ب کین وان خشککآ

رقکم

ار امهای هوایی با نلظت پتاسکیم بکرگ بکا ضکریب تبیکین

‘میشن’ در مقایسه با رقم ارد اا تحمل بیشتری رسکبت بکه

 0/87ریز رشاندهن ه این است که پتاسیم رقکش اساسکی در

تنش شوری برخوردار است.

متابو یسم گیاه و تو ی مکاده خشکآ دارد و ککاهش آن در

اطالع اا سااوکارهای تحمل به شوری در ایتون بکرای

برگ موجکب ککاهش مکاده خشکآ تو یک ی خواهک شک .

ارت ام روتیپهای متحمل به شوری یا اصکالح روتیکپ-

همچنین وجکود همبسکتگی منفکی بکین وان خشکآ ارک ام

های ایتون در راسکتای الکزایش تحمکل بکه شکوری امکری

هوایی با رسبت س یم به پتاسیم برگ با ضکریب تبیکین 0/96

ضروری است .اا طرا دیگر شناسایی نهایی که ککه در

رشان داد که وان خشآ ار ام هوایی تحت تثثیر این رسکبت

لراین های تحمل به شوری دخا کت داررک و لراینک هکای

ریز میباش و با الزایش ایکن رسکبت در بکرگ وان خشکآ

لیزیو و ییی را در این راه ه ایت مکیکننک مکیتوارک در

ار ام هوایی کاهش مییاب  .بررسی تثثیر تنش شوری بر روی

راستای اصالح ارقام راهگشا باش  .بنابراین برای تحقیقکات

ایتون رشان داده است که شوری میتوار باعث تجمع یکون

آین ه شناسایی نهای تحمل به شوری در رقم ‘میشکن’ و

س یم در برگ شکود و دررتیجکه ت ریکب کلرولیکل ککاهش

استفاده اا این رقم در لراین اصالح سایر ارقام در راسکتای

لتوسنتز و کاهش رش را به همراه داشته باش [.]4

دستیابی به ارقام متحمل به شوری پیشنهاد میگردد.
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