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چکیده
امروزه با استفاده از روش پیوند میتوان بر بسیاری از مشکالت تولید گیاه گوجهفرنگی ازجمله شوری آب آبیاری و خاک فائق آمده و
) روی پایههای هیبریدیQueen(  نشاهای گوجهفرنگی گلخانهای رقم کویین، در این تحقیق.محصولی با کیفیت باالتر تولید نمود
)) به روش اسکنهای پیوند شده و در گلخانه با سامانۀ آبکشتی (هیدروپونیکPera( ) و پراHelper(  هلپر،)AR-9704( 9704-رقمهای آر
 میلیموالر60  و30 ،0  گیاهان پیوندی و غیرپیوندی (کویین بدون پیوند) از نظر کیفیت میوه و عملکرد در تیمارهای شوری.پرورش داده شدند
 نتایج نشان داد که غلظت عنصرهای سدیم و کلر میوه در گیاهان پیوندی در هر سه تیمار شوری بیشتر از.کلرید سدیم با هم مقایسه شدند
 گرم) مقدار لیکوپن میوه در100  میلیگرم در360(  گرم) و کمترین100  میلیگرم در601(  در این پژوهش بیشترین.گیاهان غیرپیوندی بود
5090(  بیشترین. و گیاهان کویین غیرپیوندی مربوط بود9704- میلیموالر به ترتیب به ترکیب پیوندی کویین روی پایه آر30 سطح شوری
 میلیموالر کلرید سدیم به ترتیب به ترکیب پیوندی کویین روی پایه دورگه پرا و0  گرم) وزن میوه در بوته در سطح4052( گرم) و کمترین
 گرم) وزن میوه (عملکرد) در گیاه1962(  گرم) و کمترین3200(  میلیموالر بیشترین60  همچنین در سطح شوری.کویین غیرپیوندی مربوط بود
 در9704- نتایج نشان داد که کولتیوار هیبریدی آر. و گیاهان کویین غیرپیوندی اختصاص داشت9704-به ترتیب به گیاهان پیوندی روی پایه آر
مقایسه با دو رقم هیبریدی هلپر و پرا و گیاهان غیرپیوندی (پیوندک کویین) همراه با مطالعات تکمیلی بیشتر میتواند پایۀ مناسبی جهت پیوند
.گوجهفرنگی رقم کویین در شرایط شوری توصیه گردد
. عملکرد، هیدروپونیک، شوری، پیوندک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Today, with using grafting method, many of production problems of tomato plant, including salinity of irrigation
water and soil have been overcome and a higher quality product has been produced. In this research, tomato
greenhouse seedlings (transplanting) of queen cultivar grafted onto hybrid rootstocks cultivars of AR-9704, Helper
and Pera with using method of cleft grafting and were cultivated with hydroponic system in greenhouse. Grafted and
non- grafted (un-gragted queen) plants were compared in terms of yield and quality of fruit in salinity treatments of 0,
30 and 60 mM sodium chloride. The results showed that concentration of sodium and chlorine fruit in grafted plants
in three salinity treatments was higher than non-grafted plants. In this study, highest (601 mg .100 g) and lowest (360
mg .100 g) fruit lycopene content at a salinity level of 30 mM, were related to grafting combination of queen onto
AR-9704 and non-grafted-queen respectively. Highest (5090g) and lowest (4052g) fruit weight per plant at 0 mM
sodium chloride were related to grafting combination of queen onto pera hybrid and nongrafted-queen respectively.
Also, at the salinity level of 60 mM, highest (3200g) and lowest (1962g) yield in plant were assigned to the plants
that grafted onto AR-9704 rootstock and non-grafted-queen respectively. The results showed that the AR-9704 hybrid
cultivar, as compared to the two hybrid cultivars of Helper and Pera, and non-grafted-queen plants, with further
supplementary studies, could be a suitable rootstock for tomato of queen cultivar under salinity conditions.
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مقدمه
شوری عامل مهمی در محدود نمودن تولید محصوالت
باغی در بیشتر کشورهاست ( Mass & Hoffman,
 .)1977سبزیها نسبت به تنش شوری متحمل
نمیباشند ( .)Mass & Hoffman, 1977گیاهانی که
در شرایط شوری باال رشد میکنند تحت تأثیر دو
تنش اصلی که ناشی از غلظت و ترکیب یونها در
ناحیه ریشه گیاه میباشد ،قرار دارند که عبارتند از:
الف) اثرات اسمزی ایجاد شده در اثر افزایش پتانسیل
اسمزی آب که نتیجه افزایش غلظت الکترولیتها
میباشد که به تبع آن دسترسی آب برای گیاه کاهش
مییابد .ب) سمیت یونهای خاص به ویژه سدیم و
کلر که در خاک و آب شور به فراوانی یافت میشوند و
در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی در گیاهان اختالل
ایجاد می کنند ( .)Edelstein et al., 2014گیاهانی با
درجه تحمل باال به تنش شوری ،قادرند تا از بارگذاری
نمک در سلولهای ساقه و برگ از طریق تخلیه
یونهای نمک یا تجمع آنها در سیستم ریشه ای،
جلوگیری کرده و از این طریق انتقال نمک به
شاخساره را کاهش دهند (.)Edelstein et al., 2014
مطالعات متعددی نشان داده است که پیوند میتواند
مقاومت گیاهان به تنش شوری را افزایش دهد اما این
بررسیها تنها در مورد درختان میوه متمرکز شده
است ( .)Cooper, 1961ژنوتیپهای با عملکرد باال
(سبزیهای هیبرید گلخانهای) معموالً حساس به نمک
هستند بنابراین پیوند آنها روی پایههای مقاوم میتواند
یک استراتژی آسان برای بهبود مقاومت به شوری
باشد ( .)Edelstein., 2004پایههای مقاوم میتوانند
مقاومت به شوری در گیاهان پیوندی را افزایش دهند
( Rivero et al., 2003; Colla et al., 2010; Colla et
; .)Coll, 2014 .al., 2012; Colla et al., 2013در یک
آزمایش گلخانهای ،که توسط Fernandez-Garcia et al.
) (2002a,bبرای ارزیابی رشد ،روابط آبی و غلظت
عناصر گیاهان پیوندی و غیرپیوندی گوجهفرنگی
رقمهای  Faanyو  Goldmarکه روی پایه AR-9704
با روش اسکنه ای پیوند شده و تحت سطوح مختلف
شوری  30 ،0و  60میلیموالر  ،NaClمورد بررسی
قرار گرفتند ،مشخص گردید که رشد گیاهان پیوندی

رقم  Faanyبیشتر از گیاهان غیرپیوندی بود همچنین
رشد گیاهان  Goldmarتحت تأثیر تیمارهای شوری یا
پیوند قرار نگرفت ولی رشد آن کندتر از رقم Faany
گزارش گردید همچنین هدایت روزنهای در گیاهان
پیوندی بیشتر از گیاهان غیرپیوندی بود و شوری
بهطور معنیداری آنرا در گیاهان پیوندی و غیرپیوندی
در هر دو رقم کاهش داد همچنین غلظت یونهای
 Na+و  Cl-بهطور معنیداری در گیاهان غیرپیوندی
رقم  Faanyبیشتر از گیاهان پیوندی بود .همچنین در
آزمایش دیگری(2002a,b) Fernandez-Garcia et al. ،
نشان دادند که تحت شرایط شوری ( 60میلیموالر
 )NaClجذب  Na+و  Cl-توسط گوجهفرنگیهای
پیوندی به مقدار قابل توجهی نسبت به گیاهان
غیرپیوندی پایینتر بود که نشان دهندهء تحمل بیشتر
گیاهان پیوندی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی در
شرایط شوری بود .این محققان بیان نمودن که دفع
یون سدیم در گیاهان گوجهفرنگی پیوندی عامل اصلی
مقاومت این گیاهان به شوری ناشی از کلرید سدیم
میباشد.
در پژوهشی ) (Santa-Cruz et al., 2001که از دو
رقم گوجهفرنگی به نامهایی  Moneymakerو UC-
 82Bکه بر روی یک رقم گوجهفرنگی به نام Kyndia
تحت غلظتهای مختلف کلرید سدیم ( 50 ،0و 100
میلیموالر) تحت شرایط کنترلشدهای پیوند شده بود،
مشخص گردید که پایه اثرات معنیداری در رشد
پیوندک رقم  Moneymakerداشت ولی مقادیر ماده
خشک رقم  UC-82Bکه روی پایه  Kyndiaیوند شده
بود ،تحت شرایط شوری کاهش یافت .همچنین نتایج
این آزمایش نشان داد که پایه  ،Kyndiaتجمع
یونهای  Na+و  Cl-را در پیوندک کاهش داد .هدف از
انجام این تحقیق تعیین اثر گذاریهای تنش شوری بر
برخی از ویژگیهای کمی و کیفی گوجهفرنگی پیوندی
و غیرپیوندی میباشد.
مواد و روشها
این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک
کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانهای تحقیقاتی و
آبکشتی در دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان خرم آباد
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در سال  1389اجرا شد .رقم گوجهفرنگی مورد استفاده از
رقمهای رایج در منطقه به نام کویین ( )Qeenمحصول
شرکت زرین دان جنوب میباشد ،انتخاب گردید.
عاملهای آزمایشی شامل سه پایۀ متحمل به شوری به
نام آر ،)AR-9704( 9704-هلپر ( )Helperو پرا ()Pera
که از مؤسسۀ تحقیقات و اصالح سبزی در تایوان
( )AVRDCتهیه شدند و گیاهان غیرپیوندی به عنوان
شاهد و همچنین تیمار شوری نیز شامل سه سطح
تیمار  30 ،0( NaClو  60میلیموالر) در نظر گرفته
شدند .بذرهای پایه (بذور پایه  5روز زودتر کشت شدند)
و پیوندک در گلدانهای پالستیکی با ارتفاع  12و قطر
دهانۀ  8سانتیمتر (حاوی پرلیت) در تاریخ  25شهریور و
در شرایط گلخانه کشت شدند 20 .روز پس از جوانهزنی
و در مرحلۀ  4برگ حقیقی ،پیوند به روش اسکنهای
انجام شد ( Kashi et al., 2008; Lee, 1994; Ruize et
.)al., 1997; Lee et al.; 2010; Lee & Oda, 2003
بوتههای پیوند شده ،برای گیرایی پیوند در گلخانه در
دمای  25تا  28درجۀ سانتیگراد و رطوبت  92تا 96
درصد قرار داده شدند (اتاقک پیوند) .در حدود دو هفته
پس از پیوند بوتهها به گلدان اصلی به ارتفاع 34
سانتیمتر و قطر دهانۀ  32سانتیمتر در گلخانه منتقل
شدند ( .)Lee et al, 2003; Kashi et al., 2008به
دلیل اینکه گیاهان پیوندی پس از انتقال به گلدان
اصلی به احتمال زیاد بسیار حساس به شوری بوده و
اغلب توان مقاومت نداشته و از بین میرفتند لذا تا
حدود تقریباً چهار هفته پس از انتقال نشاءها به گلدان
اصلی ،تیمارهای شوری اعمال نشد تا گیاهان در این
مدت در بستر کشت استقرار یابند .بنابراین تا یک ماه
پس از انتقال نشاءی پیوندی عملیات آبیاری با آب
لولهکشی شده گلخانه با هدایت الکتریکی کمتر از 2
دسی زیمنس بر متر انجام گردید .تیمارهای شوری از
تاریخ  9آبان سال  1389روی بوتهها اعمال گردید.
آبیاری تیماریها با محلول غذایی مربوطه (جدول )1
سه نوبت در روز انجام شد و در روزهای جمعه هر
هفته آبشویی سنگین بستر کشت اعمال گردید .در
آغاز محلول پایۀ (استوک) مشترک برای همۀ تیمارها
ساخته شده و پس از آن در هنگام آبیاری به تانک
آبیاری هر تیمار افزوده گردید .در طول رشد هرس و
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تربیت بوتهها به صورت تک ساقه با حذف جوانههای
جانبی صورت گرفت .برداشت میوهها از دهۀ سوم
آذرماه  1389یعنی حدود  2ماه پس از انتقال نشاءها
آغاز و تا  20اردیبهشت ادامه داشت .صفات مورد
بررسی در این آزمایش شامل عملکرد نهایی تک بوته
(گرم) ،تعداد میوه در بوته و میانگین وزن میوهها
(گرم) بود عملیات برداشت میوه دو بار در هفته در
ماههای پاییز و زمستان و  4-3بار در هفته در فصل
بهار انجام شد .دادههای مربوط به عملکرد کل و
میانگین وزن میوه در هر نوبت برداشت ،ثبت گردید.
به دلیل پرهیز از حذف زیاد بوتهها ،شاخص سطح برگ و
وزن خشک بوته (درصد ماده خشک پیوندک) با استفاده
از آون در پایان فصل پس از آخرین برداشت ،دو بوتۀ
بهطور تصادفی از هر تیمار اندازهگیری گردید ( Mostofi
 .)& Najafi, 2005; Hejazi et al., 2006میزان مواد
جامد محلول در میوه که برحسب درجۀ بریکس و توسط
رفرکتومتر دستی ( )ATAGO Brixo-%32اندازهگیری
شد (.)Mostofi & Najafi, 2005; Hejazi et al, 2006
کاروتن و لیکوپن میوه با روش عصارهگیری از میوه و
استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتری اندازهگیری شدند
( .)AOAC, 1990; Hejazi et al., 2006برای اندازهگیری
پتاسیم و سدیم از دستگاه شعلهسنج نوری (فلیم فتومتر)
و برای اندازهگیری کلر از دستگاه جذب اتمی استفاده
گردید (.)Hejazi et al, 2006; Emami, 1996
جدول  .1فرمول غذایی مورد استفاده برای تغذیۀ تیمارها
( 1000لیتر محلول غذایی برحسب گرم)
Table 1. Food formulas used for feeding treatments
)(1000 L/g
CaNo3
500
Mn
50

KNo3
200
Br
40

MgSo4
350
Zn
18

K3Po4
250
Mo
4

K2So4
100
Si
30

Fe
25
Cu
8

تجزیه دادهها

دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو به
صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار تجزیه گردید .همچنین میانگینها
با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد
طبقهبندی شدند.
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نتایج
سدیم ،کلر و پتاسیم میوه

همانطوریکه جدول  2نشان میدهد سطوح مختلف
شوری اثرات معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال
یک درصد بر مقادیر یونهای کلر ،سدیم و پتاسیم
گوشت میوه گوجهفرنگی رقم کویین داشت .همچنین
پیوند نیز به جز مقادیر پتاسیم میوه ،اثرات معنیداری در
سطح احتمال یک درصد داشت .با توجه به اثرات متقابل
سطوح مختلف شوری و پایههای پیوندی ،از لحاظ آماری
اثرات معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر مقادیر
پتاسیم و کلر و همچنین در سطح احتمال  1درصد بر
مقادیر سدیم میوه وجود داشت .با توجه به جدول اثرات
متقابل سطوح مختلف شوری و پایههای پیوندی (جدول
 ،)5تفاوت معنیداری بین گیاهان پیوندی روی پایه
آر 5/70( 9704-میلیگرم در گرم) و گیاهان شاهد
( 10/76میلیگرم در گرم) در سطح شوری 60
میلیموالر کلرید سدیم وجود داشت و هر دو از لحاظ
آماری (در سطح احتمال  5درصد) از نظر مقادیر
سدیم میوه در دو گروه جداگانهای قرار دارند.
همچنین مقادیر پتاسیم میوه نشان میدهد که تفاوت
معنیداری در سطح احتمال  5درصد بین پایههای
پیوندی و غیرپیوندی در سطح شوری  30میلیموالر
وجود نداشت و هر چهار تیمار پیوندی از لحاظ آماری
در یک کالس قرار دارند (جدول  )5همچنین اگرچه
مقادیر پتاسیم میوه گیاهان پیوندی روی پایه آر9704-
( 60/51میلیگرم در گرم) بیشتر از سایر تیمارها
(هلپر ،پرا و شاهد غیرپیوندی) میباشد اما تفاوت
معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد
بین این پایه (آر )9704-با پایه هلپر ،پرا و گیاهان
شاهد غیرپیوندی (کویین) وجود نداشت و هر چهار در
یک گروه آماری قرار داشتند .نتایج مربوط به یون کلر
میوه نشان داد که با افزایش سطوح شوری غلظت
موجود در میوه نیز افزایش یافت .بیشترین مقدار
( 19/85میلیگرم در گرم) به میوه گیاهان پیوندی
روی پایه آر 9704-اختصاص داشت با این حال تفاوت
معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد
بین این پایه با سه تیمار دیگر وجود نداشت
(جدول.)5

صفات کیفی گوشت میوه
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )3شوری
اثرات معنیداری از لحاظ آماری بر مقادیر لیکوپن و
کاروتن گوشت میوه نداشت .در صورتیکه اثرات
معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر مقادیر کل
مواد جامد محلول گوشت میوه داشت .پیوند نیز به جز
مقادیر مواد جامد محلول گوشت میوه در دو صفت
کیفی لیکوپن و کاروتن میوه اثر معنیداری در سطح
احتمال  1درصد داشت .همچنین اثرات متقابل شوری
و پیوند از لحاظ آماری بر مقادیر لیکوپن میوه در
سطح احتمال  1درصد و نیز بر مقادیر کاروتن و کل
مواد جامد محلول میوه در سطح  5درصد تأثیر گذار
بود (جدول  .)3همانطوریکه جدول  6نشان میدهد،
در سطح شوری  60میلیموالر ،بیشترین (710
میلیگرم در  100گرم) و کمترین ( 452میلیگرم در
 100گرم) مقادیر لیکوپن میوه گوجهفرنگی به ترتیب
به ترکیب پیوندی کویین روی پایه هلپر و کویین
غیرپیوندی (شاهد) اختصاص داشت .همچنین از لحاظ
آماری در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری در
سطح شوری  60میلیموالر بین سه پایه هلپر ،پرا و
آر 9704-از لحاظ مقادیر لیکوپن میوه وجود نداشت و
هر سه در یک کالس آماری قرار داشتند .با افزایش
سطح شوری مقادیر کاروتن گوشت میوه کاهش یافت.
همچنین بیشترین ( 130میلیگرم در  100گرم) و
کمترین ( 77میلیگرم در  100گرم) مقدار کاروتن
میوه در سطح شوری  60میلیموالر به ترتیب به
ترکیب پیوندی کویین روی پایه دورگه آر 9704-و
گیاهان کویین غیرپیوندی اختصاص داشت (جدول .)6
مقادیر عددی کل مواد جامد محلول گوشت میوه
نشان داد که با افزایش شوری TSS ،میوه نیز افزایش
یافته است همچنین بیشترین ( 6/70درجه بریکس)
مقدار کل مواد جامد محلول گوشت میوه در سطح
شوری  60میلیموالر به میوه های گوجهفرنگی رقم
کویین برداشت شده از روی پایه آر 9704-مربوط بود.
صفات رویشی ،عملکرد و اجزای عملکرد

با توجه به جدول  ،4شوری (سطوح شوری) اثرات
معنیداری در سطح احتمال  1درصد بر مقادیر ارتفاع

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،4زمستان 1396

گیاه ،ماده خشک اندام هوایی و سطح برگ داشت.
همچنین پیوند (پایههای پیوندی) اثرات معنیداری در
سطح احتمال  5درصد بر مقادیر سطح برگ و ماده
خشک و نیز در سطح احتمال  1درصد اثر معنیداری
بر ارتفاع گیاه داشت .همچنین اثرات متقابل پایه و
شوری بر ارتفاع گیاه و ماده خشک اندام هوایی در
سطح احتمال  5درصد و بر سطح برگ در سطح
احتمال 1درصد تأثیرگذار بود .همانطوریکه دادههای
جدول  7نشان میدهد ،با افزایش شوری ارتفاع گیاه
کاهش یافته است .با در نظر گرفتن هر سه سطح
تیمار شوری بیشترین ( 228/60سانتی متر) ارتفاع
گیاه گوجهفرنگی رقم کویین به ترکیب پیوندی کویین
روی پایه هیبرید پرا در سطح تیمار شوری 0
میلیموالر مربوط بود .در سطح شوری  60میلیموالر،
بیشترین ( 90/25سانتی متر) و کمترین (59/65
سانتی متر) ارتفاع گیاه به ترتیب به ترکیب گیاهان
پیوندی روی پایه آر 9704-و گیاهان کویین
غیرپیوندی اختصاص داشت بهطوری که از لحاظ
آماری تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد
بین این دو پایه در سطح شوری  60میلیموالر وجود
داشت و هر دو به دو کالس جداگانه ای تعلق داشتند.
مقادیر ماده خشک اندام هوایی گیاه در سطح تیمار
شوری  60میلیموالر نشان داد که هرچند که بیشترین
ماده خشک به گیاهان پیوندی روی پایه آر9704-
اختصاص داشت اما تفاوت معنیداری از لحاظ آماری
در سطح احتمال  5درصد بین سه پایه هیبریدی
وجود نداشت و هر سه در یک کالس آماری قرار
داشتند .همچنین نتایج مربوط به سطح برگ نشان داد
که با افزایش تیمار شوری (در دو سطح  30و )60
مقادیر سطح برگ گیاه کاهش یافت با این وجود
بیشترین مقدار عددی سطح برگ به گیاهان پیوندی
روی پایه آر 9704-مربوط بود .همچنین در تیمار 0
میلیموالر شوری بیشترین ( 34/28سانتی متر مربع)
و کمترین ( 24/33سانی متر مربع) مقادیر سطح برگ
به ترتیب به گیاهان پیوندی روی پایه هلپر (ترکیب
پیوندی کویین روی هلپر) و گیاهان کویین غیرپیوندی
مربوط بود (جدول  .)7نتایج مربوط به تعداد خوشه در
بوته نشان داد که در سطح شوری  0میلیموالر کلرید
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سدیم تفاوت معنیداری بین سه پایه هیبریدی در
سطح احتمال  5درصد از این نظر (صفت تعداد خوشه
گل در بوته) وجود نداشت (جدول  .)7همچنین با
افزایش سطوح شوری به  60میلیموالر تفاوتی بین
این سه پایه از نظر تعداد خوشه گل در بوته وجود
نداشت و هر سه در یک کالس آماری قرار داشتند.
همانطوریکه داده های حاصل از جدول  7نشان داد
با افزایش سطح شوری تعداد میوه در بوته کاهش
یافت .با این حال تفاوت معنیداری از نظر آماری در
سطح احتمال  5درصد از نظر تعداد میوه در بوته به
سه پایه هلپر ،پرا و آر 9704-وجود نداشت و هر سه
در یک گروه بودند عالوه بر این هر چند که این سه
پایه هیبریدی از نظر تعداد میوه در بوته تفاوت آماری
بایکدیگر نداشتند ولی تفاوت آشکاری با کویین که
پایه شاهد غیرپیوندی بود ،داشتند و گیاهان پیوندی
روی این سه پایه تعداد میوه بیشتری در سطح شوری
 60میلیموالر در مقایسه با گیاهان شاهد تولید
نمودند .همانطوریکه نتایج جدول مقایسه میانگینها
نشان داد (جدول  )7با افزایش شوری میانگین وزن
میوه کاهش یافت .بیشترین وزن میوه در سطح تیمار
شوری  0میلیموالر به پایه پرا اختصاص داشت.
همچنین در سطح شوری  30میلیموالر بیشترین وزن
میوه (میانگین) به گیاهان پیوندی روی پایه آر9704-
اختصاص داشت .مقادیر مربوط به عملکرد میوه در هر
بوته نشان داد که در سطح تیمار شوری  0میلیموالر
بیشترین ( 5090گرم) و کمترین ( 4052گرم) وزن
میوه به ترتیب به گیاهان پیوندی روی پایه پرا و
گیاهان کویین غیرپیوندی مربوط بود (جدول .)7
همچنین در سطح شوری  60میلیموالر بیشترین
( 3200گرم) و کمترین ( 1962گرم) وزن میوه در
بوته به ترتیب به گیاهان پیوندی روی پایه آر 9704-و
گیاهان کویین غیرپیوندی اختصاص داشت.
بحث
مقادیر باالی یونهای سدیم ،کلر و پتاسیم موجود در
میوه گیاهان پیوندی روی پایههای هیبریدی پرا ،هلپر
و آر 9704-را میتوان با توجه به رابطه منبع (برگ) و
مخزن (میوه) توجیه نمود .پایههای پیوندی با توجه به
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فیزیولوژی خاصی که از خود نشان میدهند یا سدیم و
کلر و سایر کاتیونها و آنیونهای مضرر را جذب
نمیکنند یا در صورت جذب در ریشه خود نگه
میدارند ( .)Edelstein et al., 2014از طرفی
بررسیهای انجام شده در مورد سایر گیاهان پیوندی
(خانواده کدوییان) مشخص گردیده است که مقادیر
یونهای سدیم و کلر (یونهای مضر در تنش شوری)
در برگ این گیاهان (گیاهان پیوندی روی پایههای
هیبریدی) کمتر از گیاهان غیرپیوندی (شاهد)
میباشد ( .)Huang et al., 2015در این پژوهش به
نظر میرسد که انتقال این عناصر از منبع (برگها) به
مخزن (میوهها) صورت گرفته است چرا که وجود این
عناصر در میوه اثرات مضری روی سیستم فتوسنتزی
گیاه ایجاد نمیکند و گیاه میتواند ذخیره کربوهیدرات
(فتوسنتز) و سایر چرخههای فیزیولوژیکی خود را به
درستی انجام دهد .از طرفی با افزایش سطح شوری به
 60میلیموالر مقادیر یون سدیم موجود در میوه
گیاهان پیوندی بیشتر از گیاهان شاهد ثبت شده است
که به نظر می رسد که در شرایط شوری عدم انتقال
یون سدیم از برگ به میوه در گیاهان شاهد عامل
اصلی در کاهش مقادیر این یون در میوه گیاهان
غیرپیوندی باشد که احتماالً این یون در برگ گیاهان
شاهد تجمع یافته است .در واقع وجود اثرات متقابلی
از ترکیب پیوندک با پایه سبب ایجاد اثرات القایی
بهوجود آمده در کل گیاه شده که این اثرات القایی
نوعی مکانیسمی را بروز میدهد که سبب ایجاد یک
رابطه تعادلی بین منبع و مخزن در گیاهان پیوندی
میگردد .با افزایش سطح شوری مقادیر پتاسیم میوه
افزایش یافته است .انتقال پتاسیم از ریشه به اندام
هوائی میتواند سبب حفظ غلظت یون در برگها و
میوه باشد .بیشتر مطالعات نشان میدهد که تغییرات
ناشی از پیوند توسط پایه از طریق جذب ،سنتز و
انتقال آب ،مواد معدنی و هورمونهای گیاهی کنترل
میشود ( .)Albacete et al., 2014با افزایش شوری
مقادیر کاروتن میوه کاهش یافته است همچنین
مقادیر کل مواد جامد محلول گوشت میوه تا حدودی
افزایش پیدا کرد با این وجود میوه گوجهفرنگی رقم
کویین پیوند شده روی پایههای پیوندی در مقابله با

گیاهان شاهد تحت شرایط شوری از کیفیت بهتری
برخوردار بودند (1994) Lee .نشان میدهد که
ویژگیهای کیفی میوه تحت تأثیر پایه قرار میگیرد.
لئونی و همکاران ) (Leoni et al., 1990بیان نمودند
که صفات کیفی میوه بهطور معنیداری تحت تأثیر
پیوند قرار نمی گیرد .همچنین افزایش  %57در میزان
لیکوپن در گیاهان هندوانه پیوندی در مقایسه با
گیاهان غیرپیوندی گزارش شد ( Mohamed et al.,
 .)2012همانطوریکه بیان شد با افزایش شوری
ارتفاع گیاه در گیاهان پیوندی و غیرپیوندی کاهش
یافت در صورتی که این کاهش در گیاهان پیوندی در
مقایسه با گیاهان شاهد کمتر بود .همچنین کاهش ماده
خشک و سطح برگ گیاه در گیاهان شاهد بیشتر از
گیاهان پیوندی تحت شرایط شوری بود .رشد بیشتر
ریشه و جذب آب بیشتر در پایههای هیبریدی مورد
مطالعه نسبت به گیاهان غیرپیوندی میتواند دالیل
احتمالی برای افزایش ارتفاع گیاه در شرایط تنش شوری
باشد .بهطور کلی گزارش شده است که افزایش جریان
یونی (افزایش جذب عناصر در پایههای پیوندی) باعث
افزایش کارایی تبدیل انرژی نور ،هدایت دی اکسید
کربن ،فعالیت واکنش تاریکی و مقدار فتوسنتز در
پیوندک شده است ) .(Sun et al., 2002این افزایش در
مقدار فتوسنتز در شرایط نامناسب رشد همچون تنش
شوری و کمبود آب ،نور ضعیف و غلظت پایین دی
اکسید کربن در طول ماههای زمستان در گلخانهها باعث
افزایش عملکرد در گیاهان پیوندی میشود .کاهش در
رشد رویشی و به تبع آن کاهش ظرفیت فتوسنتزی
سبب کاهش عمکلرد محصول میگردد .لذا افزایش
عملکرد باالی گیاهان پیوندی را میتوان به فتوسنتز باال
و تولید ترکیبات کربوهیدراته بیشتر (ماده خشک بیشتر
اندام هوایی) این گیاهان در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی
نسبت داد .کاهش وزن میوه (کاهش عملکرد) را میتوان
به دلیل کاهش رشد گیاه (کاهش ارتفاع گیاهان
غیرپیوندی در شرایط شوری) و کاهش فتوسنتز (کاهش
سطح برگ و نیز کاهش ماده خشک اندام هوایی) تحت
شرایط تنش شوری نسبت داد .بنابراین در این پژوهش
برتری برخی از صفات مورفولوژیکی و رویشی گیاهان
پیوندی روی پایههای هیبریدی تحت شرایط تنش
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گیاهان تحت شرایط تنش شوری نسبت داد چرا که این
ویژگیهای رویشی مناسب سبب تولید محصولی با وزن
.سنگینتر خواهد شد

 لذا.شوری سبب می گردد که وزن میوه افزایش یابد
عملکرد باالی گیاهان پیوندی روی پایههای هیبریدی
مورد مطالعه را میتوان به ویژگیهای رویشی مناسب این

 سدیم و پتاسیم میوه گوجهفرنگی رقم کویین تحت تیمارهای مختلف پیوند و شوری، تجزیۀ واریانس مقادیر کلر.2 جدول

Table 2. Analysis of variance values of chlorine, sodium and potassium in tomato fruit cultivar of queen under
different treatments grafting and salinity
Sources of variation
Saline
Error (a)
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
Error (b)
Sp

CL8.59**
0.04
8.62
2.12**
0.84*
1.26
4.23

df
2
4
8
3
6
18
27

Na+
3752.35**
15.98
3768.33
2853.65**
1254.32**
22.38
4130.33

K2+
1.29**
0.01
1.31
1.22ns
0.89*
2.39
4.49

. درصد5  و1  به ترتیب معنیدار نشدن و معنیدار شدن در سطح احتمال:*  **و،ns

ns, ∗∗,∗: non-significantly differences, significant at P ≤ 0.01 and P ≤ 0.05 respectively.
sub-plot  کرت فرعی:Sp ،main-plot

 کرت اصلی:Mp

 تجزیۀ واریانس برخی صفات کیفی میوه گوجهفرنگی رقم کوین تحت تیمارهای متفاوت شوری و پیوند.3 جدول

Table 3. Analysis of variance some of qualitative characteristics of tomato fruit cultivar of queen under different
treatments saline and grafting
Sources of variation
Saline
Error (a)
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
Error (b)
Sp

df
2
4
8
3
6
18
27

Lycopene
652.16ns
1.90
653.06
13287.19**
4544.08**
2.50
178333.69

Carotene
7003.12ns
3.08
7006.21
14553.2**
7251.16*
5.01
21809.37

Total soluble solids
19.91*
0.21
20.11
1.30ns
9.50*
0.91
11.71

. درصد5  و1  به ترتیب معنیدار نشدن و معنیدار شدن در سطح احتمال:*  **و، ns

ns, ∗∗,∗: non-significantly differences, significant at P ≤ 0.01 and P ≤ 0.05 respectively.
sub-plot فرعی

 کرت:Sp ،main-plot  کرت اصلی:Mp

 عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی رقم کویین تحت تیمارهای متفاوت شوری، تجزیۀ واریانس برخی از صفات رویشی.4 جدول
و پیوند
Table 4. Analysis of variance some of vegetative characteristics and yield, yield components of tomato cultivar of
Queen under different treatments of saline and grafting

Sources of variation
Saline
Error (a)
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
Error (b)
Sp

df
2
4
8
3
6
18
27

Plant height
**

112.96
2.32
115.28
1296.13**
23.50*
5.65
1325.29

Dry matter
of scion
16.60**
0.95
17.55
19.80*
4.80*
1.23
25.83

Leaf
area
99.90**
4.28
104.18
78.40*
12.80**
6.35
87.55

Number of
fruit spikes
9.70**
0.10
9.80
36.20**
25.30*
0.90
62.40

Number fruit
per Plant
120*
0.21
12.21
26.90ns
20.50*
1.09
48.49

Mean fruit
weight
1025.56**
6.25
1031.81
1256.96**
784.94**
8.30
2050.20

Yield
per Plant
1296.13**
8.29
1304.42
112.16**
45.63*
11.02
168.81

. درصد5  و1  به ترتیب معنیدار نشدن و معنیدار شدن در سطح احتمال:*  **و، ns

ns, ∗∗,∗: non-significantly differences, significant at P ≤ 0.01 and P ≤ 0.05 respectively.

sub-plot

 کرت فرعی:Sp ،main-plot  کرت اصلی:Mp

 پتاسیم و سدیم در میوه گوجهفرنگی رقم کویین تحت تیمارهای مختلف پیوند و شوری، مقایسۀ میانگین غلظت کلر.5 جدول
Table 5. Means comparison of concentration of chlorine, potassium and sodium in tomato fruit cultivar of Queen
under different treatments grafting and salinity
levels of salinity
)mM(
0

30

60

Rootstocks
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)

Na+

2.65e
2.38e
1.77f
1.50f
4.5cd
5.45c
4.25d
2.77e
10.76a
7.10b
6.77cd
5.70c

K2+
(mg.g)
48.30cd
45.77d
52.64c
42.22d
55.30bc
56.04bc
55.50bc
57.22bc
60.51cd
59.21cd
55.93bc
50.98cd

CL-

10.19e
9.61ef
8.98ef
6.63f
13.73cd
14.41c
14.21c
13.35cd
19.85a
17.42ab
17.80ab
16.22ab

. درصد بدون تفاوت معنیدار هستند5  میانگین های که حرف های مشترک دارند در سطح احتمال،* در هر ستون
*Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
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 مقایسۀ میانگین اثرات سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی صفات کیفی میوه گوجهفرنگی رقم کوین پیوندی.6 جدول
روی پایههای مختلف
Table 6. Comparison of means of effects different levels of salinity of irrigation water on some of qualitative
characteristics of tomato fruit cultivar of Queen grafted onto different rootstocks
Lycopene

Carotene

levels of salinity
(mM)

Rootstocks

)mg/100g)

)mg/100g)

0

AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted(control)

783a
630b
611b
452cd

165a
163ab
164ab
121cd

Total soluble solids
(Brix)
5.41cd
5.42cd
5.42cd
5.01d

AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted(control)
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted(control)

601b
520bc
520bc
360d
602b
710b
650b
452cd

125cd
122cd
118cde
90def
130cde
101de
81ef
77f

5.82bc
5.70bc
5.71bc
5.92bc
6.70a
6.51ab
6.52ab
6.30ab

30

60

. درصد بدون تفاوت معنیدار هستند5  میانگین های که حرف های مشترک دارند در سطح احتمال،*در هر ستون
*Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.

 عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی رقم کویین تحت تیمارهای متفاوت، مقایسۀ میانگین برخی از صفات رویشی.7 جدول
شوری و پیوند
Table 7. Means comparison of some of vegetative characteristics and yield, yield components of tomato cultivar of
Queen under different treatments of salinity and grafting
levels of
salinity
(mM)
0

30

60

Rootstocks
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)
AR-9704
Helper
Pera
Non-grafted (control)

Plant
height
(cm)
206.38ab
182.36b
228.60a
109.36cd
167.35bc
156.02cd
104.75d
98.50de
90.25de
75.69ef
70.15ef
59.65f

Dry
matter
(%)
32.60a
30.52ab
29.99ab
27.08 ab
25.85b
20.39c
19.89c
15.23cd
14.08d
13.52de
13.29de
12.97e

Leaf
area
(cm2)
30.08ab
34.28a
31.60ab
24.33b
21.23bc
18.85bcd
17.00bcd
15.10cd
13.25e
12.45ef
10.98fg
8.32g

Number
of fruit
spikes
6a
6a
6a
5b
6a
6a
5.5ab
5b
4.5c
4.5c
4.5c
3d

Number
of fruit
per plant
32a
30ab
32a
29bcd
32a
31ab
28bcd
27 bcd
25cd
25cd
24cd
18e

Mean of
fruit weight
(g)
158a
158a
160a
140bc
148ab
132bc
125ab
138bc
128bc
126bc
118cd
109cd

Yield
per plant
(g)
5050ab
4801b
5090a
4052bc
4736b
3960b
3510bc
3726bc
3200dc
3150dc
2832d
1962e

. درصد بدون تفاوت معنیدار هستند5  میانگین های که حرف های مشترک دارند در سطح احتمال،* در هر ستون
* Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.

.گیاهان پیوندی برتر از گیاهان غیرپیوندی بود
9704-همچنین در بین پایههای مورد استفاده رقم آر
) به دلیل9704-(ترکیب پیوندی کویین روی پایه آر
داشتن صفات کمی و کیفی مناسب ضمن بررسیهای
تکمیلی میتواند به عنوان یک پایۀ مناسبی برای پیوند
.گیاه گوجهفرنگی رقم کویین معرفی گردد

نتیجهگیری کلی

استفاده از پایههای هیبریدی گوجهفرنگی اثر مثبتی بر
صفات کمی و کیفی گیاه گوجهفرنگی رقم کویین
 در این پژوهش.تحت شرایط تنش شوری داشت
 مواد، ارتفاع گیاه، سطح برگ،صفاتی از جمله عملکرد
 کاروتن و لیکوپن میوه،)TSS( کل جامد محلول
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