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 چكيده

اشسۀ اراا  مختلف فلفل از نظر تحمل به شوری در مرحلۀ گیاه ه و شناساشی شواخت مناسوب بورای ارزشوابی تحمول بوه       منظور مق به

های کامل تصادفی با سه تكرار در سیستم هیدروپونی  صور  فاکتورشل در االب رر  پاشۀ بلوک شوری فلفل در اشن دوره  ززماشیی به

 100یكد  علو  کیاورزی دانیگاه گویالن بوه اجورا در زمود. دو سوطح شووری )صوفر و        تحقیقاتی دان ۀدر محل گلخان 1392در سا، 

رام فلفل  عامول دو  درنظور گرفتوه شودند. نتواشج نیوان داد کوه بوین اراوا  از لحواظ هموۀ             26مو ر کلرشد سدشم(  عامل او، و  میلی

جوز درصود مواد  خیو  کول و       ها بوه  اختشده اختالف میناداری وجود داشت. تنش شوری سیب کاهش همۀ ش های مطالیه شاخت

های رشدی همراه بود. نتواشج نیوان داد کوه مقودار      دار پتاسیم  کلسیم و شاختقمقدار سدشم شاخساره شد. افزاشش سدشم با کاهش م

های رشدی  نسیت پتاسیم به سدشم و نسیت کلسیم به سدشم در همۀ اراوا  همیسوتگی منفوی و مینواداری داشوت. در       سدشم با شاخت

تورشن اراوا  فلفول شوناخته شودند. براسواس نتواشج           متحمول ’اسوپادی ‘و ’ افسوتس ‘  ’پوارامو ‘شده  اراوا    مجموع از بین اراا  بررسی

کوار   به در فلفل شوری تنش به گری اراا  متحمل توانند در اربا، هاشی نظیر مقدار سدشم شاخساره و شاخت تحمل به تنش می شاخت

 روند.

   تنش شوری  سدشم  شاخت تحمل به تنش  کلسیم.پتاسیم ها: واژه كلید
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 مقدمه .1
عنوان ش  عامل اصلی محدودکنند  محیطی   تنش شوری به
های فیزشولوژشكی و متابولیكی گیاه را تحوت  رشد  و فراشند

 مطالیوا    نتواشج دشگور   براسواس . [28 دهد  تأثیر ارار می

 هكتوار  میلیون 25 حدود اشران در شور هایخاک کل سطح

 اشوران   کل سطح درصد 15 شامل که است شده زده تخمین

[. 2  است زبی کیت درصد ارایی 50 و هادشت درصد 30

ای نیود زب با کیفیت مناسب در تولید محصوو   گلخانوه  
توانوود محدودکننووده باشوود. در بسوویاری از منووار  نیووز مووی

ای در جهان  عود  دسترسوی بوه زب بوا     های گلخانه کیت

کنندگان به اسوتفاده از  اسب  موجب شده که تولیدکیفیت من

های نسیتاًً شور زشرزمینی اادا  کنند کوه سویب کواهش     زب
[. بنابراشن  16شود  شدشدتر رشد و عملكرد محصو   می

دستیابی به اراوا  متحمول بوه شووری کوه دارای عملكورد       

بییتری در شراشط تنش باشند  شكی از راهكارهای مقابله با 

 [.2رود   شمار می بهاشن تنش 
توورشن گیاهووان خووانواد   شكووی از مهووم  1گیوواه فلفوول 

سانان در جهوان اسوت و بوا هوداشت الكترشكوی       زمینی سیب
زشمنس بر متر در گروه گیاهان حساس به دسی 5/1بحرانی 

[. شوری موجب کواهش رشود و   9   25شوری ارار دارد  

 های زبعملكرد  کاهش ثیا  ایای سلولی  فیالیت کانا،

ای  فتوسنتز  تیاد، شوونی  محتووای   در ایا  هداشت روزنه
  16  30شوود   نسیی زب برگ و مقدار کلروفیل در گیاه می

در شوری با  . ززماشیی بر روی اراا  مختلف فلفل [4  14

مو ر کلرشد سدشم( نیان داد کوه تونش شووری    میلی 100)

مقدار سدشم را افوزاشش  و پتاسویم  کلسویم و وزن خیو      
کوواهش مقوودار سوودشم و  ولیوودی را کوواهش داد. هم نووینت

افزاشش نسیت پتاسویم بوه سودشم و کلسویم بوه سودشم در       

با تحمل به شووری در اراوا  انتخوابی    شاخسار  گیاه فلفل 
تواننود  ها میپیینهاد شد که اشن شاختهمیستگی داشت و 

مییاری برای تفكی  اراا  مختلف فلفل در تحمل به شوری 

                                                           

 Capsicum annuum L..1  

پرشودگی و خیوكیدگی(    های برگی )رنو   یبباشند  ولی زس

[. 4نیسوت   در اراا  فلفول  مییار خیلی مناسیی برای گزشنش 

های رشدی در گیاه فلفل شد و شوری سیب کاهش شاخت

اراا  مختلف از نظور شواخت تحمول بوه شووری اخوتالف       
توونش شوووری در گیوواه فلفوول سوویب کوواهش [. 30داشووتند  

ن نسویت  شاخت نسیی رشد و وزن خیو  شود و هم نوی   

پتاسیم به سدشم و کلسیم به سدشم با افزاشش شووری کواهش   

تر به شوری  شاخت رشدی بییتری نیان داد و رام متحمل
 [.15بهتری داشت  

فلفل در مرحلوۀ رشود روشیوی بوه تونش       رور کلی  گیاهبه

ای پوذشرتر اسوت و مرحلوۀ گیاه وه    تر و زسیبشوری حساس

مقاشسۀ پاسوخ اراوا     [.30ترشن مرحله به شوری است  حساس

مختلف ش  گونۀ گیاهی به تنش شوری ابزار مفیدی بورای پوی   

های دخیل در تحمل به شوری است. هم نین بردن به سازوکار

توانود  تور بوه شووری در کیوت موی     سازی اراا  متحمول اربا،

[. 14تأثیرا  تنش را کاهش و مقودار تولیود را افوزاشش دهود      

شسۀ اراوا  مختلوف فلفول از    مقابنابراشن  هدف پژوهش حایر  

و شناسواشی شواخت   نظر تحمل به شوری در مرحلۀ گیاه وه  

 مناسب برای ارزشابی تحمل به شوری فلفل در اشن دوره است. 

 

 ها . مواد و روش2

اراوا  مختلوف   منظور تییین میزان تحمل بوه شووری در    به

بوه   تور متحمول  اراا انتخاب  برای  ایفلفل تجاری گلخانه

تحقیقاتی دانیوكد    ۀدر محل گلخان 1392ا، در سشوری  

صووور   بووهعلووو  کیوواورزی دانیووگاه گوویالن ززماشیووی  

های کامول تصوادفی در سوه    فاکتورشل در االب رر  بلوک

 100انجا  گرفت. عامل او، سطح شووری )صوفر و   تكرار 

راوم فلفول    26مو ر کلرشد سدشم( و عامل دو  شامل میلی

، از شرکت بذر فال  اشوران   او رام 8ترتیب  ای )بهگلخانه

راوم دشگور از    17)اسوترالیا( و   2رام از شرکت سین جنتا 1

 (.1شرکت مواد زراعی( بود )جدو، 

                                                           
2. syngenta  



 ایمرحلۀ گیاهچهدر  ایفلفل گلخانهتجاری ارزیابی تحمل به شوری ارقام 

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
895 

 ای مورد مطالعه در ارزیابی تحمل به شوریاسامی ارقام فلفل گلخانه .1جدول 

 شماره نا  رام شرکت شماره نا  رام شرکت

Vilmorin Exp. 10 14 Petoseed Ethem 1 

Vilmorin Tyson 15 Petoseed Dulce 2 

Nunhems Daytona 16 Petoseed Shanghai 3 

Axia Magic 17 Bruinsma Luzon 4 

Nunhems Defender 18 Bruinsma PaxRGH 5 

Vilmorin Figaro 19 Bruinsma Paramo 6 

Axia Radin 20 Bruinsma Lorca F1 7 

ABBOT and COBB ACX 248 21 Bruinsma Mentor 8 

Axia Maral 22 syngenta Snooker 9 

Axia Wanado 23 Nunhems Efests 10 

Vilmorin Octavio 24 Nunhems Semerkand 11 

Vilmorin Sereno 25 Vilmorin SPADI 12 

Vilmorin Exp. 4 26 ABBOT and COBB ACX 270 13 

 

 12مود    درجوۀ سلسویوس بوه    30همۀ بذور در دمای 

متور( در اتااو  رشود    میلوی  2روز در پرلیت )انداز  ذرا  

هووای سیزشووده بووه ظووروف سوویز شوودند و سووپس دانهووا،

[ 4لیتر و حواوی محلوو، اوذاشی      15پالستیكی با ظرفیت 

-میلوی  Ca(NO3)2  88/0موو ر  میلی 2شده شامل:  هوادهی

مووو ر میلووی MgSO4  25/0ر مووو میلووی K2SO4  1مووو ر 

KH2PO4  10  میكرومووووو رH3BO3  5/0  میكرومووووو ر

MnSO4  1  میكرومووو رZnSO4  100  میكرومووو رFe 

EDTA  2/0  میكروموووو رCuSO4  میكروموووو ر 02/0و

(NH)6Mo7O24 منظور جلوگیری از تغییرا   منتقل شدند. به

ی هوای اوذاش  بار محلوو،    هر سه روز ش pHو  ECشدشد 

ها در محلو، اذاشی تا مرحلۀ شش تیوشض شدند. گیاه ه

روز پوس از انتقوا، بوه محلوو،      14برگ حقیقوی )   تا هفت

اذاشی( پرورش شافتند. پس از زن تیموار شووری بوا ایوافه     

 12موو ر در هور   میلوی  25کردن کلرشد سودشم بوه مقودار    

 موو ر کلرشود سودشم    میلی 100ساعت تا رسیدن به الظت 

( dS/m9/10EC ≈  درCº25   برای تما  اراا  به مود  )10 

گیوری  هوا برداشوت و انودازه   روز اعما، شد. سپس گیاه ه

از  28[. در پاشوان روز  4های مربو  انجا  گرفت  شاخت

انتقا، به محلو، اذاشی  چهار گیاه ه از هور راوم در هور    

ارتفوواع  هووای رووو، رشیووه تكوورار  برداشووت و شوواخت

تر رشیه  وزن تر سااه  وزن تر  شاخساره  تیداد برگ  وزن

هوا در  گیوری شود. سوپس نمونوه    برگ و وزن تر کل اندازه

سواعت   48مود    های جداگانه برای خی  شدن  بهپاکت

درجۀ سلسیوس اورار داده شودند و    75درون زون با دمای 

پووس از زن وزن خیوو  رشیووه  وزن خیوو  سووااه  وزن  

و خی  برگ  نسیت شاخساره به رشیه  وزن خی  کول  

 گیری شد.اندازه محتوای ماد  خی  کل گیاه
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( و کلسویم  +K(  پتاسیم )+Naبرای تییین مقدار سدشم )

(Ca++      از دسووتگاه فلوویم فتووومتر اسووتفاده شوود )و 27 ]

(  و کلسیم به سودشم  +K+/ Naهای پتاسیم به سدشم ) نسیت

(Ca++/ Na+.برای رشیه و شاخساره محاسیه شد ) 

اسواس بیومواس روشیوی )وزن    میزان نسویی رشود بور    

 [. 30محاسیه شد   1خی  کل( در واحد زمان با رابطۀ 

(1)  (gg-1day-1) ln DW2 – ln DW1  میزان نسیی رشد = 
t2 – t1 

 t1  DW2وزن خی  کل در زمان  DW1در اشن رابطه  

 t2زموان شوروع ززمواشش و     t2  t1وزن خی  کل در زمان 

 زمان پاشان ززماشش است.

محاسویه   2  ری  رابطوۀ  (1STI)تحمل به تنش  شاخت

 [.1شد  

(2) 2)/()( pps YYYSTI 
 

 بودون  در شوراشط  وزن خیو  کول   Ypدر اشن رابطوه   

میوانگین  pYو در شوراشط تونش   وزن خی  کول  Ysتنش  

 .در شراشط بدون تنش است وزن خی  کل

افزار از نر  تجزشۀ وارشانس و مقاشسۀ میانگین با استفاده

(  تجزشوۀ همیسوتگی و تجزشوۀ    2/9)وشوراشش   SAS زماری

( 0/21)وشراشش  SPSSافزار زماری  کالستر با استفاده از نر 

در سوطح   LSDها بوا اسوتفاده از ززموون    و مقاشسۀ میانگین

 درصد انجا  گرفت. 5احتما، 

 

 . نتایج و بحث3

 ازفلفول   راا ا بین که داد نیان هاوارشانس داده تجزشۀ نتاشج

 در اخوتالف مینواداری   شوده  های مطالیوه شاختاکثر  نظر

 عیوار   به(. 2داشت )جدو،  وجود درصد 1 احتما، سطح

 تنووع  مطالیوه  از  موورد  هوای شواخت  نظور  از اراا  دشگر 

 و ژنتیكوی  تغییرا  یراشب .بودند برخوردار خوبی ژنتیكی

 میود ا از اسوتفاده  با بررسی مورد هایشاخت فنوتیپی برای

                                                           
1 . Stress Tolerance Index 

 2 جودو،  در ترتیوب  به و محاسیه مربیا   میانگین رشایی

راوم بورای اکثور     ×اثور متقابول شووری     .اندشده داده نیان

رو برای مقاشسۀ میوانگین اشون   اشن ها مینادار بود  ازشاخت

دهی فیزشكی اثور متقابول کوردشم و    ها اادا  به برششاخت

یوتر در  دلیول اهمیوت و مینواداری بی    ها بوه مقاشسۀ میانگین

شووراشط توونش شوووری انجووا  گرفووت. مقاشسووۀ میووانگین   

های روشیی در شراشط تنش شوری نیوان داد کوه    شاخت

جز درصد ماد  خیو  گیواه در شوراشط    ها بههمۀ شاخت

که اشون شواخت   تنش شوری دچار کاهش شدند  درحالی 

 افزاشش شافت.

تونش   شوراشط  در اراا  میانگین تیداد برگ برای مقاشسۀ

  2’اسنوکر‘بییترشن تیداد برگ به اراا   که داد نیان شوری

(. 3تیلو  داشوت )جودو،     4’270-اشكوس زسی‘و  3’دشتونا‘

  بییووترشن مقووادشر در اراووا  رشیووه رووو،بوورای شوواخت 

(. در 3دشوده شود )جودو،     7’پارامو‘و  6’سیرشنو‘  5’وانادو‘

  از نظور  8’اسوپدی ‘و ’ دشتونوا ‘  ’اسنوکر‘شراشط تنش اراا  

از نظور وزن تور   ’ سیرشنو‘و ’ اسنوکر‘  ’پارامو‘ه؛ ارتفاع ساا

از نظر وزن ’ 270-اشكسزسی‘و  9’افستس‘  ’پارامو‘رشیه؛ 

از نظر وزن تر برگ؛ ’ پارامو‘و ’ اسنوکر‘  ’سیرشنو‘تر سااه؛ 

از نظر وزن تر کل بییترشن ’ سیرشنو‘و ’ افستس‘  ’پارامو‘و 

 (.3مقادشر را نیان دادند )جدو، 

در مووورد وزن ’ اسوونوکر‘و ’ سوویرشنو‘  ’موپووارا‘اراووا  

در ’ 270-اشكوس زسوی ‘و ’ افسوتس ‘  ’پارامو‘خی  رشیه؛ 

در ’ پوارامو ‘و ’ اسونوکر ‘  ’سیرشنو‘مورد وزن خی  سااه؛ 

در ’ سیرشنو‘و ’ افستس‘  ’پارامو‘مورد وزن خی  برگ؛ و 

مورد وزن خی  کول دارای بییوترشن مقوادشر در شوراشط     

 (.3تنش بودند )جدو، 

                                                           
2. Snooker 

3 . Daytona 

4 . ACX 270 

5 . Wanado 

6 . Sereno 

7. Paramo 

8 . SPADI 

9 . Efests 
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 ایهای رویشی در شرایط تنش شوری در ارقام مختلف فلفل گلخانه. مقایسۀ میانگین برخی شاخص3جدول 

 رام

 هامیانگین شاخت

 تیداد برگ
 رو، رشیه

(cm) 

 رو، سااه
(cm) 

 تر رشیهوزن 
(g) 

 تر سااهوزن 
(g) 

 تر برگوزن 
(g) 

 تر کلوزن 
(g) 

Ethem 
e-g 00/12 e-g03/22 e-h23/14 kl00/2 f-h46/3 h-j54/3 h-j00/9 

Dulce 
b-f 50/12 bc67/25 b-e63/16 e-g75/2 de31/4 d-f90/4 ef96/11 

Shanghai 
f-h 83/11 g83/20 d-h97/14 g-i44/2 e-h93/3 e-h32/4 fg69/10 

Luzon 
e-g 00/12 gh90/19 d-h07/15 h-k27/2 e-h77/3 f-i23/4 g-i27/10 

PaxRGH 
i 67/9 i33/16 h93/11 m82/0 i23/1 k42/1 k47/3 

Paramo 
b-e 67/12 ab60/26 a-c80/18 a74/3 a57/6 a-c22/6 a53/16 

Lorca F1 
c-g 33/12 b-f30/24 c-f23/16 c-e15/3 cd95/4 cd52/5 de62/13 

Mentor 
b-e 67/12 g60/20 e-h27/14 l84/1 h18/3 j34/3 j36/8 

Snooker 
a 67/13 c-g73/22 a70/21 ab61/3 c32/5 ab32/6 a-d25/15 

Efests 
b-d 83/12 fg73/21 b-e97/16 a-c50/3 ab20/6 a-c00/6 ab70/15 

Semerkand 
h 16/11 hi93/16 f-h23/13 h-k30/2 e-h58/3 e-g43/3 f-i32/10 

SPADI 
b-d 83/12 b-f23/24 a-c27/19 b-d24/3 c29/5 cd45/4 cd98/13 

ACX 270 
ab 17/13 b-d10/25 b-e30/17 a-d35/3 a-c77/5 b-d59/5 b-d70/14 

Exp. 10 
b-f 50/12 g40/20 c-f23/16 j-l02/2 gh32/3 ij52/3 ij87/8 

Tyson 
gh 66/11 b-f20/24 b-e23/17 g-i45/2 e-g02/4 e-h31/4 fg78/10 

Daytona 
ab 17/13 b-f60/24 ab80/19 b-d32/3 bc40/5 cd53/5 b-d25/14 

Magic 
d-g 17/12 d-g50/22 d-g50/15 i-l23/2 e-h61/3 g-j08/4 g-j91/9 

Defender 
b-g 33/12 g90/20 c-e53/16 g-j42/2 e-g12/4 e-g52/4 fg06/11 

Figaro 
f-h 83/11 hi33/17 c-e53/16 f-h67/2 d-f21/4 de08/5 ef96/11 

Radin 
e-g 00/12 gh70/19 d-h13/15 h-k31/2 e-h81/3 f-i27/4 f-i39/10 

ACX 248 
b-d 83/12 b-f03/24 b-e80/16 d-f07/3 cd01/5 cd54/5 de61/13 

Maral 
b-e 67/12 b-e90/24 b-e93/16 g-i49/2 e-h91/3 f-i26/4 f-h66/10 

Wanado 
b-f 50/12 a80/28 b-e80/16 i-l19/2 e-h48/3 g-j85/3 g-j52/9 

Octavio 
e-g 00/12 gh77/19 gh93/12 i-l21/2 e-h58/3 f-i19/4 g-j98/9 

Sereno 
d-g 17/12 ab70/26 b-d10/18 a-c55/3 bc42/5 a59/6 a-c56/15 

Exp. 4 
a-c 00/13 e-g03/22 e-h43/14 h-k32/2 e-h89/3 e-g54/4 fg75/10 

 درصد نیستند. 5های با حداال ش  حرف میابه دارای اختالف زماری میناداری در سطح احتما، میانگین
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 ایدر شرایط تنش شوری در ارقام مختلف فلفل گلخانهرویشی  هایشاخصمیانگین برخی  مقایسۀ .4جدول 

 رام

 هامیانگین شاخت

وزن خی  رشیه 
(g) 

وزن خی  سااه 
(g) 

وزن خی  برگ 
(g) 

وزن خی  کل 
(g) 

محتوای ماد  خی  
(%) 

نسیت 

 سااه

 به رشیه

میزان نسیی 

 رشد

(g/g day) 

Ethem 
 jk29/0  gh49/0 i 46/0 i-k 19/1 b-e 58/11 a-f 12/3 ef 10/0 

Dulce 
 ef41/0  e-g59/0 b-d 69/0 e-g 55/1 e 44/11 ef 92/2 ef 10/0 

Shanghai 
 f-i36/0 f-h56/0 f-h 57/0 f-i 42/1 a-e 59/11 a 29/3 fg 08/0 

Luzon 
 f-k34/0  gh53/0 f-i 54/0 f-k 36/1 a-e 64/11 a-d 23/3 e-g 09/0 

PaxRGH 
 l12/0  i17/0 j 18/0 l 46/0 ab 89/11 d-f 97/2 ef 10/0 

Paramo 
 a58/0  a92/0 ab 77/0 a 22/2 a-c 87/11 d-f 97/2 ef 10/0 

Lorca F1 
 b-d48/0  d-f68/0 c-e 67/0 c-e 79/1 a-d 84/11 c-f 98/2 a-c 14/0 

Mentor 
k 28/0  h45/0 i 46/0 k 12/1 a-c 85/11 ab 28/3 ab 16/0 

Snooker 
 a-c53/0  cd74/0 a-c 76/0 a-c 01/2 a-d 77/11 a-f 04/3 de 11/0 

Efests 
 a-c53/0  ab88/0 a-c 75/0 ab 08/2 a-e 71/11 a-f 07/3 c-e 12/0 

Semerkand 
 g-k34/0  gh50/0 e-j 60/0 f-k 35/1 a-e 67/11 a-e 20/3 ab 15/0 

SPADI 
 cd8/0  cd74/0 bc 72/0 c-e 78/1 a-e 60/11 f 89/2 c-e 12/0 

ACX 270 
 b-d49/0  a-c83/0 bc 74/0 bc 96/1 a-d 80/11 a-f 13/3 de 11/0 

Exp. 10 
 i-k30/0  h45/0 i 46/0 jk 15/1 c-e 55/11 a-f 06/3 ab 16/0 

Tyson 
 f-i36/0  f-h58/0 e-h 59/0 f-i 43/1 a-d 80/11 a-f 14/3 ef 10/0 

Daytona 
 b-d49/0  b-d76/0 c-e 67/0 bc 88/1 a-c 86/11 a-f 07/3 d-f 11/0 

Magic 
 h-k33/0  gh50/0 hi 51/0 g-k 30/1 a-c 87/11 a-f 17/3 b-d 14/0 

Defender 
 f-j36/0  e-g60/0 f-h 57/0 f-h 48/1 a 93/11 a-f 18/3 c-e 12/0 

Figaro 
 e-g40/0  e-g59/0 d-f 62/0 d-f 56/1 a-e 62/11 a-f 04/3 c-e 12/0 

Radin 
 g-k34/0  gh54/0 j-i 51/0 f-k 34/1 de 50/11 a-f 14/3 g 07/0 

ACX 248 
 de45/0  c-e71/0 bc 72/0 cd 80/1 a-d 79/11 a-e 20/3 d-f 11/0 

Maral 
 f-h38/0  gh53/0 f-h 57/0 f-j 39/1 a-e 61/11 b-f 00/3 g 06/0 

Wanado 
 h-k32/0  gh49/0 d-f 60/0 h-k 25/1 a-d 80/11 ab 28/3 ef 10/0 

Octavio 
 h-k33/0  gh49/0 f-i 53/0 h-k 30/1 a-e 68/11 a-c 25/3 d-f 11/0 

Sereno 
 ab55/0  b-d77/0 a 83/0 ab 07/2 a-c 87/11 a-f 06/3 e-g 09/0 

Exp. 4 
 f-j35/0  f-h55/0 e-j 60/0 f-i 41/1 a-e 69/11 a-d 23/3 a 17/0 

 درصد نیستند. 5تالف زماری میناداری در سطح احتما، های با حداال ش  حرف میابه در هر ستون دارای اخمیانگین
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بییترشن درصد ماد  خی  در شوراشط تونش در اراوا     

و بییوترشن نسویت    2’اچجوی پواکس زر ‘و  1’منتور‘  ’پارامو‘

و ’ اسوونوکر‘  3’سوویمرکاند‘شاخسوواره بووه رشیووه در اراووا  

میاهده شد؛ اما اشن دو خصوصیت در بوین اراوا    ’ سیرشنو‘

بییوترشن میوزان نسویی رشود در      یناداری نداشتند.تفاو  م

 5’شو  -افلورکا‘  4’چهار-پیاکسای‘تنش شوری به اراا  

 (.4مربو  بود )جدو،  6’10-پیاکسای‘و 

با تنش شوری  مقدار سدشم هم در رشیوه و هوم در سوااه    

های پتاسیم  کلسیم  نسویت پتاسویم   افزاشش شافت؛ اما مقدار شون

ه سدشم در رشیه و سااه کواهش نیوان داد.   به سدشم و کلسیم ب

  7’رادشن‘کمترشن مقدار سدشم در رشیه در شراشط تنش در اراا  

  ’پوارامو ‘و در شاخسواره در اراوا    ’ ش -افلورکا‘و ’ اسپدی‘

 (.5میاهده شد )جدو، ’ سیرشنو‘و ’ 270-اشكسزسی‘

همیستگی مثیت و بسیار میناداری بین شاخت تحمول بوه   

وزن   وزن تر رشیه  رو، سااه  رو، رشیه  د برگتیداتنش  با 

وزن   وزن خیو  رشیوه    وزن تور کول    وزن تر برگ  تر سااه

  در همۀ اراا  وزن خی  کل  وزن خی  برگ  خی  سااه

 (.6( )جدو، ≥ P 01/0فلفل در شراشط تنش میاهده شد )

تولید ماد  خی  کل در گیاه فلفل تحت تنش شووری  

دهند  حساسیت گیواه  شابد که نیانشد  کاهش می زشاد  به

[. کاهش ارتفاع سااه  تیداد برگ  29فلفل به شوری است  

نسیت سااه به رشیه  وزن تر و خی  رشیه  برگ و سوااه  

و وزن تر و خیو  کول در تونش شووری  توسوط دشگور       

  15  16  22  23  29  30محققان نیز گزارش شده اسوت   

تحقی  است. با افوزاشش  های اشن [ که همسو با شافته4   14

شوری  تجم  سدشم و کلر در رشیوه و سوااۀ گیواه سویب     

و رشختگی ایا  و ممانیت از تقسیم هم نمو  به و کاهش رشد
                                                           
1 . Mentor 

2. PaxRGH 

3 . Semerkand 

4. Exp. 4 

5 . Lorca F1 

6 . Exp. 10 

7 . Radin 

[. شووری موجوب   11   20شوود    توسیۀ سلو، در گیواه موی  

شوود  کاهش زشاد عملكرد گیاهان در اثر کاهش رشد گیاه موی 

زشد  وجود می مزی به[. در ابتدای تنش شوری  تنش اس8   13 

که سیب کاهش پتانسیل زب در محیط رشیه و کاهش تواناشی 
و اشن عامل اصولی کواهش رشود     شود گیاه در جذب زب می

است که کاهش رشد نمو برگ را در پی دارد که در نهاشت به 

  [.5   20  شودکاهش وزن خی  شاخساره منجر می
شوری اثور بییوتری بور کواهش رشود و وزن خیو        

تووان نتیجوه گرفوت    اره نسیت به رشیه دارد که موی شاخس
تر از رشیوه اسوت و اشون امور     شاخساره به شوری حساس

[. 24شوود    سیب کاهش نسویت شاخسواره بوه رشیوه موی     
هم نین کاهش رو، سااه در تنش با نمو  کلرشود سودشم    
ممكن است ناشی از تأثیرا  منفوی اشون نمو  بور میوزان      

ها  کاهش سنتز پوروتئین  و  فتوسنتز  تغییر در فیالیت زنزشم
های رشود  ها و هورمونهم نین کاهش سطح کربوهیدرا 

 [.17باشد که ممكن است به بازدارندگی رشد بینجامد  
 و شدن روشل با کاهش در تقسیم  سرعت تنش شوری

 شدن دشوار  یخیم و سخت و هم نین سلولی تورژسانس

 گیاهوان  .[11شوود   ها موجب کاهش کلی رشود موی  سلو،
تور و کمتور  سوااه و    های کوچو  تحت تنش شوری  برگ

[. اگر 12کنند  تود  کمتری تولید می تر و زشسترشیۀ کوتاه
میزان رشد گیاه در شراشط تنش شووری نسویت بوه میوزان     

توانود مییوار    رشد در شراشط بدون تنش سنجیده شود  موی 
مناسیی برای مقاومت به شوری باشد و در اشن موورد مواد    

[. تجمو   1ه مییار مفیدی برای ارزشوابی اسوت    خی  گیا
ماد  خی   بهترشن مییاری است که با عملكرد همیسوتگی  

[. زنالیز رشد  شاخصی اساسوی در مطالیوۀ پاسوخ    30دارد  
[. در اشون ززمواشش    20های محیطی اسوت   گیاهان به تنش
خووبی   های رشدی و تفاو  در بین اراا  بهکاهش شاخت

به یورشب تنووع ژنتیكوی و فنووتیپی      میهود بود. با توجه 
های وزن تر و خی  رشیه  برگ  سااه و کل گیاه شاخت

هووا را در بووین اراووا  فلفوول در مرحلووۀ  بییووترشن تفوواو 
 (.2ای نیان دادند )جدو،  گیاه ه
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 ایهای فیزیولوژیکی در شرایط تنش شوری در ارقام مختلف فلفل گلخانهمیانگین شاخص مقایسۀ .5جدول 

 رام

 هاانگین شاختمی

  شاخساره  رشیه

 سدشم
(mg/g 
DW) 

 پتاسیم
(mg/g 

DW) 

 کلسیم
(mg/g 

DW) 

  کلسیم/سدشم پتاسیم/سدشم
 سدشم
(mg/g 

DW) 

 پتاسیم
(mg/g 

DW) 

 کلسیم
(mg/g 

DW) 

 کلسیم/سدشم پتاسیم/سدشم

شاخت 
تحمل به 
 تنش

Ethem 
cd71/36 l32/26 fg95/1 t72/0 f05/0  de62/35 c-e57/56 b99/9 m59/1 lmn28/0 hi49/0 

Dulce 
fg44/33 a71/36 de09/2 e10/1 d06/0  ij91/24 bc99/57 kl74/8 e33/2 g35/0 c02/1 

Shanghai 
c57/37 fg19/32 h-j88/1 m86/0 f-h05/0  g77/29 j86/49 h-j14/9 k68/1 j31/0 d-h64/0 

Luzon 
b99/39 bc95/33 lm78/1 n85/0 jk05/0  a68/47 jk00/49 f-i33/9 r03/1 p20/0 e-i56/0 

PaxRGH 
a00/44 c-f13/33 p57/1 q75/0 m04/0  a41/48 k37/47 n79/7 s98/0 q16/0 j07/0 

Paramo 
a78/43 e-g57/32 o70/1 r74/0 lm04/0  n80/21 ef97/54 n83/7 d52/2 fg36/0 a36/1 

Lorca F1 
ij36/30 a22/36 bc17/2 a19/1 c07/0  hi99/25 hi84/51 c-f62/9 i00/2 ef37/0 c96/0 

Mentor 
c51/37 kl81/26 g-i90/1 u71/0 fg05/0  d34/36 c-e18/56 b-d82/9 n55/1 n27/0 i45/0 

Snooker 
gh02/32 a26/36 de10/2 d13/1 d07/0  jk72/23 a25/61 n85/7 b58/2 h33/0 ab20/1 

Efests 
g46/32 g96/31 e07/2 g98/0 d06/0  k-n09/23 a27/62 b97/9 a70/2 ab43/0 a28/1 

Semerkand 
c21/37 e-g57/32 i-k85/1 l88/0 g-i05/0  h66/26 b51/58 lm64/8 g20/2 32/0 de73/0 

SPADI 
jk14/29 b-e35/33 b22/2 c14/1 b08/0  l-n0/23 bc90/57 m39/8 d52/2 ef37/0 ab23/0 

ACX 270 
ef24/34 b-e32/33 f97/1 h97/0 e06/0  mn13/22 de98/55 jk98/8 cd53/2 c41/0 ab20/1 

Exp. 10 
b24/40 h92/29 j-l84/1 s74/0 ij05/0  b40/44 ij06/50 lm43/8 q13/1 p19/0 i45/0 

Tyson 
b53/39 ij12/28 k-m82/1 v71/0 j05/0  h59/26 jk96/48 f-i37/9 j84/1 g35/0 d75/0 

Daytona 
fg99/32 b25/34 fg95/1 f04/1 e06/0  i-k57/24 ef09/55 n96/7 f24/2 hi32/0 bc07/1 

Magic 
a22/43 m06/25 mn77/1 y58/0 kl04/0  c44/38 f-h53/53 g-j30/9 p39/1 o24/0 hi53/0 

Defender 
a19/43 b-d71/33 no72/1 p78/0 l04/0  f64/31 ij25/50 d-g53/9 m59/1 jk30/0 d-f72/0 

Figaro 
b32/40 jk40/27 h-k87/1 x68/0 h-j05/0  h59/26 c-e34/56 bc93/9 h12/2 de37/0 d76/0 

Radin 
k20/28 d-f96/32 a30/2 b17/1 a08/0  de83/34 b18/59 e-h42/9 k70/1 mn27/0 g-i54/0 

ACX 248 
de54/35 i86/28 f-i91/1 o81/0 f05/0  j-m46/23 fg76/53 a66/10 e29/2 a45/0 bc07/1 

Maral 
cd01/37 d-f95/32 f-h91/1 j89/0 fg05/0  de 28/34 ij07/50 b-e72/9 o46/1 lm28/0 d-h63/0 

Wanado 
b91/39 ij18/28 j-m83/1 w71/0 j05/0  g96/28 k13/47 ij10/9 l63/1 ij31/0 d-g71/0 

Octavio 
cd34/36 fg26/32 f-h92/1 k89/0 fg05/0  f49/32 gh78/52 e-g46/9 lm63/1 kl29/0 f-i55/0 

Sereno 
b91/39 i39/28 i-k85/1 v71/0 h-j05/0  l-n55/22 b-d74/57 m39/8 bc56/2 de37/0 a29/1 

Exp. 4 
hi69/30 i54/28 cd14/2 i93/0 c07/0  hi94/25 ef18/55 b94/9 h13/2 d38/0 de72/0 

 درصد نیستند. 5های با حداال ش  حرف میابه در هر ستون دارای اختالف زماری میناداری در سطح احتما، میانگین
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ی مقدار سدشم  هم در رشیه و هم در سااه با تنش شور

هوای پتاسویم  کلسویم  نسویت     افزاشش شافت  اما مقدار شون

پتاسیم به سدشم و کلسیم به سدشم در رشیه و سااه کواهش  

نیان داد. کمترشن مقدار سدشم در رشیه در شراشط تنش در 

و در شاخسواره  ’ ش -افلورکا‘و ’ اسپدی‘  1’رادشن‘اراا  

میواهده  ’ سویرشنو ‘و ’ 270-اشكوس زسی‘  ’اراموپ‘در اراا  

 (.5شد )جدو، 

بسیار میناداری بین مقدار سودشم در   و منفی همیستگی

نسیت پتاسویم    مقدار پتاسیم در شاخسارهشاخسار  گیاه با 

نسوویت کلسوویم بووه سوودشم در    بووه سوودشم در شاخسوواره 

 وزن خیوو  کوول  شوواخت تحموول بووه توونش  شاخسوواره

(01/0P≤و مقدار پتاس )  مقدار کلسیم در رشیهیم در رشیه  

( میواهده شود   ≥P 05/0) نسیت کلسیم به سدشم در رشیوه 

مقودار پتاسویم در   (. افزاشش سودشم در رشیوه بوا    6)جدو، 

نسویت پتاسویم بوه      مقدار کلسویم در شاخسواره    شاخساره

مقودار کلسویم     مقدار پتاسیم در رشیه  سدشم در شاخساره

نسیت پتاسیم به   در رشیهنسیت کلسیم به سدشم   در رشیه

نسیت کلسویم بوه سودشم در    ( و ≥P 01/0) سدشم در رشیه

مقودار  ( همیستگی منفی و مینادار و با ≥P 05/0) شاخساره

( همیسوووتگی مثیوووت و ≥P 01/0) سووودشم در شاخسووواره

 (.6میناداری داشت )جدو، 

 و سودشم  مقودار  بوین  منفی و مینادار همیستگی یرشب

های م  کلسیم و پتاسیم و نسیتپتاسیم در شاخساره و سدش

 رابطوۀ  شوده   مطالیوه  زنها در رشیه و شاخسار  اراا  فلفول 

 .داد نیوان  را و کلسویم  سودشم بوا پتاسویم    بوین  زنتاگونیسم

هم نین از اشن همیستگی منفی و بسیار مینادار با وزن تور  

و خی  در اراا  فلفل  تأثیر منفی و شدشد شوری سدشمی 

 .بر رشد گیاه میهود است

بییترشن مقدار پتاسیم در تنش شوری در رشیوۀ اراوا    

                                                           
1. Radin 

و در شاخسوار   ’ چهوار -پوی اکوس ای‘و  2’دولس‘  ’وانادو‘

وجوود داشوت   ’ شو  -افلورکوا ‘و ’ پوارامو ‘  ’دولس‘اراا  

(. مقدار پتاسویم در شاخسواره در شوراشط تونش     5)جدو، 

  وزن تر رشیوه شوری همیستگی مثیت و بسیار میناداری با 

وزن   وزن خیو  سوااه    وزن تر سااه  یهوزن خی  رش

  وزن خیو  کول    وزن تر کل  وزن خی  برگ  تر برگ

نسویت کلسویم بوه      نسیت پتاسیم بوه سودشم در شاخسواره   

مقدار کلسویم    رو، سااه( و ≥01/0P) سدشم در شاخساره

( نیوان داد کوه   ≥05/0P) شاخت تحمل به تنش  در رشیه

د گیاه اسوت. اشون   حاکی از تأثیرا  مثیت اشن عنصر در رش

شاخت همیستگی منفی و بسیار میناداری با مقودار سودشم   

 (.6( داشت )جدو، ≥01/0Pدر رشیه و شاخساره )

بییترشن مقدار کلسیم تحت تنش شوری در رشیۀ اراا  

و در شاخسوار   ’ رادشون ‘و ’ چهوار -پوی اکوس ای‘  ’دشفندر‘

 دشده شد )جدو،’ ش -افلورکا‘و ’ اسپدی‘  ’رادشن‘اراا  

( و سودشم بورگ   ≥01/0Pکلسیم رشیه با سدشم رشیوه )  (.5

(05/0P≤   همیسووتگی منفووی و مینوواداری نیووان داد کووه )

تواند اثر زنتاگونیسمی زن را بوا سودشم در رشیوه نیوان      می

نسیت پتاسیم دهد. هم نین همیستگی مثیت و میناداری با 

 نسوویت کلسوویم بووه سوودشم در رشیووه  بووه سوودشم در رشیووه

(01/0P≤ و با )نسیت پتاسویم  و  قدار پتاسیم در شاخسارهم

(. 6دست زمد )جودو،  ( به≥05/0P) به سدشم در شاخساره

نسیت پتاسیم به سودشم در  در شراشط تنش  بییترشن مقدار 

نسویت  و ’ سیرشنو‘و ’ اسنوکر‘  ’افستس‘به اراا   شاخساره

  ’248-اشكوس زسوی ‘به اراا   کلسیم به سدشم در شاخساره

 (.5مربو  بود )جدو، ’ 270-شكسازسی‘و ’ افستس‘

افزاشش مقودار سودشم در رشیوه و شاخسوار  فلفول و      

ها بوا سودشم   های زنکاهش مقدار پتاسیم و کلسیم و نسیت

[. در 4   14  15در رشیه و شاخساره گزارش شده اسوت   

شراشط تنش شوری در اثر افوزاشش تجمو  شوون سودشم در     

                                                           
2. Dulce 
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ی و سمیت شونی گیاه  عد  تیاد، شونی  کمیود عناصر اذاش

های زشاد سودشم  دهد. کاهش رشد گیاهان در الظترخ می

[. پتاسویم  18علت کمیود جذب پتاسیم و کلسویم اسوت     به

شونده در دف  سودشم در سیسوتم    عنوان ش  شون میاویه به

ایای سلولی شناخته شده است  زشرا خروج شوون سودشم   

در کورتكس با ورود شوون پتاسویم هموراه اسوت. حضوور      

دشر زشاد سدشم سیب ممانیت از جوذب عناصور اوذاشی    مقا

شود که به افوزاشش   های گیاهی می نظیر پتاسیم توسط بافت

 [.14انجامد  نسیت سدشم به پتاسیم می

در شراشط تنش شوری افزاشش ورود سدشم بوه گیواه و   

شوود کوه شوون سودشم     تجم  زن در سیتوپالسم سویب موی  

یت شونی بروز کند جاشگزشن شون پتاسیم شود و تأثیرا  سم

 هوای بافوت  در بوه سودشم   پتاسویم  با ی نسیت [. حف 20 

یروری است  جهت تحمل شوری توسط گیاه امری گیاهی

های ریییی خود [ و سلو، برای انجا  دادن فیالیت7   15 

[. 10   20به نسیت با شی از پتاسویم بوه سودشم نیواز دارد      

نسویت   اراا  متحمل به شوری نسویت بوه اراوا  حسواس     

بییتری از پتاسیم به سدشم و کلسویم بوه سودشم در بخوش     

بوه سودشم رابطوۀ     پتاسویم  نسیت .[4   7هواشی خود دارند  

شدشدی با رشد و تولیود در گیاهوان دارد و توسوط تیوداد     

زشادی از محققان  شاخصی مؤثر بورای تحمول بوه شووری     

 .[4   19  26میرفی شده است  

هوا و تنظویم   ، شوون کلسیم در حف  ثیوا  ایوا  انتقوا   

متابولیسم تأثیر دارد و سدشم با کلسیم برای جاشگاه باندهای 

[. هم نوین کلسویم   14  کنود موجوود در ایوا راابوت موی    

دهد و از  تأثیرا  مضر تنش شوری را در گیاهان کاهش می

هوای  [. تییین الظت شون14کند   جذب سدشم ممانیت می

یه شا شاخسوار   پتاسیم  سدشم و کلسیم و نسیت زنها در رش

عنوان شاخصی مؤثر برای تییین مقاومت  تحمل شوا   گیاه  به

  23  29شوود    حساسیت به شوری در گیاهان استفاده موی 

22  19   4.] 

همیستگی منفی بین مقدار سودشم و تحمول شووری در    

فلفل و بسیاری از گیاهان حساس به شوری گوزارش شوده   

تحقیو  حایور    هوای  [ که در تواف  بوا شافتوه  4   10است  

است. اراامی از فلفول کوه مقودار کمتوری از سودشم را در      

کننود تحمول بییوتری بوه تونش      شاخسار  خود انیاشت می

تر به شوری نسیت [. هم نین اراا  متحمل4شوری دارند  

بییووتری از پتاسوویم بووه سوودشم و کلسوویم بووه سوودشم را در  

 [.4   14  15شاخساره دارند  

 وزن خی  کل میانگین مترشنو ک بییترشن زنكه علت به

 نیود  محاسویۀ  ثابتی اراا  به متیل  و تنش نرما، شراشط در

 برتور  شناسواشی اراوا    و ارزشابی در تنش به تحمل شاخت

همیستگی مثیت  فوی و  تحمل به تنششاخت است.  مؤثر

وزن تور    روو، سوااه    رو، رشیوه   تیداد برگمیناداری با 

  وزن خی  سوااه   هوزن تر ساا  وزن خی  رشیه  رشیه

وزن خیو     وزن تر کول   وزن خی  برگ  وزن تر برگ

نسیت کلسیم بوه    نسیت پتاسیم به سدشم در شاخساره  کل

مقووودار پتاسووویم در ( و ≥P 01/0) سووودشم در شاخسووواره

(. همیستگی منفی و 6( داشت )جدو، ≥P 05/0) شاخساره

مقودار سودشم در   بوا   شواخت تحمول بوه تونش    اوی بوین  

تحمل بوه  براساس شاخت (. ≥01/0Pه شد )دشد شاخساره

)شواخت مهوم موورد     عملكورد  بوین  هرادر اختالف  تنش

شواخت   باشد  بییتر و تنش تنش بدون شراشط در بررسی(

بییوتر  مقوادشر   و بنوابراشن  شودمی ترکوچ تحمل به تنش 

 اراوا  بوه   بییتر تحمل دهند نیان شاخت تحمل به تنش 

 تونش  در اراوا   بورای  شاخت اشن [. محاسیۀ1است   تنش

و ’ افسوتس ‘  ’پوارامو ‘بییوتر اراوا     تحمول  بیوانگر  شووری 

شواخت تحمول بوه    ساشر اراا  بوود.   با مقاشسه در’ سیرشنو‘

 و زشاد پتانسیل عملكرد با هاشیژنوتیپ گزشنش به اادر تنش

اشون شواخت    براسواس  [.3  اسوت  تونش  بوه  بییتر تحمل

 و تونش  هوای محویط  در کوه  شوندمی گزشنش هاشیژنوتیپ

[. از اشون شواخت در   1دارنود    زشادی عملكرد تنش بدون

شناسوواشی و گووزشنش اراووا  برتوور در گیاهووان زراعووی مهووم 

 [.1   3  6استفاده شده است  
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 شرایط تنش شوری در مختلف هایشاخص ای براساسارقام فلفل گلخانه ایتجزیۀ خوشه از حاصل . دندروگرام1 شکل

 

بنودی بهتور اراوا  در    ر دسوته منظوو  ای بوه تجزبۀ خوشه

ها و تفاو  میان زنها سطو  شوری انجا  گرفت تا شیاهت

بندی با استفاده از ها بررسی شود. گروهاز نظر همۀ شاخت

( و بور اسواس تكنیو  مربو      0/21)نسخۀ  SPSSافزار نر 

  NaClمو ر  میلی 100فاصلۀ االیدسی اجرا شد. در شوری 

ا  در سه خوشوه اورار گرفتنود      ارا5/8در فاصلۀ االیدسی 

  ’منتووور‘راووم شووامل   15(. نخسووتین گووروه   1)شووكل 

  ’رادشون ‘  3’موارا، ‘  2’شوانگهای ‘  1’اتوم ‘  ’10 پوی  اکس ای‘

                                                           
1.  Ethem 

2. Shanghai 

3. Maral 

  8’فیگووارو‘  7’تیسووون‘  6’لوووزان‘  5’مجیوو ‘  4’اکتوواوشو‘

را در ’ سویمرکند ‘و ’ وانوادو ‘  ’چهوار  پوی  اکس ای‘  9’دفندر‘

هوووای  نظووور شووواخت خوووود جوووای داد. اشووون اراوووا  از

های بسویاری  شده )نسیت به کل اراا (  شیاهت گیری اندازه

هوای مزبوور   تری را برای شواخت داشتند و مقادشر یییف

بود ’ اچجیزرپاکس‘نیان دادند. گروه دو  شامل ش  رام  

توری داشوت و    که نسیت به ساشر اراا  رشد بسیار یوییف 

                                                           
4. Octavio 

5. Magic 

6. Luzon 

7. Tyson 

8. Figaro 

9. Defender 
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و شاخسواره   جز مقدار سدشم رشیهها بهبرای تما  شاخت

کمترشن مقادشر را به خود اختصاص داد کوه در شو  گوروه    

هوای  رام به نا  10مجزا ارار گرفت. در نهاشت گروه سو  

  ’سورنو ‘  ’اسونوکر ‘  ’270-اکوس سوی ا‘  ’اسپادی‘  ’پارامو‘

و  1’248-اکوس سوی ا‘  ’دولوس ‘  ’ش -افلورکا‘  ’افستس‘

روه از نظور  شود. هموۀ اراوا  اشون گو      را شامل موی ’ داشتونا‘

هوا(   شده )نسیت بوه کول ژنوتیوپ    گیریهای اندازهشاخت

توری را بورای   های بسیاری داشتند و مقادشر مطلوبشیاهت

ها نیان دادند که نیانۀ رشود بهتور اعضوای زن در    شاخت

 مو ر کلرشد سدشم بود. میلی 100شوری 

های رور کلی نتاشج پژوهش حایر نیان داد شاختبه

های فیزشولوژشكی در میان اشن از شاخترشدی و تیدادی 

ای بوه روور مینواداری تحوت توأثیر      رام فلفل گلخانوه  26

هوای رشود   عیوار  دشگور  وشژگوی    شوری ارار گرفتند. بوه 

روشیی اراا  فلفل )وزن تر و خی   میوزان نسویی رشود     

رو، سااه و رشیه و تیداد برگ( با شوری کاهش شافتند و 

سیم و کلسیم( با میوكل  جذب عناصر اذاشی یروری )پتا

 شوده  بررسی هایشاخت تما  بر شوری شدند. اثررو  روبه

کاهیوی   رونود  و مقودار سودشم   جز درصد مواد  خیو   به

گونواگونی    شوده   در میوان اراوا  بررسوی    داشت. میناداری

فراوانی از نظر تحمل به تنش شوری میاهده شد. هم نین 

در شاخسار  تر  سدشم کمتری میاهده شد که اراا  متحمل

رسد جلوگیری از انتقا، سودشم از  نظر می خود داشتند که به

های مهوم تحمول بوه شووری در     رشیه به سااه از سازوکار

’ اسپادی‘و ’ افستس‘  ’پارامو‘اراا  فلفل باشد. در کل اراا  

تورشن اراوا    شوده  متحمول   هوای میرفوی  براساس شواخت 

ایر که نیان های پژوهش حشناخته شدند. با توجه به شافته

شد   اند و به داد اراا  فلفل مورد مطالیه به شوری حساس

گیرند و هم نین مسئلۀ رو به گسوترش   تحت تأثیر ارار می

شود که اراوا  وارداتوی ایول از    شوری در کیور توصیه می

                                                           
1. ACX 248 

میرفی و استفاده  ارزشابی شووند. یورشب تنووع ژنتیكوی و     

دنود کوه   هوا بوه هوم نزدشو  بو    فنوتیپی برای اکثر شواخت 

هاست کوه  دهند  اثر کمتر محیط بر روی اشن شاخت نیان

شد  ززماشش )در گلخانه و  دلیل محیط کنتر، ممكن است به

 کیت هیدروپونی ( باشد.

های مقدار سدشم شاخساره و تحمول  در مجموع شاخت

های روشیی گیاه همیستگی اوی نیان به تنش که با شاخت

یپی بییوتری نیوز بودنود     دادند و دارای تنوع ژنتیكی و فنووت 

منظور تحمول   تری برای گزشنش اراا  بههای مناسبشاخت

 رسند. نظر می به شوری در شراشط تنش شوری به

 

 تشكر و قدردان 
 شود. شرکت بذر فال  اشران ادردانی میاز 
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