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 چكيده

 پکنج  بکا  1393-94هکای  طی سکال  یشیآاما  ʻشنیم‘و  ʻارد‘ تونیدو رقم ا رش ی هایویژگی بر شوری تنش اثرات ارایابی منظور به

در گل اره پژوهشی مرککز تحقیقکات    خاک ب ونکشت  محیط در( متر بر من یا یدس 16 و 12  8  4)صفر   س یم کلری  یشور سطح

-یمعنمورد مقایسه  در هر دو رقم  یرش  صفات هیکل بر یشور اثردر این آامایش  .  یگرد ارجامکشاوای و منابع طبیعی استان تهران 

گکره    انیک لاصکله م  شاخسکاره  طکول   شه یبه ر ییوان خشآ ار ام هوا رسبت شه یر و ییهوا ار ام خشآ وان که یاگوره به بود  دار

ککاهش   داریمعنکی  طور به شه یو ر شاخساره به شوری شاخ  تحمل  آم برگ یرسب یمحتوا برگ  تع ادبرگ   نهیسبزسطح برگ  

 برگقرار گرلت. وان خشآ ساقه   یشور ریثثتحت ت شتریرقم ب نیبود و ا شتریب ʻارد‘ رقمصفات لوق در  کاهش. ضمن آن که التی

 بکا دار رشکان دادرک .   یشاه  ککاهش معنک   ماریدرص  رسبت به ت 69و  80  80 بیترت به متر  بر من یا یدس 16 یشور سطح در شهیرو 

 میسک   شی. الکزا التی کاهش میپتاس نلظت و شیالزا رقم دو هر برگ در میپتاس به میس  رسبت و میس  نلظت  یشورسطح  شیالزا

به گوره گرلت  قرار برگ میپتاس و میس  نلظت ریثثت تحتریز  ییهوا ار ام خشآ وانبود.  شتریب ʻاردʻبرگ در رقم  میو کاهش پتاس

بکرگ   میبکه پتاسک   میبکرگ و رسکبت سک     میپتاس نلظت  برگ میبا نلظت س  ییهوا وان خشآ ار ام نیب یدار یمعن یهمبستگکه  یا

 یشکور  بکه  رسکبت  یشکتر یب تحمل ʻارد‘ رقم با سهیمقا در ʻشنیم‘ رقم که ش  یریگجهیرتلوق  یهاشاخ  یابیارا با.  یگرد مشاه ه

 .دارد

 میبه پتاس میرسبت س  تون یا  یشیرش  رو  یتنش شور ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

 اراضکی رواالکزون آن در   شیالکزا  لیک بکه د    خاک یشور

اا  شی[. بک 38  6] واقع ش ه است یادیمورد توجه ا  جهان

موجود در سراسر جهان تحت  یاراض اهیتار ا ونیلیم 800

درصک  اا   6معکادل   میزان نیار  که اواقع ش ه یشور ریثثت

 [. 37  27] باش یجهان م یمسالت اراض

توان بکا اسکتفاده اا   یرا م وهیدرختان م یتحمل به شور

 تکون ی[. ا43] داد شیالکزا  یمتحمل به شکور  یهاهیارواع پا

(Olea europaea L.)    بکه  متحمکل   مکه یردر امکره درختکان

مکول   یلیم 150 یو تا سطح شور شودبن ی میشوری طبقه

 اا .[42  36] دهک  یبه رش  خود ادامکه مک   زیر میس  کلرور

 تونیادرختان میوه اا جمله کاهش رش   میزان  گریطرا د

-یم یبه ش ت وابسته به رقم و سطح شور ی در اثر شور

 سیسکتم  میخکاک بکه طکور مسکتق     ی[. شور19  5  3] باش 

ارت ام  نیده . بنابرایم قرارخود  ریثثرا تحت تگیاه  شهیر

  یک تو  یبکرا  ی ثر اا شکور ثمتک  یمناسب در رکوال  یهاهیپا

[. 23] رسک  بکه رظکر مکی    ریاپکذ راجتنکام  یامر  وهیم  اریپا

وان  شکه  یرشک  ر  رظیکر  ایتوندرختان  رش ی هایویژگی

 اهیسطح برگ و وان خشآ گ  طول ساقه  ییهوا یها ار ام

و ککاهش   ررک  یگیقکرار مک   ریثثتحت تک  یشور تنش اثر در

ی چن  مطا عات  گذشته یها سال یط[. 43  22  11] ابن ی یم

 کشکور  داخکل  در یشکور  تنش اثرات یابیارا خصوص در

 .است گرلته صورت

 کلرورمول  یلیم 80و  40صفر   یسه سطح شوراثرات 

ککه وان خشکآ    داد رشان ʻیرونن‘ رقم تونیا یرو میس 

دار یکاهش معن یشور یمارهایتحت ت شهیبرگ و ر  ساقه

 و یشکور  اثکر  مورد در یگرید پژوهش جیرتا [.16] داشتن 

ʻشککنیم‘) تککونیا رقککم سککه اتیخصوصکک بککر تککرو نیر
1  

 ککاهش  باعکث  یشور که داد رشانریز  (ʻارد‘ و ʻ2الیمارزار‘

                                                           
1. Mission 

2. Manzanilla 

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

 ککه  یصکورت  در[. 35]بکود   شتریب ʻارد‘ رقم در کاهش نیا

چهار  یرو یاثر شور سهیدر مورد مقا یگرید  یتحق جیرتا

 (ʻشکن یم‘و  ʻالیمکارزار ‘   ʻ3ایکنسکروا  ‘  ʻارد‘) تکون یرقم ا

 یشکتر یمکاده خشکآ ب   ʻارد‘و  ʻشکن یم‘رشان داد که ارقام 

[. 19]کنن  می  یتو  ʻایکنسروا ‘و  ʻالیمارزار‘رسبت به ارقام 

 بر من یا یدس 12 و 8  4ی )سه سطح شور در بررسی اثر

و  ʻیروننکک‘ تککونیدو رقککم ا یصککفات رشکک   بککر( متککر

 اا ʼیییکرورکا ʻ رقکم  ککه  گردیک   مشک     ʻ4یییکورورا‘

 برخکوردار  ʻیرونن‘ رقم به رسبت یشتریب یشور به تحمل

 وان ارد یمعنک  ککاهش  باعکث  یشکور ککه   است  ضمن آن 

 [.40]  یگرد شهیر و ییهوا یها ار ام خشآ

 اثکر  خصکوص  درکشور  داخلدر  یگرید  یتحق جیرتا

 تفکاوت   ʻیرونن‘ و ʻارد‘ تونیا رقم دو یرو یشور تنش

 یهکا  ارک ام  خشکآ  وان خصوص در را یدار معنی یآمار

و  شکه یوان خشکآ ر  که یدرلا  ر اد  رشان شهیر و ییهوا

 یتکنش شکور   ریثثدر هر دو رقم تحکت تک   ییهوا یها ار ام

و  شکتر یب ʻاردʻبکرگ رقکم    میسک   زانیو م بود التهی کاهش

 شیبا الزا بود. ضمناً ʻیرونن‘ آن کمتر اا رقم میمق ار پتاس

ککه   الکت ی شیدر برگ الزا میبه پتاس میرسبت س   یشور

 [.25  24] بود شتریب ʻارد‘در رقم  شیالزا نیا

  ʻایروا سک کن‘  ʻالیمارزار‘ تونیا رقم پنج یروتحقیقات 

 شیرشکان داد ککه بکا الکزا    ریز  ʻیدالو ‘و  ʻیشمیل‘  ʻارد‘

 شکه  یکشکت  وان خشکآ بکرگ  سکاقه و ر     طیمح یشور

ضکمن   التنک   یآم برگ  سطح برگ کاهش  یرسب یمحتوا

 شناخته ش  یرقم به شور نیتر متحمل ʻیدالو ‘که رقم   آن

[21  35  .] 

 دهنک ه رشان زیارجام ش ه در خارج اا کشور ر مطا عات

 سکطح  سکاقه   طکول اا جمله  تونیا یشیکاهش صفات رو

                                                           
3. Conservalia 

4. Koroneiki  
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  10  8] است یشور تنش با شهیر طول و خشآ وان برگ 

تحمکل بکه    یابیدر مورد ارا یگرید قاتیتحق جیرتا[. 33  11

ʻییچتکو ‘  ʻ1یچمال ک ‘) در تکور   تکون یرقم ا پنج یشور
2  

 وانرشان داد ککه  ( ریز ʻ4آربوسارا‘و  ʻ3نیآربیوئ‘  ʻیییکرور‘

 نیبک  ککاهش  نیا اما الت ی کاهش یشور اثر در اهیخشآ گ

 اهیک گ یها. کاهش رش  ار ام[17] بود متفاوت م تلح  ارقام

در بکرگ  سکاقه و    ییرلتن تعادل عناصر نذا نیبه اا ب تونیا

ککه   اسکت  هرسکبت داده شک    یتحت تنش شور تونیا شهیر

 .[12  10] گرددیم منتهیرش   توقحکاهش و  به تاًیرها

 کلکرور مکول   یلک یم 200 ماریدر ت  یطول شاخساره ج 

درصک    78  یشکور  در اثکر  شکاه   مکار یرسبت بکه ت  میس 

-شاخ  ریسا اا شتریب برگ سطح و [11] رشان دادکاهش 

 راسکتا   نیهمک [. در 3]گرلت  قرار ریثثت تحت ی رش  یها

  ʻ5 ی یماستو‘  ʻیییکرورا‘ تونیشش رقم اآامایش روی 

ʻکاالماتا‘
رشکان   ʻ9یییتیمگار‘ و ʻ8ویییکوتر‘  ʻ7 یزیآمف‘  6

 یرو س یم کلری مول  یلیم 200اا  یراش یشور اثرکه  داد

کل ماده خشآ  یرو ش ی تر اا اثر آنشاخ  سطح برگ 

به  زیر ʻالیمارزار‘ ایتون رقم خشآ وان کاهش [.10] است

 بکه  در بسکتر شکن   شهیرش  ر طیمح یاا شور یعنوان تابع

 ارقکام  یرو ریکز  مشکابهی  ایجرتک  [.20] اسکت   هیرس اثبات

ʻنویسکک ‘ تککونیا
ʻباررئککا‘و  10

  [12] اسککت شکک ه مشککاه ه 11

ʻ12ی یککچاکل‘ ارقککام رشکک  کککاهش نیهمچنکک
 و ʻالیمککارزار‘  

-رسکبت  بکا  ایدر آم منبع ااراشی  یشوردر  ʻ13ایچور رو ‘

                                                           
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  

 رسکبت  ککاهش [. 43] اسکت   هیرسک  اثبات به م تلح یها

 توسکط  زیک ر شکه یر خشآ وان به ییهوا ار ام خشآ وان

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

بکه   رسکبت  تونیتجاری ا ارقام اا یبرخ تفاوت اگرچه

تکاکنون همکه    یقرار گرلته اسکت  و ک   یمورد بررس یشور

قکرار   یمکورد بررسک   یاا رظر تحمل به شکور  یارقام تجار

 ریسا جیبا رتا لاصل جیرتا ز یموارد ر یو در برخ ار  رگرلته

ه ا اا ارجام پکژوهش  مطابقت ر اشته است.  پژوهشگران

 بکه  ککه تحمل به شوری  رش ی یهاشاخ  نییتعلاضر  

و بتوارن  در مطا عات تحمل  باشن  یریگار ااه قابل یسادگ

 .باش یم  به کار گرلته شور  یبه شور

 

 هاروش و مواد

ʻارد‘ تونیا ارقام رش ی هایپاسخ  لاضر پژوهش در
و  14

ʻشنیم‘
 یک  لرراشکی اا ک  یشور م تلح سطوح به رسبت 15

 قککاتیمرکککز تحق یقککاتیگل ارککه تحق در (NaCl) سکک یم

 یبکا متوسکط دمکا     اسکتان تهکران   یعیو منابع طب یکشاورا

 در سککال   گکراد  یدرجکه سکارت   37 و 17 لک اقل و لک اکثر  

 ارقام سا هآی یهارهالمنظور   ب ین.  یگردبررسی  94-1393

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

کشکت   طیبکه محک   هکا رهکال  ارتقال اا قبل. گرلتن  قرار استفاده

ی( لجم آی به آی رسبت به متوسط و یپودر)پر یت  تیپر 

 خکاک  تکا  ش  شسته آم با بار نیچن  هارهال شهیر گل ان در 

 بکه  هکا رهکال  ارتقکال  اا پک  . شودکامل ادوده  هاشهیر اطراا

 بکا  هکا آن یاریک آب ت یک پر  یلکاو  یتری  10 یهاگل ان داخل

 هوگلنک   ییمحلکول نکذا   ق رت یوری رصحبا  ییمحلول نذا

 اعمکال  بک ون  مکاه  دو مک ت  بکه  هارهال[. 15] گرلت صورت

مسکتفر   هکا در گلک ان  ش ر  تا کامالً یاریآب  یشور یمارهایت

   8  4 صفر  یهایشورشامل  یشور یمارهایت اعمال. شور 

                                                           

14. Olea europaea ʻZardʼ  
15. Olea europaea ʻMissionʼ 



 و همکاران محسن سیلسپور

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
248 

و  132  88  44صکفر   معادل  متر بر من یایدس 16 و 12

اا ( )سکاخت شکرکت سکیگما    NaClمول در  یتر  میلی 176

 ییدر محلول نذا میس  کلرور مناسب ریارحالل مقاد  یطر

 هکا گل ان یاریآب.  یگرد اعمال یجیت ر صورت به  هوگلن 

درص  آم  20 که ش میارجام  یاگوره به بارآی روا دو هر

اهیش خارج شکود    یامالح اا طر یجهت شستشو یاریآب

 بستر داخل گل ان ثابت بمار .   یتا سطح شور

 یدر قا کب طکرح آمکار    لیک به صکورت لاکتور  شیآاما

اجکرا   تیکرار  چهکار و  ماریت 10 با یکامل تصادل یهابلوک

 داشکت  ادامههفته  21به م ت  یشور یمارهایت اعمالش . 

 و خکارج  تیپر بستر  ااطور کامل  به رهال هر آن اا  پ و 

 شکه  یربکه   هکا هکر رهکال   سکپ  . ش  شسته آم با آن شهیر

 نیو باللاصکله تکوا   آیتفی  یو برگ ج   یج  شاخساره

 اا کک ام  هکر  هکا  . به منظور تعیین وان خشآ رهکال  یگرد

با آم مقطر  بار آیو  یبا آم معمو  بار دو لوق یهابالت

گکراد بکه    یدرجکه سکارت   60 یآون در دمکا  در وشسته ش  

. سکپ  وان خشکآ آرهکا     یک ساعت خشآ گرد 72م ت 

 در میپتاسک  و میسک   نلظت یریگ ار ااه.  یگرد یریگار ااه

 ییایمیش تجزیه جیرا یروشها اا استفاده با برگ  خشآ ماده

 ارجکام کشور  آم و خاک قاتیتحق سسهؤم یاهیگ یها بالت

 یهککابککرگ تعکک ادسککنجش سککطح بککرگ   بککرای[. 2] شکک 

بکا اسکتفاده اا    آرهکا شکمارد و سکطح      یج  هایشاخساره

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

 لاصله و  یج  شاخساره طول. گرلت قرار گیریار ااهمورد 

. شک   ثبکت  و یریک گارک ااه  ککش با استفاده اا خط هاارگرهیم

 [.23  5] گیری ش ریز ار ااه 1محتوای رطوبت رسبی برگ

وان خشکآ   میاا تقسک  شهیو ر شاخسارهتحمل  شاخ 

 ای شاخسارهتنش به وان خشآ  طیدر شرا شهیر ای شاخساره

 زیر سبزینگیشاخ   .[5] دست آم  شاه  به طیدر شرا شهیر

یکآ   اا اسکتفاده  بکا  یشکور  یمارهایت اعمال اا پ  ماه چهار

-ارک ااه  (SPAD 502, Minolta, Japan) متکر لیکلرول دستگاه

ابت ا تست ررمال بودن   لاصل یها داده یرو بر.  یگرد یریگ

هکا    اا ررمکال بکودن داده   نکان یارجام ش  و پ  اا لصول اطم

 آمکاری  الکزار  رکرم و  Fاسکتفاده اا آامکون    بکا  ار یوار هیتجز

MSTATC  اا استفاده با هاارجام ش  و میارگین( 10/2)رس ه 

  .گرلتن  قرار مقایسه مورد دارین یا چن دامنه آامون

 

 و بحث جينتا

 اثکرات  که داد رشان شیآاما یها داده لیتحل و هیتجز جیرتا

 در مطا عکه  مکورد  صکفات  هیک کل یرو یشکور  و رقم اصلی

 اثکر  همچنکین  . اسکت  داریمعنک   یآمکار  درصک   آی سطح

 تعک اد بکرگ   بکرگ   سکطح  صفات در رقم و یشور متقابل

 سکبزینگی شکاخ     بکرگ  یرطوبکت رسکب    در رهال  یج 

 شکه  یر تحمکل  شکاخ   شاخسکاره   تحمل شاخ  برگ 

 داریمعنک  برگ میپتاس به میس  رسبت و برگ میس  نلظت

 .(3و  2  1های  است )ج ول

 1تونیز رشدی اتیخصوصاثر رقم بر  نیانگیم سهیمقا .1 جدول

 رقم

 خشآ وان
  یج  یها برگ

 رهال در
(g) 

 خشآ وان
  یها شاخساره

 در رهال  یج 
(g) 

 خشآ وان
 رهال در شهیر

(g) 

 خشآ وان
 ییهوا یها ار ام

 (g) رهال در  یج 

 خشآ وان
 کل

(g) 

 وان رسبت
 ار ام خشآ

  یج  ییهوا
 شهیر به

 طول
 یها شاخساره

  یج 
(cm) 

9/1 شنیم a 60/1 a 7/4 a 1/3 a 2/8 a 74/0 a 2/44 a 

2/1 ارد b 03/1 b 1/3 b 3/2 b 4/5 b 65/0 b 7/33 b 

                                                           
1 Leaf  reletive water content (LRWC) 
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 تونیز رشدی اتیخصوص بر رقم اثر نیانگیم سهیمقا .1 جدول ادامه

 رقم

 لاصکککله

 ارگرهیم

(cm) 

بکرگ   سطح

  یک ج  یها

در رهکککککال 

(cm2) 

 تعککک اد

بککککرگ 

  یج 

درصککککک  

 رطوبککککت

 برگ یرسب

 شککککاخ 

 سکککبزینگی

 برگ

 شککککاخ 

تحمککککککل 

 شاخساره

 شکککاخ 

 تحمکککککل

 شهیر

 درصککک 

 میسککک 

 برگ

 درص 

 میپتاس

 برگ

 رسکککککبت

 بکه  میس 

 میپتاسکککک

 برگ

2/2 شنیم a 234a 56a 4/84 a 5/43 a 64/0 a 75/0 a 73/0 a 55/2 a 38/0 a 

8/1 ارد b 156b 37b 3/81 b 3/40 b 45/0 b 57/0 b 25/1 b 46/2 a 69/0 b 

 

 تونیز یرشد اتیبر خصوص یمختلف شور سطوح اثر نیانگیم سهیمقا .2 جدول

 سطوح

 یشور

(dS/m) 

 خشآ وان

  یج  یها برگ

 رهال در

(g) 

 خشآ وان

  یها اخسارهش

 در رهال  یج 

(g) 

 خشآ وان

 رهال در شهیر

(g) 

 خشآ وان

 ییهوا یها ار ام

 رهال در  یج 

(g) 

 وان

 خشآ

 کل

(g) 

 وان رسبت

 ار ام خشآ

  یج  ییهوا

 شهیر به

 طول

 یها شاخساره

  یج 

(cm) 

0 80/2 a 39/2 a 8/5 a 19/5 a 99/10 a 94/0 a 1/63 a 

4 10/2 b 83/1 b 2/5 a 94/3 b 20/9 b 78/0 ab 2/52 b 

8 63/1 c 17/1 c 0/4 b 81/2 c 81/6 c 70/0 bc 3/37 c 

12 82/0 d 68/0 d 7/2 c 50/1 d 25/4 d 54/0 c 7/25 d 

16 54/0 d 48/0 e 8/1 c 02/1 e 87/2 e 52/0 c 3/16 e 

 

 تونیرشد ز اتیبر خصوص یسطوح مختلف شور اثر نیانگیم سهیمقا .2جدول  ادامه

 سطوح

 یشور

(dS/m) 

 لاصله

 ارگرهیم

(cm) 

 یها برگ سطح

 در  یج 

 رهال

(cm2) 

 تع اد

 برگ

  یج 

 درص 

 رطوبت

 برگ یرسب

 شاخ 

 سبزینگی

 برگ

 شاخ 

 تحمل

 شاخساره

 شاخ 

 تحمل

 شهیر

 درص 

 میس 

 برگ

 درص 

 میپتاس

 برگ

 رسبت

 به میس 

 میپتاس

 برگ

0 42/2 a 378a 85a 7/93 a 3/52 a 1a 1a 10/0 e 54/3 a 03/0 e 

4 27/2 a 270b 63b 3/88 b 0/48 b 75/0 b 83/0 b 57/0 d 95/2 b 20/0 d 

8 01/2 b 174c 44c 8/82 c 2/43 c 53/0 c 7/0 c 02/1 c 65/2 c 40/0 c 

12 80/1 c 97d 27d 2/77 d 5/36 d 28/0 d 48/0 d 51/1 b 95/1 d 79/0 b 

16 54/1 d 54e 14e 0/72 e 6/29 e 18/0 e 32/0 e 76/1 a 45/1 e 24/1 a 

 .ر ارر  هم با یآمار دار معنی تفاوت دارر   یمشابه یسیکه لروا ارگل یاع اد

  



 و همکاران محسن سیلسپور

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
250 

 تونیز رشد اتیخصوص بر یشور مختلف سطوح و رقم اثر نیانگیم سهیمقا .3 جدول

 

 رقم

 سطوح

 یشور

(dS/m) 

 خشآ وان

 ج ی  هایبرگ

(g) 

 خشآ وان

  یج  شاخساره

(g) 

 خشآ وان

 شهیر

(g) 

 خشآ وان

 ییار ام هوا

  یج 

(g) 

 خشآ وان

 کل

(g) 

 ار ام وان رسبت

 به  یج  ییهوا

 شهیر وان

 شاخساره طول

  یج 

(cm) 

 شنیم

0 89/2 a 57/2 a 62/6 a 47/5 a 59/11 a 97/0 a 66a 

4 55/2 ab 22/2 a 00/6 a 78/4 a 28/11 a 79/0 ab 58a 

8 17/2 b 53/1 b 00/5 ab 71/3 b 71/8 bc 75/0 abc 45b 

12 09/1 d 93/0 c 19/3 cd 03/2 c 22/5 d 63/0 bcd 32c 

16 85/0 d 72/0 cd 61/2 cd 57/1 cd 18/4 d 61/0 bcd 20de 

 ارد

0 70/2 a 20/2 a 49/5 ab 91/4 a 40/10 ab 92/0 ab 25/60 a 

4 66/1 c 45/1 b 00/4 bc 11/3 b 11/7 c 78/0 ab 50/46 b 

8 09/1 d 82/0 cd 00/3 cd 92/1 c 92/4 d 64/0 bcd 75/29 cd 

12 55/0 de 42/0 de 30/2 de 98/0 de 28/3 de 45/0 cd 50/19 de 

16 24/0 e 23/0 f 09/1 e 47/0 e 56/1 e 44/0 d 75/12 e 

 .ر ارر  هم با یآمار دار معنی تفاوت دارر   یمشابه یسیارگل لروا که یاع اد

 
 تونیز رشد اتیخصوص نیانگیم بر یشور مختلف سطوح و رقماثر  .3جدول  ادامه

 رقم

 سطوح

 یشور

(dS/m) 

 لاصله

 ارگرهیم

(cm) 

 سطح

 برگ

  یج 

(cm
2) 

 تع اد

 برگ

 در  یج 

 رهال

 رطوبت

 یرسب

  برگ

)%( 

 شاخ 

 ینگیسبز

 برگ

 شاخ 

 تحمل

 شاخساره

 شاخ 

 تحمل

 شهیر

 درص 

 میس 

 برگ

  درص 

  میپتاس

 برگ

  رسبت

 به میس 

 میپتاس

 برگ

 شنیم

0 60/2 a 391a 5/89 a 0/93 a 2/52 a 1a 1a 11/0 g 49/3 a 03/0 e 

4 40/2 b 332c 7/76 c 2/90 b 5/49 b 86/0 b 94/0 a 38/0 f 10/3 b 12/0 de 

8 22/2 c 223d 7/55 d 5/84 c 2/44 d 68/0 c 83/0 ab 72/0 e 70/2 c 27/0 d 

12 00/2 d 138e 7/37 f 7/79 d 5/39 f 36/0 d 55/0 cd 12/1 d 00/2 d 57/0 c 

16 80/1 e 85f 0/22 g 5/74 e 2/32 g 28/0 de 45/0 d 32/1 c 50/1 e 90/0 b 

 ارد

0 30/2 bc 365b 30/81 b 5/94 a 5/52 a 1a 1a 10/0 g 60/3 a 03/0 e 

4 15/2 cd 207d 75/49 e 5/86 c 5/46 c 63/0 c 72/0 bc 75/0 e 80/2 bc 28/0 d 

8 80/1 e 126e 00/33 f 2/81 d 2/42 e 38/0 d 55/0 cd 33/1 c 60/2 c 53/0 c 

12 60/1 f 56g 00/16 h 7/74 e 5/33 g 19/0 ef 41/0 d 90/1 b 90/1 d 02/1 b 

16 28/1 g 24h 25/7 i 5/69 f 0/27 h 09/0 f 18/0 e 20/2 a 40/1 e 60/1 a 

 .ر ارر  هم با یآمار دار معنی تفاوت دارر   یمشابه یسیکه لروا ارگل یاع اد
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 یاهيگ یهااندامخشک  وزن

 وان و شک   تکون یا اهیک گککاهش رشک     باعث یشورتنش 

  کاهش داد یدار را به طور معنی شهیساقه و ر  خشآ برگ

 مکن  یا یدسک  16 یشور ماریت در صفات نیا که  یطور  به

 درصک   69 و 80  80بیترت به شاه  ماریت به رسبت متر  بر

 یهکا ارک ام  خشکآ  وان سهیمقا(. 2 )ج ول داشتن  کاهش

 یکه در هکر سکطح   دادرشان  ʻارد‘و  ʻشنیم‘دو رقم  یاهیگ

. بکود  کمتکر  ارد رقکم  ی یک تو  خشکآ  ماده زانیم  یشور اا

اا  ʻارد‘ککرد ککه رقکم     یریک گجکه یرت نیچنک توان  یم نیبنابرا

برخکوردار   ʻشنیم‘با رقم  سهیدر مقا یکمتر یشور بهتحمل 

 زیک ر پژوهشکگران  ریسکا  قکات یتحق جیرتکا . (3 جک ول )است 

 ʻیرونن‘ ارقام یاهیگ یهاار ام خشآ وان کاهش بر دال ت

  ʻالیمککارزار‘ ارقککامʻ [9  ]یروننکک‘  رقککم ]ʻ ]40یییکرورککا‘ و

 [ و رقکم 21  24] ʻیشکم یل‘ و ʻارد‘  ʻیدالکو  ‘  ʻایکنسروا ‘

لاصکل   جیکه با رتا دارد یتنش شورشرایط [ تحت 5] ʻارد‘

وان خشکآ   ککاهش . ردمطابقکت دا  ککامالً لاضر    یتحقاا 

 ااو  میسک   ونیک  تیاثر سکم  لیبه د  تونیا یاهیگ یها ار ام

 اهیک گ شکه یر و سکاقه  برگ  در یینذا عناصر تعادل رلتن نیب

   .[39  18  17] است ه ش مشاه ه

 

 شهير خشک وزن به يیهوا اندام خشک وزن نسبت

 شیالکزا  بکا  شکه یر بکه  ییهکوا  یها ار ام خشآ وان رسبت

و اا  الکت ی ککاهش  یدار کشت به طور معنی طیمح یشور

 16 یشککور مککاریدر ت 52/0شککاه  بککه   مککاریدر ت 94/0

 درصک ی  44اا ککاهش   رشانکه   یبر متر رس من یا یدس

در  رسکبت  نیک (. ا2 جک ول )رد دا شکاه   مکار یت بکه  رسبت

 ʻشکن یم‘کمتر اا رقم  ʻارد‘ در رقم یسطوح م تلح شور

 )جک ول  دار ربکود  معنکی رظر  نیاختالا ارقام اا ا یبود  و 

بکا   سهیدر مقا ییهوا یها وان ار ام  یتنش شور تحت. (3

 قکات یتحق جیرتکا و  ابک  ییمک کاهش  یشتریبه مق ار ب شهیر

 رسبت وان خشآ ارک ام  هشاک  ؤیم زیر پژوهشگران ریسا

بکه   .اسکت در شرایط تنش شکوری  با  شهیبه ر یی ایتونهوا

اا وان خشآ ارک ام  کمتر  شهیرعبارت دیگر  وان خشآ 

 [.28  17  11] پذیردمی ریثثت  یدر اثر شورهوایی 

 شود  می متوقح برگ توسعه شوری  تنش وقوع امان در

 مقکادیر  بکه  رزدیآ ل ود در همچنان کربن جذم که درلا ی

 ممیکن  شک ه  تو ی  اضالی کربن. مار می باقی طبیعی شرایط

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

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

 الکزایش  برای را گیاه توارایی هوایی  یها ار ام به ریشه باالتر

 ل یک د  نیهمک  به. ب ش می بهبود شوری و خشیی به تحمل

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

 شوری های تنش بهمتحمل  ارقام گزینش برای مناسب معیار

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

 

 هاگرهانيو فاصله م ديجد یهاشاخساره طول

ی هکا گکره انیک و لاصکله م  هکا  شاخسارهبر طول  یشور ریثثت

  یسکطوح شکور   هیک رشان داد ککه در کل  ارقام مورد مقایسه

 شکتر یب ʻشنیم‘رقم  هایگرهانیو لاصله م ها شاخسارهطول 

بکه   ʻارد‘رقکم   شکتر یب تیکه اا لساسک  است ʻارد‘اا رقم 

 جکاد یا راتییک تغپیشتر ریز . (3 ج وللیایت دارد ) یشور

 یرو میاا کلرور سک   یراش یشور توسط ها شاخساره ش ه

  ʻالیمکککارزار‘ʻ [5  ]ارد‘ʻ [26  ]یروننککک‘ و ʻارد‘ ارقکککام

 مکورد ʻ [34  35 ]یشکم یل‘ و ʻارد‘  ʻیدالکو  ‘  ʻایکنسروا ‘

 و یاصکل  ساقه طول ارقام  کلیه در ه بود وگرلت قرار مطا عه

  پکژوهش  نیک ا جیکه بکا رتکا   التن ی کاهشها  گره انیم لاصله

 .داشتمطابقت 

 

 و تعداد برگ برگ سطح

 یهکا بکرگ و تعک اد   سکطح  زانیک م بر یداریمعن اثر یشور

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

 378 اا و التی کاهش ش ت به یشور تنش اثر درها  برگ
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 ماریمربع در ت متریسارت 54 به شاه  ماریت در مربع متریسارت

درص  کاهش رسکبت   7/85که   یبر متر رس من یا یدس 16

اا  زیک ر  یج  یها . تع اد برگده  را رشان میشاه   ماریبه ت

 من یا یدس 16 ماریع د در ت 14شاه  به  ماریع د در ت 85

 جک ول )اسکت  درص  کاهش  83 دهن ه رشانکه   یبر متر رس

 یهکا د بکرگ اتع  وکاهش سطح   یسطوح شور هیکل در(. 2

دال کت بکر    که بود ʻشنیم‘اا رقم  شتریب ʻارد‘در رقم   یج 

   (.3 ج ول) اردد یرسبت به شور ʻارد‘رقم  تیلساس

 شودیم تونیا برگ سطحدار  معنی کاهش باعث یشور

توار  به سه د یکل  کاهش سطح برگ می[ 39  19  17  10]

های ج ی  ها  کاهش تو ی  برگتآ برگکاهش ار ااه تآ

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

ر اسمزی اسکت و بکا   یثثتبه د یل  شوری عم تاً اثر دربرگ 

 دادههای برگ آم خود را اا دسکت  سلول  الزایش شوری

 نیک ا ککه  یاب می کاهش آرهاو سرعت تقسیم و طویل ش ن 

هکا و   تر ش ن ارک ااه رهکایی بکرگ    منجر به کوچآ راتییتغ

سکطح   شکاخ  بکر   یاثر شکور   گردد یم آرهاکاهش سطح 

 باشک  یمک  اهیک و وان خشکآ گ  اهیک اا ارتفاع گ شتریب برگ 

 دیگککرتوسککط  یکککاهش تعکک اد بککرگ در اثککر شککور. [12]

  .[30  14] گزارد ش ه است زیرپژوهشگران 

 

 برگ ینگيشاخص سبز آب و ینسب محتوای

 شکاخ  و  برگ آم یرسب محتوایبر  یدار اثر معنی ی شور

 یدر اثر شور برگ آم یرسب محتوایداشت.  برگ سبزینگی

بکه    شکاه   مکار یدر تدرص   93و اا  التی یدار کاهش معنی

این امکر  که   یبر متر رس من یا یدس 16 ماریدرص  در ت 72

رسبت به  برگ آم یرسب مق اردرص  کاهش  20 دهن هرشان

در  3/52اا  زیک ر بکرگ  سکبزینگی . شاخ  استشاه   ماریت

بکر متکر    من یا یدس 16 یشور ماریدر ت 6/29شاه  به  ماریت

برگ  ینگیسبزدرص  کاهش شاخ   43 دهن ه رشانکه   یرس

 (. 2 )ج ول استشاه   ماریرسبت به ت

 بکرگ  آم یرسکب  محتوایکاهش   یسطوح شور هیکل در

 ʻشنیم‘ رقم اا شتریب ʻارد‘ رقم در برگ سبزینگی شاخ و 

 یشور به رسبت ʻارد‘ رقم شتریب تیلساس بر دال ت که بود

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

محک ودیت دسترسکی بکه آم     شیالزاتنش شوری  دررتیجه 

 دهنک ه رشکان ایکن امکر   جهت لرآین  توسعه سکلو ی بکوده و   

 یمحتکوا  ککاهش [. 14] باشک  کاهش تور سار  سکلول مکی  

در  یشکور  تکنش شکرایط   تحکت  تونیا اهیگ برگ آم یرسب

 [.35  10]های دیگری ریز گزارد ش ه است  پژوهش

 در التکه ی شیالکزا گیکاه   در لنیات سطوح  یشور اثر در

 ککاهش   الایکلرول میآرز تیلعا  لید  به اهیگ نهیسبز جهیرت

 واکنشکگر  هکای گورکه  نیهمچنک . کنک  یمک   ایک پ یریگ چشم

 هیک تجز باعکث  لنیاتک   یک طراا  یدر تکنش شکور   1اکسیژن

کاهش   گرید لی[. اا دال32] گرددیم کلروپالست و نهیسبز

 رظیکر  یاخکتالل در جکذم عناصکر     یدر تنش شکور  نهیسبز

 رقکش  کلروپالسکت  سکاختار  در ککه  باشک  یم و آهن میزیمن

 جکه یدررت و نهیسبزسنتز  آرها  جذم کاهش با و دارر  یاساس

 یشکور  تکنش  نیهمچنک [. 27] ابک  ی یم کاهش اهیلتوسنتز گ

 مکواد  و شک ه  نهیسکبز  ینیریپکورل  یهکا للقه ش ن باا باعث

 تکاً یرها و شک ه  منتقلها  واکوئل به هیتجز نیا اا لاصل یسم

 شکور  یمک  هابرگ سبز ررگ رلتن نیب اا باعث باتیترک نیا

 گینیسکبز  کاهش زیر پژوهشگران ریسا قاتیتحق جی[. رتا32]

 [.25]کن  تثیی  می یشور تنششرایط  تحترا  تونیا برگ

 

 شهيو ر شاخسارهبه شوری تحمل  شاخص

 شکاخ  بکر   آرهکا و اثکر متقابکل    یشکور   رقم اصلی اثرات

باعکث   یشکور  تنش. بود داریمعن شهیر وتحمل شاخساره 

تحمل  شاخ که  یابه گوره  ها گردی  شاخ  نیکاهش ا

 16 یشکور  سکطح  در شکه یشاخساره و شکاخ  تحمکل ر  

و  82 بیک ترت بکه  شکاه   ماریت به رسبت متر بر من یا یدس

                                                           
1. Reactive Oxygen Spesies (ROS)  
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. اثکر متقابکل   (3 جک ول ) داشتن  داریدرص  کاهش معن 55

 هیک کل در ککه  داد رشکان صکفات   نیک ابکر   زیر یرقم و شور

رسکبت بکه    ʻارد‘لوق در رقم  یها شاخ   یشور سطوح

 شتریب تیلساس  ؤیکه م یاب  میکاهش  شتریب ʻشنیم‘رقم 

 زیک ر یمشکابه  جی. رتکا (3 جک ول اسکت )  یرقم به شور نیا

 شهیو ر شاخسارهبر شاخ  تحمل  یدرخصوص اثر شور

 . [10] است ش ه گزارد محققان ریتوسط سا

 

 برگ ميبه پتاس مينسبت سد و ميپتاس م،يسد غلظت

 یو اثر متقابل رقم و شکور  یاثر رقم  سطوح م تلح شور

  بکرگ  میپتاسک  بکه  میسک   رسبتو  میپتاس م یس  نلظتبر 

در سکطوح م تلکح    مینلظکت سک    سکه یمقا .بود دار معنی

 هیک رشکان داد ککه در کل   ʻارد‘و  ʻشنیم‘در دو رقم  یشور

 رقکم اا  شتریب ʻارد‘برگ رقم  مینلظت س   یسطوح شور

 شکتر یب اختالا نیا  یشور شیالزا با و است بوده ʻشنیم‘

 بکه  شکه یر اا میسک   یشکتر یب ریمقاد ارتقال اا یراش که ش 

 میسک   نلظکت  شیالزا. (3 ج ول)است  رقم نیا در برگ

ی  در دیگکر  شکور  تنشتحت  تونیارقام م تلح ا برگ در

 اا ییک ی[. 25  17  9]ها ریز گکزارد شک ه اسکت    پژوهش

 ییتوارکا  تکون  یا در یشکور  به تحمل در مهم یکارها و ساا

 یهکا  ارک ام  بکه  شهیر اا میس  ارتقال ای جذم کردن مح ود

 ʻشکن یم‘ رقکم  در ککار  و ساا نیا اثر که[ 10] باش  یم ییهوا

  .است مش   کامالً

 تنهکا  ش یآامکا  یها داده ار یوار هیتجز جیرتا براسا 

 دار معنکی  بکرگ  میپتاس نلظت بر یشور م تلح سطوح اثر

 نیارگیک م دار معنی کاهش باعث یشور م تلح سطوح. بود

 در میپتاس نلظت که یا گوره به   ش برگ در میپتاس نلظت

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

 درصک   59  ؤیک م ککه   یرسک  متکر  بر من یا یدس 16 ماریت

 ریسکا  توسکط  بکرگ  در میپتاس نلظت کاهش. است کاهش

 نیک ا[. 40  39  25 4] اسکت  گزارد شک ه  زیر پژوهشگران

 طهبکه را بوددر برگ  مینلظت س  شیکاهش همراه با الزا

  31  30] داد یرشان مک  میو پتاس میس  نیرا ب یسمیآرتاگور

 رقابت لید  به میو پتاس میس  نیب یسمیرابطه آرتاگور .[32

 ای[ 30  29  18] شهیر توسط جذم در میپتاس و میس  نیب

 باشک   یپالسمایی مک  ید یل ع م ثبات نشا رشت پتاسیم به

[10  17].  

 میبر رسبت س  یشور م تلح سطوح و رقم متقابل اثر

 4)ی بککرگ رشککان داد کککه در سککطح کککم شککور میبککه پتاسکک

 در ککه  یدرلکا    ربود ارقام نیب یتفاوت (بر متر من یا یدس

 رقکم  در بکرگ  میپتاس به میس  رسبت  یشور باالتر سطوح

 سکطوح  بکا  شیالکزا  نیک ا و بکود  ’شنیم‘ رقم اا شتریب ارد

 ʻشنیم‘ رقم به رسبت یشتریب بیش با ʻارد‘ رقم در یشور

  (.3 ج ول) التی شیالزا

 رسبت لفظ لید  به التماالً تونیا در یشور به تحمل

 برگ رظیر رش  لال در رقاب در میپتاس به میس  اا یمناسب

 تحمکل  باش   کوچیتر رسبت نیا ق رهر و است ارتباب در

 میبه پتاسک  میتفاوت رسبت س  .[39] است باالتر یشور به

اا  میو پتاسک  میسک   یارت کاب  عیبه توا تونیدر ارقام م تلح ا

 شهیاا ر میپتاس شتریو ارتقال ب شهیدر ر میس  یرگه ار  یطر

 لیک مزول یهکا  و سکلول  ییار ام هوا آیستمیمر یها به سلول

رسبت پتاسیم به سک یم بکرگ در رقکم    [. 1] گردد یباا م  برگ

و  42/1لسکا ( بکه ترتیکب    ) ʻ سکینو ‘مقاوم( و ) ʻلرارتوئیو‘

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

 [.9قی  لاضر مطابقت دارد ]یالت که با رتایج تح

 

 هبای غلظبت  با يیهوا اندام خشک وزن یهمبستگ

شباخص   و ببه پتاسبيم   ميسبد  نسببت  م،يپتاس م،يسد

 برگ ی نگيسبز

 ریک متغ)یی هکوا  وان خشآ ار ام نیب یدار معنی یهمبستگ

 میپتاسک  نلظت  (1 شیل) برگ میس  نلظت با( Y وابسته

 (3 شکیل )بکرگ   میپتاسک  به میس  رسبتو  (2 شیل)برگ 
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 ارک ام  خشکآ  وان نیب یمنف یهمبستگ وجود وجود دارد.

  ؤیک م  94/0با ضکریب تبیکین    برگ میس  نلظت با ییهوا

 بکرهم  بکه  منجکر  بکرگ  در میس  عمتج که بود موضوع نیا

 باعکث  تکاً یرها و گردد یم برگ در یینذا عناصر تعادل ادن

 .(1 شیل) شود یم ی یتو  خشآ ماده کاهش

y = -2.4022x + 5.2896
R² = 0.9473
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 (X)برگ  میسد غلظتبا  (Y) ییهوا اندام خشک وزنرابطه  .1 شکل
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 (X)برگ  میپتاس غلظتبا  (Y) ییهوا اندام خشک وزنرابطه .  2 شکل

y = 2.6326x2 - 7.1341x + 5.3299
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 (X)برگ  میپتاس به میسد نسبتبا  (Y) ییهوا اندام خشک وزنرابطه  . 3 شکل
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 خشککآ وان نیبکک دار معنککی مثبککت یهمبسککتگ وجککود

بکا ضکریب تبیکین     بکرگ  میپتاسک  نلظت با ییهوا یها ار ام

 در یاساسک  رقکش  میپتاس که دهن ه این است رشان زیر 87/0

 در آن ککاهش  و دارد خشکآ  مکاده   یتو  و اهیگ سمیمتابو 

. شک   خواهک   ی یک تو  خشکآ  مکاده  ککاهش  موجکب   برگ

وان خشکآ ارک ام    نیبک  منفکی  یهمبسکتگ  وجکود همچنین  

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

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

باش  و با الزایش ایکن رسکبت در بکرگ  وان خشکآ      ریز می

بررسی تثثیر تنش شوری بر روی  .یاب  ار ام هوایی کاهش می

توار  باعث تجمع یکون   ایتون رشان داده است که شوری می

س یم در برگ شکود و دررتیجکه ت ریکب کلرولیکل  ککاهش      

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

 

 یريگ جهينت

 یکاهشک  اثر یشور تنش که داد رشانلاضر  پژوهش جیرتا

وان خشکآ  رظیکر   رشک ی  یهکا شکاخ   یرو یداریمعن

طول شاخساره  شه یبرگ  وان خشآ ساقه  وان خشآ ر

 شکاخ  تحمکل شاخسکاره      یج  هایتع اد برگ   یج 

بکه وان   یتکنش شکور   طیشکرا  در شاخسکاره وان خشآ )

وان ) شکه یو شکاخ  تحمکل ر   (شکاه   طیخشآ در شرا

 شکه یبه وان خشکآ ر  یتنش شور طیدر شرا شهیخشآ ر

 کاهش رور و  رددا تونیا رقم دو هردر  (شاه  طیدر شرا

  گکر ید طرا ااریستن .  یسانی یشور با لوق یهاشاخ 

 بکا  سکه یمقا در ʻارد‘ رقکم  در هاشاخ  نیا کاهش ش ت

 دو نیا ییی رت تفاوت اا یلاک کهبیشتر است  ʻشنیم‘ رقم

وان خشکآ ارک ام هکوایی ایتکون  همبسکتگی      . اسکت  رقم

با رسبت س یم بکه پتاسکیم بکرگ داشکت و ایکن      داری  معنی

رسبت در رقم ارد که اا تحمل کمتری به شکوری کمتکری   

تکوان اا ایکن    ای که مکی  برخوردار است  بیشتر بود به گوره

شاخ  به عنوان یآ شاخ  مناسب برای تعیکین تحمکل   

 رقکم  بکر ایکن اسکا      به شوری ارقام ایتون استفاده ککرد. 

 بکه  رسکبت  یشتریب تحمل اا ارد رقم با سهیمقا در ’شنیم‘

 . است برخوردار یشور تنش

 یبکرا  تونیا در یشور به تحمل یها کاروساا اا اطالع

-پیک  روت اصکالح  ای یشور به متحمل یهاپی روت ارت ام

 ی امکری شکور  بکه  تحمکل  شیالکزا  یراسکتا  در تونیا یها

 در ککه  که ییها  ن ییشناسا  گرید طرا اا. است یضرور

 یهکا نک  یلرا و داررک   دخا کت  یشور به تحمل ین هایلرا

 در توارک  یمک   کننک  یمک  تیه ا راه نیا در را یییو و یزیل

 قکات یتحق یبرا نیبنابرا. باش  گشاراه ارقام اصالح یراستا

و  ’شکن یم‘در رقم  یتحمل به شور یها  ن ییشناسا ن ه یآ

 یارقام در راسکتا  ریاصالح سا ن یرقم در لرا نیاستفاده اا ا

 .گرددیم شنهادیپ یتحمل به شوربه ارقام مدستیابی 
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