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 چكيده

 در شزور   سطح پنج با ا گلخانه آزمایشی ،تونیز رق  دو در پرمصرف یییاغ عناصر لظتغ و رشه بر شور  اثرات ارزیابی منظور به

 شزور   سزطح  5 تحزت  مزا   5 مهت به ،میشن و زرد زیتون ارقام ساله ی  هانهال آزمایش، این در شه. انجام هاک بهون کشت بستر

 ارقزام  ک  هش  وزن متر، بر زیمنسدسی 16 شور  تیمار گرفتنه. قرار سهی  کلرور از ناشی متر بر زیمنسدسی16 و 12 ،8 ،4 صفر،

 رقز   در ک  هش  وزن نسبی عملکرد درصه  25 کاهش داد. کاهش شاهه تیمار به نسبت درصه 85 و 63 ترتیب به را زرد و میشن

 پزر  عناصزر  غلظزت  در دار معنزی  کزاهش  باعث شور  افتاد. اتفاق متر بر زیمنسدسی 6/3 و ۷ ها شور  در ترتیب به زرد و میشن

 و برگ در سهی  غلظت متر، بر زیمنسدسی 16 شور  شه. رق  دو هر برگ و ریشه در کلر و سهی  غلظت دارمعنی افاایش و مصرف

 افزاایش  شزاهه  تیمزار  به نسبت درصه 506 و 1069 ترتیب به را ریشه و برگ در کلر غلظت و درصه، 6۷9 و1660 ترتیب به را ریشه

-مزی  نشزان  نتایج این بود. میشن رق  از بیشتر دار معنی طور به زرد رق  ها برگ در کلر و سهی  غلظت شور ، سطوح کلیه در داد.

 حفزظ  نیزا  و هزوایی  هزا  بخزش  به سهی  انتقال و جیب در محهودیت ایجاد تهافعی سازوکار از استفاد  واسطه به میشن رق  که دهه

 رقز   یز   عنزوان  به آن از توانمی و است برهوردار زرد رق  با مقایسه در باالتر  شور  به تحم  از برگ، در پتاسی  از مناسبی سطح

 کرد. یاد متحم 

 

 برگ ریشه، غیایی، عناصر زیتون، شور ، به تحم  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 اول، کنزه. مزی  وارد تزنش  گیاهزان  بزر  شزک   دو به شور 

 طریزق  از آب جزیب  کزه  هزاک  در هزا نم  باال  غلظت

 ،تعزرق  در اهزتالل  باعزث  و کنزه مزی  تزر سخت را هاریشه

 غلظزت  دوم، و ،شزود یمز  غزیایی  عناصر جیب و فتوسنتا

 سمی هابافت برا  توانهمی که گیا  داه  در هانم  باال 

 از ناشززی یونیزز تیسززم اثززر سززازوکار .]2۷ ،25 ،8[ باشززه

  هانززهیفرا رییززتغ و ونیزز جززیب بززه مربززوط ایززن شززور 

 تعزادل  در رییز تغ ایز  دکمبزو  ت،یسزم  از یناش  یولوژیایف

 نیمززه گیززاهی تززونیز .]32 ،30،31[ اسززت یمعززهن عناصززر

 کلزرور  مزول  یلز یم 150 سزطح  تا و است شور  به متحم 

 تفزاوت  حزال  ایزن  با ،دههیم ادامه هود رشه به این سهی 

 گزاارش   متعهد مناب  در تونیز رقاما در  شور به تحم 

 .]43 ،26 ،9 ،8[ است شه 

 انتقزال  کنتزرل  بزه  زیتزون  در  شور به تحم  سازوکار

 هزوایی  انزهام  و سزاقه  بزه  ریشزه  از کلزر  و سهی  ها یون

 از تزر مهز   سزازوکار،  ایزن  رسزه  می نظر به و است وابسته

 ریشزه  توسز   شه  یاد ها یون جیب از ممانعت سازوکار

 هایی یون جیب دیگر، طرف از .]36 ،26 ،23 ،10 ،8[ باشه

 زیتزون  گیزا   هزا  انزهام  در هاآن غلظت و کلر سهی ، نظیر

 .]35 ،23 ،9[ است وابسته رق  به کامالً

 درهتان در غیایی عناصر جیب و غلظت بر شور  اثر

 نتزایج  .]11 ،2[ اسزت  هاصزی  هزا  پیچیزهگی  دارا  میو ،

 در گرم میلی ۷000 تا صفر از شور  مختلف سطوح اعمال

 تغلظ که داد نشان ماناانیال رق  زیتون بر سهی  کلرور لیتر

 و کزاهش  برگ در منیای  و کلسی  پتاسی ، فسفر، نیتروژن،

 .]29 ،22[ اسززت داشززته افززاایش کلززر و سززهی  غلظززت

 بزا  ریشزه  در منیزای   و نیتزروژن  فسزفر،  غلظزت  همچنین،

 تزنش  اثزر  در .]28 ،23 ،10[ یابهمی کاهش شور  افاایش

 و افزاایش،  زیتزون،  هزا   بافت کلر و سهی  غلظت شور ،

 بزه  پتاسزی   نسبت و منیای  کلسی ، تاسی ،پ ها  یون غلظت

 ،10 ،9 ،8[ یابزه مزی  کزاهش  گیا  ها بخش تمام در سهی 

23، 35[.  

 از بیشتر  حساس، ارقام در کلر و سهی  ها یون تجم 

 عناصزر  ایزن  تجم  همچنین، .]23 ،8 ،۷[ است مقاوم ارقام

 هزا   انزهام  از بیشزتر  ریشزه  مث  گیا  تحتانی ها بخش در

 در شزه   انجزام  تحقیقزات  نتایج .]42 ،14 ،8[ ستا هوایی

 رق  زیتون در سهی  و کلر ها یون کمتر غلظت رابطه، این

 و ]4[ اسزت  داد  نشزان  فرانتوئی رق  با مقایسه در را نابالی

 نشزان  روغنزی  و زرد رقز   دو مقایسه دیگر ، پهوهش در

 رقز   با مقایسه در بیشتر  سهی  میاان زرد رق  که که داد 

  .]28[ است کرد  جیب غنیرو

 تزنش  اثزرات  ارزیزابی  حاضزر،  پهوهش انجام از ههف

 غلظزت  و هشز   وزن بزر  سزهی   کلزرور  از ناشی شور 

 کلزر  و سزهی   ها غلظت کنار در مصرف پر غیایی عناصر

 ارزیزابی  و زرد و میشزن  زیتزون  رقز   دو ریشزه  و برگ در

 و جزیب  میزاان  اسزاس  بزر  رقز   دو ایزن  شور  به تحم 

 بود. کلر و سهی  مصرف، پر غیایی اصرعن غلظت

 

  هاروش و مواد

 از ناشزی   شزور  مختلزف  سزطوح  اثرات ،پهوهش نیا در

 غزیایی  عناصزر  محتزوا   و هشز   وزن بزر  سزهی   یهلرک

 در زیتزون   میشزن  و زرد ارقزام  ریشزه  و بزرگ  بزر  موجود

 طبیعزی  مناب  و کشاورز  تحقیقات مرکا تحقیقاتی گلخانه

 35 و 25 حزهاکثر  و حزهاق   دمزا    متوس با تهران استان

 در کزه  است رقمی میشن .هیگرد مطالعه گراد سانتی درجه

 دو رقز ،  این کرد. پیها توسعه کالیفرنیا در میالد  18 سه 

 باال روغن میاان با هودگشن روغنی(، و )کنسرو  منظور 

 دو رقمی میشن، همچون نیا زرد باشه.می سرما به مقاوم و

 کزه  باشزه مزی  ایزران  زیتزون  عمه  ارقام از یکی و  منظور 

 هزود  بزه  را کشزور  شزمال  زیتزون  باغزات  سزطح  بیشترین

 .]3[ است داد  اهتصا 
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 ارقام شه  دارریشه ساله ی  هانهال تحقیق، این در

 ظاهر  ها ویهگی سایر و ارتفاع نظر از که شه  یاد

 دارشناسنامه ها نهال تولیه و تکثیر گلخانه از بودنه همگن

 جهاد وزارت باغبانی معاونت فنی نظارت تحت تونزی

 انتقال از قب  .گردیهنه تهیه ساو  شهرستان در کشاورز 

 و پودر  پرلیت )مخلوط تیپرل کشت  یمح به هانهال

 شهیر ،گلهان در حجمی( ی  به ی  نسبت به متوس 

 هاشهیر اطراف هاک تا شه شسته آب با بار نی نه هانهال

  هاگلهان داه  به هانهال انتقال از پس .شود زدود  کام 

 ییغیا محلول با هاگلهان  اریآب ت،یپرل  حاو لیتر  10

 .]15[ گرفت صورت ههوگلن محلول یونی قهرت نصف با

 شیمیایی ترکیبات از هوگلنه، غیایی محلول ساهت برا 

 کلسی  نیترات پتاسی ، نیترات فسفات، هیهروژن د  پتاسی 

 ترکیبات و ی  شمار  پایه محلول رد منیای  سولفات و

 نیترات پتاسی ، نیترات فسفات، هیهروژن د  آمونیوم

 سولفات رو ، سولفات منگنا، کلریه بوری ، اسیه کلسی ،

 شمار  پایه محلول در آهن کالت و مولیبهی  اسیه مس،

  شه. استفاد  دو

  ،شور  مارهایت اعمال بهون ما  دو مهت به هانهال

 تا شهنه تغییه هوگلنه غیایی محلول با و شهنه  اریآب

  شور  مارهایت اعمال .گردیهنه رقمست هاگلهان در کامالً

 بر منسیزیدس 16 و 12 ، 8 ،4 صفر،  ها شور شام 

 ترتیب )به  یسه کلرور متناسب ریمقاد انحالل قیطر از متر

 برا  لیتر در کلرورسری  گرم 4/10 ،8/۷ ،2/5 ،6/2

 محلول در متر( بر زیمنس دسی 16 و 12 ،8 ،4 ها شور 

  اریآب .هیگرد اعمال یونی قهرت نصف با هوگلنه ییغیا

 20 که شهمی انجام  اگونه به بار ی روز دو هر هاگلهان

 زهکش قیطر از امالح  شستشو جهت  اریآب آب درصه

  بمانه. ثابت گلهان داه  بستر  شور سطح تا شود هارج

 طرح قالب در  یفاکتور رتصو به تحقیق این شیآزما

 و تیمار  ترکیب 10 با یتصادف کام   هابلوک  آمار

 150 مهت به  شور  مارهایت اعمال شه. اجرا تکرار  هار

  یمح از نهال هر آن، از پس و ]16[ داشت ادامه روز

 نهال هر سپس .شه شسته آب با آن شهیر و هارج تیپرل

 هر گردیه.  یتفک هیجه برگ و هیجه شاهسار  شه،یر به

 آب با یکبار و معمولی آب با بار دو فوق ها بافت از کهام

 به گراد سانتی درجه 60 دما  در آون در و شه شسته مقطر

  گردیه. هش  ساعت ۷2 مهت

 شاهسار  هش  وزن مجموع از ک  هش  وزن

 گیاهی ها انهام آمه. دست به ریشه و هیجه برگ ،هیجه

 عناصر غلظت گیر از انه جهت برگ و ریشه تفکی  به

 با نیتروژن شهنه. آماد  کلر و سهی  پتاسی ، فسفر، نیتروژن،

 )رنگ کالریمتر  روش با فسفر کجلهال، روش از استفاد 

 دستگا  از استفاد  با وانادات( مولیبهات زرد

 فلی  دستگا  کم  به پتاسی  و سهی  اسپکتروفتومتر،

 روش به کلر و  اشعله نشر روش از استفاد  با و فوتومتر

 د  معرف مجاورت در نقر  نیترات توس  تیتراسیون

  .]1[ شه انجام پتاسی  کرومات

 از ابتها ها،داد  رو  واریانس تجایه انجام از پیش

 سپس، و گردیه حاص  اطمینان آنها توزی  بودن نرمال

 آمار  افاار نرم از استفاد  با آنها انسیوار هیتجا

MSTATC از استفاد  با نیا تیمارها گینمیان .شه انجام 

 نیب .گرفت قرار مقایسه مورد دانکن  ا نهدامنه آزمون

 ریمتغ عنوان به ک  هش  ماد  ینسب عملکرد صفات

 استفاد  با ،(X) مستق  ریمتغ عنوان به  شور با (Y) وابسته

  .هیگرد ازشبر یونیرگرس رابطه ی  ،Excel افاارنرم از

 

 جینتا

 در ارزیابی مورد صفات انسیوار هیتجا نتایج هالصه

 نهال ک  هش  وزن نظر از است. شه  داد  نشان 1 جهول

 از ریغ پرمصرف ییغیا عناصر و کلر  ،یسه ها غلظت و

  ی سطح در بررسی مورد ارقام بین ،شهیر  یپتاس و فسفر
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 بر این  شور اثر .داشت وجود  داریمعن تفاوت درصه

 سطح در شهیر فسفر از ریغ شه  ذکر عناصر یتمام غلظت

 مورد در  شور و رق  متقاب  اثر بود. داریمعن درصه  ی

  ،یسه غلظت و برگ کلر و  یکلس و فسفر  ،یسه غلظت

 درصه  ی سطح در شهیر  یایمن و فسفر تروژن،ین کلر،

 بود. داریمعن  آمار
 

 تونیز ارقام شهیر و برگ در رمصرفپ ییغذا عناصر و كلر م،یسد غلظت كل، خشک وزن انسیوار هیتجز . 1 جدول

 اترییتغ مناب 
 درجه

  آزاد
 ک  هش  وزن

  یسه

 برگ

  یسه

 شهیر

 کلر

 برگ

 کلر

 شهیر

 تروژنین

 برگ

 تروژنین

 شهیر

 فسفر

 برگ

 فسفر

 شهیر

 003/0 001/0 03/0 016/0 04/0 02/0 002/0 01/0 0/1 3 تکرار

 00/0 **038/0 **۷8/0 **6۷/0 **83/0 **10/1 **33/0 **۷6/2 **24/۷5 4 رق 

 **015/0 **0۷3/0 **38/0 **95/0 **92/2 **25/2 **02/5 **63/3 **4۷/90 4    شور

 00/0 **005/0 *0۷/0 01/0 **06/0 **08/0 *05/0 **25/0 **08/3 16 شور  × رق 

 001/0 001/0 02/0 041/0 01/0 01/0 01/0 006/0 ۷/1 ۷2 آزمایشی اشتبا 

 است. درصه  ی سطح در داریمعن  آمار تفاوت وجود یمعن به **
 

 تونیز ارقام شهیر و برگ در پرمصرف ییغذا عناصر و كلر م،یسد غلظت كل، خشک وزن انسیوار هیتجز . 1 جدول ادامه

 اترییتغ مناب 
 درجه

  آزاد

  یپتاس

 برگ

  یپتاس

 شهیر

 کلسی 

 برگ

 کلسی 

 ریشه
 برگ منیای 

 منیای 

 ریشه

11/0 3 تکرار  00۷/0  04/0  016/0  0/0  01/0  

09/0 4 رق   034/0  36/0 ** 09/0  05/0 ** 0۷/0 ** 

44/5 4  شور ** 940/0 ** 43/1 ** 2۷/2 ** 21/0 ** 32/0 ** 

04/0 16 شور   رق   028/0  05/0 ** 05/0  0/0  01/0 ** 

06/0 ۷2 آزمایشی اشتبا   033/0  01/0  0۷/0  0.0 0/0  

 است. درصه  ی سطح در داریمعن  آمار تفاوت وجود یمعن به  **
 

 زیتون ارقام ریشه و برگ خشک بافت در منیزیم و كلسیم پتاسیم، فسفر، نیتروژن، غلظت بر شوری اثر . 2 جدول

  شور
(dS/m-1) 

 برگ تروژنین
(% DW) 

 برگ  یپتاس
(% DW) 

 برگ  یایمن
(% DW) 

 شهیر فسفر
(% DW) 

 شهیر  یپتاس
(% DW) 

 شهیر  یکلس
(% DW) 

0 6/2 a 54/3 a 50/0 a 18/0 a 35/1 a 09/2 a 

4 3/2 b 95/2 b 41/0 b 14/0 b 00/1 b 66/1 b 

8 1/2 bc 65/2 c 29/0 c 12/0 bc 82/0 bc 31/1 c 

12 9/1 c 95/1 d 15/0 d 10/0 cd 65/0 c 05/1 c 

16 6/1 d 45/1 e 12/0 d 0۷/0 e 45/0 d ۷1/0 d 

 ارنه.نه یکهیگر با آمار  دارمعنی تفاوت دارنه، مشابه انگلیسی حروف که اعهاد  ستون، هر در
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  منیزیم و فسفر،كلسیم نیتروژن، كلر، سدیم، كل، خشک وزن بر رقم و شوری متقابل اثر . 3 جدول

 زیتون ارقام برگ و ریشه خشک بافت در

  شور رق 
(dS/m-1) 

 وزن

 هش 

 (grک )

  یسه

 برگ
(% DW) 

  یسه

 شهیر
(% DW) 

 کلر

 برگ
(% 

DW) 

 کلر

 شهیر
(% 

DW) 

 تروژنین

 شهیر
(% DW) 

 فسفر

 برگ
(% DW) 

  یکلس

 برگ
(% DW) 

  یایمن

 شهیر
(% DW) 

 میشن

0 59/11 a 11/0 g 33/0 f 13/0 g 31/0 f 86/1 a 33/0 a 50/1 a 61/0 ab 

4 28/11 a 38/0 f 93/0 e 51/ f 81/0 e ۷۷/1 ab 31/0 ab 28/1 b 52/0 bc 

8 ۷1/8 bc ۷2/0 e 46/1 d ۷۷/0 e 12/1 d ۷0/1 abc 28/0 b 83/0 c 45/0 c 

12 22/5 d 12/1 d 85/1 c 05/1 d 4۷/1 c 65/1 abc 1۷/0 c 68/0 c 30/0 d 

16 18/4 d 32/1 c 1/2 b 24/1 c 66/1 b 53/1 cd 13/0 cd 4۷/0 d 22/0 de 

 زرد

0 40/10 ab 10/0 g 26/0 f 14/0 g 31/0 f 81/1 ab 31/0 ab 45/1 a 64/0 a 

4 11/۷  c ۷5/0 e 09/1 e 85/0 e 20/1 d 58/1 bcd 28/0 b 80/0  c 52/0 d 

8 92/4  d 33/1 c 63/1 d 19/1 b 51/0 c 41/1 d 14/0 cd ۷5/0 c 30/0 ef 

12 28/3 de 90/1 b 18/2 b 38/1 c ۷2/1 b 35/1 d 10/0 de 50/0 d 12/0 f 

16 56/1 e 20/2 a 42/2 a 80/1 a 10/2 a 96/0 e 08/0 e 30/0 e 09/0  f 

 نهارنه. یکهیگر با آمار  دارمعنی تفاوت دارنه، مشابه انگلیسی حروف که اعهاد  ستون، هر در

 

 كل خشک وزن بر رقم و یشور مختلف سطوح اثر

 ، شزور  ،شیآزمزا   هزا داد  انسیوار هیتجا جینتا براساس

 یز   سطح در ک  هش  ماد  وزن بر آنها متقاب  اثر و رق 

 زرد رق  ، شور سطوح هیکل در .بود داریمعن آمار  درصه

 (.1 )جهول داشت میشن رق  به نسبت  کمتر هش  وزن

 وزن متزر،  بر نسمیزیدس 16 اانیم به  شور اعمال اثر در

 نهزال  در گرم 56/1 به گرم 11/۷ از زرد رق  در ک  هش 

 18/4 به گرم 59/11 از میشن رق  در و کاهش( درصه 85)

 صزفت  (.3 جهول) هیرس کاهش( درصه 63) نهال در گرم

 یونیرگرسز  رابطزه   شزور  سزطوح  با گیا  ک  هش  وزن

 (.2 و 1 هزا   رابطه) ردکیم  رویپ یهط مهل از که شتدا

  شور سطح با (Y) ک  هش  ماد  ینسب عملکرد راتییتغ

(X) 2 رابطزه  از میشزن  رقز   در و 1 رابطزه  از زرد رق  در 

 :کردمی  رویپ

 

 R2 = 0.94 Y = -5.17X + 93.8 1 رابطه

 R2 = 0.97 Y = -4.50X + 106.7 2 رابطه
 بزرازش  هز   بیش دهنهمی نشان ها رابطه که همانطور

 کزاهش  بزر  داللت که بود میشن رق  از تریمنف زرد رق  در

  شور موازات به گیا  ک  هش  وزن ینسب عملکرد شتریب

 وزن ینسزب  عملکزرد   درصزه  25 کاهش بود. رق  نیا در

  هزا  شزور  در بیترت به زرد و میشن مارقا در ک  هش 

 از پهیززه  ایززن کززه افتززاد اتفززاق مززنسیز یدسزز 63/3 و ۷

 دارد. کایتح  شور به نسبت زرد رق  شتریب تیحساس

 اثر در هاریشه و هوایی ها انهام هش  وزن کاهش

 شه  گاارش نیا دیگر  ها پهوهش در هشکی تنش

 12و 8 ،4  شور سطح سه اثر ی،قیتحق در .است

 و یروغن تهیوار دو رشه  رو ،متر بر منسیز یدس

 وزن کاهش باعث  شور تنش .شه مطالعه یکیکورونا

 که آن ضمن شود،یم  رق دو هر یاهیگ  هاانهام هش 
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 کاهش  ،شور تنش  باال سطوح در یروغن حساس رق 

 رق  با سهیمقا در  شتریب شهیر و ییهوا انهام هش  وزن

 هصو  در  گرید پهوهش جینتا .]41[ داشت یکیکرونا

 سهی  کلرور مول یلیم 80 و 40 صفر،  شور سطح سه اثر

 و گبر ،ساقه هش  وزن که داد نشان زرد رق  تونیز  رو

 .]16[ دارنه  داریمعن کاهش  شور  مارهایت تحت شهیر

 انی بارنئا و ونچیل ارقام تونیز ارثام  رو مشابهی هجنتی

 ارقام رشه کاهش ،نیهمچن ،]10[ است شه  گاارش

 منب  با هایی شور توس  ای ونهرول و الیماناان ، هی اکل

  .]44[ است ه یرس اثبات به با ایدر آب

  یدل به عمهتا  شور اثر در تونیز ارقام رشه کاهش
  اسما  یپتانس شهن تریمنف از ناشی آب جیب کاهش (1)

 ییغیا عناصر جیب کاهش (2) ، شور اثر در شهیر  یمح

 اثر (3) و  یکلروف بیتخر  ،یپتاس و تروژنین جمله از

 عناصر تعادل زدن ه  بر و  یسه و کلر  هاونی تیسم

 به این پهوهشگران ریسا س تو که باشهیم ا یگ در ییغیا

  .]38 ،8 ،6[ است ه یرس اثبات

 

 كلر و میسد غلظت بر یشور مختلف سطوح اثر

 ریشه و برگ

 ، شور که داد نشان شیآزما  هاداد  انسیوار هیتجا جینتا

 شهیر و برگ کلر و  یسه غلظت بر آنها متقاب  اثر و رق 

 ق ر دو برگ کلر و  یسه غلظت سهیمقا .است داریمعن

 ، شور سطوح هیکل در که داد نشان نیا زرد و میشن

 با و است میشن رق  از شتریب زرد رق  برگ  یسه غلظت

 این .(1 )جهول شودمی شتریب اهتالف نیا ، شور شیافاا

 هاشهیر از کلر و  یسه  شتریب ریمقاد انتقال از نشان پهیه 

 هصو  در رونه   نین دارد. زرد رق  در هابرگ به

 ا گونه به شه، مشاهه  نیا ریشه در کلر و سهی  غلظت

 در کلر و  یسه غلظت نیانگیم ، شور سطوح هیکل در که

 دهنه  نشان که بود میشن رق  از شتریب زرد رق  ها شهیر

 باشهمی رق  این رق  توس  کلر و سهی  بیشتر جیب

 و  یسه جیب در زیتون ارقام یکیژنت تفاوت (.3 جهول)

 این مطالعات ریسا در .]8[ است شه  گاارش نیا قبالً کلر

 تونیز ارقام شهیر و برگ در کلر و  یسه غلظت شیافاا

 شیافاا .]1۷[ است رسیه  اثبات به  شور  مارهایت تحت

 از ناشی  یکلس جیب کاهش  یدل به شهیر در کلر غلظت

 ،19 ،18 ،13[ باشهیم یسلول  غشا  رینفوذپی شیافاا

25، 30[. 

 در غیایی عناصر غلظت و شور  بین ارتباط

 به پیچیهگی این .]2[ است پیچیه  بسیار باغی محصوالت

 و جیب در رقابت دسترسی، قابلیت بر شور  اثرات دلی 

 .]13[ باشهمی گیا  داه  در غیایی صراعن توزی  یا ،انتقال

 ، شور به نسبت تونیز ارقام ینسب  متح ،گرید طرف از

 و کلر  هاونی انتقال هشکا به نسبت رق   یپتانس به

 به توانهیم و است وابسته ییهوا انهام به شهیر از  یسه

 9 ،8[ رود کار به  شور به تحم   برا یشاهص عنوان

 مشخص کامالً میشن رق  در س یمکان نیا اثر .]3۷ ،36،

 و سهی  از  کمتر غلظت ، شور سطوح هیکل در که است

 است نمود  حفظ زرد رق  با مقایسه در ،برگ در را کلر

 (.3 )جهول

 

 برگ  تروژنين غلظت بر یشور مختلف سطوح اثر

  شهیر و

 که دههمی نشان شیآزما  هاداد  انسیوار هیتجا جینتا

 داشتنه داریمعن برگ تروژنین غلظت بر رق  و  شور

 نظر از زرد و میشن رق  دو اساس، این بر (.1 )جهول

 اشتنهد  آمار داریمعن اهتالف ه  با برگ تروژنین غلظت

 زرد رق  از شتریب میشن رق  ها برگ در تروژنین غلظت و

 در ارقام یکیژنت  یپتانس به مه  این که رسهیم نظر به .بود

 در میشن رق  در درصه 25/2) باشه مرتب  تروژنین جیب

  شور گر،ید طرف از (.زرد رق  برا  درصه 2 با مقایسه
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 به شه، برگ در تروژنین غلظت داریمعن کاهش باعث

 منسیز یدس 16 ماریت در برگ تروژنین غلظت که  اگونه

 کاهش درصه 43 ،شاهه ماریت با سهیمقا در  شور متر بر

  (.2 )جهول داشت داریمعن

 اثر که داد نشان شیآزما  هاداد  انسیوار هیتجا جینتا

 غلظزت  بزر   شزور  و رقز   متقابز   اثزر  و رق ، اثر ، شور

 غلظزت  سزه یمقا (.1 )جزهول  بزود  داریمعنز  شهیر تروژنین

 هیکل در که داد نشان زرد و میشن رق  دو در شهیر تروژنین

 میشزن  رقز   شزه یر تروژنین غلظت نیانگیم ، شور سطوح

 غلظزت  تفزاوت   آمزار  نظر از اما ،است  زرد رق  از شتریب

 مزنس یز یدس 8  شور سطح از تنها رق  دو شهیر تروژنین

 متزر  بزر  مزنس یزیدسز  16  شور سطح تا و شروع ،متر بر

  (.3 جهول) داشت ادامه

 نیتزروژن  غلظت کاهش بر داللت حاضر، پهوهش نتایج

 بزا  کزه  داشزت  شور  اثر در زیتون ها ریشه و هابرگ در

 غلظزت  کزاهش  بزر  مبنی پهوهشگران سایر تحقیقات نتایج

 مطابقزت  شزور   تزأثیر  تحزت  بزرگ  نیترات و ک  نیتروژن

 در برگ ک  نیتروژن غلظت هشکا اصوالً .]38 ،39[ داشت

 کزاهش  باشزه. مزی  بزرگ  در نیتزرات  غلظزت  کاهش نتیجه

 در یزون  ایزن  رقابزت  دلیز   بزه  نیزا  برگ در نیترات غلظت

 نیتزرات  یزون  جزیب  از کزه  باشهمی کلر یون توس  جیب

 آزمایشگاهی تحقیقات از بسیار  در .]33[ کنهمی ممانعت

 به گیاهی ا هبافت در نیتروژن غلظت کاهش ،ا گلخانه و

 با همرا  شور  .]11[ است شه  گاارش شور  تنش دلی 

-می کاهش نیا را نیتروژن جیب هش ، ماد  تولیه کاهش

 آنتاگونیسزمی  اثزر  از ناشزی  توانهمی کاهش این .]20[ دهه

 اثر در نیتروژن متابولیس  کاهش نیترات، جیب در کلر یون

 اهشکز  و بزرگ  در ردوکتزاز  نیتزرات  آنای  فعالیت کاهش

 گیزا   ریشزه  توسز   آب جیب کاهش دلی  هب آب مصرف

 .]3۷[ باشه

 و بترگ  فستفر  غلظتت  بر یشور مختلف سطوح اثر

  ریشه

 نشزان  (1 )جزهول  آزمزایش  ها داد  انسیوار هیتجا جینتا

 و  ،شزور  تزأثیر  تحزت  تنهزا  شهیر در فسفر غلظت که داد

 متقاب  اثر و رق  ، شور تأثیر تحت برگ، در فسفر غلظت

 فسزفر  غلظزت  آزمایش، این در گیرد.می قرار  شور و رق 

  داریمعنز  طزور  بزه   شزور  سزطوح  ریتاث تحت شهیر در

 16 ماریت در شهیر فسفر غلظت که  اگونه به ،افتی کاهش

 درصه 61 شاهه، ماریت به نسبت شور  متر بر منسیزیدس

 فسزفر  غلظت نیانگیم سهیمقا (.2 )جهول داد نشان کاهش

  شزور  مختلزف  سطوح در تونیز ارقام گبر ها بافت در

 متزر،  بزر  مزنس یزیدس 4  باال  ها شور در که داد نشان

 زرد رق  به نسبت میشن رق  برگ در فسفر غلظت نیانگیم

  (.3 جهول) است شتریب

 فسفر و شور  بین متقاب  اثرات پهوهشگران، عقیه  به

 شهت به متقاب  اتاثر این .]2[ است پیچیه  گیاهان در نیا

 سزطوح  و ترکیزب  گیزا ،   نمو مرحله گیا ، رق  یا گونه به

 بنابراین دارد. بستگی رشه محی  در فسفر غلظت و شور 

 را متفزاوتی  نتزایج  آزمزایش،  شزرای   و گیا  نوع به توجه با

 باعزث   شزور  مزوارد،  اکثر در .]11[ داشت انتظار توانمی

 یکز ی .اسزت  شه  یاهیگ  هابافت در فسفر غلظت کاهش

 یونیز  قهرت ،شور  یشرا در فسفر جیب کاهش  یالد از

 طزرف  از باشزه، یمز  فسزفات  ونی تیفعال کاهش و محلول

 جزیب  نزه یفرا در فسزفات  ونیز  بزا  کلزر  ونی رقابت گرید

  شزور  اثزر  در فسفر جیب کاهش  یدال گرید از  اشهیر

 .]12[ باشه یم

 

 و بترگ  ميپتاس غلظت بر یشور مختلف سطوح اثر

  ریشه

 آزمایش ها داد  انسیوار هیتجا جهول جیانت اساس بر

 غلظت بر  شور مختلف سطوح اثر تنها ،(1 )جهول
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 کاهش باعث  شور .بود داریمعن برگ و شهیر  یپتاس

 شه، زیتون ها برگ و هاشهیر در  یپتاس غلظت داریمعن

 در درصه 54/3 از برگ در  یپتاس غلظت که  اگونه به

 بر منسیز یدس 16 ماریت در درصه 45/1 به شاهه ماریت

 این برگ در .بود کاهش درصه 59 هیمو که هیرس متر

 45/0 به شاهه ماریت در درصه 35/1 از  یپتاس غلظت

 که هیرس متر بر منسیز یدس 16  شور ماریت در درصه

 (.2 )جهول بود کاهش درصه 66 مویه

 کاهش از همچنین پهوهش نیا از آمه  بهست جینتا

 حکایت تونیز شهیر ها بافت در  یسپتا غلظت داریمعن

  شور که است داد  نشان پهوهشگران قاتیتحق .داشت

 غلظت کاهش و شهیر توس   یپتاس جیب کاهش باعث

 طرف از .]39 ،1۷[ شودیم تونیز ها برگ در  یپتاس

 در  یپتاس غلظت ،یباغ محصوالت از  اریبس در ،گرید

 کاهش ،هشیر  یمح  شور شیافاا با یاهیگ  هابافت

-می یاهیگ  هابافت  یپتاس غلظت کاهش .]13[ ابهییم

 به اتصال ها مکان سر بر سهی  با آن رقابت دلی  به توانه

 عهم دلی  به پتاسی  نشت یا و پالسمایی غشا  ها ناق 

 .]1۷ ،8[ باشه پالسمایی غشا  ثبات

 

  منيزیم و كلسيم غلظت بر شوری مختلف سطوح اثر

  ریشه و برگ

 غلظت مورد در شیآزما  هاداد  انسیوار هیتجا جینتا

 غلظت مورد در و شور ، اثر تنها که داد نشان ریشه کلسی 

 شور  و رق  متقاب  اثر و شور  رق ، اثر برگ، در کلسی 

 دارمعنی کاهش باعث شور  (.1 )جهول بود دارمعنی

 شور  اعمال که ا گونه به گردیه، ریشه در کلسی  غلظت

 غلظت درصه  66 کاهش باعث متر بر زیمنس دسی 16

 (.2 )جهول شه ریشه کلسی 

 نیا برگ کلسی  غلظت بر شور  و رق  متقاب  اثر

 میانگین شور ، سطوح کلیه در بطوریکه بود. دارمعنی

 بود میشن رق  از تر ک  زرد، رق  برگ کلسی  غلظت

 در زیمنس دسی 16 میاان به شور  اعمال (.2 )جهول

 برگ در کلسی  غلظت میانگین که شه اعثب رشه محی 

 به نسبت درصه 3/۷9 و 6/68 ترتیب به زرد و میشن رق 

 از نشان امر این که باشنه داشته دار معنی کاهش شاهه تیمار

 شور  اثر در زرد رق  برگ در کلسی  غلظت بیشتر کاهش

 (.2 )جهول دارد

 غلظت مورد در آزمایش ها  داد  واریانس تجایه نتایج

 و رق  متقاب  اثر و شور  رق ، که داد نشان ریشه یای من

 و رق  اثر تنها برگ، منیای  غلظت مورد در و شور ،

 در منیای  غلظت مقایسه (.1  )جهول بود دار معنی شور 

 که داد نشان نیا مطالعه مورد زیتون رق  دو ها برگ

 بیشتر  منیای  از دار معنی طور به میشن رق  ها  برگ

 رق  برا  درصه 33/0) بودنه برهوردار زرد هب نسبت

 کاهش باعث شور  زرد(. رق  برا  درصه 26/0 و  میشن

 16 شور  اعمال که ا گونه به شه، برگ در منیای  غلظت

 ۷6 را برگ در منیای  غلظت رشه، محی  در زیمنسدسی

 (.2  )جهول داد دارمعنی کاهش درصه

 نیا ریشه ی منیا غلظت بر شور  و رق  متقاب  اثر

 منیای  غلظت میانگین شور ، سطوح کلیه در بود. دارمعنی

 (.2 )جهول بود میشن رق  از کمتر ،زرد رق  ها ریشه

 رشه محی  در زیمنسدسی 16 میاان به شور  اعمال

 زرد و میشن رق  ریشه منیای  غلظت میانگین که شه باعث

 کاهش شاهه تیمار به نسبت درصه 86 و 64 ترتیب به

 غلظت بیشتر کاهش دهنه نشان که باشنه داشته دارمعنی

  (.3 )جهول بود شور  اثر در زرد رق  ریشه منیای 

 نتایج با پهوهش این از آمه  دست به نتایج

 مطابقت پهوهشگران سایر توس  شه  انجام ها  پهوهش

 در منیای  و کلسی  غلظت کاهش باعث شور  داشت.

 بود. شه  نیا 'لچینو' و 'رنئابا' زیتون رق  دو یرگ و ریشه

 محی  در متر بر زیمنس دسی 12 میاان به شور  اعمال

https://jci.ut.ac.ir/?_action=article&au=346159&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 ایی پرمصرف دو رقم زیتوناثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذ

 

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
367 

 ارقام برگ در کلسی  غلظت میانگین که شه باعث رشه

 کاهش درصه 25 و 23 ترتیب به 'بارنئا' و 'لچینو' زیتون

 این ها ریشه در کلسی  غلظت کاهش همچنین دهه. نشان

 و 28 ترتیب به متر بر زیمنسدسی 12 شور  در رق  دو

 در منیای  غلظت هصو  در رونه   نین بود. درصه 34

 نظر به .]9[ شه مشاهه  نیا رق  دو این ریشه و برگ

 در منیای  و کلسی  غلظت کاهش علت مهمترین رسه می

 با سهی  یون رقابت شور ، اثر در زیتون برگ و ریشه

 .]19 ،9 ،8[ باشه جیب در منیای  و کلسی  ها یون

 

 سدیم غلظت نسبت با كل خشک وزن یهمبستگ

  ریشه به برگ كلر غلظت و ریشه به برگ

 هش  وزن نیب  دار معنی ها یهمبستگ آزمایش، این در

 و ،(1 شک ) ریشه به برگ  یسه نسبت با ییهوا انهام

 وجود آمه. بهست ،(2 شک ) ریشه به برگ کلر نسبت

  یسه نسبت با گیا  ک  هش  وزن نیب یمنف یهمبستگ

 که دارد آن از حکایت 99/0 تبیین ضریب با ریشه به برگ

 هوردن ه  بر به منجر شور  اثر در برگ در  یسه  متج

 جمله از هاکاتیون جیب کاهش یی،غیا عناصر تعادل

 باعث تاینها و گردد یم برگ در منیای  و کلسی  پتاسی ،

  .(1 شک ) شود یم  هیتول هش  ماد  کاهش

 کلر نسبت با گیا  ک  هش  وزن نیب یمنف یهمبستگ

 که دههمی نشان 99/0 تبیین ضریب با نیا ریشه به برگ

 ه  بر به منجر شور  اثر در برگ در کلر  متج و انتقال

 برگ نیترات جیب وکاهش ییغیا عناصر تعادل هوردن

 شود یم  هیتول هش  ماد  کاهش باعث تاینها و گرددیم

  .(2 )شک 

 

 

 
 (X) ریشه به برگ میسد نسبت با (Y) زیتون ییهوا اندام خشک وزن رابطه . 1 شکل

 

y = -53.69x2 + 40.99x + 3.084 

R² = 0.999 
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ک ک

ش
 خ

ن
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گ
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 نسبت غلظت سدیم برگ به ریشه
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 (X) ریشه به برگ كلر نسبت با (Y) زیتون ییهوا اندام خشک وزن رابطه . 2 شکل

 

 یريگجهينت

 ناشزی   شور که داد نشان مجموع در حاضر پهوهش جینتا

 کزاهش  و کلزر  و  یسزه  غلظت شیافاا به سهی  کلرور از

 در منیززای  و کلسززی  ،تززروژنین فسززفر، ، یپتاسزز غلظززت

 هز   نتزایج  .شزود یمز  منجزر  زیتون برگ و شهیر  ها بافت

 کزاهش  و ، یسزه  و کلر غلظت شیافاا که داد نشان  نین

 رق  از شتریب زرد رق  ها برگ و هاشهیر در ییغیا عناصر

 بزه  نسزبت  زرد رقز   شتریب تیحساس هیمو که است میشن

 از  یز دل به ، شور اثر در هرش کاهش واق  در .بود  شور

 عناصزر  جزیب  کزاهش  و ییغزیا  عناصزر  تعادل رفتن نیب

 بزود   منیزای   و کلسی  ، یپتاس و فسفر تروژن،ین مث  ییغیا

 اسزت  شزه   گزاارش  این پهوهشگران ریسا توس  که است

 زرد رقز    ،شزور  سزطوح  تمزام  در دیگزر،  طرف از .]20[

 هیز تول نمیشز  رقز   بزا  سهیمقا در  کمتر هش  ماد  اانیم

 ه.نگشتیم باز  ، یسه و کلر  هاونی یتسم اثر به که نمود

 در زرد رقز   کمتزر  رشزه  کزه  داد نشزان  پهوهش نیا جیتان

 عناصزر  بزاالتر  تجمز    یز دل به عمهتاً میشن رق  با سهیمقا

 به این موضوع نیا که باشهیم آن ها برگ در کلر و  یسه

 .]33 ،24[ است برگ به شهیر از ونی نیا شتریب انتقال  یدل

 غلظزت  کزاهش  و ،کلزر  ه یو به و  یسه  باال  هاغلظت

 رب باعث توانهیم هابرگ در منیای  و کلسی  ، یپتاس عناصر

 جهینت در و شود هاونیآن و هاونیکات نیب تعادل هوردن ه 

 جینتزا  .]20[ کنزه  مواجه اهتالل با یا ای کاهش را ا یگ رشه

 دهزه یمز  نشان شگرانپهوه توس  گرفته صورت قاتیتحق

 آن ییتوانا به تیکوفیگال  هاگونه در  شور به تحم  که

 کلزر  و  یسه  هاونی انتقال و جیب کردن محهود در رق 

 بزه  شزواهه  اسزاس  بزر  نیبنابرا .]32[ دارد برگ به شهیر از

 کزرد   ریگجهینت نی ن توانمی ش،یآزما نیا از آمه  دست

-یممیشزن  رقز   از تر حساس  شور به نسبت زرد رق  که

 .ستین مناسب شور، ینواح در کار و کشت  برا و باشه

 

 منابع

 اول. جلززه .ا یززگ هیززتجا هززا  روش (13۷5) ع یامززام .1

 .رانیا کرج. آب. و هاک قاتیتحق موسسه . 982 شمار 

y = -120.1x2 + 126.1x - 21.31 

R² = 0.975 

اه
گی

ل 
ک ک

ش
 خ

ن
وز

) 
رم

گ
(  

 نسبت غلظت کلر برگ به ریشه
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 ع یمززانیا و ا یفالحزز ،ج س طباطبززایی ،م اورعززی .2

 شزهت  رشزه،  بزر  پایزه  و شزور   تنش اثرات (1388)

 .بزادام  درهزت  سهی  و غیایی عناصر غلظت فتوسنتا

 : (2)23 کشزاورز (.  صزنای   و )علزوم  باغبزانی  علوم

140-131. 

 دانشزگا   زیتزون.  هزا  باغ مهیریت (1389) ح صادقی .3

 ایزران.  سزار .  سزار .  طبیعی مناب  و کشاورز  علوم
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