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تاریخ پذیرش1398/04/01 :

تاریخ دریافت1398/02/02 :

چکیده
انار ( )Punica granatum L.یک گونه گیاهی میوهای تجاری مهم از خانواده  ،Punicaceaeمیباشد .شووری آ آبیواری
یکی از مشکالت محدودکننده کشتوکار آن است .هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و معرفی متحملترین رقم تجاری انار بوه
شوری آ آبیاری بود .طی یک آزمایش گلدانی در یک دوره نه ماهه ارزیابی و مقایسه تحمل به شووری سوه رقوم انوار تجواری در
سالهای  1396-97در سایت مرکز ملی تحقیقات شوری صورتگرفت .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با
دو فاکتور  -1شوری آ

آبیاری در پنج سطح  7 ،5 ،3 ،1و  9دسیزیمنسبر متر و  -2رقم انار در سه سطح ("شیشهکپ فردوس"،

"ملسساوه" و "ملسیزدی") و با چهار تکرار و در مجموع  60گلدان انجام شد .نتایج نشان داد که رقم و سطح شوری اثر معنیداری
بر صفات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی داشتند .در تمامی ارقام مورد مطالعه با افزایش سطح شوری ،شاخصهای
رشدی ،محتوی نسبیآ برگ و میزان کلروفیل کاهش و درصد برگهای نکروزه و ریزش یافته افزایش یافت .بیشترین ارتفاع ،تعداد
انشعابات نهایی ،قطر شاخه و کلروفیل کل در شوری  3دسیزیمنسبرمتر و در رقم "ملسیزدی" مشاهده شد .همچنین با افزایش سطح
شوری میزان سدیم ،کلر و نسبت سدیم به پتاسیم بهطور معنیداری افزایش یافت .در بواتترین سوطح شووری ( 9دسویزیمنسبرمتر)
بیشترین میزان شاخصهای رشدی ،وزنتر و خشک برگ ،برگسبز ،محتواینسبی آ  ،کلروفیل و پتاسیم و کمتورین میوزان بورگ
نکروزه ،غلظت سدیم ،کلر و نسبت سدیم به پتاسیم در رقم "ملسیوزدی" حاصول شود .بوهطور کلوی در میوان ارقوام موورد بررسوی
"ملسیزدی" و "ملسساوه" بهترتیب متحملترین و کم تحملترین رقم به شوری بودند.
کلیدواژهها :خصوصیات رشدی ،سدیم ،کلر ،ملس یزدی

مقدمه

عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد به شوومار موویرود ،در

یکووی از اساسوویترین مشووکالت

شرایط کمبود آ استفاده از آ های شور جهووت تولیود

کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشووک اسووت (Emam et al.,

گیاهان زراعی غیرقابلاجتنا اسووت .عمومواً بووا افووزایش

و کمبود آ بهعنوان

نیز اضووافه میگووردد

شوووری آ و خووا

 .)2013در این مناطق شوری خا

شوری آ آبیاری ،بر شوری خا
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کوه بوور مشوکالت شوووری خواهوود

افووزود ( Ashraf and

سطح شوری ،غلظووت روی ،مووس و منگنووز در ریشووهها و

 .)McNeilly, 2004شوری خا

ممکن است زمانیکووه

منگنز در ساقه افزایش یافت.

بووات رود ،مشووکل سوومیت

در پژوهشووی ( Karimi and Hasanpour )2014اثوور

ایجاد کند و مقادیر باتی آن توسووط گیوواه جووذ شووود.

تنش شوری و خشکی را بوور رشوود و غلظووت عناصوور غووذایی

بوویش از

ماکرو در انار بررسی کردند .آنالیز ریشه و اندام هوایی نشووان

حد تحموول گیوواه بووات رود ،افووزایش مییابوود .زمووانی کووه

داد که شوری و خشکی ،بر غلظت و توزیع سوودیم ،پتاسوویم،

هدایت الکتریکی ( )ECآ برابر  4دسیزیمنس بوور متوور

کلر ،کلسیم ،منگنز و فسفر در برگها تاثیر دارد .بووا افووزایش

باشوود ،بوورای تعووداد زیووادی از محصوووتت م وور اسووت و

شوری میزان سدیم ،کلر ،پتاسیم در انوودام هوووایی و ریشووهها

غلظووت آن در محلووول خووا

سمیت زمانیکه غلظت عناصر در محلول خووا

ممکن است درصد جوانهزنی بذر و رشد گیاه را کوواهش
دهد (.)Horneck et al., 2007
انار ( )Punica granatum L.یک میوه تجاری مهووم
متعلق به خانواده  Punicaceaeمیباشد که بهطور گسترده
در خا هووای خشووک و نیمهخشووک پوورورش مییابوود
( .)Cao and Hou, 2013باید توجه کرد کووه انووار دارای
ارزشهووای بسوویار اقتصووادی ،غووذایی ،دارویووی ،زینتووی و
اکولوووژیکی میباشوود ( )Yuan, 2016و نسووبتاً مقوواوم در

افزایش یافت .در میان ارقام مووورد بررسووی" ،شیشووهکپ" در

مقایسه با "ربا " از طریق حفظ رشد رویشی و انتقال کمتوور
کلر و افزایش انتقال پتاسیم به انوودام هوووایی ،تحموول بیشووتری
نسبت به شوری نشووان داد .میووزان تبریوور و تعوورد و رشوود دو
رقم انار ’ ‘Wonderfulو ’‘SP-2تحت تنش شوووری توسووط
 )2010( Bhantana and Lazarovitchبررسووووی شوووود.
آنها بیان کردند که در برخی محصوتت ،زمووانی کووه گیوواه
در شرایط تنش شوری قرار دارد ،عملکرد بهصووورت خطووی

برابوور شوووری اسووت ( .)Tavousi et al., 2015محققووان

بووا تبریووور و تعوورد ( )ET( )Evapotranspirationکووواهش

گزارش کردند کووه درصوود بقووای درختچووه انووار ،ارتفوواع

مییابد.

گیا ه ،تعداد گره ،قطر ساقه ،وزن تر و خشک بووا افووزایش

ایران از نظر تعداد و تنوع ارقام ،سطح زیر کشت ،تولیوود

;Khoshgoftarmanesh, 2006

و صادرات انار در رتبه نرست جهانی قرار دارد ( Parvizi et

شوری ،کوواهش یافووت (

.)Khayyat et al., 2014; Liu et al., 2018

 .)al., 2016در حال حاضر  760ژنوتیپ انووار در کلکسوویونی

در مطالعهای  )2018( Liu et al.اثر تنش شوری بر رشد

در استان یزد موجود میباشد .استان یزد در مرکز ایووران قوورار

و خصوصیات فیزیولوژیک قلمههای انار را بررسووی کردنوود.

دارد که به علت اقلیم خاص خود یکی از مناطقی اسووت کووه

نتایج نشان داد کووه بووا افوزایش سووطح شوووری ،خصوصوویات

پتانسوویل بوواتیی بوورای تولیوود انووار دارد .بووه هوور حووال شوووری

رشدی کاهش و نسبت کلروفیوول  a/bافووزایش یافووت .آنهووا

مهمترین مشکل اکثر مناطق پرورش انار در نووواحی مرکووزی

پیشنهاد کردند که انار رقم ’ ‘Tunisiنسبت ًا مقوواوم بووه شوووری

ایران (خصوص ًا استان یزد) است ( .)Naeini et al., 2006لذا

( 0/4درصد  )NaClاست که شوری  0/1درصد رشوود آن را

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی سطوح مرتلووش شوووری

تحریک میکند .این رقم دارای مکانیزمی است که اثر تنش

بر برخی خصوصیات رشوودی و فیزیولوژیووک سووه رقووم انووار

را از طریق افزایش میزان پرولین ،محتوای پروتئین محلووول و

تجاری بود تا متحملترین رقم نسبت به شوری جهت کشت

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی تقلیل میدهد.
بررسی اثر توونش شوووری و خشووکی بوور خصوصوویات

و کار در این مناطق معرفی گردد.

مواد و روشها

اکوفیزیولوژیووک و غلظووت عناصوور غووذایی میکوورو در

این تحقیق در قالووب یوک آزمووایش فاکتوریوول بوور پایوه

برگهای انووار توسووط ( Hasanpour et al. )2015نشووان

ال تصادفی با دو فاکتور رقم در سه سطح و شوووری
طرح کام ً

داد که تنش شوری و خشکی بر غلظت آهن ،روی ،مس

آ آبیوواری در پوونج سووطح و بووا چهووار تکوورار در سووال

و منگنز برگ و ریشههای انار معنویدار بووود .بووا افووزایش

 1397-1396در سایت مرکز ملوی تحقیقووات شوووری انجووام
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شد .ارقام مورد مطالعه شامل "ملس یزدی"" ،ملس سوواوه" و

دستگاه صفحه فشووار موودل ( )F1, USAتعیووین شوود .آبیوواری

"شیشه کپ فردوس" و شوری آ آبیوواری شووامل ،5 ،3 ،1

گلدانها با توجه به تغییرات وزن آنها و نیاز آبشویی ،انجووام

 7و  9دسیزیمنس بر متر ،بودند .به منظور انجام این تحقیوق،

میشد .برای این منظور ،ابتدا وزن خا

خشووک گلوودانها،

ابتدا از گیاهان مادری واقع در کلکسیون ذخایر ژنتیکووی انووار

نقطه ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی تعیووین شوود (جوودول .)1

در مرکووز تحقیقووات کشوواورزی و منووابع طبیعووی اسووتان یووزد،

مووورد

س و س میووزان آ مووورد نیوواز بوورای رسوویدن خووا

قلمووههای خشووبی بووه طووول  27±3سووانتیمتر و قطوور 10±1

آزمایش به حد ظرفیت زراعی محاسووبه شوود .زمووانی کووه 50

میلیمتر در دهه سوم بهمن ماه 1396تهیه شد .سو س قلمووهها

درصوود آ قابوول اسووتفاده گیوواه مصرفشووده بووود ،مجوودد ًا
آبیاری انجام میشد و در هر مرتبه آبیوواری حوودود 2/1±0/1

به مدت  5ثانیه در محلول ایندول بوتریک اسووید (فلوکووا) بووا
غلظت  2500میلیگرم در لیتر قوورار گرفتنوود و در کیسووههای

لیتر آ به گلوودانها داده میشوود بهطوریکووه همچنووین ،بووه

پالستیکی حاوی ماسه کشووت و در داخوول گلرانووه ریشووهدار

منظور اطمینان از انجام نیاز آبشویی خا

گلدانها ،پووس از

شدند .س س قلمههای ریشهدارشده یکنواخت و یک انوودازه

هوور نوبووت آبیوواری ،هوودایت الکتریکووی و حجووم زه آ

از نظر طول و قطر انترووا و در اوایول اردیبهشووتماه 1397

خروجی گلدانها انوودازهگیری میشوود .همچنووین بووه منظووور

در داخل گلدانهای  15کیلویی حاوی خاکی بووا بافووت لوووم

کنترل بیشتر رعایت آبشووویی ،در پایووان آزمووایش نیووز نمونووه

در

خا  ،از هوور یووک از سووطوح اعمووال تیمووار شوووری تهیووه و

بازکشووت شوودند .خصوصوویات فیزیکوشوویمیایی خووا

هدایت الکتریکی و  pHآنها اندازهگیری شدند.

جدول ( )1آورده شده است .پس از رشد کافی گیاهووان و از

به منظور ثبت میزان افزایش قطر ،ارتفاع ،تعداد برگ

اوایل تیرماه ،اعمال تیمارهای شوری آغاز شد و بهمدت سووه

سبز و تعداد انشعابات گیاهان مووورد نظوور ،قبوول از شووروع

ماه ( 13هفته) ادامه یافت (.)Okhovatian et al., 2010
بوووه منظوووور اعموووال تیمارهوووای شو ووری  7 ،5 ،3 ،1و 9

اعمال تیمار شوری ،قطر و ارتفاع آنها اندازه گیری شوود

دسیزیمنسبرمتر ،از آ بسیار شووور منطقووه عقوودا (بووا طووول

و تعداد برگهای سبز و تعداد انشووعابات آنهووا یاداشووت

جغرافیایی  53درجه و  48دقیقه شوورقی و عوورر جغرافیووایی

گردیوود و مجوودداً صووفات موووردنظر در پایووان آزمووایش

 32درجه و  20دقیقه شمالی) ،استفاده شد که ترکیب آن در

اندازهگیری شدند و مقادیر افزایش یافته محاسبه گردیوود.

از ایجاد

بهمنظور اندازهگیری درصد برگهای نکووروزه ،در پایووان

توونش ناگهووانی و پالس ومولیز ،افووزودن نمکهووا بهصووورت

آزمایش تعداد برگهای نکروزه شمارش و بر تعداد کل

تدریجی انجام و در مدت یک هفته به غلظت نهایی رسووانده

برگهووا تقسوویم شوودند .همچنووین بووه منظووور انوودازهگیری

گلدانها در سطح ظرفیووت مزرعووه

درصد برگهای ریزش یافته ،در طووول موودت آزمووایش،

( ،)Field capacityقبل از انتقال گیاهان به گلدان ،به کمک

تعداد برگهای ریزشیافته تا پایان آزمایش یادداشووت و

جدول ( )2ارائه شده است .همچنین ،برای اجتنا

شد .میزان رطوبت خا

بر تعداد کل برگها تقسیم شدند .درصد برگهای سووبز
گیاهان از طریق تفاضل درصوود کوول برگهووا از (درصوود
Table 1. Physical and Chemical properties of studied soil
Organic Organic
Saturation Field Permanent
Nitrogen Clay Silt Sand
carbon carbon
point capacity wilting point
%

13.50

26.30

38.05

47

18 35

0.10

1.01

1.05

pH

P

K

Texture

ppm

7.77

227 14.49

Loam

Before transition plants to pots, three times washed with fresh water (0.6 dS.m -1) and first soil EC decreased to lower than 1 dS.m.

Table 2. Qualitative characteristics of the used water after diluting by urban water by 1:20 ratio
)Electrical Conductivity (dS.m-1

pH

)Na (mg/l

25.10

7.91

211.3

)HCO3- (mg/l) Mg (mg/l) Ca (mg/l) Cl (mg/l

223.11

22.05

29.52

2.77
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برگهووای ریووزش یافتووه ص درصوود برگهووای نکووروزه)
محاسبه شدند (.)Momenpour et al., 2018
بهمنظور اندازهگیری وزن تر و خشک برگها در پایووان
آزمایش از گیاهان جدا و وزن شوودند و سو س بووه موودت 48

رابطه ()2
(حجم کل ×  × 35/5 × 100نرمالیته نیترات نقره ×
نیترات نقره مصرفی )mlit
 × 100حجم عصاره × وزن نمونه

= درصدکلر

ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده شوودند و وزن

درنهایت ،تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،با استفاده

خشک آنها محاسبه شوود ( .)Mousavi et al., 2009سووطح

از نرمافزار ( SASنسره  ،)9/1انجام و مقایسوه میانگینهووا

برگ در پایان آزمایش با استفاده از دسووتگاه سوونجش سووطح

بووا آزمووون چنوود دامنووهای دانکوون و نرمافووزار MSTATC

برگ موودل (  ،(LI-Cor, Li 1300, USAانوودازهگیری شوود.

(ورژن  ،)2 .10صورت گرفت.

میزان جووذ

نووور بوورای کلروفیوول  aو  bبووهترتیب در طووول

موجهای  663و  645نانومتر توسط دسووتگاه اسو کتروفتومتر
(مدل  ،)DR2000اندازهگیری شد (.)Arnon, 1994

نتایج و بحث
در همه ارقام بووا افووزایش سووطح شوووری ،ارتفوواع بووهطور
معنوویداری کوواهش یافووت (جوودول  .)3در منووابع متعووددی

محتوای نسووبی آ بوورگ (Relative water content

گزارش شده است که با افزایش سطح شوری ،ارتفوواع گیوواه

( ))RWCبوووا اسوووتفاده از رابطوووه  1انووودازهگیری شووود

کاهش مییابد ( ;Liu et al., 2018; Khayyat et al., 2014

(.)Yamasaki and Dillenburg, 1999

 Karimi and Hasanpour, 2014و Momenpour et al.,

رابطه ()1

RWC= )Fw – Dw / Sw– Dw(× 1000

که در آن  :Fwوزن تر برگ بالفاصله بعد از نمونووهبرداری؛
 :Dwوزن خشک بوورگ بعوود از قوورار گوورفتن در آون؛ :Sw
وزن اشباع برگ بعد از قوورار گوورفتن در آ مقطوور پووس از
تهیه عصاره گیاهی غلظووت سوودیم و پتاسویم در عصوواره بووا
دستگاه فلیم فتومتر ( )Jenway, PFP7, Englandانوودازهگیری
شدند ( .)Emami, 1996به منظووور انوودازهگیری کلوور0/1 ،
گرم از برگهای خشکشده در آون با استفاده از ترازوی
دیجیتال با دقت  0/001گرم وزن و س س به ارلوون مووایر 50
میلیلیتووری منتقوول شوودند .بووه نمونووهها  25میلیلیتوور آ در
حال جوش اضافه شد و س س بهموودت یووک سوواعت روی

 .)2015در تمووام ارقووام مووورد بررسووی ارتفوواع از شوووری 7
دسیزیمنس بر متر بهطور معنویدار شووروع بووه کوواهش کوورد
(جوودول  )3بوودین مفهوووم کووه در هوور سووه رقووم تووا شوووری
 5دسیزیمنس بر متر تغییری در میزان ارتفوواع مشوواهده نشوود.
بر اسوواس نتووایج بهدسووتآمده بیشووترین ارتفوواع ()45/22 cm
در طووول دوره آزمووایش مربووو بووه رقوم "ملووس یووزدی" در
شوووری  3دسویزیمنس بوور متوور بووود (جوودول  .)3بوور اسوواس
جوودول ( )3کمتوورین ارتفوواع ( )29/52 cmدر رقووم "ملووس
ساوه" و در شوری  9دسویزیمنس بوور متوور مشوواهده شوود .در
بوواتترین سووطح شوووری ( 9دس ویزیمنس بوور متوور) بیشووترین
( )38/12 cmو کمتوووورین ( )29/52 cmارتفوووواع بووووهترتیب
در ارقووام "ملووس یووزدی" و "ملووس سوواوه" بهدسووتآمد

شیکر با  120دور در دقیقه قرار گرفتند و عصارهها در چند

(جووودول ،Okhovatian-Ardakani et al. )2010( .)3

ال صافشدند و بووا آ مقطوور بووه حجووم رسووانده
مرحله کام ً

( Karimi and Hasanpour )2014و (Liu et al. )2018

شدند 10 .میلیلیتوور از عصووارهها برداشووته شوودند و  4قطووره

نیز نشان دادند که ارقام مرتلش پاسخهای مرتلفی نسووبت بووه

دیکرومات پتاسیم به آنها اضافه شد و با محلووول نیتوورات

شوری نشان دادند و ارتفاع شاخه اصلی در مواجهه بووا توونش

قرمزآجووری تیتوور شوودند.

شوری کاهش یافت .وجود نمکهای محلول زیاد در ناحیووه

مقدار نیترات نقره مصرفی برای نمونهها یادداشت و درصد

ریشه برداشت آ از خا

اطراف ریشه را محدود کوورده و

کلوور بووا اسووتفاده از رابطووه ( )2محاسووبه شوود ( Staples and

بووهطور م وؤثری آ در دسووترس گیوواه را کوواهش میدهوود.

.)Toenniessen, 1984

بنابراین ،کاهش رشد گیاه تحت تیمارهای کمبووود آ بایوود

نقره  0/05نرمال تووا ظهووور رنو
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به علت قرار گرفتن در معرر سطوح آسیب زننده خشووکی

کمترین تعداد انشعابات بهترتیب در ارقووام "ملووس یووزدی" و

باشد که موجب کاهش فشار تورژسانس و در نتیجه کوواهش

"ملس ساوه" بهدستآمد (جدول  .)3نتایج بهدسووتآمده بووا

رشوود و نمووو سوولولها شووده اسووت (.)Scalia et al., 2009

نتووایج ( Mastrogiannidou et al. )2016در مووورد انوووار

کوواهش میووزان رشوود در اثوور توونش شوووری ،در ابتوودا بووهعلت

مطابقت داشت .شوری متوسط موجب جلوووگیری از توسووعه

کاهش فشار تورژسووانس در سوولول میباشوود .کوواهش میووزان

شاخساره انتهایی میشووود کووه ایوون در پاسووخ بووه اثوور شوووری

رشد حتی بدون کاهش فشار تورژسووانس نیووز ممکوون اسووت

 NaClاست (.)Munns and Tester, 2008

صورت گیرد .این تغییرات همراه با تغییر در ترکیب پووروتئین

با افزایش سطح شوری ،میزان قطر شوواخه اصوولی در هوور

دیواره سلول است .بنابراین اثرات نامطلو تنش شوووری بوور

سه رقم کاهش یافووت کووه بیشووترین کوواهش در رقووم "ملووس

رشد و متابولیسم ممکن است بهعلت جلوگیری از دسترسووی

ساوه" بهدستآمد (جوودول  .)3بیشووترین قطوور شوواخه اصوولی

به آ (در اثر اسمز) ،اثرات سمی یونهای نمکی و اخووتالل

( )3/94 cmدر رقم "ملس یزدی" و در شوری  3دسویزیمنس

و انتقال عناصر غووذایی باشوود ( Ates and Tekeli,

بر متر مشاهده شوود کووه تفوواوت معنویداری بووا سووایر سووطوح

در جذ

شوووری در ایوون رقووم و سووایر ارقووام (بووه جووز شوووری 7

.)2007
با افزایش سطح شوووری ،تعووداد انشووعابات نهووایی شوواخه

دسیزیمنس بر متر در رقم "ملس ساوه") نشان نداد (جودول

کاهش یافت (جوودول  .)3در پایووان دوره آزمووایش بیشووترین

 .)3کمتوورین قطوور شوواخه اصوولی ( )2/76 cmدر رقووم "ملووس

انشووعابات نهووایی ( 7/50عوودد) در رقووم "ملووس یووزدی" و در

سوواوه" و در شوووری  9دس ویزیمنس بوور متوور مشوواهده شوود

شوووری  3دس ویزیمنس بوور متوور مشوواهده شوود (جوودول .)3

(جدول  .)3در شوری  9دسیزیمنس بر متوور قطوور شوواخه

کمتوورین انشووعابات شوواخه نیووز در رقووم "ملووس یووزدی" و در

اصوولی بووهترتیب در ارقووام "ملووس یووزدی"" ،شیشووه کووپ

شوری  9دسیزیمنس بوور متوور مشوواهده شوود (جوودول  .)3در

فووردوس" و "ملووس سوواوه" کوواهش یافووت (جوودول .)3

باتترین سووطح شوووری ( 9دسویزیمنس بوور متوور) بیشووترین و

محققان بر ایوون باورنوود کووه رشوود گیواه در شوورایط توونش

Table 3. Mean comparison of interaction of salinity and genotype on some growth characteristics of
three cultivars of pomegranate
Percentage of
downfall leaves

Percent of
green leaves

Percent of
necrosis leaf

Leaves dry
)weight (g

Leaves Fresh
)weight (g

Average of leaf
)area (cm2

Diameter of
main branch
()cm

Number of
final branches

(Height )cm

0.00f
0.00f
0.76f
2.10d
7.26b

100a
100a
96.29bc
85.95f
78.72g

0.00g
0.00g
2.94f
11.94c
14.01b

8.33ab
8.37a
7.34abc
6.48abcd
5.50bcde

19.84a
19.94a
17.07ab
14.56bc
11.97bcd

664.10a
675.60a
620.30a
497.50ab
405.50abc

3.43abc
3.36abc
3.11abc
3.12abc
2.89bc

7.00ab
6.75ab
6.50ab
6.00abc
5.25bc

42.00abcd
41.30bcd
38.85cde
36.67ef
32.02g

Shishekap
Ferdous

0.00f
0.00f
1.89de
5.17c
8.74a

100a
100a
94.41c
85.53f
57.77h

0.00g
0.24g
3.69f
9.29d
33.48a

6.22abcd
6.35abcd
5.00cde
4.27de
3.08e

14.82abc
14.76abc
11.11bcd
9.00cd
6.16d

604.30ab
605.50ab
533.70ab
351.50bc
200.50c

3.79ab
3.82ab
3.59abc
3.18abc
2.76c

6.00abc
6.50ab
5.00bc
4.25cd
3.00d

43.95ab
44.12ab
40.47bcd
34.67fg
29.52h

Malas
’Saveh

0.00f
0.00f
0.83ef
1.93de
2.40d

100a
100a
98.32ab
91.32d
88.74e

0.00g
0.00g
0.84g
6.74e
8.84d

14.82ab
17.11ab
16.65ab
14.64abc
13.10bc

672.60a
658.50a
638.50a
551.70ab
448.60ab

3.61abc
3.94a
3.61abc
3.48abc
3.26ab

7.00ab
7.50a
7.00ab
6.75ab
6.25abc

43.65ab
45.22a
42.37ab
38.62de
35.12fg

Malas
’Yazdi

7.66abc
7.70abc
7.65abc
6.92abcd
6.30abcd

Salinity
Cultivar
)(dSm-1

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

Means in each column and for each trait, followed by similar letter(s) are not significantly different at p<0.01 using Duncan’s
Multiple Range Test.
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شوری طی دو مرحله کاهش مییابد .بوودین صووورت کووه در

(.)Mastrogiannidou et al., 2016; Melgar et al., 2008

مرحله اول ،مصرف انرژی توسط سوولولهای گیوواهی جهووت

توونش شوووری بووا افووزایش پتانسوویل آبووی و در نتیجووه کوواهش

تنظیم اسمزی بهعنوان عکسالعملی در برابوور نمووک موجووود

پتانسیل اسمزی سلولها ،سبب کاهش جووذ آ موردنیوواز

در محوویط و در مرحلووه دوم (واکوونش ثانویووه) اثوورات سوومی

سلولها میشود که این امر منجوور بووه بووروز اثوورات منفووی بوور

ناشی از تجمع بیش از حد نمک در سلول و اجزاء مرتلش

صفات مورفولوژیکی گیاه نظیر طول گیاه ،وزن تر و خشک

آن ازجملووه کلروپالسووت و میتوکنوودری ،موجووب کوواهش

ریشه و اندامهای هوایی (ساقه و برگ) و نیووز عملکوورد گیوواه

رشد گیاه میشود (.)Moller, 2001

میشووود .اسووتفاده از وزن خشووک گیوواه بووهعنوان شوواخص

با افزایش سطح شوری آ در هر سه رقم مورد مطالعووه،

تحمل به شوری توسط محققان مرتلش مورد اسووتفاده قوورار

سووطح بوورگ کوواهش یافووت (جوودول  .)3نتووایج حاصووله بووا

گرفته است ( .)Shannon and Grieve, 1999تنش اسوومزی

( Mirfattahi et al. )2018در مووورد پسووته مطابقووت داشووت.

حاصل از شوووری موجووب کواهش محتوووای آ سوولولها،

بیشترین کاهش سطح برگ در رقم "ملووس سوواوه" مشوواهده

کواهش رشوود رویشوی و در نتیجووه کواهش وزن خشوک

شد (جدول  .)3کاهش سطح برگ در سطوح شوووری ،3 ،1

میشود که احتما ًت بووهدلیل کواهش سووطح فتوسوونتزکننده و

 5و  7دسیزیمنس بر متر در هر سه رقم معنیدار نبود ،امووا در

همچنین کاهش رنگیزههای فتوسنتزی نظیور کلروفیول ،b ،a

سووطح شوووری  9دسویزیمنس بوور متوور تنهووا در رقووم "ملووس

جووذ

خووالص  CO2و هوودایت روزنووهای و بسووته شوودن

سوواوه" معنوویدار شوود (جوودول  .)3کمتوورین سووطح بوورگ

روزنهها در اثر تنش شوری است (.)Netondo et al., 2004

( )200/50 cm2در رقم "ملس ساوه" در شوری  9دسیزیمنس

نتایج بررسی اثر متقابل شوری و ژنوتیپ نشان داد کووه بووا

ر متر مشاهده شد (جدول  .)3دلیل کاهش سووطح بوورگ

افزایش سطح شوووری ،درصوود برگهووای نکووروزه و ریووزش

در حالت اعمال شوری نسبت به عدم اعمووال آن را میتوووان

یافته افزایش و درصد برگهای سبز کوواهش یافووت (جوودول

به کاهش مواد فتوسوونتزی بوورای رشوود و توسووعه سوولولهای

 .)3نتووایج بهدسووتآمده بووا (Momenpour et al. )2015

بوورگ و افووزایش پیوری بوورگ در شوورایط توونش نسووبت داد

روی پایووه  GF677مطابقووت داشووت .در هوور سووه رقووم مووورد

( .)Betran et al., 2003همچنین کاهش سطح برگ ممکن

بررسی در شوری  1و  3دسیزیمنس بر متر بیشووترین درصوود

است بهعلت سمیت یونی حاصل از سدیم باشد.

برگهووای سووبز ( 100درصوود) و کمتوورین میووزان برگهووای

وزن تر و خشووک بوورگ نیووز بووا افووزایش سووطح شوووری
بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)3بیشووترین وزن توور
برگ ( 19/84و  19/94گرم) در رقم "شیشه کپ فووردوس"
در شوری  1و  3دسیزیمنس بر متر حاصل شد (جوودول .)3
در حالیکه بیشترین وزن خشک برگ ( 8/37گرم) در رقووم
"شیشه کپ فووردوس" و در شوووری  3دسویزیمنس بوور متوور
بهدسووتآمد (جوودول  .)3کمتوورین وزن توور ( 6/16گوورم) و

نکروزه و ریزش یافته (صفر درصد) را نشووان دادنوود (جوودول

 .)3در ارقام "شیشهکپ فردوس" و "ملس ساوه" از شوووری
 5دسیزیمنس بر متر و در رقوم "ملووس یووزدی" از شوووری 7

دسیزیمنس بر متر افزایش نکووروز و کوواهش درصوود بوورگ

سووبز مشوواهده شوود (جوودول  .)3در ارقووام "ملووس یووزدی" و

"شیشه کپ فردوس" در شوری  7دسیزیمنس بر متوور و در
رقم "ملس ساوه" از شوووری  5دسویزیمنس بوور متوور ریووزش

خشک ( 3/08گرم) برگ در رقم "ملس ساوه" و در شوری

برگها افزایش یافت (جوودول  .)3بیشووترین میووزان نکووروز و

 9دسیزیمنس بر متر مشاهده شوود (جوودول  .)3در شوووری 9

کمترین درصد برگهای سبز در هوور سووه رقووم در شوووری 9

دسیزیمنس بر متر بیشترین وزن تر و خشک بوورگ در رقووم

دسویزیمنس بوور متوور بهدسووتآمد (جوودول  )3کووه افووزایش

"ملس یزدی" و کمترین آن در رقم "ملووس سوواوه" حاصوول

نکروز در برگها همراه با افووزایش جووذ سوودیم در آنهووا

شد (جوودول  .)3کوواهش در وزن خشووک بوورگ بووا افووزایش

بود (جدول  .)4در باتترین سطح شوری ( 9دسیزیمنس بوور

شوری در انار یا سایر گونههای چوبی نیز گزارش شده است

متر) بیشترین برگ سبز و کمتوورین بوورگ نکووروزه و ریووزش
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Table 4. Mean comparison of interaction of salinity and cultivar on some physiological properties
and nutrient elements on three cultivars of pomegranate
Na/K

)Cl (%

)K (%

)Na (%

Total
Salinity
chlorophyll chlorophyll
)Cultivar RWC (%
chlorophyll
)(dSm-1
)a (mg.g-1) b (mg.g-1
)(mg.g-1

0.16g
0.19g
0.77f
2.07d
3.09b

0.50ef
0.67cde
0.82c
0.77cd
1.80a

0.75d
0.77cd
0.80bc
0.61e
0.43h

0.12hg
0.15g
0.62f
1.26c
1.32b

0.70d
0.70d
0.65e
0.57f
0.48g

0.20ab
0.20ab
0.19bc
0.17cd
0.10f

0.50e
0.50e
0.45f
0.40gh
0.38h

84.44a
87.62a
84.98a
70.00c
55.27d

Shishekap
Ferdou

0.14g
0.16g
0.81f
2.12d
4.05a

0.44f
058def
0.81c
1.11b
1.80a

0.73d
0.77cd
0.84b
0.59e
0.45h

0.10h
0.12hg
0.69e
1.25c
1.84a

1.04a
0.99ab
0.86c
0.71d
0.51g

0.22a
0.21ab
0.18c
0.14e
0.09f

0.81a
0.78a
0.68b
0.57d
0.41g

88.21a
88.61a
78.87b
69.85c
50.32d

Malas
’Saveh

0.16g
0.18g
0.62f
1.32e
2.33c

0.50ef
0.53ef
0.69cde
1.08b
1.15b

0.50g
0.80bc
0.95a
0.82b
0.55f

0.08h
0.14g
0.60f
1.09d
1.28c

1.00ab
1.02a
0.96b
0.87c
0.74d

0.19bc
0.19bc
0.17cd
0.15de
0.11f

0.81a
0.82a
0.79a
0.71b
0.63c

87.69a
89.34a
85.45a
73.82bc
70.20c

Malas
’Yazdi

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

Means in each column and for each trait, followed by similar letter(s) are not significantly different at p<0.01 using Duncan’s
Multiple Range Test

یافته در رقم "ملس یزدی" مشاهده شد (جدول  .)3در پایووان

"ملس ساوه" از شوری  5دسیزیمنس بر متوور معنویدار شوود

آزمایش بیشترین میزان ریزش برگ ( 8/74درصوود) در رقووم

(جدول  .)4این به معنی حفووظ آ بیشووتر بوورگ در دو رقووم

"ملس ساوه" و در شوری  9دسیزیمنس بر متر حاصل شوود

"شیشه کووپ فووردوس" و "ملووس یووزدی" بووا افووزایش سووطح

(جدول  .)3مطالعووه ( Liu et al. )2018نیووز نشووان داد کووه تووا

شوری میباشوود .نتووایج بهدسووتآمده بووا

شوری متوسط ( 0/4درصد  )NaClصوودمهای بووه برگهووای

( )2015مطابقت داشت .کوواهش محتوووای نسووبی آ بوورگ

انار رقم ’ ‘Tunisiوارد نشد که این مسووئله بیووانگر سووازگاری

در گیاهان تحت تنش شوووری ،نتیجووه از دسووت رفووتن فشووار

این ژنوتیپ با شوری محیطی است .کاهش میووزان کلروفیوول

آماس گیاه است که موجب بسته شدن روزنهها و در نهایووت

که یکی از مهمترین رنگیزههای بافت گیاهی است در نتیجه

منجر به کاهش جذ دیاکسیدکربن و پس از آن کوواهش

سوومیت منجوور بووه بووروز کلووروز و نکووروز در بوورگ میشووود

فعالیت متابولیکی میشود .از طرف دیگر یون پتاسوویم نقووش

( .)Khoshgoftarmanesh and Naeini, 2008نتوووایج

مهمووی در تنظوویم سوولولهای محووافظ روزنووه دارد (

( Okhovatian et al. )2010نیز نشان داد کووه ارقووام حسوواس

 .)2003در هر حال مشرص شووده اسووت کووه میووزان کوواهش

به شوری بافت مردگی بیشتری داشتند.

محتوای آ نسبی برگ در شرایط توونش در ارقووام مرتلووش

Hasanpour et al.

Zhu,

نتایج بررسی اثر متقابل شوری و ژنوتیپ نشان داد که بووا

متفاوت است و محتوای نسووبی در ارقووام متحموول بووه مراتووب

افووزایش سووطح شوووری ،محتوووای نسووبی آ بوورگ بووهطور

بیشتر از ارقووام حسوواس بووه توونش اسووت ( Marcinska et al.,

معنیداری کاهش یافت (جدول  .)4بیشترین محتوووای نسووبی

 .)2013در پژوهش حاضر میزان پتاسیم برگ در رقم "ملس

در شوووری  3 ،1و  5دسویزیمنس بوور متوور و در رقووم "ملووس

روزنهها ،احتمات باتتر بووودن محتوووای نسووبی آ بوورگ در

آ برگ در ارقام "شیشه کپ فووردوس" و "ملووس یووزدی"

ساوه" در شوری  1و  3دسیزیمنس بر متر و کمتوورین میووزان

یزدی" بیشووتر بووود کووه بووا توجووه بووه نقووش پتاسوویم در تنظوویم
این رقم را توجیه میکند .ارقام متحمل بووا جووذ بیشووتر آ

آن در ارقووام "شیشووه کووپ فووردوس" و "ملووس سوواوه" در

از خا  ،قووادر بووه حفووظ محتوووی آ نسووبی خووود در حوود

شوری  9دسیزیمنس بر متر حاصل شد (جدول  .)4کوواهش

مطلوبی هستند .در واقووع ژنوتیپهووای متحموول بووه شوووری بووا

محتوای نسبی آ برگ در ارقام "شیشووه کووپ فووردوس" و

"ملس یووزدی" از شوووری  7دسویزیمنس بوور متوور و در رقووم

حفظ پتانسیل اسمزی ،میزان محتوای آ نسووبی بوورگ را در
شرایط تنش بات نگه میدارند که این امر درنهایووت منجوور بووه
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بهبووود تحموول شوووری میشووود ( Sairam and Sirvastava,

.)2001

با افزایش سطح شوری میزان جذ سدیم در برگ هوور
سه رقم مورد مطالعه بهطور معنیداری افزایش یافت (جدول

بررسی برهمکنش شوووری و ژنوتیووپ نشووان داد کووه بووا

 .)4در هوور سووه رقووم کمتوورین جووذ سوودیم در شوووری 1

افوووزایش سوووطح شووووری ،کلروفیووول  b ،aو کووول بوووهطور

دسیزیمنس بر متر بهدست آمد (جوودول  .)4بیشووترین میووزان

معنوویداری کوواهش یافووت (جوودول  .)4بیشووترین میووزان
کلروفیووول  aدر رقوووم "ملوووس سووواوه" در شووووری  1و 3

جووذ سوودیم ( 1/84درصوود) در رقووم "ملووس سوواوه" و در
شوری  9دسیزیمنس بوور متوور حاصوول شوود (جوودول  )4کووه

دسیزیمنس بر متر و در "ملس یزدی" در شوری  3 ،1و 5

همووین مسووئله موجووب افووزایش نکووروز شوودن بوورگ در ایوون

دسیزیمنس بر متر بهدست آمد (جدول  .)4نتایج بهدسووت

ژنوتیووپ شوود (جوودول  .)4در سووطوح بوواتی شوووری ( 7و 9

حتی در باتترین سطوح شوری ،نسبت بووه کمتوورین سووطح

"ملس سوواوه" و "شیشووه کووپ فووردوس" بووهطور معنویداری

آمده نشان داد که میزان کلروفیل  aدر رقم "ملس یووزدی"

دسیزیمنس بر متر) رقم "ملووس یووزدی" نسووبت بووه دو رقووم

شوری در رقم "شیشووه کووپ فووردوس" بووهطور معنویداری

سدیم کمتری جذ کرد (جدول  .)4در پژوهشهای انجام

بوواتتر بووود (جوودول  .)4بیشووترین میووزان کلروفیوول 0/22( b

شده روی گیاهان مرتلش تحت شرایط توونش شووری نشووان

میلیگوورم بوور گوورم) در رقووم "ملووس سوواوه" در شوووری 1

داده شده است که سدیم ،سبب عدم تعادل اسمزی ،ترریب

دسیزیمنس بر متر حاصل شد (جدول  .)4بوواتترین سووطح

غشاهای سلولی ،کاهش رشد ،جلوگیری از تقسیم و بووزرگ

کلروفیووول کووول در رقوووم "ملوووس سووواوه" در شووووری 1

شوودن سوولولها میشووود .نتووایج حاصووله بووا گیاهووان انووار

دسیزیمنس بوور متوور ( 1/04میلیگوورم بوور گوورم) و در رقووم

( ;Mastrogiannidou et al., 2016; Naeini et al., 2006

"ملووس یووزدی" در شوووری  3دس ویزیمنس بوور متوور (1/02

 )Okhovatian et al., 2010و پسووته ( Momenpour and

میلیگوورم بوور گوورم) بهدسووتآمد (جوودول Liu et al. .)4

 )Imani, 2018تحووت توونش شوووری مطابقووت داشووت .بووا

( )2018نیز نشان دادند که با افووزایش سووطح شوووری میووزان

افزایش سطح شوری سدیم به برووش هوووایی منتقوول و در

کلروفیل کاهش یافت .به نظر میرسد که اثر شوووری بسووته

برگها جمع و موجب بروز نشانههای سمیت میشود .بووا

به گونه و رقم و مرحله رشدی گیاه متفاوت باشد .بسوویاری

افزایش سووطح شوووری در خووا  ،تجمووع یووون سوودیم در

از گونههای انار در پاسخ به تنش شوری کوواهش محتوووای

برگهوووای هووور سوووه رقوووم افوووزایش یافوووت .در زیتوووون

کلروفیل نشووان دادنوود ( ;Mastrogiannidou et al., 2016

( )Chartzoulakis, 2005و پسووته (

ت
 .)Melgar et al., 2008کوواهش میووزان کلروفیوول احتمووا ً

 )Imani, 2018نیز تجمع یون سوودیم در ریشووهها و مهووار

بووه علووت افووزایش فعالیووت آنووزیم کلووروفیالز ی وا تغیوورات

انتقال سدیم به برگها بهعنوان ساز و کار موثر برای غلبه

سوواختار پیچیووده پووروتئین کلروپالسووت در سوولولها باشوود

بر شوری در محیط خا

شناخته شده است .همچنین در

( .)Bejaoui et al., 2016بهطورکلی ،غلظووت کلروفیوول در

سطح شوری بات در رقمهای حساس به شوری ،سدیم بووه

گیاهان رابطه منفی با شوری دارد .شوری ممکوون اسووت بوور

برش هوایی انتقووال و در برگهووا جمووع و موجووب بووروز

جذ بسیاری یونها مانند منیووزیم و آهوون کووه در سوواختار

نشووانههای سوومیت میشووود (.)Chartzoulakis, 2005

Sivstev et al.,

اخووتالف بووین ارقووام در موووثر بووودن سووازوکار برونداشووت

 )1973و در ایوون تحقیووق ممکوون اسووت غلظووت منیووزیم در

سدیم در سطوح باتی شوری ،انعکاسدهنده اخووتالف در

گیاهووان بووا افووزایش شوووری کوواهش یافتووه باشوود .بووه هوور

تحمل به شوری است و گیاهان متحمل به شوری با انتقال

حال ،تغییرات میووزان کلروفیوول در زمووان شوووری بسوویار بووه

کمتر یون سدیم به برش هوایی از گیاهان حساس متمایز

گونووه گیوواهی ،تیمووار شوووری و سوون گیوواه مربووو اسووت

میشوووند ( .)Fernández, 2014طبووق نتووایج حاصووله ،در

(.)Mastrogiannidou et al., 2016

شوری  7و  9دسیزیمنس بوور متوور ،بیشووترین تجمووع یووون

کلروفیوول نقووش دارنوود ،توأثیر بگووذارد (

Momenpour and

تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،1بهار 1400

سدیم در برگ رقم "ملس ساوه" و کمترین آن در برگ
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تنظیم بیان و فعالیت انتقالدهندههای یون سدیم و پتاسویم

رقم "ملس یزدی" مشاهده شد ،میتوووان بووه ایوون ترتیووب

و پمپهای یون هیدروژن تولیدکننده نیوروی تزم بوورای

این دو رقم را حساسترین و متحملترین رقووم تشووریص

انتقال ،انجام میگیرد (.)Zhu, 2003

داد .به هر حال غلظتهای باتی سوودیم و کلوور در بوورگ

نتایج بررسی برهمکنش شوری و رقم بوور میووزان کلوور

ممکن است بووه گیوواه آسوویب وارد کنوود ،همانگونووه کووه

نشان داد که با افزایش سطح شوری ،در هر سه رقم مورد

منجر به کاهش میزان کلروفیل شد.

مطالعه میزان کلر بهطور معنیداری افزایش یافت (جدول

نتایج برهمکنش شوری و رقم نشووان داد کووه بووا افووزایش
سطح شوری تا  5دسیزیمنسبر متر ،میزان پتاسیم افووزایش و
پس از آن بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)4نتووایج
حاصووله بووا گووزارش و ( Kalhor et al. )2019در مووورد
همیشهبهار مطابقووت داشووت .بووا اینکووه میووزان پتاسوویم در
شوری  7دسیزیمنسبر متر شروع به کاهش کرد ،اما در

دو رقم "ملس ساوه" و "شیشه کپ فووردوس" میووزان آن
در شوری  7دسیزیمنس بر متر کمتر از میزان پتاسوویم در

 .)4بیشترین غلظت کلوور ( 1/80درصوود) در رقووم "شیشووه

کپ فردوس" و در شوری  9دسیزیمنس بر متر مشاهده
شوود (جوودول  .)4کمتوورین میووزان آن نیووز در رقووم "ملووس

سوواوه" ( 0/44درصوود) در شوووری  1دسوویزیمنس بوور متوور
حاصوول شوود (جوودول  .)4در بوواتترین سووطح شوووری (9
دسیزیمنس بر متر) ارقووام "ملووس یووزدی" و "ملووس سوواوه"

غلظت کلر کمتری نسبت به رقم "شیشه کپ فردوس" نشان
داد (جدول  ،)4نتایج ریزش برگ رقووم "ملووس یووزدی" هووم

 1دسیزیمنس بر متر بووود و تنهووا در رقووم "ملووس یووزدی"

نسبت به دو رقم دیگر در این سطوح شوری کمتر بود .نتایج

مقدار آن بیش از  1و 3دسیزیمنس بر متر بود (جوودول .)4

بهدسوووت آموووده بوووا ( Mastrogiannidou et al. )2016و

کمترین میزان پتاسیم (بهترتیب  0/45و  0/43درصوود) در

( Khayyat et al. )2014روی انووار مطابقووت داشووت.

دو رقم "ملس ساوه" و "شیشه کپ فردوس" در شوووری

( Naeini et al. )2005نیز گزارش کردند که غلظت یون

 9دسیزیمنس بر متر بهدست آموود (جوودول  .)4بیشووترین

کلر در برگ با افزایش شوری در سه رقم مووورد بررسووی

غلظت پتاسیم ( 0/95درصد) در رقم "ملس یووزدی" و در

افزایش یافت که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقووت

شوری  5دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (جدول  .)4اثوور

داشت .گیاهان مقاوم به شوری با انتقال کمتر یون کلر بووه

منفی شوری بوور غلظووت پتاسوویم در انووار یووا سووایر گیاهووان

برگها از گونههای حساس بووه شوووری متمووایز میشوووند

چوبی گزارش شده است ( ;Mastrogiannidou et al., 2016

( .)Munns, 2002در مطالعه حاضر رقووم "ملووس یووزدی"

 .)Momenpour et al., 2018یک رابطه آنتاگونیسووتی میووان

کمتوورین میووزان کلوور را نشووان داد کووه میتوانوود بووهعنوان

سدیم و پتاسیم در انارهای تحت تنش شوری مشوواهده شوود

مقاومترین رقم شناخته شود.

(.)Mastrogiannidou et al., 2016; Naeini et al., 2005

با افزایش سطح شوری نسووبت سوودیم بووه پتاسوویم در هوور

رابطه آنتاگونیستی ممکوون اسووت مربووو بووه رقابووت مسووتقیم

سه رقم مورد مطالعه بهطور معنیداری افزایش یافت (جدول

جذ پتاسیم و سدیم در ناحیه ریشه باشوود .بوور اسوواس نتووایج

 .)4در هر سه رقم ،کمتوورین نسووبت سوودیم بووه پتاسوویم در دو

حاصله با افزایش جذ سدیم ،جووذ پتاسوویم تووا شوووری 5

سطح شوری  1و  3دسیزیمنس بر متر بهدستآمد (جوودول

دسووویزیمنس بووور متووور افوووزایش و سووو س از شووووری 7

 .)4در سطوح باتی شوری ( 7و  9دسیزیمنس بر متر) رقووم

دسیزیمنس بر متر با افزایش جووذ سوودیم ،جووذ پتاسوویم
کاهش یافت که با نتووایج (Mastrogiannidou et al. )2016

"ملووس یووزدی" نسووبت بووه "ملووس سوواوه" و "شیشووه کووپ
فردوس" بهطور معنیداری نسبت سدیم بووه پتاسوویم کمتووری

مطابقت داشت .در شرایط توونش شوووری ،گیاهووان تووالش

نشان دادند (جدول  .)4در خا های شور رقابووت سوودیم بووا

میکنند که مقدار زیادی پتاسیم و مقدار کموی از سوودیم

پتاسیم برای جذ توسط غشای پالسمایی یاختههای گیاهی

در سیتوسووول خووود نگووهداری کننوود .ایون مهووم بهواسووطه

منجر به کاهش نسبت پتاسیم بووه سوودیم میشووود کووه ممکوون
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70/20(  محتوووای نسووبی آ بوورگ،) درصوود88/74( سووبز

است منجر به کاهش رشد گیاه و درنهایت سوومیت سوودیمی

b  کلروفیوول،) میلیگوورم بوور گوورم0/63( a  کلروفیل،)درصد

.)Schachtman and Lio, 1999( شود

 میلیگوورم بوور0/74(  کلروفیل کوول،) میلیگرم بر گرم0/11(

نتیجهگیری

 درصد) و کمترین میزان برگ نکروزه0/5(  و پتاسیم،)گرم

بررسی صفات مورفولوژی و آسویبهای ظوواهری نشووان

 غلظووت،) درصوود2/40(  بوورگ ریووزش یافتووه،) درصد8/84(

،داد کووه بووا اعمووال توونش شوووری و افووزایش غلظووت آن

 درصد) و نسبت سوودیم بووه1/15(  کلر،) درصد1/28( سدیم

خصوصیات رشدی کواهش و آسویبهای ظوواهری افووزایش

 در.) در رقووم "ملووس یووزدی" حاصوول شوود2/33( پتاسوویم

حالیکووه کمتوورین میووزان اکثوور صووفات فودالووذکر در رقووم

 بنووابراین بووه نظوور میرسوود کووه در."ملس ساوه" مشاهده شد
"میووان ارقووام مووورد بررسووی "ملووس یووزدی" و "ملووس سوواوه

 بررسی عناصر غووذایی نشووان داد کوه در تمووامی ارقووام.یافتند
 نسووبت سوودیم بووه، سوودیم، بیشووترین مقوودار کلوور،مطالعهشده
9 پتاسووویم و کمتووورین مقووودار پتاسووویم در تیموووار شووووری
9(  در باتترین سطح شوووری.دسیزیمنس بر متر حاصل شد

.بهترتیب متحملترین و کم تحملترین رقم به شوری باشند

 تعووداد،)35/12 cm( دسویزیمنس بوور متوور) بیشووترین ارتفوواع

س اسگزاری

 سووطح،)3/26 cm(  قطر شاخه اصوولی،) عدد6/25( انشعابات

از زحمووات و همکوواری پرسوونل محتوورم آزمایشووگاه
.گروه علوم باغبانی دانشگاه اردکان تقدیر میگردد

،)18465(  نسووبت سووطح بوورگ کوول،)448/60 cm2( بوورگ
 بوورگ،) گوورم6/30(  گرم) و خشووک بوورگ13/10( وزن تر
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