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چكيده
به منظور ارزیابی اثرات شور بر رشه و غلظت عناصر غیایی پرمصرف در دو رق زیتون ،آزمایشی گلخانها با پنج سطح شزور در
بستر کشت بهون هاک انجام شه .در این آزمایش ،نهالها ی ساله ارقام زیتون زرد و میشن ،به مهت  5مزا تحزت  5سزطح شزور
صفر 12 ،8 ،4 ،و 16دسیزیمنس بر متر ناشی از کلرور سهی قرار گرفتنه .تیمار شور  16دسیزیمنس بر متر ،وزن هش
میشن و زرد را به ترتیب  63و  85درصه نسبت به تیمار شاهه کاهش داد .کاهش  25درصه عملکرد نسبی وزن هش

ک ارقزام
ک در رقز

میشن و زرد به ترتیب در شور ها  ۷و  3/6دسیزیمنس بر متر اتفاق افتاد .شور باعث کزاهش معنزیدار در غلظزت عناصزر پزر
مصرف و افاایش معنیدار غلظت سهی و کلر در ریشه و برگ هر دو رق شه .شور  16دسیزیمنس بر متر ،غلظت سهی در برگ و
ریشه را به ترتیب 1660و  6۷9درصه ،و غلظت کلر در برگ و ریشه را به ترتیب  1069و  506درصه نسبت به تیمزار شزاهه افزاایش
داد .در کلیه سطوح شور  ،غلظت سهی و کلر در برگها رق زرد به طور معنیدار بیشتر از رق میشن بود .این نتایج نشزان مزی-
دهه که رق میشن به واسطه استفاد از سازوکار تهافعی ایجاد محهودیت در جیب و انتقال سهی به بخزشهزا هزوایی و نیزا حفزظ
سطح مناسبی از پتاسی در برگ ،از تحم به شور باالتر در مقایسه با رق زرد برهوردار است و میتوان از آن به عنزوان یز

رقز

متحم یاد کرد.

كلیدواژهها :تحم به شور  ،زیتون ،عناصر غیایی ،ریشه ،برگ

* نویسنه مسئول

Email: mseilsep@yahoo.com
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 .1مقدمه

سهی در تمام بخشها گیا کزاهش مزییابزه ]،10 ،9 ،8

شور به دو شزک بزر گیاهزان تزنش وارد مزیکنزه .اول،

.[35 ،23

غلظت باال نم هزا در هزاک کزه جزیب آب از طریزق

تجم یونها سهی و کلر در ارقام حساس ،بیشتر از

ریشهها را سختتزر مزیکنزه و باعزث اهزتالل در تعزرق،

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

فتوسنتا و جیب عناصر غزیایی مزیشزود ،و دوم ،غلظزت

در بخشها تحتانی گیا مث ریشزه بیشزتر از انزهام هزا

باال نم ها در داه گیا که میتوانه برا بافتها سمی

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

باشززه ] .[2۷ ،25 ،8سززازوکار اثززر سززمیت یزونی ناشززی از

این رابطه ،غلظت کمتر یونها کلر و سهی در زیتون رق

شززور نیزا مربززوط بززه جززیب یزون و تغییزر فراینززهها

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

فیایولوژی

ناشی از سزمیت ،کمبزود یزا تغییزر در تعزادل

در پهوهش دیگر  ،مقایسه دو رقز زرد و روغنزی نشزان

عناصززر معززهنی اسززت ] .[32 ،30،31زیتززون گیززاهی نیمززه

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

متحم به شور است و تا سزطح  150میلزیمزول کلزرور

روغنی جیب کرد است ].[28

سهی نیا به رشه هود ادامه میدهه ،با ایزن حزال تفزاوت

ههف از انجام پهوهش حاضزر ،ارزیزابی اثزرات تزنش

تحم به شور در ارقام زیتون در مناب متعهد گزاارش

شور ناشی از کلزرور سزهی بزر وزن هشز

و غلظزت

شه است ].[43 ،26 ،9 ،8

عناصر غیایی پر مصرف در کنار غلظتها سزهی و کلزر

سازوکار تحم به شور در زیتزون بزه کنتزرل انتقزال

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

یونها سهی و کلزر از ریشزه بزه سزاقه و انزهام هزوایی

تحم به شور ایزن دو رقز بزر اسزاس میزاان جزیب و

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

غلظت عناصر غیایی پر مصرف ،سهی و کلر بود.

سازوکار ممانعت از جیب یونها یاد شه توسز ریشزه
باشه ] .[36 ،26 ،23 ،10 ،8از طرف دیگر ،جیب یونهایی

مواد و روشها

نظیر سهی  ،کلر و غلظت آنها در انزهامهزا گیزا زیتزون

در این پهوهش ،اثرات سزطوح مختلزف شزور ناشزی از

کامالً به رق وابسته است ].[35 ،23 ،9

کلریه سزهی بزر وزن هشز

و محتزوا عناصزر غزیایی

اثر شور بر غلظت و جیب عناصر غیایی در درهتان

موجود بزر بزرگ و ریشزه ارقزام زرد و میشزن زیتزون در

میو  ،دارا پیچیزهگیهزا هاصزی اسزت ] .[11 ،2نتزایج

گلخانه تحقیقاتی مرکا تحقیقات کشاورز و مناب طبیعزی

اعمال سطوح مختلف شور از صفر تا  ۷000میلی گرم در

استان تهران با متوس دمزا حزهاق و حزهاکثر  25و 35

لیتر کلرور سهی بر زیتون رق ماناانیال نشان داد که غلظت

درجه سانتی گراد مطالعه گردیه .میشن رقمی است کزه در

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

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

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

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

همچنین ،غلظزت فسزفر ،نیتزروژن و منیزای در ریشزه بزا

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

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

منظور و یکی از ارقام عمه زیتزون ایزران مزیباشزه کزه

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

بیشترین سزطح باغزات زیتزون شزمال کشزور را بزه هزود

غلظت یون ها پتاسی  ،کلسی  ،منیای و نسبت پتاسزی بزه

اهتصا

داد است ].[3
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در این تحقیق ،نهالها

ی ساله ریشهدار شه ارقام

یاد شه که از نظر ارتفاع و سایر ویهگیها

هار تکرار اجرا شه .اعمال تیمارها شور به مهت 150
روز ادامه داشت ] [16و پس از آن ،هر نهال از محی

ظاهر

همگن بودنه از گلخانه تکثیر و تولیه نهالها شناسنامهدار

پرلیت هارج و ریشه آن با آب شسته شه .سپس هر نهال

زیتون تحت نظارت فنی معاونت باغبانی وزارت جهاد

به ریشه ،شاهسار جهیه و برگ جهیه تفکی

گردیه .هر

کشاورز در شهرستان ساو تهیه گردیهنه .قب از انتقال

کهام از بافتها فوق دو بار با آب معمولی و یکبار با آب

و

مقطر شسته شه و در آون در دما  60درجه سانتیگراد به

نهالها به محی
متوس

کشت پرلیت (مخلوط پرلیت پودر

به نسبت ی

به ی

مهت  ۷2ساعت هش

حجمی) در گلهان ،ریشه

وزن هش

نهالها نهین بار با آب شسته شه تا هاک اطراف ریشهها
کام زدود شود .پس از انتقال نهالها به داه گلهانها

ک

گردیه.
شاهسار

از مجموع وزن هش

جهیه ،برگ جهیه و ریشه بهدست آمه .انهامها

 10لیتر حاو پرلیت ،آبیار گلهانها با محلول غیایی

به تفکی

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

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

ساهت محلول غیایی هوگلنه ،از ترکیبات شیمیایی

استفاد از روش کجلهال ،فسفر با روش کالریمتر (رنگ

برا

پتاسی د هیهروژن فسفات ،نیترات پتاسی  ،نیترات کلسی
و سولفات منیای در محلول پایه شمار ی
آمونیوم د

زرد

و ترکیبات

تیتراسیون توس

و پتاسی

استفاد
به کم

و کالت آهن در محلول پایه شمار

دستگا فلی

نیترات نقر در مجاورت معرف د

پیش از انجام تجایه واریانس رو

نهالها به مهت دو ما بهون اعمال تیمارها شور ،

نرمال بودن توزی آنها اطمینان حاص

شهنه و با محلول غیایی هوگلنه تغییه شهنه تا

تجایه واریانس آنها با استفاد

کامالً در گلهانها مستقر گردیهنه .اعمال تیمارها شور

داد ها ،ابتها از
گردیه و سپس،

از نرمافاار آمار

 MSTATCانجام شه .میانگین تیمارها نیا با استفاد از

صفر 12 ، 8 ،4 ،و  16دسیزیمنس بر

آزمون نهدامنها

متر از طریق انحالل مقادیر متناسب کلرور سهی (به ترتیب
 10/4 ،۷/8 ،5/2 ،2/6گرم کلرورسری

از

دستگا

کرومات پتاسی انجام شه ].[1

دو استفاد شه.

شام شور ها

با

غلظت عناصر

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

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

آبیار

مولیبهات

وانادات)

اسپکتروفتومتر ،سهی

هیهروژن فسفات ،نیترات پتاسی  ،نیترات

مس ،اسیه مولیبهی

ریشه و برگ جهت انهاز گیر

گیاهی

دانکن مورد مقایسه قرار گرفت .بین

صفات عملکرد نسبی ماد هش

در لیتر برا

ک

به عنوان متغیر

وابسته ( )Yبا شور به عنوان متغیر مستق ( ،)Xبا استفاد
از نرمافاار  ،Excelی

شور ها  12 ،8 ،4و  16دسیزیمنس بر متر) در محلول

رابطه رگرسیونی برازش گردیه.

غیایی هوگلنه با نصف قهرت یونی اعمال گردیه .آبیار
گلهانها هر دو روز ی بار به گونها انجام میشه که 20

نتایج

درصه آب آبیار جهت شستشو امالح از طریق زهکش

هالصه نتایج تجایه واریانس صفات مورد ارزیابی در
جهول  1نشان داد شه است .از نظر وزن هش

هارج شود تا سطح شور بستر داه گلهان ثابت بمانه.
آزمایش این تحقیق به صورت فاکتوری در قالب طرح
آمار

بلوکها

کام

تصادفی با  10ترکیب تیمار

ک نهال

و غلظتها سهی  ،کلر و عناصر غیایی پرمصرف غیر از

و

فسفر و پتاسی ریشه ،بین ارقام مورد بررسی در سطح ی
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نیا بر

غلظت سهی  ،فسفر و کلسی و کلر برگ و غلظت سهی ،

درصه تفاوت معنیدار

غلظت تمامی عناصر ذکر شه غیر از فسفر ریشه در سطح

درصه

ی

وجود داشت .اثر شور

کلر ،نیتروژن ،فسفر و منیای ریشه در سطح ی
آمار معنیدار بود.

درصه معنیدار بود .اثر متقاب رق و شور در مورد

جدول  . 1تجزیه واریانس وزن خشک كل ،غلظت سدیم ،كلر و عناصر غذایی پرمصرف در برگ و ریشه ارقام زیتون
سهی

سهی

کلر

کلر

نیتروژن

نیتروژن

فسفر

فسفر

برگ

ریشه

برگ

ریشه

برگ

ریشه

برگ

ریشه

تکرار

3

1/0

0/01

0/002

0/02

0/04

0/016

0/03

0/001

0/003

رق

4

**۷5/24

**2/۷6

**0/33

**1/10

**0/83

**0/6۷

**0/۷8

**0/038

0/00

شور

4

**90/4۷

**3/63

**5/02

**2/25

**2/92

**0/95

**0/38

**0/0۷3

**0/015

رق × شور

16

**3/08

**0/25

*0/05

**0/08

**0/06

0/01

*0/0۷

**0/005

0/00

اشتبا آزمایشی

۷2

1/۷

0/006

0/01

0/01

0/01

0/041

0/02

0/001

0/001

مناب تغییرات

درجه
آزاد

ک

وزن هش

** به معنی وجود تفاوت آمار معنیدار در سطح ی

درصه است.

ادامه جدول  . 1تجزیه واریانس وزن خشک كل ،غلظت سدیم ،كلر و عناصر غذایی پرمصرف در برگ و ریشه ارقام زیتون
مناب تغییرات

درجه

پتاسی

پتاسی

کلسی

کلسی

آزاد

برگ

ریشه

برگ

ریشه

منیای برگ

منیای
ریشه

تکرار

3

0/11

0/00۷

0/04

0/016

0/0

0/01

رق

4

0/09

0/034

**0/36

0/09

**0/05

**0/0۷

شور

4

**5/44

**0/940

**1/43

**2/2۷

**0/21

**0/32

رق  شور

16

0/04

0/028

**0/05

0/05

0/0

**0/01

اشتبا آزمایشی

۷2

0/06

0/033

0/01

0/0۷

0.0

0/0

** به معنی وجود تفاوت آمار معنیدار در سطح ی

درصه است.

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

پتاسی برگ

منیای برگ

فسفر ریشه

پتاسی ریشه

کلسی ریشه

شور
)(dS/m-1

)(% DW

)(% DW

)(% DW

)(% DW

)(% DW

)(% DW

0

2/6a

3/54a

0/50a

0/18a

1/35a

2/09a

4

2/3b

2/95b

0/41b

0/14b

1/00b

1/66b

8

2/1bc

2/65c

0/29c

0/12bc

0/82bc

1/31c

12

1/9c

1/95d

0/15d

0/10cd

0/65c

1/05c

16

1/6d

1/45e

0/12d

0/0۷e

0/45d

0/۷1d

در هر ستون ،اعهاد که حروف انگلیسی مشابه دارنه ،تفاوت معنیدار آمار با یکهیگر نهارنه.
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جدول  . 3اثر متقابل شوری و رقم بر وزن خشک كل ،سدیم ،كلر ،نیتروژن ،فسفر،كلسیم و منیزیم
در بافت خشک ریشه و برگ ارقام زیتون

زرد

(%
)DW

)(% DW

1/86a

0/33a
0/31ab

1/28b
0/83c

0/45c
0/30d

برگ

ریشه

ک ()gr

)(% DW

)(% DW

(%
)DW

0

11/59a

0/11g

0/33f

0/13g

0/31f

4

11/28a

0/38f

0/93e

/51f

0/81e

1/۷۷ab

8

8/۷1bc

0/۷2e

1/46d

0/۷۷e

1/12d

1/۷0abc

0/28b

12

5/22d

1/12d

1/85c

1/05d

1/4۷c

1/65abc

0/1۷c

0/68c

16

4/18d

1/32c
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در هر ستون ،اعهاد که حروف انگلیسی مشابه دارنه ،تفاوت معنیدار آمار با یکهیگر نهارنه.

اثر سطوح مختلف شوری و رقم بر وزن خشک كل

رابطه 1

R2 = 0.94

Y = -5.17X + 93.8

براساس نتایج تجایه واریانس داد هزا آزمزایش ،شزور ،

رابطه 2

R2 = 0.97

Y = -4.50X + 106.7

رق و اثر متقاب آنها بر وزن ماد هش

ک در سطح یز

همانطور که رابطهها نشان میدهنه شیب هز بزرازش

درصه آمار معنیدار بود .در کلیه سطوح شور  ،رق زرد
وزن هش

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

کمتر نسبت به رق میشن داشت (جهول .)1

بیشتر عملکرد نسبی وزن هش

در اثر اعمال شور به میاان  16دسیزیمنس بر متزر ،وزن
هش

ک گیا به موازات شور

در این رق بود .کاهش  25درصزه عملکزرد نسزبی وزن

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

هش

ک در ارقام میشن و زرد به ترتیب در شزور هزا

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

 ۷و  3/63دس زی زیمززنس اتفززاق افتززاد کززه ایززن پهیززه از

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

حساسیت بیشتر رق زرد نسبت به شور حکایت دارد.

وزن هش

ک گیا با سزطوح شزور رابطزه رگرسزیونی

کاهش وزن هش

داشت که از مهل هطی پیرو میکرد (رابطههزا  1و .)2
تغییرات عملکرد نسبی ماد هش

انهامها

تنش هشکی در پهوهشها

ک ( )Yبا سطح شور

هوایی و ریشهها در اثر
دیگر

نیا گاارش شه

است .در تحقیقی ،اثر سه سطح شور

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

دسیزیمنس بر متر ،رو

پیرو میکرد:

کورونایکی مطالعه شه .تنش شور
هش

رشه دو واریته روغنی و
باعث کاهش وزن

انهامها گیاهی هر دو رق میشود ،ضمن آن که
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رق حساس روغنی در سطوح باال تنش شور  ،کاهش
وزن هش

جیب بیشتر سهی و کلر توس

انهام هوایی و ریشه بیشتر در مقایسه با رق

رق این رق میباشه

(جهول  .)3تفاوت ژنتیکی ارقام زیتون در جیب سهی و

کرونایکی داشت ] .[41نتایج پهوهش دیگر در هصو

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

اثر سه سطح شور صفر 40 ،و  80میلیمول کلرور سهی

افاایش غلظت سهی و کلر در برگ و ریشه ارقام زیتون

ساقه ،برگ و

تحت تیمارها شور به اثبات رسیه است ] .[1۷افاایش

رو زیتون رق زرد نشان داد که وزن هش

ریشه تحت تیمارها شور کاهش معنیدار دارنه ].[16

غلظت کلر در ریشه به دلی کاهش جیب کلسی ناشی از

ارثام زیتون ارقام لچینو و بارنئا نیا

سلولی میباشه ]،19 ،18 ،13

نتیجه مشابهی رو

افاایش نفوذپییر

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

غشا

.[30 ،25
ارتباط بین شور

اکلیه  ،ماناانیال و ونهرولیا توس شور هایی با منب
آب دریا با به اثبات رسیه است ].[44

و غلظت عناصر غیایی در

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

کاهش رشه ارقام زیتون در اثر شور عمهتا به دلی

دلی اثرات شور بر قابلیت دسترسی ،رقابت در جیب و

( )1کاهش جیب آب ناشی از منفیتر شهن پتانسی اسما

انتقال ،یا توزی عناصر غیایی در داه گیا میباشه ].[13

محی ریشه در اثر شور  )2( ،کاهش جیب عناصر غیایی

از طرف دیگر ،تحم نسبی ارقام زیتون نسبت به شور ،

اثر

کلر و

از جمله نیتروژن و پتاسی  ،تخریب کلروفی
سمیت یونها

و

()3

به پتانسی

رق نسبت به کاهش انتقال یونها

کلر و سهی و بر ه زدن تعادل عناصر

سهی از ریشه به انهام هوایی وابسته است و میتوانه به

غیایی در گیا میباشه که توس سایر پهوهشگران نیا به

عنوان شاهصی برا

به کار رود ]9 ،8

اثبات رسیه است ].[38 ،8 ،6

 .[3۷ ،36،اثر این مکانیس در رق میشن کامالً مشخص

تحم به شور

است که در کلیه سطوح شور  ،غلظت کمتر از سهی و
اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت سدیم و كلر

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

برگ و ریشه

(جهول .)3

نتایج تجایه واریانس داد ها آزمایش نشان داد که شور ،
رق و اثر متقاب آنها بر غلظت سهی و کلر برگ و ریشه

اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت نيتروژن برگ

معنیدار است .مقایسه غلظت سهی و کلر برگ دو رق

و ریشه

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

نتایج تجایه واریانس داد ها

آزمایش نشان میدهه که

غلظت سهی برگ رق زرد بیشتر از رق میشن است و با

شور

افاایش شور  ،این اهتالف بیشتر میشود (جهول  .)1این

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

پهیه نشان از انتقال مقادیر بیشتر سهی و کلر از ریشهها

غلظت نیتروژن برگ با ه اهتالف معنیدار آمار داشتنه

به برگها در رق زرد دارد .نین رونه

در هصو

و رق بر غلظت نیتروژن برگ معنیدار داشتنه

و غلظت نیتروژن در برگها رق میشن بیشتر از رق زرد

غلظت سهی و کلر در ریشه نیا مشاهه شه ،به گونها

بود .به نظر میرسه که این مه به پتانسی ژنتیکی ارقام در

که در کلیه سطوح شور  ،میانگین غلظت سهی و کلر در

جیب نیتروژن مرتب باشه ( 2/25درصه در رق میشن در

ریشهها رق زرد بیشتر از رق میشن بود که نشاندهنه

مقایسه با  2درصه برا رق زرد) .از طرف دیگر ،شور
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اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون

باعث کاهش معنیدار غلظت نیتروژن در برگ شه ،به

اثر سطوح مختلف شوری بر غلظتت فستفر بترگ و

گونها که غلظت نیتروژن برگ در تیمار  16دسی زیمنس

ریشه

بر متر شور در مقایسه با تیمار شاهه 43 ،درصه کاهش

نتایج تجایه واریانس داد ها آزمزایش (جزهول  )1نشزان

معنیدار داشت (جهول .)2

داد که غلظت فسفر در ریشه تنهزا تحزت تزأثیر شزور  ،و
غلظت فسفر در برگ ،تحت تأثیر شور  ،رق و اثر متقاب

نتایج تجایه واریانس داد ها آزمایش نشان داد که اثر
شور  ،اثر رق  ،و اثزر متقابز رقز و شزور بزر غلظزت

رق و شور قرار میگیرد .در این آزمایش ،غلظزت فسزفر

نیتروژن ریشه معنزیدار بزود (جزهول  .)1مقایسزه غلظزت

در ریشه تحت تاثیر سزطوح شزور بزه طزور معنزیدار

نیتروژن ریشه در دو رق میشن و زرد نشان داد که در کلیه

کاهش یافت ،به گونها که غلظت فسفر ریشه در تیمار 16

سطوح شور  ،میانگین غلظت نیتروژن ریشزه رقز میشزن

دسیزیمنس بر متر شور نسبت به تیمار شاهه 61 ،درصه
کاهش نشان داد (جهول  .)2مقایسه میانگین غلظت فسزفر

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

در بافتها برگ ارقام زیتون در سطوح مختلزف شزور

نیتروژن ریشه دو رق تنها از سطح شور  8دسی زیمزنس

نشان داد که در شور ها باال  4دسیزیمزنس بزر متزر،

بر متر ،شروع و تا سطح شور  16دسزیزیمزنس بزر متزر

میانگین غلظت فسفر در برگ رق میشن نسبت به رق زرد

ادامه داشت (جهول .)3

بیشتر است (جهول .)3

نتایج پهوهش حاضر ،داللت بر کاهش غلظت نیتزروژن

به عقیه پهوهشگران ،اثرات متقاب بین شور و فسفر

در برگها و ریشهها زیتون در اثر شور داشزت کزه بزا

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

نتایج تحقیقات سایر پهوهشگران مبنی بزر کزاهش غلظزت

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

نیتروژن ک و نیترات بزرگ تحزت تزأثیر شزور مطابقزت

شور و غلظت فسفر در محی رشه بستگی دارد .بنابراین

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

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

نتیجه کاهش غلظزت نیتزرات در بزرگ مزیباشزه .کزاهش

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

غلظت نیترات در برگ نیزا بزه دلیز رقابزت ایزن یزون در

کاهش غلظت فسفر در بافتها گیاهی شه اسزت .یکزی

جیب توس یون کلر میباشه کزه از جزیب یزون نیتزرات

از دالی کاهش جیب فسفر در شرای شور ،قهرت یزونی

ممانعت میکنه ] .[33در بسیار از تحقیقات آزمایشگاهی

محلول و کاهش فعالیت یون فسزفات مزیباشزه ،از طزرف

و گلخانها  ،کاهش غلظت نیتروژن در بافتها گیاهی به

دیگر رقابت یون کلزر بزا یزون فسزفات در فراینزه جزیب

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

ریشها از دیگر دالی کاهش جیب فسفر در اثزر شزور

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

می باشه ].[12

دهه ] .[20این کاهش میتوانه ناشزی از اثزر آنتاگونیسزمی
یون کلر در جیب نیترات ،کاهش متابولیس نیتروژن در اثر

اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت پتاسيم بترگ و

کاهش فعالیت آنای نیتزرات ردوکتزاز در بزرگ و کزاهش

ریشه

مصرف آب به دلی کاهش جیب آب توسز ریشزه گیزا

بر اساس نتایج جهول تجایه واریانس داد ها

باشه ].[3۷

(جهول  ،)1تنها اثر سطوح مختلف شور
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باعث کاهش

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

پتاسی ریشه و برگ معنیدار بود .شور

معنیدار غلظت پتاسی در ریشهها و برگها زیتون شه،

به میاان  16دسی زیمنس در

به گونها

(جهول  .)2اعمال شور

که غلظت پتاسی در برگ از  3/54درصه در

رشه باعث شه که میانگین غلظت کلسی در برگ

محی

تیمار شاهه به  1/45درصه در تیمار  16دسی زیمنس بر

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

متر رسیه که مویه  59درصه کاهش بود .در برگ نیا

تیمار شاهه کاهش معنیدار داشته باشنه که این امر نشان از

غلظت پتاسی از  1/35درصه در تیمار شاهه به 0/45

کاهش بیشتر غلظت کلسی در برگ رق زرد در اثر شور

درصه در تیمار شور  16دسی زیمنس بر متر رسیه که

دارد (جهول .)2
نتایج تجایه واریانس داد ها آزمایش در مورد غلظت

مویه  66درصه کاهش بود (جهول .)2
نتایج بهست آمه از این پهوهش همچنین از کاهش

منیای ریشه نشان داد که رق  ،شور و اثر متقاب رق و

معنیدار غلظت پتاسی در بافتها ریشه زیتون حکایت

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

داشت .تحقیقات پهوهشگران نشان داد است که شور

شور معنیدار بود (جهول  .)1مقایسه غلظت منیای در

باعث کاهش جیب پتاسی توس
پتاسی در برگها
دیگر ،در بسیار
بافتها

ریشه و کاهش غلظت

برگها

زیتون میشود ] [.39 ،1۷از طرف

برگها

از محصوالت باغی ،غلظت پتاسی در

رق میشن به طور معنیدار

از منیای بیشتر

نسبت به زرد برهوردار بودنه ( 0/33درصه برا

رق

ریشه ،کاهش

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

مییابه ] .[13کاهش غلظت پتاسی بافتها گیاهی می-

غلظت منیای در برگ شه ،به گونها که اعمال شور 16

توانه به دلی رقابت آن با سهی بر سر مکانها اتصال به

دسیزیمنس در محی رشه ،غلظت منیای در برگ را ۷6

ناق ها

گیاهی با افاایش شور

محی

دو رق زیتون مورد مطالعه نیا نشان داد که

درصه کاهش معنیدار داد (جهول .)2

غشا پالسمایی و یا نشت پتاسی به دلی عهم

اثر متقاب

ثبات غشا پالسمایی باشه ].[1۷ ،8

رق و شور

بر غلظت منیای ریشه نیا

معنیدار بود .در کلیه سطوح شور  ،میانگین غلظت منیای
اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت كلسيم و منيزیم

ریشهها

برگ و ریشه

اعمال شور

نتایج تجایه واریانس داد ها

رق زرد ،کمتر از رق میشن بود (جهول .)2
به میاان  16دسیزیمنس در محی

رشه

آزمایش در مورد غلظت

باعث شه که میانگین غلظت منیای ریشه رق میشن و زرد

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

به ترتیب  64و  86درصه نسبت به تیمار شاهه کاهش

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

معنیدار داشته باشنه که نشاندهنه کاهش بیشتر غلظت

معنیدار بود (جهول  .)1شور

باعث کاهش معنیدار

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

غلظت کلسی در ریشه گردیه ،به گونها که اعمال شور

نتایج به دست آمه

 16دسی زیمنس بر متر باعث کاهش  66درصه غلظت

پهوهشها

کلسی ریشه شه (جهول .)2

داشت .شور

اثر متقاب

رق و شور

انجام شه توس

از این پهوهش با نتایج
سایر پهوهشگران مطابقت

باعث کاهش غلظت کلسی و منیای در

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

بر غلظت کلسی برگ نیا

معنیدار بود .بطوریکه در کلیه سطوح شور  ،میانگین

اعمال شور به میاان  12دسی زیمنس بر متر در محی
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رشه باعث شه که میانگین غلظت کلسی در برگ ارقام

نسبت کلر برگ به ریشه (شک

 ،)2بهست آمه .وجود

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

همبستگی منفی بین وزن هش

ک گیا با نسبت سهی

نشان دهه .همچنین کاهش غلظت کلسی در ریشهها این

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

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

تجم سهی در برگ در اثر شور منجر به بر ه هوردن

غلظت منیای در

تعادل عناصر غیایی ،کاهش جیب کاتیونها از جمله

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

پتاسی  ،کلسی و منیای در برگ می گردد و نهایتا باعث

 34درصه بود .نین رونه در هصو

کاهش ماد هش

میرسه مهمترین علت کاهش غلظت کلسی و منیای در
ریشه و برگ زیتون در اثر شور  ،رقابت یون سهی با

تولیه میشود (شک .)1

همبستگی منفی بین وزن هش

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

ک گیا با نسبت کلر

برگ به ریشه نیا با ضریب تبیین  0/99نشان میدهه که
انتقال و تجم کلر در برگ در اثر شور منجر به بر ه

همبستگی وزن خشک كل با نسبت غلظت سدیم

هوردن تعادل عناصر غیایی وکاهش جیب نیترات برگ

برگ به ریشه و غلظت كلر برگ به ریشه

میگردد و نهایتا باعث کاهش ماد هش

در این آزمایش ،همبستگیها معنیدار بین وزن هش

(شک .)2

انهام هوایی با نسبت سهی برگ به ریشه (شک  ،)1و

وزن خشک کل (گرم)

y = -53.69x2 + 40.99x + 3.084
R² = 0.999

نسبت غلظت سدیم برگ به ریشه

شکل  . 1رابطه وزن خشک اندام هوایی زیتون ( )Yبا نسبت سدیم برگ به ریشه ()X
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وزن خشک کل گیاه )گرم (

y = -120.1x2 + 126.1x - 21.31
R² = 0.975

نسبت غلظت کلر برگ به ریشه

شکل  . 2رابطه وزن خشک اندام هوایی زیتون ( )Yبا نسبت كلر برگ به ریشه ()X

نتيجهگيری

سهی و کلر در برگها آن میباشه که این موضوع نیا به

نتایج پهوهش حاضر در مجموع نشان داد که شور ناشزی

دلی انتقال بیشتر این یون از ریشه به برگ است ].[33 ،24

از کلرور سهی به افاایش غلظت سزهی و کلزر و کزاهش

غلظتها باال سهی و به ویه کلزر ،و کزاهش غلظزت

غلظززت پتاسززی  ،فسززفر ،نیتززروژن ،کلسززی و منیززای در

عناصر پتاسی  ،کلسی و منیای در برگها میتوانه باعث بر

بافتها ریشه و برگ زیتون منجزر مزیشزود .نتزایج هز

ه هوردن تعادل بین کاتیونها و آنیونها شود و در نتیجه

نین نشان داد که افاایش غلظت کلر و سزهی  ،و کزاهش

رشه گیا را کاهش یا یا با اهتالل مواجه کنزه ] .[20نتزایج

عناصر غیایی در ریشهها و برگها رق زرد بیشتر از رق

تحقیقات صورت گرفته توس پهوهشگران نشان مزیدهزه

میشن است که مویه حساسیت بیشتر رقز زرد نسزبت بزه

که تحم به شور در گونهها گالیکوفیت به توانایی آن

شور بود .در واق کاهش رشه در اثر شور  ،به دلیز از

رق در محهود کردن جیب و انتقال یونها سهی و کلزر

بین رفتن تعادل عناصزر غزیایی و کزاهش جزیب عناصزر

از ریشه به برگ دارد ] .[32بنابراین بزر اسزاس شزواهه بزه

غیایی مث نیتروژن ،فسفر و پتاسی  ،کلسی و منیزای بزود

دست آمه از این آزمایش ،میتوان نین نتیجهگیر کزرد

است که توس سایر پهوهشگران نیا گزاارش شزه اسزت

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

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

باشه و برا کشت و کار در نواحی شور ،مناسب نیست.

میاان ماد هش

کمتر در مقایسه بزا رقز میشزن تولیزه

نمود که به اثر سمیت یونها کلر و سهی  ،باز میگشتنه.
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