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چکیده
 آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه،بهمنظور ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از ویژگیهای رشدی ژنوتیپهای انتخابشده انار از مناطقی با آب و خاک شور
 ’چاه افضل‘ و ’وشیک ترش سروان‘) و شوری آب آبیاری در،‘ ’نرک السجرد سمنان،‘طرح کامالً تصادفی با دو عامل ژنوتیپ در چهار سطح (’وحشی بابلسر
 نتایج نشان داد که نوع. در سایت مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد1391-97  دسیزیمنس بر متر) و با چهار تکرار در سال9  و7 ،5 ،3 ،1( پنج سطح
 در تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده با افزایش سطح. فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی مؤثر است،ژنوتیپ و سطوح شوری بر تغییرات صفات مورفولوژیک
، محتوی رطوبت نسبی، وزن تر و خشک اندام هوایی، درصد برگهای سبز، تعداد برگ کل، قطر شاخه، شاخصهای مورد مطالعه شامل ارتفاع شاخه،شوری
 درصد نشت، نسبت وزن تر ریشه به وزن تر اندام هوایی، درصد برگهای ریزش یافته، کاهش و درصد برگهای نکروزه، و کلb ،a  کلروفیل،شاخص کلروفیل
 افزایش یافتند ولی میزان کاهش و افزایش در صفات اندازهگیریشده در بین ژنوتیپهای، نسبت سدیم به پتاسیم برگها، درصد کلر، درصد سدیم،یونی
1/55(  برگهای ریزش یافته،) درصد33/99  و3/11(  برگهای نکروزه، دسیزیمنس بر متر7  در سطح شوری.مطالعهشده با یکدیگر اختالف معنیداری داشتند
 و نسبت سدیم،) درصد-5/57  و5/16(  پتاسیم،) درصد1/15  و5/13(  کلر،) درصد1/39  و5/31(  سدیم،) درصد33/15  و5/97(  نشت یونی،) درصد5/75 و
،) درصد39/79  و6/11(  برگهای سبز، همچنین. واحد) به ترتیب در ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و ’وشیک ترش سراوان‘ افزایش یافتند3/39  و5/59( به پتاسیم
 درصد) به ترتیب در ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و39/9  و9/9(  درصد) و کلروفیل کل31/7  و7/55(  رطوبت نسبی،) درصد33/35  و3/13( تعداد برگ کل
 ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و ’وشیک ترش سراوان‘ بهترتیب بهعنوان متحملترین و، در این پژوهش در مجموع.’وشیک ترش سراوان‘ کاهش نشان داد
 ژنوتیپ چاه افضل از طریق حفظ خصوصیات رشدی خود و افزایش جذب پتاسیم در مقابل سدیم توانست به.حساسترین ژنوتیپها به شوری انتخاب شدند
. دسیزیمنس بر متر را تحمل نماید7 خوبی شوری تا
. ویژگیهای رشدی، نسبت سدیم به پتاسیم، کسر آبشویی،‘ ژنوتیپ ’چاه افضل، آبهای شور:کلیدواژهها
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Abstract

The present study features a factorial experiment for evaluation of salinity stress effect on some growth characteristics of selected
pomegranate (Punica granatum) genotypes from regions with saline water and soil. The experiment, itself, is based on completely
randomized design (CRD), with two factors: four genotype levels (namely, ‘Vahshi Babolsar’, ‘Narak Lasjerd Semnan’, ‘Chah Afzal’, and
‘Voshik Torsh Saravan’) and five levels of irrigation water salinity (1, 3, 5, 7, and 9 dS/m) with 4 replications in National Salinity Research
Center in 2018-2019. Results show that the type of genotype and salinity levels affect the morphological and physiological characteristics
and concentration of leaves element nutrient. In all studied genotypes, increasing salinity concentration has reduced all characteristics under
the study, including branch height, branch diameter, number of total leaves, green leaves percentage, aerial organs fresh and dry weight,
relative humidity percentage, SPAD, and contents of a, b, and total chlorophylls. However, this practice has increased necrotic
leaves
percentage, downfall
leaves percentage, root fresh weight to aerial organs fresh weight ratio, relative ionic percentage, Na+ and Clpercentage, and Na+ to K+ ratio. In case of ‘Chah Afzal’ and ‘Voshik Torsh Saravan’ genotypes, the salinity level of 7 dS/m has witnessed
an
increase in necrotic leaves
(by 3.11% and 23.98%), downfall leaves (by 1.05% and 5.70%), relative ionic (by 5.87% and 22.10%), Na+ (by
0.31% and 1.29%), Cl- (by 0.13% and 1.10%), K+ (by 0.64% and -0.07%), and Na+ to K+ ratio (by 0.09% and 2.28%), respectively. Also,
there has been a decrease of green leaves (by 4.16% and 29.78%), number of total leaves (by 2.62% and 22.50%), relative humidity (by
7.50% and 21.70%), and total chlorophylls (by 8.9% and 29.78%) in case of ‘Chah Afzal’ and ‘Voshik Torsh Saravan’ genotypes,
respectively. Overall, ‘Chah Afzal’ and ‘Voshik Torsh Saravan’ genotypes have been recognized as the most tolerant and sensitive genotypes
to salinity stress, respectively, with the former (the ‘Chah Afzal’ genotype), capable of tolerating salinity up to 7 dS/m through maintaining
its growth characteristics and increasing potassium uptake against sodium.
Keywords: Chah Afzal’ genotype, growth characteristics, leaching fraction, salinity waters, Na + to K+ ratio.
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;.2015 b; Ibrahim, 2016; Momenpour & Imani, 2018

در مناطق خشک و نیمهخشک ،شوری خاک و کمبود آب

 .)Momenpour et al., 2018میزان تحمل چند رقم انار

بهعنوان عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد گیاهان زراعی

به شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی  7 ،6و 15

و باغی بهشمار میرود ،بنابراین استفاده از آبهای شور

دسیزیمنس بر متر بررسی و گزارش شد که ارقام انار

برای تولید محصوالت کشاورزی غیرقابل اجتناب است.

عکسالعمل متفاوتی به سطوح مختلف شوری نشان

عموماً با افزایش شوری آب آبیاری بر شوری خاک نیز

میدهند .در این پژوهش رقمهای ’ملس یزدی‘ و ’تب و

اضافه میشود که آن نیز عوامل دیگری را در رابطه با آب

لرز‘ تحمل نسبتاً خوبی از خود نشان دادهاند بهطوریکه

و گیاه تحت تأثیر قرار میدهد (.)Szczerba et al., 2009

توانستند شوری  7دسیزیمنس بر متر را تحمل نمایند

یکی از راههای اصالح خاکهای شور ،آبشویی خاکها و

( .)Okhovatian-Ardakani et al., 2010در پژوهش

خارجکردن نمک از خاک میباشد که متأسفانه بهعلت

دیگری اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک در

کمبود آب در مناطق خشک و نیمهخشک ،این روش

برخی از ژنوتیپهای انتخابی بادام 1پیوندشده روی پایه

عملی نیست ( .)Szczerba et al., 2009لذا مؤثرترین

 GF677بررسی و گزارش شد ،با اعمال تنش شوری و

راهکار برای مدیریت شوری ،توسعه پایهها و ارقام مقاوم

افزایش غلظت آن ،شاخصهای رشدی شامل ارتفاع

به شوری و استفاده از آنها در مناطق با خاک شور است

شاخه ،قطر شاخه ،تعداد برگ کل ،تعداد برگهای سبز،

( .)Munns & Tester, 2008تحقیقات نشان داده است،

تراکم برگ روی شاخه اصلی ،سطح برگ و نسبت سطح

آستانه تحمل به شوری آب آبیاری و خاک برای درختان

برگ ،وزن تر و خشک برگ ،وزن تر و خشک اندام

انار بهترتیب  1/9و  3/7دسیزیمنس بر متر میباشد

هوایی ،وزن تر و خشک ریشه ،در تمامی ژنوتیپهای

ب هطوریکه در شوری  5/6دسیزیمنس بر متر آب آبیاری

مطالعهشده ،کاهش یافتند .در مجموع ،نتایج بهدستآمده

و  9/6دسیزیمنس بر متر محلول خاک به میزان 55

از این پژوهش نشان داد که نوع ژنوتیپ پیوندی ،در

( Maas & Hoffman,

افزایش تحمل شوری بسیار مؤثر است .در این تحقیق،

 .)1977; Fipps, 2003بنابراین ،در انار نیز همانند سایر

رقم شاهرود  13و سهند بهترتیب بهعنوان متحملترین و

درختان میوه ،انتخاب پایه و پیوندکهای متحمل ،راهبرد

حساسترین ارقام نسبت به تنش شوری تشخیص داده

بسیار مناسبی بهمنظور کاهش عوارض ناشی از شوری

شد (

درصد از عملکرد آن کاسته میشود

بهویژه در نواحی خشک کشور

میباشد.

Momenpour et al., 2015a; Momenpour et al.,

 .)2015cمقایسه تحمل به شوری ارقام و گونههای

پژوهشهای انجامیافته ،نشان میدهند که شاخصهای

وحشی بادام نشان داده است که با افزایش سطوح شوری

مورفولوژیک انار و سایر درختان میوه از جمله رشد

تا  15میلیموالر در لیتر ،نشانه سوختگی در حاشیه برگ

طولی ،قطر تنه ،ضخامت برگها و حوزه گسترش ریشهها

ارقام بادام به تدریج ظاهر و با حالت پیشرونده در طول

با افزایش شوری ،کاهش مییابند که علت این کاهش

زمان ،باعث پژمردگی و در نهایت ریزش کامل برگها

رشد و عملکرد را معموالً مربوط به سمیت یونی و تنش

میشود ،درحالیکه گونههای بادام وحشی چنین عالئمی


خشکی ناشی از افزایش پتانسیل اسمزی محلول خاک

را بروز ندادند ( .)Rahmani et al., 2003بروز سوختگی

دانستهاند (

Naeini et al., 2005; Momenpour et al.,
1. Prunus dulcis
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پاسخ برخی از ژنوتیبهای انتخابی انار ( )Punica granatumبه شوری آب آبیاری

حاشیهای در برگهای ارقام حساس به شوری به کاهش

دارند که از جمله آنها میتوان به توزیع یکنواخت

محتوای نسبی آب و پتانسیل اسمزی و تجمع یونهای

یونهای نمکی سمی در داخل واکوئلهای سلول ،تجمع


سمی از قبیل کلر و سدیم نسبت داده شده است

یونهای متعادلکننده اسمزی در داخل سیتوپالسم ،قابلیت

( .)Karakas et al., 2000بررسیها نشان داده که شوری

کاهش جذب کلر یا سدیم توسط ریشهها و عدم انتقال

عالوه بر تأثیر بر خصوصیات مورفولوژیکی ،بر

کلر یا سدیم به قسمتهای هوایی اشاره کرد (

Mahajan

شاخصهای فیزیولوژیکی گیاهان نیز تأثیرگذار است


.& Tuteja, 2005; Szczerba et al., 2008; Szczerba et

;Shibili et al., 2003; Massai et al., 2004

 )2016( Mastrogiannidou et al. .)al., 2009پاسخ انار

(

رقم ’ ‘Wonderfulرا به شوری ایجادشده توسط نمکهای

.)Momenpour et al., 2018; Liu et al., 2018
 (2003) Shibili et al.با بررسی اثر شوری بر روابط

 KCl ،NaClو  Na2So4بررسی و گزارش کردند ،مقادیر

آبی و محتوای یونی بادام تلخ گزارش کردند که پتانسیل

باالی نمک منجر به کاهش معنیدار مقدار نیتروژن و

اسمزی شیره یاختهای برگ از منفی  5/6بار در شاهد تا

پتاسیم در برگ گیاهان شد )2016( Ibrahim .بهمنظور

منفی  11/1بار در تیمار  155میلیمول بر لیتر نمک کلرید

بررسی اثر شوری بر رشد و ترکیبات شیمیایی برگ

سدیم افزایش مییابد )2004( Massai et al. .با مطالعه

دانهالهای انار ،آزمایشی در سیستم هیدروپونیک روی

اثر سطوح مختلف نمک کلرید سدیم بر هلوی رقم

نهالهای دو ساله دو رقم ’ ‘Wonderfulو ’‘Manfalouty

آرمکینگ پیوندشده روی پایههای میروباالن  Mr.S2/5و

در شرایط گلخانه انجام داد .در این آزمایش رقم

 GF677نشان دادند که با افزایش غلظت نمک ،محتوای

’ ‘Wonderfulنسبت به ’ ‘Manfaloutyتحمل بیشتری

نسبی آب و پتانسیل اسمزی در حالت آماس کامل در

نسبت به شوری نشان داد.آنالیز شیمیایی برگهای بالغ دو

برگهای ترکیب پیوندی ’ ‘Arm’ /‘GF677کمتر از ترکیب

رقم انار نشان داد که رقم ’ ‘Wonderfulنسبت به

پیوندی  Arm/Mr.S2/5کاهش مییابد .این محققان علت

’ ‘Manfaloutyدارای مقادیر باالتری  Fe ،Mg ،K ،Nو

این امر را افزایش تدریجی یونهای سدیم با افزایش

 Znبود .در آزمایش دیگری اثر تنش شوری ناشی از

سطح شوری حتی تا دو برابر نسبت به شاهد در تیمار

کلرور سدیم بر غلظت و توزیع یونها در قلمههای

 135میلیمول در لیتر در ترکیب پیوندی اخیر بیان نمودند.

ریشهدار شده سه رقم تجاری انار به نامهای ’آلک ترش‘،

بررسیها نشان میدهد که شوری باعث تخریب ساختار

’ملس ترش‘ و ’ملس شیرین‘ مورد مطالعه قرار گرفت،

کلروپالستها ،کاهش میزان کلروفیل و عدم پایداری

نتایج نشان داد با افزایش غلظت کلرور سدیم ،غلظتهای

Heiydari Sharif

سدیم ،کلر و پتاسیم در بافتها افزایش ولی غلظت

 .)Abad, 2001اثر شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک

کلسیم ،منیزیم و نیتروژن کاهش یافت .بر اساس نتایج این

نهالهای انار رقم ’ ،‘Tunisiaبررسی و گزارش شد با

آزمایش ،قلمههای انار تا سطح  65میلیموالر ،سدیم را در

افزایش شوری محتوی کلروفیل  b ،aو ( )a+bبهطور

سلولهای ریشه انباشته کرده و از انتقال آن به بخشهای

معنیداری کاهش و نسبت کلروفیل  a/bافزایش نشان داد

هوایی گیاه ممانعت کردند .با این وجود در شوریهای

ترکیبهای رنگیزه -پروتئین میشود (

(2018

باالتر ،بهعلت اشباعشدن ظرفیت سلولهای ریشه از

.)Liu et al.,

سدیم ،انتقال این عنصر از ریشه به سمت اندامهای هوایی

مکانیسمهای مختلفی در جهت تحمل شوری وجود
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ژنوتیپهای مورد مطالعه شامل ’وحشی بابلسر‘’ ،نرک

صورت گرفت (.)Naeini et al., 2005
علیرغم ارایه وجود اطالعاتی در زمینه تأثیر تنش

السجرد سمنان‘’ ،چاه افضل‘ و ’ وشیک ترش سروان ‘ و

شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک،

شوری آب آبیاری شامل  7 ،5 ،3 ،1و  9دسیزیمنس بر متر،

بیوشیمیایی و تغییرات غلظت عناصر غذایی انار ،ارقام و

بودند .بهمنظور انجام این تحقیق ،ابتدا از گیاهان مادری واقع

ژنوتیپهای فراوانی وجود دارند که هنوز مورد بررسی

در کلکسیون ذخایر ژنتیکی انار در مرکز پژوهشها

قرار نگرفتهاند ،لذا الزم است که ارقام و ژنوتیپهای

کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ،قلمههای خشبی به طول

بیشتری در جهت تحمل به شوری مورد بررسی قرار

 37±3سانتیمتر و قطر  15±1میلیمتر در دهه سوم بهمنماه

گیرند تا در نهایت اطالعات حاصل از مجموع پژوهشها

 1391تهیه شد .قابل ذکر است که این گیاهان از مناطقی با

انجامشده منجر به معرفی متحملترین ارقام و ژنوتیپها

جمعآوری شده بودند و در کلکسیون این
آب و خاک شور 

به شوری شود .بنابرین این پژوهش با هدف بررسی اثر

مرکز کشت شده بودند .سپس قلمهها بهمدت پنج ثانیه در

تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپهای

محلول ایندول بوتریک اسید با غلظت  3555میلیگرم در لیتر

انتخابشده انار از مناطقی با آب و خاک شور و انتخاب

قرار گرفتند و در کیسههای پالستیکی حاوی ماسه کشت و

متحملترین ژنوتیپ(ها) به شوری برای استفاده بهعنوان

در داخل گلخانه ریشهدار شدند .سپس قلمههای

پایه در پژوهشها آتی انجام شد.

ریشهدارشده یکنواخت و یکاندازه از نظر طول و قطر
انتخاب و در اوایل اردیبهشتماه  1397در داخل گلدانهای

 .2مواد و روشها

 15کیلویی حاوی خاکی با بافت لوم بازکشت شدند (جدول

 .1 .2تهیه موادگیاهی و شرایط آزمایش

 .)1پس از رشد کافی گیاهان و از اوایل تیرماه (جدول ،)3

این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح

تیمار شوری آغاز شد و بهمدت سه ماه ( 13هفته) ادامه یافت

کامالً تصادفی با دو فاکتور ژنوتیپ در چهار سطح و

(

شوری آب آبیاری در پنج سطح و با چهار تکرار در سال

.)al., 2010

Momenpour et al., 2015 d; Okhovatian-Ardakani et

 1391-97در سایت مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد.
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
ویژگی

نماد

مقدار

رطوبت اشباع ()%

S.P

39/55

شن ()%

رطوبت ظرفیت زراعی ()%

FC

31/3

سیلت ()%

Silt

رطوبت نقطه پژمردگی ()%

PWP

13/55

رس ()%

Clay

19

شوری ()dS.m-1

EC

*1/69

بافت

Texture

لوم

واکنش خاک

pH

7/77

پتاسیم قابل جذب ( mg.kgخاک)

Kavr.

337

نیتروژن ()%

N

5/15

فسفر قابل جذب ( mg.kgخاک)

Pavr.

16/69

O.C

1/51

کربن آلی ()%

ویژگی

نماد

مقدار

Sand

67
35

* :قبل از انتقال گیاهان به گلدانها ،خاک مورد استفاده با آب شهری ( 5/1دسیزیمنس بر متر) سه مرتبه آبشویی شد و هدایت الکتریکی اولیه خاک به کمتر از  1دسی-
زیمنس بر متر ،کاهش یافت.
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جدول  .2وضعیت رشدی ژنوتیپهای مورد مطالعه در شروع اعمال تنش شوری
ارتفاع شاخه اصلی

قطر شاخه اصلی

تعداد

تعداد

()cm

()mm

انشعابات

برگ

وشیک ترش سراوان

37/66

3/39

3/1

59/15

چاه افضل

33/9

3/95

3/3

76/3

نرک السجرد سمنان

33/79

3/97

3/35

39

وحشی بابلسر

17/55

3/59

3/7

99/1

ارقام

 .2 .2اعمال تیمار تنش شوری

مرتبه آبیاری حدود  3/1±5/1لیتر آب به گلدانها داده

بهمنظور اعمال تیمارهای شوری  7 ،5 ،3 ،1و 9

میشد بهطوریکه در طی دوره آزمایش ( 91روز)،

دسیزیمنسبرمتر ،از آب بسیار شور منطقه عقدا ،استفاده


تیمارهای شوری  1و  3دسیزیمنس بر متر  35نوبت،

شد که ترکیب آن در جدول  3ارائه شده است .همچنین،

دسیزیمنس بر متر  36نوبت ،تیمار شوری
تیمار شوری  5

برای اجتناب از ایجاد شوک ناگهانی و پالسمولیز ،افزودن

 7دسیزیمنس بر متر  33نوبت و تیمار شوری 9

نمکها بهصورت تدریجی انجام و در مدت یک هفته به

دسیزیمنس بر متر  33نوبت آبیاری شدند .تعداد دفعات

غلظت نهایی رسانده شد .به این منظور ،ابتدا گیاهان با

کمتر آبیاری در سطوح  7 ،5و  9دسیزیمنس بر متر

تیمارهای  3 ،1و  5دسیزیمنس بر متر ،آبیاری شدند و

بهدلیل کاهش سرعت رشد گیاهان و کاهش تبخیر و تعرق

برای اعمال تیمارهای شوری با غلظتهای  7و 9

توسط آنها از یک طرف و وجود نمک بیشتر در خاک

دسیزیمنس بر متر ،در مرتبه دوم گیاهان با تیمار 7

این گلدانها بود .این شرایط باعث حفظ رطوبت بهمدت

دسیزیمنس بر متر آبیاری شدند و در نهایت در مرتبه

بیشتری شده و فاصله زمان بین دو آبیاری در این تیمارها

سوم گیاهانی که قرار بود با تیمار  9دسیزیمنسبرمتر

میداد و در نتیجه تعداد دفعات آبیاری در
را افزایش 

تیمار شوند ،با این غلظت از نمک موجود در آب ،آبیاری

تیمارهای شوری با غلظتهای باالتر در طول دوره

شدند .میزان رطوبت خاک گلدانها در سطح ظرفیت

آزمایش نسبت به گیاهان شاهد ،کاهش یافت .بهمنظور

مزرعه ،3قبل از انتقال گیاهان به گلدان ،به کمک دستگاه

اطمینان از انجام نیاز آبشویی خاک گلدانها ،پس از

صفحه فشار مدل ) (F1, USAتعیین شد .آبیاری گلدانها

هرنوبت آبیاری ،هدایت الکتریکی و حجم زه آب

با توجه به تغییرات وزن آنها و نیاز آبشویی ،انجام

خروجی  33درصد گلدانها (یک تکرار از هر رقم در هر

میشد .برای این منظور ،ابتدا وزن خاک خشک گلدانها،

تیمار) اندازهگیری میشد .همچنین بهمنظور کنترل بیشتر

نقطه ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی تعیین شد (جدول .)1

رعایت آبشویی ،در پایان آزمایش نیز نمونه خاک ،از هر

سپس میزان آب مورد نیاز برای رسیدن خاک مورد

یک از سطوح اعمال تیمار شوری تهیه و هدایت

& Munns

الکتریکی و  pHآنها اندازهگیری شدند (جدول  .)6در

 .)Tester, 2008زمانی که  55درصد آب قابل استفاده گیاه

مجموع در طول مدت این آزمایش ،کسر آبشویی بهطور

مصرف شده بود ،مجدداً آبیاری انجام میشد و در هر

میانگین  %31±3بود.

آزمایش به حد ظرفیت زراعی محاسبه شد (

1. Filed capacity
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جدول  .3ویژگیهای کیفی آب بسیار شور منطقه عقدا پس از رقیقشدن به نسبت  1به  20با آب شهری
هدایت الکتریکی

واکنش آب

سدیم

کلر

کلسیم

منیزیم

بیکربنات

کربنات

سولفات

()dS.m-1

()pH

()mg.l

()mg.l

()mg.l

()mg.l

()mg.l

()mg.l

()mg.l

35/1

7/91

311/3

333/11

33/55

39/53

3/77

5

19/5

جدول  .3مقادیر شوری و واکنش خاک مورد استفاده در گلدانها پس از اعمال تنش شوری باسطوح مختلف
تیمارهای شوری آب

شوری خاک

()dS.m-1

()dS.m-1

1

1/51

7/57

3

3/77

7/51

5

1/15

7/15

7

9/39

7/19

9

13/59

7/77

 .3 .2اندازهگیری صفات

واکنش خاک ()pH

بهمنظور اندازهگیری وزن تر و خشک برگها ،شاخه

بهمنظور ثبت میزان افزایش قطر ،ارتفاع ،تعداد برگ سبز و

اصلی و انشعابات شاخه اصلی ،برگها ،شاخه اصلی و

تعداد انشعابات گیاهان موردنظر ،قبل از شروع اعمال

انشعابات شاخه اصلی در پایان آزمایش از گیاهان جدا و

تیمار شوری ،قطر و ارتفاع آنها اندازهگیری شد و تعداد

وزن شدند و سپس بهمدت  69ساعت در دمای  75درجه

برگهای سبز و تعداد انشعابات آنها یاداشت گردید و

سانتیگراد قرار داده شدند و وزن خشک آنها محاسبه

مجدداً صفات مورد نظر در پایان آزمایش اندازهگیری

شد .بهمنظور اندازهگیری وزن تر و خشک ریشه ،پس از

Momenpour

خارج نمودن آنها از داخل خاک ،ریشهها از محل اتصال

 .)et al., 2015 a; Momenpour et al., 2015 cبهمنظور

آنها به طوقه جدا و کامالً با آب مقطر شستوشو داده شدند

اندازهگیری درصد برگهای نکروزه ،در پایان آزمایش

و بعد از حذف رطوبت اضافی ،وزن تر آنها اندازهگیری

تعداد برگهای نکروزه شمارش و بر تعداد کل برگها

شد .سپس بهمدت  69ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد

تقسیم شدند .همچنین بهمنظور اندازهگیری درصد

قرار داده شدند و وزن خشک ریشهها محاسبه شد

شدند و مقادیر افزایش یافته محاسبه گردید (

برگهای ریزشیافته ،در طول مدت آزمایش ،تعداد


( .)Momenpour & Imani, 2018بهمنظور اندازهگیری سطح

برگهای ریزشیافته تا پایان آزمایش یادداشت و بر تعداد


برگ گیاهان ،هشت برگ از قسمت باالیی شاخه (واقع در

کل برگها تقسیم شدند .درصد برگهای سبز گیاهان از

گرههای پنجم و ششم انتهای شاخه اصلی) ،انتخاب و سطح

طریق تفاضل درصد کل برگها از (درصد برگهای

برگ آنها در پایان آزمایش با استفاده از دستگاه سنجش

ریزشیافته +درصد برگهای نکروزه) محاسبه شدند

سطح برگ مدل ( ،(LI-Cor, Li 1300, USAاندازهگیری شد

(.)Momenpour et al., 2018

(.)Momenpour et al., 2018
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Spad

قرار داده شدند و مجدداً بهمدت دو ساعت شیکر شدند و

شاخص کلروفیل با استفاده از کلروفیلمتر مدل (

 )502 Minolotaاندازهگیری شد .بهمنظور اندازهگیری میزان

میزان هدایت الکتریکی نهایی ( )LOآنها اندازهگیری شد

کلروفیلهای  b ،aو کل 5/3 ،گرم از بافت تازه برگهای

و در نهایت درصد نشت یونی طبق فرمول

شاخه اصلی توزین و در هاون چینی توسط استون  95درصد

 )LT/LO(×155محاسبه شد (.)Lutts et al., 1995

عصارهگیری شد .از محلول فوقانی حاصل پس از عمل

بهمنظور اندازهگیری عناصر غذایی ،پس از اتمام دوره

سانتریفیوژ برای اندازهگیری کلروفیل استفاده شد و میزان

آزمایش ،برگها جدا شدند و پس از شستوشوی دقیق،

جذب نور برای کلروفیل  aو bبهترتیب در طول موجهای

بهمدت  69ساعت در آون با دمای  75درجه سانتیگراد قرار

 113و  165نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

داده شدند .پس از خشکشدن برگها ،نمونهها با آسیاب

 ،)DR2000اندازهگیری شد (.)Arnon, 1949

برقی بهصورت پودر درآورده شدند .پس از تهیه خاکستر از

بهمنظور اندازهگیری محتوی نسبی آب برگ )،(RWC

مواد گیاهی در دمای  555درجه سانتیگراد ،عصارهگیری با

از هر گیاه چهار برگ کامل از قسمت باالیی شاخه (واقع

استفاده از  15میلیلیتر کلریدریک اسید  3نرمال و آب

در گرههای پنجم و ششم انتهای شاخه اصلی) ،انتخاب

مقطر و رساندن به حجم  55میلیلیتر انجام شد .در

شدند .پس از اندازهگیری وزن تر ) ،(FWبهمدت 36

نهایت غلظت سدیم و پتاسیم در عصاره با دستگاه

ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد در داخل آب

فلیمفتومتر ( )Jenway, PFP7, Englandاندازهگیری شدند

مقطر در شرایط تاریکی قرار داده شدند تا آماس نمایند.

(.)Emami, 1996

بعد از خارجکردن برگها از آب مقطر و حذف رطوبت

بهمنظور اندازهگیری کلر 5/1 ،گرم از برگهای

اضافی ،وزن آماس آنها اندازهگیری شد ) .(TWسپس

خشکشده در آون با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت

نمونهها بهمدت  36ساعت در دمای  155درجه سانتیگراد

 5/551گرم وزن و سپس به ارلن مایر  55میلیلیتری منتقل

قرار داده شدند تا وزن خشک ) (DWآنها اندازهگیری

شدند .به نمونهها  35میلیلیتر آب مقطر جوش اضافهشد و

شوند .در نهایت میزان نسبی آب برگ از طریق رابطه ()1

سپس بهمدت یک ساعت روی شیکر با  135دور در دقیقه

محاسبه شد (:)Yamasaki & Dillenburg, 1999

قرار گرفتند و عصارهها در چند مرحله کامالً صاف شدند و

رابطه )1

RWC= [(FW-DW) / (TW-DW)] ×100

با آب مقطر به حجم رسانده شدند 15 .میلیلیتر از عصارهها

بهمنظور اندازهگیری نشت یونی نسبی5/5 ،گرم برگ

برداشته شدند و  6قطره دیکرومات پتاسیم به آنها اضافه

از هر رقم جداگانه وزن و در داخل ویالهای شیشهای

شد و با محلول نیتراتنقره  5/55نرمال تا ظهور رنگ

ریخته شدند و  35میلیلیتر آب مقطر به آنها اضافه شد.

قرمزآجری تیتر شدند .مقدار نیترات نقره مصرفی برای

نمونهها بهمدت  36ساعت درون شیکر با دمای  36درجه

نمونهها یادداشت و درصد کلر با استفاده از رابطه ()3

سانتیگراد و با سرعت  135دور در دقیقه قرار داده شدند

محاسبه شد (:)Karimi & Hasanpour, 2014

و پس از  36ساعت میزان هدایت الکتریکی اولیه (،)Lt

رابطه )3

آنها بهوسیله دستگاه  ECمتر دیجیتالی (مدل

Metrohm

= درصد کلر
حجم کل ×  × 35/5×155نرمالیته نیترات

 )644اندازهگیری شدند .سپس نمونهها بهمدت یک

نقره × نیترات نقره مصرفی

ساعت در حمام بنماری در دمای  135درجه سانتیگراد

 ×155حجم عصاره × وزن نمونه
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دسیزیمنس بر متر و در ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و


 .4 .2تجزیه آماری

تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،با استفاده از نرمافزار

SAS

’وحشی بابلسر‘ در سطح شوری  7دسیزیمنس بر متر

(نسخه  ،)9/1انجام و مقایسه میانگینها با آزمون چند

نسبت به شاهد معنیدار بود (جدول  .)5هر چند در تمامی

دامنهای دانکن و نرمافزار ( MSTATCورژن ،)3 .15

ژنوتیپها میزان کاهش ارتفاع شاخه اصلی در سطح شوری

صورت گرفت.

 9دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار بود اما
در طی دوره اعمال تنش شوری در ژنوتیپ ’چاه افضل‘ و در

 .3نتایج و بحث

سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر ،ارتفاع شاخه اصلی

 .1 .3اثر برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات

 15/91سانتیمتر افزایش یافته بود در حالیکه میزان افزایش

موفولوژیک اندازهگیریشده

ارتفاع شاخه اصلی در این سطح از شوری در ژنوتیپ

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،برهمکنش شوری

’وشیک ترش سراوان‘ تنها  3/15سانتیمتر بود .ارتفاع بوته

و ژنوتیپ بر ارتفاع شاخه در سطح احتمال  1درصد و بر

بهشدت به محیط رشد وابسته است .ازآنجاکه پدیده رشد

قطر شاخه ،تعداد انشعابات و تعداد برگ در سطح احتمال

حاصل فعالیتهای حیاتی در شرایطی است که گیاه بایستی

 5درصد ،معنیدار بود (جدول .)5

آب کافی در اختیار داشته باشد ،در صورت عدم تأمین آب

بر اساس نتایج بهدستآمده (جدول  ،)5میزان قطر

مورد نیاز بهدلیل کاهش فشار تورژسانس سلولهای در حال

نهایی شاخه و میزان افزایش آن در طی دوره اعمال

میدهد
رشد و اثر بر طول سلولها ،کاهش ارتفاع رخ 

تیمارها ،با افزایش غلظت شوری آب آبیاری ،در تمامی

( .)Munns & Tester, 2008تنش اسمزی در مرحله اول

ژنوتیپها کاهش یافت بهطوریکه کمترین قطر شاخه در

تنش شوری موجب کاهش محتوای آب سلولها شده و

تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده در تیمار  9دسیزیمنس بر

طویلشدن آنها را با مشکل روبهرو میکند و حتی پس از

متر ،مشاهده شد .میزان کاهش قطر شاخه در ژنوتیپهای

ایجاد تعادل اسمزی و تأمین فشار اسمزی مجدد سلولها،

’چاه افضل‘’ ،نرک السجرد سمنان‘ و ’ وحشی بابلسر‘

گسترش و طویلشدن آنها به کندی صورت میگیرد

معنیدار نبود و تنها کاهش قطر در ژنوتیپ وشیک ترش

(.)Munns & Tester, 2008

سروان که با تیمار  9دسیزیمنس بر متر آبیاری شده

همانطورکه از جدول  5مشاهده میشود تعداد

بودند ،معنیدار بود .در طی دوره اعمال تیمارها ،در این

انشعابات تولیدی در گیاهان تحت تأثیر تیمار تنش شوری

ژنوتیپ و در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر قطر

بود .در تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده ،تعداد انشعابات

شاخه اصلی تنها  5/35میلیمتر افزایش یافته بود.

تولیدی در طی دوره اعمال تیمارها ،با افزایش غلظت

نتایج نشان داد میزان ارتفاع نهایی شاخه اصلی و میزان

شوری آب آبیاری ،کاهش یافت بهطوریکه کمترین تعداد

افزایش آن در طی دوره اعمال تیمارها ،با افزایش شوری آب

انشعابات افزایش یافته در طی دوره اعمال تنش شوری در

آبیاری در تمامی ژنوتیپها کاهش یافت .میزان کاهش ارتفاع

ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘ و در سطح شوری 9

در ژنوتیپها با یکدیگر اختالف معنیداری را نشان داد.

دسیزیمنس بر متر ،مشاهده شد .تعداد انشعابات تولیدی

کاهش ارتفاع شاخه اصلی در ژنوتیپهای ’وشیک ترش

در این سطح از شوری ،در ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘

سراوان‘ و ’نرک السجرد سمنان‘ در سطح شوری 5

بهطور میانگین  1/6بود.

دوره   21شماره   3پاییز 1398

310

پاسخ برخی از ژنوتیبهای انتخابی انار ( )Punica granatumبه شوری آب آبیاری

جدول  .0برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری بر ویژگیهای مورفولوژیک
رقم

سطوح

ارتفاع

افزایش ارتفاع

تعداد

تعداد

قطر نهایی

افزایش قطر

شوری

نهایی

شاخه اصلی

انشعابات

انشعابات

شاخه اصلی

شاخه اصلی

-1

( )dS.m

()cm

()cm

نهایی

افزایشیافته

()mm

()mm

-

<5/5551

<5/5551

<5/5633

<5/5619

<5/5695

<5/5396

وشیک ترش سروان

1

63/35cd

13/57ab

1/75a-c

3/55cd

3/61a

1/56a

وشیک ترش سروان

3

63/37d

13/33bc

7/35a-c

3/55d

3/55a

5/91ab

وشیک ترش سروان

5

31/33e

9/31e-g

1/3a-c

3/65d

3/19a

5/95ab

وشیک ترش سروان

7

31/95f

1/65hi

5/75a-c

3/3d

3/95ab

5/17ab

وشیک ترش سروان

9

31/55gh

3/15k

6/55d

1/6e

3/65b

5/35b

چاه افضل

1

69/95a

16/95a

7/55a-c

6/55cd

3/95a

1/56a

چاه افضل

3

69/95a

16/93a

7/35a-c

6/55cd

3/95a

1/56a

چاه افضل

5

67/91ab

16/59ab

7/33a-c

3/75cd

3/95a

1/51ab

چاه افضل

7

65/75bc

13/59b-d

1/75a-c

3/55cd

3/93a

5/99ab

چاه افضل

9

63/39d

15/91c-e

1/35a-c

3/35d

3/15a

5/97ab

نرک السجرد سمنان

1

31/13e

15/17d-f

1/75a-c

6/35b-d

3/91a

5/99ab

نرک السجرد سمنان

3

31/65e

15/57d-f

7/55a-c

3/95cd

3/91a

1/55a

نرک السجرد سمنان

5

33/13f

9/59e-g

1/55a-c

3/3d

3/95a

5/99ab

نرک السجرد سمنان

7

39/53g

7/15gh

5/7bc

3/65d

3/13a

5/91ab

نرک السجرد سمنان

9

35/15hi

6/99ij

5/55c

3/35d

3/36a

5/15ab

وحشی بابلسر

1

31/15h

9/33f-h

15/55ab

7/55a

3/33a

5/73ab

وحشی بابلسر

3

31/67gh

9/75e-g

15/35a

7/95a

3/37a

5/71ab

وحشی بابلسر

5

35/35hi

9/55f-h

9/95ab

7/35a

3/35a

5/19ab

وحشی بابلسر

7

33/35i

1/1i

9/75ab

1/75ab

3/57a

5/69ab

وحشی بابلسر

9

35/51j

6/31j

9/55ab

1/35a-c

3/97ab

5/65ab

Pr > F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه هستند ،بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری با یکدیگر

ندارند.

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،برهمکنش

غلظت شوری کاهش یافت ولی میزان کاهش در تعداد

شوری و ژنوتیپ بر درصد برگهای نکروزه ،ریزشیافته

برگها در بین ژنوتیپهای مختلف با یکدیگر اختالف

و سبز در سطح احتمال  1درصد و بر تعداد برگ گل،

معنیداری را نشان داد .بیشترین میزان برگ در گیاهان

تعداد برگ افزایشیافته طی دوره اعمال تنش شوری و

شاهد ژنوتیپ ’وحشی بابلسر‘ ( 395/75برگ) ،و کمترین

سطح برگ کل در سطح احتمال  5درصد ،معنیدار بود

مقدار آن در ژنوتیپهای ’وشیک ترش سراوان‘ تحت

(جدول .)1

تیمار  9دسیزیمنس بر متر ( 155/75برگ) مشاهده شد.

نتایج حاصل از بررسی تعداد برگ کل تحت اعمال

میزان کاهش در تعداد برگ کل در ژنوتیپ ’وشیک ترش

تنش شوری نشان داد که تعداد برگهای گیاهان با افزایش

سراوان‘ در سطوح  7و  9دسیزیمنس بر متر و در
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ژنوتیپ ’وحشی بابلسر‘ در سطح شوری  9دسیزیمنس

برگهای سبز در سطوح شوری  7و  9دسیزیمنس بر متر

بر متر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار بود درحالیکه

بهترتیب بهمیزان ( 95/96و  93/77درصد) در ژنوتیپ ’چاه

میزان کاهش در تعداد برگ ژنوتیپهای ’نرک السجرد

افضل‘ مشاهده شد .در این ژنوتیپ درصد برگهای سبز تنها

سمنان‘ و ’چاه افضل‘ نسبت به گیاهان شاهد معنیدار

در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر بهطور معنیداری

نبود (جدول  .)1هرچند کاهش در تعداد برگ کل در

نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافته بود (جدول .)1با توجه

ژنوتیپ ’نرک السجرد سمنان‘ در سطح شوری 9

به میزان آسیبهای ظاهری ،ژنوتیپ ’چاه افضل‘ دارای

دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار نبود،


وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر ژنوتیپهای بررسیشده

اما تعداد برگهای تولیدشده در این ژنوتیپ در طی دوره

در این پژوهش بود بهطوریکه در این ژنوتیپ ،میزان ریزش

اعمال تنش شوری در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر

برگ در سطوح باالی شوری نسبت به گیاهان شاهد معنیدار

بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد ،کاهش یافته بود.

نبود .این نتایج با نتایج  )2008( Rahemi et al.و

پژوهشهای انجامیافته ،نشان میدهند که شاخصهای

 ،)2018( Momenpour et al.مطابقت داشت .صدمات اصلی

مورفولوژیک انار و سایر درختان با افزایش شوری ،کاهش

سدیم در ارتباط با انباشت یون سدیم در بافت برگ میباشد

مییابند .تنش شوری همانند خشکی بهدلیل دخالت

و نتیجهاش نکروزه و پیر شدن برگها در نوک و حاشیه

سازوکار اسمزی ،سبب محدودیت دسترسی به آب شده و

آنهاست که پس از مدتی درتمامی سطح برگ ادامه مییابد


به سرعت باعث کاهش روند رشد گیاه همراه با تغییرات

و کاهش رشد محصول در مدت زمان کوتاهی اتفاق میافتد.

متابولیکی میشود که شبیه به تأثیرات تنش خشکی است

وقتی گیاهان در مدت زمان بیشتری در معرض شوری

( Naeini et al., 2005; Ibrahim, 2016; Tavousi et al.,

باشند ،صدمات ویژه سدیم ،بسته به میزان انباشت این یون،

.2016; Momenpour & Imani, 2018; Momenpour et

آشکار میشود که عالوه بر صدمات اسمزی در گیاهان

.)al., 2018

میباشد (.)Munns, 2002


نتایج حاصل از بررسی برهمکنش ژنوتیپ و تنش

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،برهمکنش

شوری بر درصد برگهای سبز ،برگهای نکروزه و

شوری و ژنوتیپ بر وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر

برگهای ریزشیافته نشان داد که با اعمال تنش شوری و


و خشک ریشه و نسبت وزن تر ریشه به وزن تر اندام

افزایش غلظت آن ،در تمامی ژنوتیپهای مورد مطالعه،

هوایی در سطح احتمال  5درصد ،معنیدار بود (جدول .)7

درصد برگهای سبز کاهش و درصد برگهای نکروزه و

وزن تر و خشک اندام هوایی در تمامی ژنوتیپهای

ریزشیافته ،افزایش یافت (جدول  .)1درصد برگهای

موردمطالعه ،با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن،

ریزشیافته و نکروزهشده در ژنوتیپ ’وشیک ترش

کاهش یافت .میزان کاهش در وزن تر اندام هوایی در

سراوان‘ در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر بهترتیب

ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘ در سطوح  7و 9

( 13/97و  35/67درصد) بود بهطوریکه در پایان آزمایش

دسیزیمنس بر متر و در ژنوتیپ ’وحشی بابلسر‘ در سطح


تنها  55/11درصد از برگها سبز بودند .در ژنوتیپهای

 9دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار بود.

’وحشی بابلسر‘ و ’نرک السجرد سمنان‘ بهترتیب (91/61

کاهش وزن اندام هوایی در ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و

و  91/19درصد) از برگها سبز بودند .بیشترین درصد

’نرک السجرد سمنان‘ در سطوح شوری  7و 9
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دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار نبود


شوری و افزایش غلظت آن در تمامی ژنوتیپهای

(جدول  .)7این نتایج حاکی از آن است که ژنوتیپهای

بررسیشده ،افزایش یافت .بیشترین نسبت وزن تر ریشه به

’چاه افضل‘ و ’نرک السجرد سمنان‘ در شرایط اعمال

وزن تر اندام هوایی در گیاهانی که با شوری  9دسیزیمنس

تنش شوری خصوصیات رشدی خود را بهتر حفظ کردند

بر متر آبیاری شده بودند ،مشاهده شد .گزارش شده است ،در

و تحمل آنها نسبت به تنش شوری از سایر ژنوتیپهای

شرایط تنش شوری ،میزان فتوسنتز در گیاهان بهطور

بررسیشده در این تحقیق ،بیشتر بود .این نتایج با

معنیداری کاهش می یابد که منتج به کاهش در مادهسازی و

نتایج ،)2010( Okhovatian-Ardakani et al.مطابقت

میزان رشد اندام هوایی میشود .از طرفی تأثیر تنش شوری

داشت .در این مطالعه نیز به عکسالعمل متفاوت ارقام

بر میزان کاهش در رشد ریشه معموالً کمتر از رشد ساقه می

مختلف انار نسبت به تنش شوری ،اشاره شده است.

باشد ( Ruiz-Sanchez et al., 2010; Momenpour & Imani,

.)2018; Momenpour et al., 2018

نسبت وزن تر ریشه به وزن تر اندام هوایی با اعمال تنش

جدول  .3برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و آسیبهای ظاهری
رقم

سطوح

تعداد

تعداد برگ

برگهای

برگهای

برگهای

سطح

شوری

برگ

افزایشیافته

نکروزه

ریزشیافته

سبز

برگ کل

-1

2

( )dS.m

کل

شاخه اصلی

()%

( )%

()%

( )cm

-

<5/5351

<5/5336

<5/5551

<5/5551

<5/5551

<5/5315

وشیک ترش سروان

1

199/35cd

33/55ab

5/55i

5/55f

155/55a

5/57b

وشیک ترش سروان

3

191/35cd

33/55ab

5/55i

5/55f

155/55a

5/59b

وشیک ترش سروان

5

179/35c-e

19/75ab

7/56ef

1/71e

91/35cd

6/91bc

وشیک ترش سروان

7

169/55e

9/35cd

33/99b

5/75b

75/33g

3/55e

وشیک ترش سروان

9

155/75f

3/75d

35/67a

13/97a

55/11h

1/63f

چاه افضل

1

319/35a-c

36/55a

5/55i

5/55f

155/55a

1/97a

چاه افضل

3

331/75a-c

35/3a

5/55i

5/55f

155/55a

7/51a

چاه افضل

5

319/55a-c

36/6a

3/39hi

5/55f

97/73a

7/51a

چاه افضل

7

313/55a-c

35/9ab

3/11gh

1/55ef

95/96ab

1/59a

چاه افضل

9

199/35b-d

15/9bc

5/15fg

1/13ef

93/77bc

1/57ab

نرک السجرد سمنان

1

115/75de

33/55ab

5/55i

5/55f

155/55a

6/35cd

نرک السجرد سمنان

3

113/35c-e

33/65ab

5/55i

5/55f

155/55a

6/61cd

نرک السجرد سمنان

5

157/55de

31/35ab

3/13h

5/55f

97/37a

6/39cd

نرک السجرد سمنان

7

151/55de

19/55ab

1/63e-g

1/73e

91/95cd

3/96d

نرک السجرد سمنان

9

139/65e

11/55c

15/76d

3/59cd

91/19e

3/33e

وحشی بابلسر

1

391/75ab

35/75ab

5/55i

5/55f

155/55a

6/95bc

وحشی بابلسر

3

395/75a

31/55ab

5/55i

5/55f

155/55a

6/99bc

وحشی بابلسر

5

395/55ab

19/55ab

1/93hi

5/31f

97/73a

6/77bc

وحشی بابلسر

7

351/75a-c

16/55bc

9/36e

3/56de

99/73d

3/56de

وحشی بابلسر

9

315/35b-d

7/55cd

15/33c

3/37c

91/61f

3/35ef

Pr > F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند ،بر اساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر
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جدول  .3برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری بر تغییرات وزن اندامهای هوایی و ریشه
سطوح

وزن تر

وزن خشک

وزن تر

وزن خشک

نسبت وزن تر

شوری

اندام هوایی

اندام هوایی

ریشه

ریشه

ریشه به وزن تر

()dS.m-1

()gr

()gr

()gr

()gr

اندام هوایی

-

<5/5339

<5/5659

<5/5651

<5/5395

<5/5355

وشیک ترش سروان

1

59/57a-c

31/76bc

9/97cd

6/73b

5/17cd

وشیک ترش سروان

3

59/59a-c

33/55bc

9/73cd

6/16b

5/17cd

وشیک ترش سروان

5

53/99b-e

35/67b-d

9/15d

6/39bc

5/19bc

وشیک ترش سروان

7

65/71d-f

37/99c-e

9/76e

6/35bc

5/35bc

وشیک ترش سروان

9

39/91ef

35/99de

9/53e

6/11c

5/33ab

چاه افضل

1

15/61ab

36/33a

13/19a

1/11a

5/33ab

چاه افضل

3

15/15a

36/31a

13/13a

1/91a

5/33ab

چاه افضل

5

59/11ab

36/55a

13/91a

1/55a

5/33ab

چاه افضل

7

57/63a-c

33/35ab

13/55ab

1/37a

5/33a

چاه افضل

9

55/15a-d

33/13a-c

13/66ab

1/33a

5/33a

نرک السجرد سمنان

1

67/59c-f

35/33de

9/56e

6/35bc

5/19bc

نرک السجرد سمنان

3

61/95c-f

35/19de

9/15e

6/31bc

5/19bc

نرک السجرد سمنان

5

66/99d-f

36/13de

9/31e

6/36bc

5/19bc

نرک السجرد سمنان

7

63/11ef

33/93e

9/55ef

6/11c

5/19bc

نرک السجرد سمنان

9

39/75f

33/97e

7/77ef

6/56c

5/35bc

وحشی بابلسر

1

51/16b-e

37/93b-e

9/55ef

3/99cd

5/15c

وحشی بابلسر

3

51/31b-e

37/96b-e

7/97ef

3/93cd

5/15c

وحشی بابلسر

5

69/93c-f

37/55b-e

7/55f

3/95d

5/11c

وحشی بابلسر

7

63/73ef

35/31de

7/33f

3/17d

5/17cd

وحشی بابلسر

9

37/15f

33/16e

1/19g

3/59d

5/19bc

رقم

Pr > F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند ،بر اساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر

 .2 .3اثر برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات

دارند.

محتوی رطوبت نسبی برگها با اعمال تنش شوری

فیزیولوژیک اندازهگیری شده

بهطور معنیداری کاهش یافت .محتوی رطوبت نسبی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،برهمکنش شوری

برگها از  95 /73درصد در برگهای گیاهان شاهد

و ژنوتیپ بر شاخص کلروفیل ،محتوی کروفیل  b ،aو

ژنوتیپ ’چاه افضل‘ تا  67/57درصد در برگهای ژنوتیپ

کل ،درصد نشت یونی نسبی و درصد رطوبت نسبی برگ

’وشیک ترش سروان ‘ که با شوری  9دسیزیمنس بر متر

در سطح احتمال  1درصد ،معنیدار بود (جدول .)9

تیمار شده بودند ،کاهش یافت .در مجموع ،بیشترین
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میزان کاهش در محتوی رطوبت نسبی بهترتیب در

بابلسر‘ در سطوح شوری  7 ،5و  9دسیزیمنس بر متر و

ژنوتیپهای ’وشیک ترش سروان‘ ’ ،وحشی بابلسر‘ و

محتوی کلروفیل  aو شاخص کلروفیل در ژنوتیپهای

’نرک السجرد سمنان‘ مشاهده شد .ژنوتیپ ’چاه افضل‘

’نرک السجرد سمنان‘ و ’وحشی بابلسر‘ در سطوح

کمترین میزان کاهش در محتوی رطوبت نسبی برگ را

شوری  7و  9دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد

Shibili et al.

معنیدار بود .در ژنوتیپ ’چاه افضل‘ محتوی کلروفیل  aو

( )2003و )2004( Massai et al.مطابقت داشت .شوری

کلروفیل کل تنها در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر

از طریق انباشت تدریجی یونهای سدیم باعث کاهش

بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافته بود.

محتوای نسبی آب و پتانسیل اسمزی شیره یاختهای برگ

نتایج حاصل از این بخش با نتایج ،(2016) Ebrahim

در حالت آماس کامل میشود.

مطابقت داشت .هموستازی یونی در محیطهای تحت

نشان داد .نتایج بهدستآمده با نتایج

بر اساس نتایج بهدستآمده ،درصد نشت یونی نسبی

تنش شوری ،دلیل فزونی سدیم و کلر بهعنوان یونهای

در برگهای تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده ،با افزایش

سمیتزا و حاللیت شدید آنها در آب ،جذب سریع و

غلظت نمک ،افزایش یافت .میزان افزایش درصد نشت

انتقال آنها با جریان تعرق است که باعث بازدارندگی از

یونی نسبی در بین ژنوتیپهای بررسیشده با یکدیگر

رشد و فتوسنتز و سایر فرآیندهای گیاهی میشود.

اختالف معنیداری را نشان داد .بیشترین درصد نشت

همچنین ،میتوان کاهش کلروفیل و بهطورکلی فتوسنتز را

یونی نسبی در برگهای ژنوتیپ ’وشیک ترش سروان ‘ و

به کمبود یون پتاسیم در سلو لهای برگ فتوسنتزکننده

تحت تیمار  9دسیزیمنس بر متر ( 11/35درصد)،

نسبت داد ( .)Guo & Tang, 1999در اثر تنش شوری،

مشاهده شد .درصد نشت یونی نسبی در برگهای ژنوتیپ

میزان کلروفیل کاهش مییابد که دلیل آن فعالیت بیشتر

’وشیک ترش سروان ‘ در سطوح شوری  7 ،5و 9

آنزیم کلروفیالز گزارش شده است .برخی تنظیمکنندههای

دسیزیمنس بر متر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان


رشد مانند اسید آبسیزیک و اتیلن موجب تحریک این

شاهد افزایش یافته بود درحالیکه در سایر ژنوتیپهای

آنزیم میشوند و در اثر تنش غلظت این مواد افزایش

مطالعهشده میزان افزایش در محتوی نشت یونی نسبی

مییابد (


برگها در سطوح  7و  9دسیزیمنس بر متر نسبت به

.)2008

Mahajan & Tuteja, 2005; Munns & Tester,

گیاهان شاهد معنیدار نبود (جدول .)9
 .3 .3اثر برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت عناصر

همانطورکه از جدول  9مشاهده میشود ،محتوی
کلروفیل  b ،aو کل و شاخص کلروفیل ،در برگهای

غذایی

ژنوتیپهای مطالعهشده ،با افزایش سطوح شوری کاهش

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،برهمکنش شوری

یافت .محتوی کلروفیل  ،aکلروفیل کل و شاخص

و ژنوتیپ بر درصد سدیم ،پتاسیم ،کلر و نسبت سدیم به

کلروفیل در ژنوتیپ ’وشیک ترش سروان ‘ با افزایش

پتاسیم برگ در سطح احتمال  1درصد ،معنیدار بود

سطح شوری به  5دسیزیمنس بر متر و باالتر از آن بهطور

(جدول  .)9نتایج حاصل ار مقایسه میانگین دادهها نشان

معنیداری نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافت درحالیکه

داد که در تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده ،با افزایش

کاهش در محتوی کلروفیل کل در ژنوتیپ ’وحشی

غلظت شوری ،مقدار سدیم برگ بهطور معنیداری
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افزایش یافت .بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین

در برگهای آنها کاهش یافت .افزایش محتوی پتاسیم در

غلظت سدیم در برگهای ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘

برگهای ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘ نسبت به گیاهان

و در تیمار شوری  9دسیزیمنس بر متر ،مشاهده شد.

شاهد معنیدار نبود .این نتایج نشان میدهد که ژنوتیپ

غلظت سدیم در برگهای ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘

’چاه افضل‘ و پس از آن ،ژنوتیپ ’نرک السجرد سمنان‘

در تیمارهای شوری  7و  9دسیزیمنس بر متر بهطور

از طریق افزایش مقدار پتاسیم در سطوح باالتر شوری

معنیداری از سایر ژنوتیپهای مطالعهشده بیشتر بود.

میتوانند با اثرات منفی و مخرب سدیم مقابله کند

مقدار سدیم در برگهای ژنوتیپهای ’وشیک ترش

(جدول .)9این نتایج با نتایج حاصل از بررسی صفات

سراوان‘’ ،وحشی بابلسر‘’ ،نرک السجرد سمنان‘ و ’چاه

مورفولوژیک نیز مطابقت داشت .ژنوتیپ ’چاه افضل‘ که

افضل‘ در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر بهترتیب

بیشترین تجمع پتاسیم در برگ را داشت ،کمترین درصد

( 1/35 ،3/19 ،3/73و  5/95درصد) ،بود .این نتایج با

نکروزهشدگی و ریزش برگ را نیز دارا بود بهطوریکه در

نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک گیاهان

پایان آزمایش در این ژنوتیپ  93/77درصد از برگها

مطابقت داشت .ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘ که

سبز بودند (جدول  .)9گزارش شده است که پتاسیم در

بیشترین تجمع سدیم در برگ را داشت ،بیشترین درصد

حفظ تعادل اسمزی ،باز و بسته شدن روزنهها مؤثر

نکروزهشدگی و ریزش برگ را نیز دارا بود بهطوریکه در

میباشد و اثرات مخرب سدیم را کاهش میدهد


پایان آزمایش در این ژنوتیپ تنها  55/11درصد از برگها

( .)Szczerba et al., 2008; Szczerba et al., 2009پتاسیم

سبز بودند (جدول  .)9در پژوهشها انجامشده روی

عالوه بر ایفای نقش اساسی در متابولیسمهای حیاتی ،در

گیاهان مختلف تحت شرایط تنش شوری نشان داده شده

شرایط تنش شوری بسیار با اهمیت جلوه میکند بهنحوی

است که سدیم ،باعث عدم تعادل اسمزی ،تخریب

که مدیریت کارآمد پتاسیم در مقابل سدیم در گیاه در

غشاهای سلولی ،کاهش رشد ،جلوگیری از تقسیم و

بقای آن در شرایط شوری اساسی است (

بزرگشدن سلولها میشود (

& Karimi

 .)Hasanpour, 2014برخی گیاهان توانایی این را دارند

;Szczerba et al., 2008

که سیتوپالسم سلولهای خود را از کاهش شدید مقادیر

.)Szczerba et al., 2009
بر اساس نتایج بهدستآمده ،ژنوتیپهای مطالعهشده،

پتاسیم محافظت کرده و از واکوئلها بهعنوان مخزنی برای

پاسخهای متفاوتی در پاسخ به تنش شوری از خود نشان

بافرکردن یون پتاسیم بهره ببرند .در همین رابطه گیاهان

دادند .با افزایش شوری ،غلظت پتاسیم در برگهای

متحمل توانایی آن را دارند که مقادیر پتاسیم سیتوسولی

ژنوتیپ ’چاه افضل‘ تا سطح شوری  9دسیزیمنس بر

خود را در حضور کلرید سدیم بهتر حفظ نمایند ( Karimi

متر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد افزایش نشان

.)& Hasanpour, 2014

داد درحالیکه در برگهای ژنوتیپ ’نرک السجرد سمنان‘

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

تا سطح شوری  7دسیزیمنس بر متر و در برگهای

برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر نسبت سدیم به پتاسیم

ژنوتیپ ’وحشی بابلسر‘ تا سطح شوری  5دسیزیمنس

برگ معنیدار شد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در تمامی

بر متر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد افزایش

ژنوتیپهای مطالعهشده ،با افزایش غلظت شوری ،نسبت

نشان داد و سپس با افزایش بیشتر شوری ،مقدار پتاسیم

سدیم به پتاسیم در برگ افزایش یافت ولی مقدار افزایش
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آن در بین ژنوتیپهای بررسیشده با یکدیگر اختالف

دسیزیمنس بر متر ،و در ژنوتیپ ’وشیک ترش سراوان‘


داشت .افزایش نسبت سدیم به پتاسیم در برگهای

در سطوح شوری  7 ،5و  9دسیزیمنس بر متر نسبت به

ژنوتیپ ’چاه افضل‘ در هیچ یک از سطوح شوری نسبت

گیاهان شاهد ،معنیدار بود .در مجموع ،بیشترین نسبت

به گیاهان شاهد ،معنیدار نبود درحالیکه در ژنوتیپ ’نرک

سدیم به پتاسیم در برگهای ژنوتیپ ’وشیک ترش

السجرد سمنان‘ در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر ،در

سراوان‘ و در سطح شوری  9دسیزیمنس بر متر ()1/97

ژنوتیپ ’وحشی بابلسر‘ در سطوح شوری  7و 9

مشاهده شد (جدول .)9

جدول  .8برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری بر تغییرات برخی از صفات فیزیولوژیک
سطوح
رقم

شوری
-1

( )dS.m

شاخص

کلروفیل

a

کلروفیل

b

کلروفیل کل

کلروفیل

()mg.g-1

()mg.g-1

()mg.g-1

محتوی

محتوی

رطوبت نسبی

نشت یونی

()%

()%

-

<5/5551

<5/5551

<5/5551

<5/5551

<5/5551

<5/5551

وشیک ترش سروان

1

33/57bc

5/79e

5/19c-e

5/97gh

99/53ab

17/37h

وشیک ترش سروان

3

35/15cd

5/73ef

5/19c-e

5/93h

99/95ab

19/33h

وشیک ترش سروان

5

17/13ef

5/17g

5/17de

5/96i

79/55cd

36/75de

وشیک ترش سروان

7

16/75fg

5/51h

5/13g

5/19j

11/93e

35/63b

وشیک ترش سروان

9

9/15h

5/63i

5/57h

5/69k

67/57f

11/35a

چاه افضل

1

35/15a

5/93a

5/36a

1/17ab

95/73a

17/97h

چاه افضل

3

35/93a

5/96a

5/35a

1/19a

95/51a

17/95h

چاه افضل

5

36/39ab

5/93a

5/33ab

1/15a-c

99/13ab

19/15h

چاه افضل

7

31/93bc

5/95ab

5/33ab

1/13b-d

91/56a-c

31/93fg

چاه افضل

9

19/75c-e

5/95c

5/19c-e

1/53f

93/13cd

35/35d

نرک السجرد سمنان

1

35/39a

5/93a

5/35cd

1/13b-d

99/75ab

19/37f-h

نرک السجرد سمنان

3

35/55a

5/91a

5/35cd

1/11cd

95/55a

19/35gh

نرک السجرد سمنان

5

33/99ab

5/95ab

5/19c-e

1/59de

91/13a-c

31/65fg

نرک السجرد سمنان

7

31/95bc

5/91bc

5/11ef

1/53fg

93/55cd

35/35d

نرک السجرد سمنان

9

19/59de

5/95de

5/16fg

5/96h

79/73d

35/37c

وحشی بابلسر

1

33/19bc

5/95c

5/19c-e

1/56ef

99/35ab

19/15f-h

وحشی بابلسر

3

33/15bc

5/96cd

5/19c-e

1/53f

91/36a-c

19/65f-h

وحشی بابلسر

5

31/73bc

5/95cd

5/17de

5/97gh

95/55bc

33/35ef

وحشی بابلسر

7

17/73e

5/75fg

5/13g

5/93i

79/79d

39/99c

وحشی بابلسر

9

13/75g

5/51h

5/59h

5/15j

73/39de

39/55b

Pr > F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند ،بر اساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیداری با یکدیگر
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دارند.

فاطمه احمدی ،علی مومنپور ،مریم دهستانی اردکانی ،جالل غالمنژاد

جدول  .9برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری بر تغییرات درصد سدیم ،پتاسیم و کلر
سطوح شوری

سدیم

پتاسیم

کلر

نسبت سدیم

()mg.g-1

()%

()%

()%

به پتاسیم

-

<5/5551

<5/5551

<5/5551

<5/5551

وشیک ترش سروان

1

5/17k

5/13h-j

5/35d-h

5/37ef

وشیک ترش سروان

3

5/31jk

5/17g-j

5/55d

5/39ef

وشیک ترش سروان

5

5/13g

5/75f-i

5/95c

5/96d

وشیک ترش سروان

7

1/61c

5/55jk

1/65b

3/15b

وشیک ترش سروان

9

3/73a

5/39k

1/73a

1/97a

چاه افضل

1

5/11k

5/15ij

5/37f-h

5/35ef

چاه افضل

3

5/17k

5/71f-j

5/39e-h

5/36ef

چاه افضل

5

5/37i-k

1/13bc

5/33e-h

5/31ef

چاه افضل

7

5/67h

1/36ab

5/65d-f

5/35ef

چاه افضل

9

5/95e

1/39a

5/69de

5/15de

نرک السجرد سمنان

1

5/15k

5/93fg

5/15h

5/19f

نرک السجرد سمنان

3

5/33jk

1/56c-e

5/19gh

5/33ef

نرک السجرد سمنان

5

5/36i-k

1/37ab

5/36f-h

5/37ef

نرک السجرد سمنان

7

5/73f

1/39ab

5/63d-f

5/55d-f

نرک السجرد سمنان

9

1/35d

1/55cd

5/55d

1/39c

وحشی بابلسر

1

5/31k

5/91f-h

5/17gh

5/31ef

وحشی بابلسر

3

5/33i-k

5/99d-f

5/35f-h

5/37ef

وحشی بابلسر

5

5/11g

1/39ab

5/37d-g

5/69d-f

وحشی بابلسر

7

1/33d

5/91e-g

5/56d

1/56c

وحشی بابلسر

9

3/19b

5/79f-i

5/97c

3/79b

رقم
Pr > F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند ،بر اساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیداری با یکدیگر

دارند.

کاهش جذب پتاسیم در نتیجه افزایش سدیم ،فرآیندی

سدیم نه تنها در جذب پتاسیم توسط ریشه اختالل ایجاد

ندارد.

میکند ،بلکه غشای سلولهای ریشه و خاصیت انتخابی آن

مقادیر زیاد سدیم در محیط ریشه عالوه بر اینکه در جذب

را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (.)Munns & Tester, 2008

پتاسیم مداخله میکند ،بر عمل غشای ریشه نیز مؤثر بوده و

در این تحقیق ،افزایش نسبت سدیم به پتاسیم در برگهای

حساسیت گیاه را تغییر میدهد ( .)Munns, 2002حفظ سطح

ژنوتیپ ’چاه افضل‘ از طریق ممانعت در جذب سدیم توسط

کافی پتاسیم و بقای گیاه در محیطهای شور ضروری است.

ریشهها و انتقال آن به اندامهای هوایی از یک سو و توانایی

برجستهترین عنصر حلشونده برای پایین نگهداشتن

پتاسیم،

در افزایش جذب پتاسیم توسط ریشهها و انتقال آن به برگها

پتانسیل اسمزی سلولهای ریشه و پیشنیاز برای تورژسانس

در هیچیک از سطوح شوری نسبت به گیاهان شاهد،

سلولهاست .تحت شرایط شور و قلیا ،زیاد بودن غلظت

معنیدار نبود (جدول .)9

رقابتی است و ارتباطی به نوع نمک غالب در خاک
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پاسخ برخی از ژنوتیبهای انتخابی انار ( )Punica granatumبه شوری آب آبیاری

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در

شوری را نداشته است اما سایر ژنوتیپها توانستند این

تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده ،با افزایش غلظت شوری،

مقدار از شوری را تحمل نمایند .در سطح شوری 7

مقدار کلر ،افزایش یافت ولی مقدار افزایش و تجمع کلر

دسیزیمنس بر متر ،بیشترین و کمترین درصد برگهای


در برگ ژنوتیپهای موردمطالعه با یکدیگر اختالف معنی

سبز ( 95/96و  ،)75/33تعداد برگ کل ( 313/55و

داری داشت .بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین

 ،)169/55درصد رطوبت نسبی ( 96/56و ،)11/93

غلظت کلر در تمامی ژنوتیپهای مطالعهشده ،در سطح

کلروفیل کل ( 1/15و  ،)5/19درصد پتاسیم ( 1/36و

شوری  9دسیزیمنس بر متر مشاهده شد .مقدار کلر در

 ،)5/55و کمترین و بیشترین درصد برگهای نکروزه

برگهای ژنوتیپهای ’وشیک ترش سراوان‘’ ،وحشی

( 3/11و  ،)33/99درصد برگهای ریزشیافته ( 1/55و

بابلسر‘’ ،نرک السجرد سمنان‘ و ’چاه افضل‘ در سطح

 ،)5/75درصد نشت یونی ( 31/93و  ،)35/63درصد

شوری  9دسیزیمنس بر متر بهترتیب (5/55 ،5/97 ،1/73

سدیم ( 5/67و  ،)1/61درصد کلر ( 5/6و  )1/65و نسبت

و  5/69درصد) ،بود .این نتایج با نتایج حاصل از بررسی

سدیم به پتاسیم ( 5/35و  )3/15به ترتیب در ژنوتیپهای

صفات مورفولوژک و فیزیولوژیک مطابقت داشت .اختالل

ژنوتیپهای ’چاه افضل‘ و ’وشیک ترش سراوان‘ مشاهده

در رشد و فتوسنتز تا حد زیادی به تجمع کلر در برگها

شدند .در این پژوهش در مجموع ،ژنوتیپ ’چاه افضل‘

مربوط است .تحمل به شوری به میزان جذب و انتقال

بهعنوان متحملترین ژنوتیپ به تنش شوری انتخاب شد.

یونها از ریشه به شاخه بستگی دارد .گیاهانی قابلیت

این ژنوتیپ توانست از طریق حفظ خصوصیات رشدی خود

بیشتری برای دفع کنندگی یونهای سدیم و کلر دارند،

و افزایش جذب پتاسیم در مقابل سدیم ،بهخوبی شوری تا 7

این عناصر را بیشتر در بافت ریشه خود ذخیره میکنند

دسیزیمنس بر متر را تحمل نماید .پس از این ژنوتیپ،

(.)Momenpour et al., 2018

ژنوتیپ ’نرک السجرد سمنان‘ تحمل خوبی به شوری از
خود نشان داد .در نقطه مقابل ،ژنوتیپ ’وشیک ترش

 .4نتیجهگیری کلی

سراوان‘ بهعنوان حساسترین ژنوتیپ به شوری شناسایی

نتایج نشان داد که نوع ژنوتیپ و سطح شوری بر تغییرات

شد .در مجموع و با توجه به نتایج این تحقیق ،ژنوتیپهای

صفات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و غلظت عناصر غذایی

’چاه افضل‘ و ’نرک السجرد سمنان‘ جهت انجام آزمایشها

مؤثر است .در تمامی ژنوتیپهای موردمطالعه ،میزان

و مطالعات تکمیلی و کاشت بهعنوان پایه در ایستگاه ’چاه

تغییرات در صفات اندازهگیریشده در سطح شوری 3

افضل‘ مرکز ملی پژوهشها شوری انتخاب شدند.

دسیزیمنس بر متر نسبت به گیاهان شاهد ( 1دسیزیمنس
بر متر) معنیدار نبود که نشان میدهد تمامی ژنوتیپهای
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