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 چکیده

بین  تعادل عدم اسمزی، فشار افزایش با شوری را محدود می کند. شوری یک تنش محیطی است که رشد و تکامل گیاهان

دو رقم  در این پژوهش برای بررسی تحمل به شوری، .کند محدود می را گیاه رشد ویژه، عناصر برخی سمیت و غذایی عناصر

در قالب  1،1،،1،،1،،7،1در مرحله گیاهچه ای در پنج سطح شوری شامل   Early orbanaو king stonگوجه فرنگی 

نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک موجب کاهش پتاسیم و  طرح کامل تصادفی و در سه تکرارمورد ارزیابی قرار گرفتند.

همچنین نشان داد که اثر شوری بر روی توازن  ولی محتوای سدیم و کلر افزایش یافت. نیترات اندام هوایی و ریشه می شود.

 مطالعه، موردارقام  میان در که رسید نتیجه این به توان می ها یون تجمع به مربوط نتایج به توجه با یون ها معنی دار است.

 .باشد می تر ضعیف Early orbana عملکرد و دارد شوری تنش تحت بهتری عملکرد King stonرقم 

 
 گوجه فرنگی،شوری،یون،تحمل کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

را به مبحث شوری  همچنین کمبود منابع آب شیرین توجه زیادی ن آن،وسعت زیاد زمین های شور و افزایش روز افزو

شوری عبارت است از حضور بیش از اندازه نمک های قابل حل و عناصر معدنی در محلول آب و خاک . (71)معطوف کرده است

. ( 7)برو می شودمحلول خاک با اشکال روباشد که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه  شده و گیاه در جذب آب کافی از 

شناسایی تحمل  غلبه بر مشکالت شوری،یکی از راه های  اکثر مشکالت شوری در گیاهان عالی در اثر ازیاد کلرید سدیم است.

باشند، بقاء و رشد به های تک ظرفیتی موجود در خاک شور میسدیم و کلر، معموال بیشترین یون شوری گیاهان زراعی است.

.تفاوت در تجمع یون ها در بافت های  ها بستگی دارد،راری مجددو سریع توازن یونی و اسمزی سلولتوانایی گیاه برای برق

گوجه  گیاه  (. 1)ریشه و ساقه از جمله مواردی است که به وفور در واریته های متحمل و حساس به شوری گزارش شده است

 لیکوپرسیکوم ازجنس ها،ای  دولپه راسته از گلدار، یعال گیاهان از فرنگی گوجه. است بادمجانیان تیره به متعلق فرنگی

(Lycopersicom) اسکولنتوم گونه و (esculentum) نسبتا که است جهانی محصوالت از یکی فرنگی (. گوجه،باشد) می 

به . در این راستا آنچه مورد نیاز است کشف رقم هایی است که در دو انتهای حداکثر و حداقل تحمل است مقاوم به شوری

 شوری قرار دارند.

 

 مواد  و روش ها

 (Lycopersicon esculentum Mill)فرنگی گوجه شیمیایی ترکیب و رشد ویژگی بر شوری اثر بررسی منظور به

 استفاده با ادهی، هو تسهیل به منظور. شد انجام تکرار سه با3×3  تصادفی کامل طرح قالب فاکتوریل در صورت به آزمایشی

بذر را ضد عفونی کرده و بر روی تور  1،از هر رقم حدود . شد تأمین غذایی محلول ی حاو های درون ظرف هوای هوا، پمپ از
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درجه و در محلولی حاوی آب و کمی سولفات کلسیم در یک محیط  2،جازه داده تا در دمای ا و پالستیکی قرار می دهیم

خروج ریشه چه آن را به نور منتقل کرده و وقتی برگ  بعد از تاریک خیس بخورند تا هنگامی که ریشه چه ها خارج شوند.

تیمار  2روز دوره رشد، 42بعد از  گیاهان را به گلدان هایی حاوی محلول هوگلند انتقال می دهیم.، های اولیه تشکیل شدند

 )شوک شوری تنش دایجا از جلوگیری منظور به هفته اعمال می کنیم. ،رابه مدت  NaClمیلی موالر 1،1،،1،،1،،7،1

 نظر مورد غلظت به رسیدن تا غذایی محلول به تدریجی صورت به شوری تیمارهای فرنگی، گوجه های دانهال بر اسمزی(

  .شد افزوده

 تهیه عصاره برای اندازه گیری عناصر
 های مختلف به طور جداگانه از کلیه تیمارها توزینی بخشمیلی گرم از ماده خشک پودر شده 711برای این منظور، 

 7ها به مدت میلی لیتر آب مقطر اضافه شد. این لوله 71ها های آزمایش ریخته شد. سپس به هر یک از لولهگردید و در لوله

 g2111دقیقه در دور  1،ساعت در بن ماری جوشان حرارت داده شدند. پس از خنک شدن در هوای اتاق، به مدت 

میلی لیتر رسانیده شد. این  71دید منتقل و دوباره با آب مقطر به حجم ی آزمایش جسانتریفیوژ شدند. محلول رویی به لوله

(. اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم توسط ،گیری عناصر مورد استفاده قرار گرفت)ی خام برای اندازهمحلول به عنوان عصاره

 Corning)مدل  Chloride Analyzerانجام شد. میزان کلر با با استفاده از دستگاه  412دستگاه فلیم فتومتر مدل فاطر 

 (.4ری شد)( و میزان نیترات با استفاده از روش سالیسیلیک سولفوریک اسید اندازه گی926

 آماری آنالیز
 در تیمارها گروهبندی و SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه.آمد بدست تکرار سه در میانگین مقادیر

 .شد انجام Tukey ای دامنه چند آزمون با و( P<0.05) احتمال سطح

 

 نتایج و بحث

 اثر شوری بر میزان سدیم در اندام هوایی و ریشه

 ( افزایش یافت.P<0.05نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری، محتوای سدیم اندام هوایی به صورت معنی داری )

سدیم مربوط به شاهد است و حداکثر آن  مربوط به تیمار  حداقل مقدار افزایش سدیم مربوط به کینگ استون است،بیشترین 

 است.  1،

 
،  1،، 1،، 1( در سطوح مختلف شوری )  VF) کینگ استون و ارلی اوربانا محتوای سدیم اندام هوایی و ریشه در دو رقم گوجه فرنگی) -7شکل

 ( را نشان می دهد. P<0.05ر ) انحراف معیا ±تکرار  ،میلی موالر سدیم کلرید (. نتایج میانگین  7،1و  1،

 افزایش آن نتیجه آیدکه می عمل به ممانعت گیاهی بافت در پتاسیم همانند غذایی عناصر جذب سدیم، زیاد مقادیر در

 سلول فرایندهای در پتاسیم یون با آن رقابت سر بر عمدتا سدیم یون متابولیکی سمیت(. 2)باشد می پتاسیم به سدیم نسبت

Naباالی غلظت نتیجه  در شود آن جایگزین تواند نمی سدیم و شود می فعال پتاسیم توسط آنزیم 1، زا بیش. باشد می
+
 با   
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Na باالی نسبت
+
/Cl

حمل به شوری در های متدر نتیجه واریته (.،)کنند می مختل سلول در را آنزیمی مختلف فرایندهای -

K های حساس، نسبت مقایسه با واریته
+
/Na

 باالتری دارند.+

 اثر شوری بر محتوای پتاسیم اندام هوایی و ریشه

ریشه مربوط به  بیشترین مقدار کاهش پتاسیم بر اساس نتایج با افزایش شوری میزان پتاسیم اندام هوایی کاهش پیدا کرد.

یم سهمچنین بیشترین مقدار کاهش پتا و اثر متقابل ژنوتیپ و نمک معنی دار است. مکن اثر ژنوتیپ، کینگ استون است.

 معنا دار هست. 1،و  1اختالف بین تیمارهای  اندام هوایی مربوط به کینگ استون است.
  

 
 ، 1،، 1،، 1)  شوری مختلف سطوح در(  VF)  اوربانا ارلی و استون کینگ)فرنگی گوجه رقم دو در ریشه و هوایی اندام پتاسیم محتوای -،شکل

 .دهد می نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار ، میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 7،1 و 1،

 

 و رشد برای ضروری عنصر پتاسیم چون. است سلول اسمزی فشار ایجاد در مهم جز و گیاهی سلول اصلی کاتیون پتاسیم

 شوری نشت شرایط تحت. باشند داشته پتاسیم از مناسبی ی تغذیه باید گیاهان ی همه شود می محسوب گیاه متابولیسم

 بیش سدیم غلظت که هایی محیط در.  دارند می نگه خود سیتوسل در را سدیم کمتر مقادیر و پتاسیم زیادی مقادیر گیاهان

 (.،) شود می محسوب پتاسیم گیاه ی تغذیه نیاز بهترین است پتاسیم از

 اثر شوری بر میزان کلر اندام هوایی و ریشه

و  بیشترین میزان کاهش رشد در اندام هواییافزایش پیدا کرد.  یش غلظت نمک،میزان کلر در ریشه هر دو رقم با افزا

اختالف بین تیمارهای  در هردو رقم، نمک معنی دار است. اثر نمک و اثر متقابل رقم و .مربوط به ارلی اوربانا می باشد ریشه

 معنی دار نیست. 1،و1،

 

 
 1، ، 1،، 1،، 1)  شوری مختلف سطوح در(  VF)  اوربانا ارلی و استون کینگ)فرنگی گوجه رقم دو در ریشه و هوایی اندام کلر محتوای -،شکل .

 .دهد می نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار ، میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 7،1 و
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 بافت در انرژی صرف بدون و راحتی به کلر یون و یافته کاهش غشا نفوذپذیری کلسیم، جذب کاهش با شوری شرایط در

 اندام کلر محتوای در توجهی قابل افزایش ما،ارفام  و دارد همخوانی قبلی های یافته با ما نتایج (.8)یابد می تجمع گیاه های

 .دادند نشان شاهد به نسبت ریشه و هوایی

 اثر شوری بر میزان نیترات ریشه و اندام هوایی

تحت vf یترات اندام هوایی و ریشه در هر دو رقم کینگ استون و ارلی اوربانا بر اساس نتایج به دست آمده محتوای ن

در هردو رقم وجود دارد.اثر  1،و1.در ریشه تفاوت معنی داری بین تیمار های غلظت های مختلف نمک کاهش نشان داد

-میلی موالر می 711به تیمار  کمترین محتوای نیترات اندام هوایی مربوط رقم،نمک،و اثر متقابل رقم و نمک معنی دار است.

. معموال جذب و تجمع  مشخص شد که باالترین محتوای نیترات در کینک استون دیده شد. باشد. با مقایسه میانگین ارقام

Cl
Clباشد. که این کاهش به اثرات رقابتی همراه با کاهش غلظت نیترات در ساقه و برگ می -

NO3در مقابل  -
نسبت داده  -

ی کاهش جذب یون عبارت دیگر به علت حضور یون کلر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز کاهش یافته و در نتیجهشده است. به 

 (.،یابد)نیترات، غلظت نیتروژن در اندام هوایی کاهش می
 

 
 ، 1،، 1،، 1)  شوری تلفمخ سطوح در(  VF)  اوربانا ارلی و استون کینگ)فرنگی گوجه رقم دو در ریشه و هوایی اندام نیترات محتوای -4شکل

 دهد می نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار ، میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 7،1 و 1،

 

و به اوربانا داشت کینگ استون وضعیت بهتری نسبت به ارلی  طالعه از نظر تجمع یون ها، رقممورد م در مجموع بین ارقام

 ضعیف تر می باشد.اورلی اوربانا  شوری دارد، در حالیکه عملکرد رسد عملکرد بهتری بهنظر می
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Evaluation of salt tolerance effects on balance of ions in two cultivars of tomato 

 

Laleh Alavi, Nasser Abbaspour 

 

Abstract 

Salinity is an environmental stress that limiting growth and development in plants.salinity wit 

increasing in osmotic pressure, imbalaning between nutrients and toxicity of some special elements 

،limiting the plants growth.In this study the salt tolerance of two cultivars of tomato (King Ston & 

Early orbana) in five concenteration (0, 30, 60, 90, 120 ) of salinity at seedling stage in a randomized 

design with three replication evaluated.The results showed that with increasing in salt concentration 

the potassium and nitrate content in shoot and root decrease, But sodium and chloride content 

increased. Results also showed a significant effect of salinity on ions balance. The results of this 

study, obtained for ions accumulation, showed that among the investigated genotypes, King Ston 

showed a higher capacity and function to tolerate salt stress. It also seems that Early orbana may be 

more vulnerable than King Ston genotyps under salinity stress. 
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