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 ارزیابی تاثیر شوری کلرید سدیم بروضعیت رشد دو رقم انگور آذربایجان غربی

 
 2هدیه کریمی، 1حسین یوسف زاده

 ، دانشگاه ارومیه کشاورزی گروه 1

 ، دانشگاه ارومیه علوم گیاهیگروه  6
hagh_madad114@yahoo.com 

 

 چکیده

های ازوم و بیدانه قرمز( براساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکدر این پژوهش تحمل دو رقم انگور )قزل

-ها جمعتصادفی در چهار تکرار، در سطوح مختلف شوری مورد ارزیابی قرار گرفت سه ماه بعد شروع از تیمار تنش، نتایج داده

دار بود. اما گردید. براساس نتایج بدست آمده تاثیر رقم و سطوح شوری بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی معنیآوری 

سطوح شوری در طول ساقه، وزن تر و خشک برگ، وزن × سطوح مختلف شوری تاثیری بر طول ساقه نداشت. اثر متقابل رقم

دار بود. با افزایش سطح شوری، تعداد برگ در هر برگ معنی خشک ساقه، شاخص کلروفیل، میزان قندهای محلول و دمای

دار بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، محتوای نسبی آب برگ و شاخص کلروفیل به طور معنی

ازوم قم قزلگیری شده در رکاهش یافت. اما میزان پرولین، قندهای محلول و دمای برگ افزایش یافت. تمامی صفات اندازه

ازوم از لحاظ بیشتر بود. اما میزان دمای برگ آن نسبت به رقم قرمز بیدانه کمتر بود. براساس نتایج به دست آمده، قزل

 .خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نسبت به رقم قرمز بیدانه، در مقابل سطوح مختلف شوری اعمال شده مقاوم بود

 

 وری، پرولین، محتوای نسبی آب، قندهای محلولانگور، تنش ش :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

عمادتا    هاای منااطخ خشاک مانناد ایاران     آید.در خاکشوری خاک یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاهان به حساب می

شاوری  .تعیین (1،1)یابدو با افزایش غلظت امالح افزایش میبوده .شوری خاک بر اثر تجمع امالح خاک (1،6)شوری وجود دارد

خاک از آنجایی که این امالح در روی گیاه غالبا به طور غیرمستقیم و از طریخ تاثیر بر پتانسایل اسامزی و در نتیجاه کااهش     

شناساایی، انتخااب و   دارای اهمیات فراوانای اسات.     ٬(5،3)گاذارد زده تاثیر مای ها و بذرهای جوانهجذب رطوبت بوسیله ریشه

نژادی انگور میباشادتنش   های به های شوری از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه برابر تنشاستفاده از ارقام انگور متحمل در 

شوری در بسیاری از خصوصیات مورفولوژیکی از قبیلشاخص سطح برگ، اندازه برگ و همچنین خصوصیات فیزیولوژیکی نظیر 

ولین ، تجمع قندهای محلول و جذب ماواد غاذایی   آب ، پتانسیل آب برگ ، میزان پر  میزان کلروفیل ، فتوسنتز ،محتوی نسبی

در صورت تجمع بیش از حد نمک دربافت های گیاهی و کاهش غلظت پتاسیم برگ هاا ، ایجااد مسامومیت باعا       تأثیر دارد.

تسریع پیری و در نتیجه کاهش سطح فتوسنتزی گیاه شده و علت اصلی کاهش رشد و عملکرد گیاهان در اثار تانش شاوری ،    

 سنتز استکاهش فتو

 

 مواد و روش ها

تکرار انجام  چهاراین تحقیخ در یک آزمایش گلدانیبه صورت فاکتوریل ودرقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 

جهت اعمال  شوریبیدانهقرمز( و تیمارهای  و سطح)قزل اوزوم دوفاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: رقم انگور در .گرفت
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تنشهای شوریبه صورت آبیاری گلدانها با آب  (.میلی موالر از نمک کلرور سدیم135و155، 35صفر،  سطح) چهارتنش در 

قبل از اعمال تیمارها طول شاخه ها . به مدت سه ماه روی نهال ها اعمالگردیدحاوی غلظت های مختلف نمک کلرور سدیم و 

تعداد  تعداد برگ،صفات مورفولوژیکی)ارتفاع شاخه،در انتهای دوره آزمایش . و تعداد برگها در کلیه تیمارهااندازهگیری شدند

و صفات فیزیولوژیکی شامل ه(، تعدادگره، وزن خشک برگها، وزن خشک ساقه ها، وزن خشک ریشه، قطر ساقهای جانبی شاخه

، میزاناسید آمینه پرولین، قندهای محلول و دمای برگ اندازه  (RWC)شاخص کلروفیل برگ، محتوی نسبی آب برگ

 .دگیریشدن

 

 و بحث و بررسینتایج 

درصد( بر سطح برگ، شاخص سطح برگ، سطح ویژه برگ و نسبت 1نتایج واریانس  اثر رقم و تنش شوری )در سطح 

( نشان می دهد که با افزایش شدت 2,3سطح برگ معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثرات تنش شوری )جدول 

با افزایش شدت تنش وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه کاهش یافت و اختالف  .کاهش یافتتنش، فاکتورهای نامبرده شده 

در اثر افزایش  RWCبین تیمارهای مختلف از نظر صفات یاد شده معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین هانیز بیانگر کاهش 

( بیانگر افزایش دمای 2دمای برگ )جدول مقایسه میانگین های مربوط به اثر تنش شوری بر  .شدت تنش شوری بوده است 

برگ در اثر افزایش شدت تنش شوری بود. اثر رقم بر شاخص کلروفیل بیشترین مقدار شاخص کلروفیل برگ مربوط به رقم 

(. در مقایسه میانگین های مربوط به اثر رقم بر بررسی اثرات متقابل رقم و میزان تنش نشان داد 1قزل اوزوم بوده است )جدول

میزان پرولین بیشترین مقدار  .ه بیشترین مقدار قندهای محلول در رقم بیدانه قرمز در باالترین سطح تنش شوری استک

با افزایش شوری خاک و باال رفتن فشار اسمزی هر چند هم که آب به قدر کافی در محیط . مربوط به رقم قزل اوزوم بوده است

هش می یابد. در حقیقت قسمتی از کاهش مربوط به تعداد و سطح برگ به ریشه وجود داشته باشد جذب آن توسط گیاه کا

خصوص در تیمار تنش شدید از مرگ و ریزش برگهای پایینی گیاه ناشی شده است. به دنبال کاهش سطح برگ، جذب نور کم 

فرآیندهای  شده و ظرفیت کل فتوسنتزی گیاه کاهش می یابد. تنش شوری باع  ایجاد تغییرات هورمونی و تغییر در

متابولیکی گیاه نظیر کاهش در متابولیسم کربوهیدراتها و کاهش در فتوسنتز شده و با ارسال پیامهای هورمونی از ریشه به 

شاخه ها و کاهش توانایی جذب آب توسط گیاه به سرعت باع  کاهش سرعت رشد و کاهش شاخه دهی گیاه می شود .  

های سدیم، کلر، منیزیم و مربوط به باال بودن فشار اسمزی ناشی از حضور یون های شورکاهش رشد و نمو گیاهان در خاک

های در شرایط تنش بین اندام(2،7)شودها بوده که نهایتا  منجر به کاهش قابلیت استفاده آب موجود برای گیاه میسولفات

تنظیم اسمزی از (3،5)گذاردها تاثیر میآید و روی این اندامهوایی و ریشه برای جذب مواد فتوسنتزی رقابت به وجود می

باشد و در شرایط کمبود آب ناشی از هر گونه تنش، پتانسیل اسمزی کاهش یافته و در نتیجه عالیم پاسخ به تنش اسمزی می

با افزایش سطح شوری (2،15)باشدشود. این پدیده پاسخ غیرفعال در مقابل تنش میها کمتر میمحتوای نسبی آب در برگ

ها به دلیل تنش کمبود آب ناشی از شوری و در ضمنسنتز اسیدآبسیزیک شدن روزنهها افزایش یافت. بستهن دمای برگمیزا

های مزوفیلی نیز موجب افزایش سنتز . همچنین پسابیدگی سلول(15،11،16)باشدها میدر ریشه و ارسال آن به روزنه

ای سبب افزایش دمای برگ گردد. در اثر این پدیده، کاهش هدایت روزنههای روزنه میاسیدآبسیسیک و انتقال آن به سلول

با افزایش سطوح شوری میزان (5،15)کنندها با انجام عمل تعرق، حرارت بیش از حد را از خود دور میگردد. زیرا برگمی

های محیطی به ویژه ان تنشهای ارقام انگور مورد آزمایش افزایش یافت. طبخ اظهار پژوهشگرتجمع قندهای محلول در برگ

تنش  در(11،13)شودها میتنش شوری و خشکی موجب افزایش قندهای محلول نظیر ساکارز، گلوکز و فروکتوز در برگ

دیگر کاهش کلروفیل به  گردد. علتلیگاز برای تبدیل گلوتامین به پرولین فعال میشوری و یا خشکی فعالیت آنزیم گلوتامات

های سیتوپالسمی، نقش عمده . پرولین در حفظ فشار اسمزی و آنزیم(15،16)باشدسنتز پرولین می دلیل صرف نیتروژن در
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با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص (.5،12)شودهای آزاد، مانع آسیب رسیدن به غشاء سلولی میدارد و با حذف رادیکال

های رشد نظیر طول ساقه، تعداد باشد. زیرا اکثر شاخصز میتر از رقم بیدانه قرمازوم نسبت به شوری مقاومگردید که رقم قزل

ازوم بیشتر از انگور بیدانه قرمز بود. و سطح برگ بیشتر، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه از جمله صفاتی بودند که در انگور قزل

بود. در خصوص تجمع  ازومهای دیگر مقاومت رقم قزلها از مکانیسمهمچنین محتوای نسبی آب بیشتر و دمای کمتر برگ

ازوم از مکانیسم تجمع رسد که رقم قزلترکیبات اسمزی از قبیل پرولین و قندهای محلول در برگ در شرایط تنش، به نظر می

پرولین و قندهای محلول برای غلبه بر تنش شوری استفاده کرده باشد اما رقم بیدانه قرمز به دلیل انباشت کمتر پرولین و 

ازوم استفاده نماید. تولید ترکیبات اسمزی، از نظر وانسته است که از این مکانیسم به اندازه رقم قزلقندهای محلول نت

توانست برای تامین رشد مورد استفاده متابولیکی برای گیاه پر هزینه است. زیرا این پدیده مقدار قابل توجهی از کربن را که می

باشد زیرا به حفظ فشار های اسمزی میان یک سازگاری مهم اجتناب از تنشتنظیم اسمزی به عنو کند.قرار بگیرد، مصرف می

بتائین، پرولین، مانیتول و فروکتوزان  ،هایی مانند گالیسین( و به واسطه تجمع متابولیت1کند)تورمی و حجم سلول کمک می

اهان اجازه میدهند قادر به ها(تحت شرایط تنش شوری به گی(.تجمع ترکیبات فعال اسمزی)اسمولیت5،15شود)حاصل می

های های عادی متابولیکی گیاه به عنوان متابولیتها به دلیل عدم مداخله در واکنشاین متابولیت .(5،1ادامه رشد باشند)

 (.16،11یابند)شوند و در گیاهان مقاوم به تنش به طور طبیعی تجمع میسازگار شناخته می

-باشند و ازهای باال برای سلولهای گیاهی سمی نمیولی پایین بوده و در غلظتهای سازگار، دارای وزن مولکمتابولیت 

(.تجمع این 3گویند)های اسمزینیز میشوند به آنها حفاظت کنندهها میکه این ترکیبات مانع ازدسترفتن آب سلولآنجایی

آب گیاه و با کمک به جذب بیشتر آب از ترکیبات در گیاهان باع  تنظیم اسمزی در داخل گیاه شده و با جلوگیری از کاهش 

-ساختارها محافظت از زیر(. درضمن این ترکیبات در حفظ ساختمان پروتئین13خاک در حفظ فتوسنتز و رشد گیاه موثرند)

های سلولیو تأمین انرژی و کربن موردنیاز گیاه نقش مهمی دارند. نقش اساسی آنها تنظیم حفاظت از غشا ،های سلولی

ها و محافظت از زدایی از سلولسلولی، سم pHتنظیم ، ذخیره نیتروژنی ،هاهای داخل سلولفاظت از ماکرومولکولح ،اسمزی

 .(1باشد)های آزاد میسلول در مقابل رادیکال

 
 گیری شده در دو رقم انگور تحت تاثیر سطوح مختلف شورینتایج واریانس صفات اندازه - 1جدول 

تغییرمنابع 
 

یدرجه 
آزاد

 میانگین مربعات 
وزن خشک 

 ریشه

محتوای نسبی آب 

 برگ

شاخص 

 کلروفیل

میزان 

 پرولین

میزان قندهای 

 محلول

دمای 

 برگ

 ns5557/5 ns5355/6 ns5225/5 ns7355/5 ns165/1 ns5372/5 5 بلوک

 1515/6* 1 رقم
**2261/1 

**5331/5 
**2551/5 

**1562/5 
**6355/5 

 1762/5** 3551/6** 1226/5** 57227/5** 2157/5** 1152/6* 5 سطوح شوری

سطوح × رقم

 شوری
5 ns5512/5 ns5125/1 **1616/5 ns2252/5 **3175/5 *6371/5 

 613/5 11/6 622/5 51/5 125/5 511/5 17 خطای آزمایش

 7/1 66/5 21/15 15/15 51/5 12/5 )%( ضریب تغییرات

 داردرصد و غیرمعنی 1درصد،  3دار در سطح : به ترتیب معنیns*، ** و 
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 *گیری شدههای مربوط به اثر سطوح مختلف شوری بر روی صفات اندازهمقایسه میانگین -6جدول 
-صفات اندازه           

 گیری شده

 سطوح شوری

تعداد برگ در هر 

 بوته

 سطح برگ

)میلی متر 

 مربع(

وزن خشک ریشه 

 )گرم(

محتوای نسبی آب 

 برگ )%(

)میکرومول در گرم میزان پرولین 

 وزن تازه برگ(

 a65/11 a2/213 a55/25 a51/21            d   513/5 شاهد

 b715/7 b2/265 b51/25 b55/22 c555/1 موالرمیلی 35

 c235/2 c2/355 c21/35 c77/32 b625/7 موالرمیلی155

 d577/2 d5/157 d12/13 d22/17 a62/15 موالرمیلی135

 

 

 گیری شدههای مربوط به اثر ارقام انگور بر صفات اندازهمیانگینمقایسه  -5جدول 
-صفات اندازه        

 گیری شده

 رقم انگور

تعداد برگ در هر 

 بوته

 سطح برگ

)سانتی متر 

 مربع(

وزن خشک ریشه 

 )گرم(

محتوای نسبی آب 

 برگ )%(

میزان پرولین )میکرومول در گرم 

 وزن تازه برگ(

 b6/117 b12/31 b15/36 b112/3 223/2 بیدانه قرمز

 a235/5 a5/255 a25/21 a32/25 a752/5 قزل ازوم

 دار هستند.درصد معنی 3باشند، با آزمون دانکن در سطح احتمال های هر ستون که دارای حرف مشترک نمی*:میانگین
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The effect of salinity on the morphological and physiological characteristics of four varieties 

of grapes in the region around Lake 

 

Karimi HedyeYousofzadeh,  neisosH 

 

Abstract 

In this research, the tolerance of two grape cultivars (GhezelUzum and Seedless Red) were 

evaluated at different levels of salinity based on a factorial experiment in the form of random blocks 

in four replications. The sampling was performed three months after the stress treatment. According 

to the obtained results, the effect of grape cultivars and salinity levels on the morphological and 

physiological parameters was significant. But the salinity level was not significant on stem length. 

The reciprocal effect of cultivar  salinity level on stem length, fresh and dry weight of leaf, dry 

weight of stem, chlorophyll index, the amount of soluble sugars and leaf temperature was significant. 

The number of leaves per plant, leaf area, fresh and dry weight of leaf, dry weight of stem and root, 

relative water content of the leaf and chlorophyll index were significantly decreased with salinity 

increase. But the amount of proline, soluble sugars and leaf temperature increased. All the measured 

parameters GhezelUzum were higher. But the leaf temperature was lower compared to Seedless Red. 

Based on the obtained results, GhezalUzum was resistant to the different salinity levels applied based 

on the morphological and physiological traits than the Seedless Red. 
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