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 حسینی واوزوم  قره انگور رقم دو فیزیولوژیکی صفات برخی بر شوری تنش اثر

 
 عباسپور ناصر، پورناکی موسوی ساناز

 ارومیه دانشگاه ، دانشکده علوم پایه،شناسیزیست گروه
smosavi1987@yahoo.com 

 

 چکیده

 شوری. گذاردمی محصوالت تولید بر مضری اتاثر و است جهان سرتاسر در شایع زنده هغیر هایتنش از یکی خاک شوری

 انگور ژنوتیپ دوبر  شوری تاثیر شده انجام مطالعه در.است گیاهی رشد کننده محدود محیطی هایفاکتور ترین اصلی از یکی

 NaCl نمک از تکرار سه با تیمار 5 و شتک هیدروپونیک شرایط در یاهانگ. گرفت قرار بررسی مورد( حسینی و اوزوم قره)

 و کلر پتاسیم، سدیم، هاییون میزان شوری، تنش تاثیر بررسی برای .شد اعمال موالر میلی(000و55 ،50 ،55 ،0) شامل

 رقم دو هر در کلر و سدیم هاییون میزان شوری تنش تحت که داد نشان نتایج .شد گیریاندازه ریشه و هوایی اندام در نیترات

 در با مجموع در.یافت کاهش رقم دو هر در شوری سطوح افزایش با پتاسیم و نیترات میزان و است یافته افزایش مطالعه مورد

 شرایط در حسینی رقم به نسبت بهتری تحمل و پذیری سازش اوزوم قره رقم رسد می نظر به آمده بدست نتایج گرفتن نظر

 .باشدمی دارا شوری

 

 ری،انگور،کلر،تحملشو تنش :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

های % زمین50تخمین زده شده که حداقل  است.های محیطی برای بقای گیاه تهدید شوری خاک یکی از جدی ترین

 را کشاورزی محصوالت تولید رشد که است محیطی زنده غیر هایتنش از یکی شوری (.9جهان متاثر از شوری هستند) زراعی

ناشی  یونی مسمومیت (.6)باشدمی حساس نیمه شوری نظر از انگور(. 5و4)است کرده رکود دچار جهان مناطق از بسیاری در

-می گیاه متابولیک هایدرواکنش اختالل موجب که گرددمی ایجاد سدیم بویژه خاص هاییون تجمع اثر در از تنش شوری 

 را خود داخلی فشاراسمزی محلول، مواد غلظت یشافزا با هانگیا مالیم یا کم شوری شرایط در ها،تنش این با مقابله برای.شود

 صورت گرفته است.یونی برای حفظ متابولیسم طبیعی گیاه  عه به دلیل اهمیت خاص توازن(. این مطال (.00)نمایندمی حفظ

 

 ها روش و مواد

 در هاقلمه. شدند تیمار ثانیه چند مدت به IBA 0.1% (W/V) با% 0.5 بنومیل با ضدعفونی از بعد ژنوتیپ دو هایقلمه

 و شدن دار ریشه از بعد .گرفتند قرار سانتیگراد درجه  heat bed 25-35دمای با% 80 نسبی رطوبت با mist house یک

 در شوری تیمار تحت بعد و یافتند انتقال 5/0 هوگلند حاوی لیتری دو های گلدان به هاقلمه برگی، هایجوانه شدن باز

 یدوره پایان در .گرفتند قرار هفته دو مدت به هوادهی  تحت  موالر میلی 000و0،55،50،55 غلظت حاوی 5/0 هوگلند

 یدرجه 50 دمای با آون در ساعت 55 مدت به هانمونه و شده جداسازی (Shoot, Root) گیاه مختلف هایبخش آزمایش

 بطور های مختلفبخش شده پودر خشک دهما از گرم میلی 500 عناصر این گیریاندازه منظور به .شدند داده قرار سانتیگراد

 مقطر آب لیتر میلی 00 ها لوله از یک هر به سپس و شد ریخته یشآزما هایلوله در و گردید توزین تیمارها کلیه از جداگانه

 دمای در شدن خنک از پس و شدند داده حرارت (درجه 000 دمای) ماری بن در ساعت یک مدت به و گردید اضافه

 به مقطر آب با دوباره و شد منتقل جدید لوله به رویی محلول .شدند سانتریفیوژ g 5000 دور در دقیقه 50 مدت به آزمایشگاه
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. شد انجام 605 فاطر مدل فتومتر فلیم دستگاه توسط پتاسیم و سدیم میزان گیری اندازه. شد رسانده لیتر میلی 00 حجم

 روش از استفاده با نیترات میزان و( Corning 926 مدل) Chloride Analyzer دستگاه از استفاده با با کلر میزان

 . شد گیریاندازه اسید سولفوریک سالیسیلیک

 آماری آنالیز 

و گروهبندی تیمارها در  SPSSها با استفاده از نرم افزار  کرار بدست آمد.تجزیه و تحلیل دادهمقادیر میانگین در سه ت

 انجام شد. Tukeyای منه( و با آزمون چند داP<0.05سطح احتمال )

 

 بحث و نتایج

 در اندام هوایی و ریشه: سدیم میزان بر شوری اثر

 و یابدمی افزایش رقم دو هر در ریشه و هوایی اندام در سدیم مقدار شوری سطوح افزایش با که دادند نشان هاداده آنالیز

-شکل)شودمی مشاهده (موالر میلی0) اهدش در آن کمترین و موالر میلی 000 شوری سطح در سدیم میزان بیشترین

 و A-0شکل)شد مشاهده حسینی رقم در ریشه و هوایی اندام در سدیم غلظت بیشترین که داد نشان ارقام میان یمقایسه.(0

 (.B-0شکل

 

 
 نشان را هامیانگین هاداده .ریشو مختلف سطوح در(حسینی و اوزوم قره) رقم دو در[B]ریشه و[A]هوایی اندام سدیم مقادیر  تغییرات.(0-شکل) 

 .میدهد
 
 افزایش آن نتیجه یدکهآمی 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 (.3)باشدمی پتاسیم به سدیم نسبت

Na باالی غلظت نتیجه  در شود آن جایگزین تواندنمی سدیم و شودمی فعال پتاسیم توسط آنزیم 40 از بیش .شدمیبا
 با +

+ی باال نسبت
K Na

+
 (.8)کنندمی مختل سلول در را آنزیمی مختلف فرایندهای /

 : ریشه   در اندام هوایی و پتاسیم محتوای بر شوری اثر

 میزان کمترین و یابدمی کاهش ریشه و هوایی اندام در پتاسیم مقدار شوری سطوح افزایش اب که دادند نشان هاداده آنالیز

 ارقام میان مقایسه (.5-شکل.)شد مشاهده ( موالر میلی 0) شاهد در آن بیشترین و موالر میلی 000 شوری سطح در پتاسیم

B A 
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-5-شکل و A -5-شکل) شد مشاهده حسینی رقم در هوایی، اندام در هم و ریشه در هم پتاسیم غلظت  کمترین که داد نشان

B). 

 
 نشان را هامیانگین هاداده. شوری مختلف سطوح در(حسینی و اوزوم قره) رقم دو در[B]ریشه و[A] هوایی اندام پتاسیم مقادیر تغییرات(.5-شکل)

 .میدهد

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

 شوری تنش شرایط تحت .باشند داشته پتاسیم از مناسبی یتغذیه باید گیاهان یهمه شودمی محسوب گیاه متابولیسم

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

  (.8) شودمی محسوب پتاسیم گیاه یتغذیه نیاز بهترین است پتاسیم

 :ریشه  در اندام هوایی وکلر محتوای بر شوری اثر

 در کلر غلظت بیشترین .یابدمی افزایش رقم دو هر در کلر میزان شوری سطوح افزایش با که دهدمی نشان هاداده آنالیز

 اندام در کلر تجمع آمده بدست نتایج به توجه با .شودمی مشاهده ( موالر میلی 0) شاهد در کمترین و موالر میلی 000 شوری

 این بیشتر حساسیت دهنده نشان امر این و بوده بیشتر موالر میلی 000 شوری در اوزوم قره رقم به نسبت حسینی رقم هوایی

 موالر میلی 50 باالی شوری سطوح در حسینی از بیشتر اوزوم قره در ریشه، در کلر تجمع اما .باشدمی شوری به نسبت رقم

 کلر غلظت و گیرندمی قرار نمک افزایش تاثیر تحت کمتر انگور در متحمل هایپایه که است این بیانگر نتایج این و باشدمی

 .دهندمی انتقال هوایی های اندام به را کمتری

 

A 

 

B 
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 نشان را هامیانگین هاداده .شوری مختلف سطوح در(حسینی و اوزوم قره) رقم دو در[B]ریشه و[ A] هوایی اندام کلر مقادیر تغییرات.(3-شکل)

 .میدهند

 

 بنابراین .گرددمی نیترات یون جذب کاهش به منجر نیترات با کلر یون رقابت (.5)باشدمی سدیم تجمع با موازی کلر تجمع

 در. گردندمی رشدی ماندگی عقب دچار رکل زیادی از ناشی نیترات کمبود دلیل به وکلر سدیم باالی مقادیر با مواجه گیاهان

 هایبافت در انرژی صرف بدون و راحتی به کلر یون و یافته کاهش غشا نفوذپزیری کلسیم، جذب کاهش با شوری شرایط

 (.5) یابدمی تجمع گیاهی

 :در اندام هوایی و ریشه  نیترات محتوای بر شوری اثر

 یابدمی کاهش( حسینی و اوزوم قره) رقم دو هر در نیترات میزان شوری سطوح افزایش با که میدهد نشان هاداده آنالیز

 موالر میلی 000 تیمار در آن  غلظت کمترین و( موالر میلی 0)شاهد تیمار در نیترات غلظت بیشتر که طوری به .(6-شکل)

 موالر میلی 000 تیمار در و هوایی اندام در نیترات غلظت کمترین که میدهد نشان هاداده نتایج .(6-)شکلشودمی مشاهده

 به یابدمی کاهش شوری افزایش با رقم دو هر در ریشه در نیترات میزان هچنین (. A-6-شکل)باشدمی حسینی رقم به مربوط

 (.B-6-شکل)دهند نمی نشان را داری معنی تفاوت ریشه نیترات میزان در 55 تیمار در رقم دو هر که طوری

 
 نشان را هامیانگین هاداده شوری، مختلف سطوح در(وحسینی اوزوم قره) رقم دو در[B]وریشه[A]هوایی اندام در نیترات رمقادی تغییرات.(6-شکل)

 .میدهد

B 

A 

 

A 

 

B 
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 کاهش این پژوهشگران از بسیاری (.00)باشدمی برگ و ساقه در نیترات غلظت کاهش با همراه کلر تجمع و جذب معموال

 کاهش ردوکتاز نیترات آنزیم فعالیت کلر، یون حضور دلیل به دیگر عبارت به اندداده نسبت نیترات برابر در کلر رقابتی اثر به را

 (.8) شودمی ها برگ در نیتروژن یون غلظت کاهش باعث نیترات یون جذب کاهش نتیجه در و یافته
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Effect of salinity on some physiological attributes of two grape genotypes  

(Vitis vinifera L.) 

 

Sanaz Musavi, Nasser Abbaspour 

 

Abstract 

Soil Salinity is a prevalent abiotic streses that adversely affects crop productivity worldwide. 

Salinity is the major environmental factor limiting plant growth and productivity .In this study the 
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effect of salt stress on two grape genotypes (Gharauzum and Hosseinni) was investigated. Plants were 

cultured in hydroponic condition with five treatments of NaCl including (0, 25, 50, 75 and 100 mM). 

Each test was repeated three times. Sodium, potassium, nitrate and chloride contents were measured 

in shoot and root. The results showed that under salt stress, sodium and chloride contents in two grape 

genotypes increased. However nitrate and potassium contents decreased. In conclusion, it seems that 

Gharauzum showed a better capacity to tolerate highert salinity stress when compared to Hosseini, 

although both varieties have been classified as salt sensitive plants. 
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