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 ناصر عباسپور ،شبنم حیدرپور

 دانشگاه ارومیه ، دانشکده علوم پایه،شناسیگروه زیست
sh.heidarpor@yahoo.com 

 

 چکیده

 اثر مطالعه این در. آیدمی شمار به خشک نیمه و خشک مناطق در انگور کشت هایمحدودیت و موانع از یکی شوری

 و 52، 20 ،42 ،0 هایغلظت در شوری اعمال از بعد[ دسترچین و قرمزصاحبی] انگور ژنوتیپ دوها در توازن یون بر شوری

ها نشان داد که افزایش شوری موجب کاهش محتوای پتاسیم و نتایج آزمایش .شد مطالعه هفته دو مدت به موالر میلی 000

و کلر اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. با توجه به نتایج مربوط  شود. در حالیکه محتوای سدیماندام هوایی و ریشه می نیترات

های مورد مطالعه، ژنوتیپ صاحبی قرمز عملکرد بهتری تحت ین نتیجه رسید که در میان ژنوتیپتوان به ایبه تجمع یون ها م

 باشد. چین ضعیف تر از صاحبی قرمز میسترتنش شوری دارد و عملکرد ژنوتیپ د

 

 ، تحملانگور، شوری، یون کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های از زمین 40ین زده شده که حداقل %تخمهای محیطی برای بقاء گیاه است. شوری خاک یکی از جدی ترین تهدید

 باشند.می یتی موجود در خاک شورهای تک ظرفسدیم و کلر، معموال بیشترین یون (.8ز شوری هستند)زراعی جهان متاثر ا

Naگیرد، تغییر و دگرگونی در سطوح قرار می NaClهای باالیی از غلظتهنگامی که گیاه در معرض 
Clو  +

آپوپالستی و  -

شود. بقاء و رشد به توانایی گیاه اسمزی، عدم تعادل یونی و سمیت میتعادل ترمودینامیکی آبی و یونی، منجر به تنش تراکم 

تحمل تنش ها بستگی دارد، یعنی توانایی برای سازگاری به تنش. توازن یونی و اسمزی سلولو سریع  مجددبرقراری برای 

Naممانعت از جذب  -0شود: هایی تنظیم میشوری توسط فرایند
ی کاهش ورود و غشاء پالسمایی)احتماال در نتیجهاز  +

Naتسهیل حرکت  -4افزایش خروج(. 
Clو  +

سازگار. کنترل های و انباشتگی اسمولیتتنظیم تولید  -3ئل. به سمت واکو -

( .Vitis L(. انگور )2باشد)د نیاز در سازش به شوری ضروری میها برای تنظیم اسمزی و توازن یونی مورهماهنگ این فرایند

وم های مقادارند و پایهیت به شوری متفاوتی حساسانگور، اند ارقام مختلف به شوری دارد. مطالعات نشان دادهتحمل نسبی 

های یونی برای حفظ و نگهداری عه به دلیل اهمیت خاص توازن غلظت(. این مطال9گیرند)کمتر تحت تاثیر شوری قرار می

 متابولیسم طبیعی گیاه به بررسی این فاکتور پرداخته است.

 

 مواد و روش ها

 در هاقلمه .شدند تیمار ثانیه چند مدت به IBA 0.1% (w/v ) با 2/0% بنومیل با ضدعفونی از بعد ژنوتیپ دو هایقلمه

 و شدن دار ریشه از بعد. گرفتند قرار سانتیگراد درجه heat bed  32- 42دمای با 80% نسبی رطوبت با  mist house یک

 هوگلند در شوری تیمار تحت بعد و یافتند انتقال 4/0 هوگلند حاوی لیتری دو هایگلدان به هاقلمه برگی، هایجوانه شدن باز

ی آزمایش در پایان دوره .گرفتند قرار هفته دو مدت به هوادهی تحت  NaCl مول میلی 000و0،42،20،52 غلظت حاوی 4/0
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تیگراد ندرجه ی سا 50ساعت در آون با دمای  54ها به مدت ( جداسازی شده و نمونهShoot, Root) های مختلف گیاهبخش

 قرار داده شدند.

 

 ه برای اندازه گیری عناصر غذاییتهیه ی عصار
ه تیمارها توزین های مختلف به طور جداگانه از کلیی بخشمیلی گرم از ماده خشک پودر شده 000برای این منظور، 

 0ها به مدت لیتر آب مقطر اضافه شد. این لولهمیلی  00ها ریخته شد. سپس به هر یک از لوله ی آزمایشهاگردید و در لوله

 g2000دقیقه در دور  40ن ماری جوشان حرارت داده شدند. پس از خنک شدن در هوای اتاق، به مدت در بساعت 

ده شد. این میلی لیتر رسانی 00ی آزمایش جدید منتقل و دوباره با آب مقطر به حجم ریفیوژ شدند. محلول رویی به لولهسانت

اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم توسط (. 0تفاده قرار گرفت)گیری عناصر مورد اسی خام برای اندازهمحلول به عنوان عصاره

 Corning)مدل  Chloride Analyzerانجام شد. میزان کلر با با استفاده از دستگاه  202دستگاه فلیم فتومتر مدل فاطر 

 (.3استفاده از روش سالیسیلیک سولفوریک اسید اندازه گیری شد)( و میزان نیترات با 926

 یآمار آنالیز
 با آماری هایداده آنالیز ها،آزمایش اتمام از پس. شد انجام تکرار 3 صورت به هاآزمایش و بردارینمونه خطا، کاهش برای

 هامیانگین یمقایسه مبنای بر هامنحنی رسم و هاآزمایش نتایج بررسی. گردید انجام 06 ینسخه SPSS افزار نرم از استفاده

 انجام ندانک آزمون با (P<0/05) 2/0% احتمال سطح در تیمارها بندیگروه و گرفت صورت ( SE±Mean) معیار انحراف و

 .شد

 

 نتایج و بحث

 اثر شوری بر محتوای سدیم اندام هوایی و ریشه
ها نشان داد که با افزایش غلظت نمک، محتوای سدیم اندام هوایی به صورت معنی داری نتایج حاصل از آنالیز داده 

(P<0.05 اف ) .ها مشخص نمود که کمترین محتوای سدیم اندام هوایی در شاهد و بیشترین مقایسه میانگین تیمارزایش یافت

( را  P<0.05داری ) ها تفاوت معنیی میانگین دادهنتایج حاصل از مقایسهت. موالر بوده اسمیلی 000در تیمار  محتوای آن

  - 0)شکلبود  صاحبی در آن محتوای کمترین و دسترچین در هوایی نداما سدیم محتوای بیشترین .دادمیان ژنوتیپ ها نشان 

A  .)ی میانگین تیمارها نشان داد که کمترین . همچنین مقایسهک، محتوای سدیم ریشه افزایش یافتبا افزایش غلظت نم

ها نشان داد که از نظر نوتیپی میان ژ. مقایسهموالر استمیلی 000ترین میزان آن در تیمار میزان سدیم ریشه در شاهد و بیش

                                                                                            (. B  - 0)شکل( میان ژنوتیپ صاحبی و دسترچین وجود ندارد P<0.05داری ) افزایش محتوای سدیم ریشه، تفاوت معنی
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 42،  0انگور ) صاحبی قرمز و دسترچین ( در سطوح مختلف شوری )  [ در دو ژنوتیپ B[ و ریشه ] A  هوایی]محتوای سدیم اندام  – 0شکل 

 ( را نشان می دهد. P<0.05انحراف معیار )  ±تکرار  3میلی موالر سدیم کلرید (. نتایج میانگین  000و  52،  20،

د متفاوت هستند. مقاومت به نمک به طور منفی با غلظت های خوی سدیم در اندامخیرهگونه های گیاهی از نظر میزان ذ

های حمل به شوری در مقایسه با واریتههای متگ همبستگی دارد. در نتیجه واریتهسدیم و به طور مثبتی با غلظت پتاسیم بر

Kحساس، نسبت 
+
/Na

 (.2اند)زارش کردهزان سدیم را در انگور گهای قبلی اثر شوری بر افزایش می(. مطالعه4باالتری دارند) +

 و این با نتایج ما همخوانی دارد.

 اثر شوری بر محتوای پتاسیم اندام هوایی و ریشه
در هر دو رقم مورد (.  A – 4نشان داد که تنش شوری موجب کاهش محتوای پتاسیم اندام هوایی شد) شکل هاآنالیز داده

پتاسیم اندام هوایی ( در محتوای  P<0.05داری )  میلی موالر موجب کاهش معنی 52مطالعه، افزایش سطح شوری تا 

ها دادهانگین میلی موالر تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بررسی می 52و  20دسترچین میان تیمارهای  گردید. در ژنوتیپ

دسترچین بود. میزان پتاسیم اندام هوایی در صاحبی و کمترین میزان در  نیز مشاهده شد که بیشترین های ژنوتیپدر مقایسه

و کمترین  دسترچینبوط به شوری موجب کاهش محتوای پتاسیم ریشه گردید. به طوریکه بیشترین میزان پتاسیم ریشه مر

   (. B -باشد) شکل صاحبی میمیزان آن مربوط به 

 

 
 42 ، 0)  شوری مختلف سطوح در(  دسترچین و قرمز صاحبی)  انگور ژنوتیپ دو در[  B]  ریشه و[ A  ]هوایی اندام پتاسیم محتوای – 4 شکل

 .دهدمی نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار 3 میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 000 و 52 ، 20،

A B 

A B 
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Naاز مهمترین اثرات تنش شوری، افزایش غلظت 
Naدر داخل گیاه است.  +

Kموجب کاهش جذب  +
گردد. کاهش می +

Kجذب 
Naدر حضور  +

 گزارش انگور در را پتاسیم میزان کاهش بر شوری اثر قبلی هایمطالعه(. 5یک فرایند رقابتی است) +

 .شد ریشه و هوایی اندام محتوای پتاسیم کاهش موجب شوری تنش نیز تحقیق این در(.2)اند کرده

 اثر شوری بر محتوای کلر اندام هوایی و ریشه
یش محتوای کلر اندام هوایی داشت. به طوریکه کمترین میزان کلر اندام ( بر افزا P<0.05شوری تاثیر معنی داری ) 

کلر اندام میلی موالر بود. همچنین مشخص گردید بیشترین افزایش  000و  52هوایی در شاهد و بیشترین میزان آن در تیمار 

گردید. به طوریکه در هر  شهافزایش شوری موجب افزایش محتوای کلر ری(.  A – 3دسترچین است) شکل  هوایی در ژنوتیپ

ی میان مقایسه میلی موالر بود. 52مورد مطالعه کمترین میزان کلر ریشه در شاهد و بیشترین میزان آن در تیمار  دو ژنوتیپ

 (. B – 3) شکل صاحبی بود سترچین و کمترین محتوای آن درد باالترین محتوای کلر ریشه در نشان داد که هاژنوتیپ

 
 20، 42 ، 0)  شوری مختلف سطوح در(  دسترچین و قرمز صاحبی)  انگور ژنوتیپ دو در[  B]  ریشه و[ A  ]هوایی اندام کلر توایمح – 3 شکل

 .دهدمی نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار 3 میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 000 و 52 ،
 

Naشوری باعث افزایش نسبت 
+
/Ca

. در شرایط شوری با کاهش جذب کلسیم، نفوذپذیری غشا کاهش (5شود)می +2

 NaClافزایش میزان کلر با افزایش سطوح (. 6یابد)های گیاه تجمع میراحتی و بدون صرف انرژی در بافت یافته و یون کلر به

افزایش قابل توجهی در محتوای ما، های های قبلی همخوانی دارد و ژنوتیپنتایج ما با یافته(. 2در انگور قبال گزارش شده است)

 کلر اندام هوایی و ریشه نسبت به شاهد نشان دادند.

 اثر شوری بر محتوای نیترات اندام هوایی
ها نشان داد که افزایش شوری موجب ایجاد تغییراتی در محتوای نیترات اندام هوایی شد. با نتایج حاصل از آنالیز داده

به طوریکه کمترین کاهش یافت.  (  P<0.05ام هوایی به صورت معنی داری ) افزایش غلظت نمک محتوای نیترات اند

مشخص شد که باالترین  هاژنوتیپباشد. با مقایسه میانگین میلی موالر می 000مار محتوای نیترات اندام هوایی مربوط به تی

(. با افزایش غلظت نمک  A – 2صاحبی است) شکل ترین میزان آن درچین و پاییندستر محتوای نیترات اندام هوایی در

 مربوط هوایی اندام نیترات محتوای کمترین طوریکه به ( کاهش یافت. P<0.05محتوای نیترات ریشه به صورت معنی داری ) 

ها مشخص شد که بیشترین محتوای نیترات ریشه ین ژنوتیپی میانگهمچنین با مقایسه .باشد می موالر میلی 000 تیمار به

 (. B – 2) شکل در صاحبی است

A B 
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 42 ، 0)  شوری مختلف سطوح در(  دسترچین و قرمز صاحبی)  انگور ژنوتیپ دو در[  B]  ریشه و[ A  ]هوایی اندام نیترات محتوای – 2شکل

 .دهدمی نشان را(  P<0.05)  معیار انحراف ± تکرار 3 میانگین نتایج(.  کلرید سدیم موالر میلی 000 و 52 ، 20،

 

دهد. معموال جذب و تجمع نیترات را تحت تأثیر قرار میهای بیوشیمیایی متعددی از جمله آسمیالسیون یندشوری فرا

Cl
Clکه این کاهش به اثرات رقابتی باشد. هش غلظت نیترات در ساقه و برگ میهمراه با کا -

NO3در مقابل  -
نسبت داده  -

ی کاهش جذب یون ت ردوکتاز کاهش یافته و در نتیجهنزیم نیتراشده است. به عبارت دیگر به علت حضور یون کلر فعالیت آ

 گزارش قبال انگور در NaCl سطوح افزایش با کاهش میزان نیترات.(5یابد)نیتروژن در اندام هوایی کاهش می نیترات، غلظت

 و این با نتایج حاصله همخوانی دارد. (.2)است شده

ن داشت تجمع یون ها، ژنوتیپ صاحبی وضعیت بهتری نسبت به دسترچی در مجموع بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر

 می باشد. عملکرد دسترچین ضعیف تر به شوری دارد، در حالیکه رسد عملکرد بهتریو به نظر می
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NaCl induced alterations on ionic balance in two grape (Vitis vinifera L.) genotypes 

 

Shabnam Heidarpour, Nasser Abbaspour 

 

Abstract 

Salinity is considered as one of the most important viticultural restrictions in arid and semiarid 

regions. In this study, the effect of salinity on ionic balance in two grape genotypes [Sahebi and 

Dastarchin] was studied for two weeks in five different concentrations of salinity: 0, 25, 50, 75 and 

100 mM. The results showed that increasing salinity decreased potassium and nitrate contents in the 

shoot and root. However, chloride and sodium contents in the shoot and root significantly increased. 

The results of this study, obtained for ions accumulation, showed that among the investigated 

genotypes, sahebi showed a higher capacity and function to tolerate salt stress. It also seems that 

dastarchin may be more vulnerable than sahebi genotyps under salinity stress. 
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