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  فرنگی به تنش شوري هاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک ده رقم توت پاسخ

  
  5و فاطمه رزاقی 4اهللا تفضلی ، عنایت3، علی قرقانی2، سعید عشقی*1ابراهیم لطیفی خواه

نویسنده مسئول و دانشجوي دوره دکتري علوم باغبانی گرایش میوه کاري دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی  - * و 1
  .ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی چابهار

elatifikhah@shirazu.ac.ir, elatifikhah@gmail.com 
  به ترتیب استاد، استادیار و استاد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز - 4و 3، 2

  استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز - 5
  

منظور بررسی  در این پژوهش به. باشد که داراي تأثیر منفی بر عملکرد است شوري یکی از مشکالت اصلی رشد و نمو گیاهان می
فرنگی شامل ارقام کردستان، سلوا،  هاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک ده رقم توت بر ویژگی) میلی موالر 60، 40، 20، 0(تأثیر شوري 

ز هر رقم از میشنري، آروماس، کوئین الیزا، چاندلر، کام، پاروس، پاجرو و گاویوتا به شرایط شوري در شرایط گلخانه، سی و دو بوته ا
هاي چهار کیلوگرمی حاوي محیط  استان کردستان تهیه و در گلخانه بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در گلدان

تیمار شوري یک روز در . گذشت انجام تیمارها زمانی آغاز شد که سه ماه از کشت گیاهان می .کشت پرالیت و کوکوپیت کشت شد
. هاي مورد ارزیابی بود نتایج نشان داد که شوري داراي تاثیر منفی بر بیشتر ویژگی. یاري تا پایان آزمایش اعمال شدي آب وسیله میان به

آذین در  بیشترین تعداد گل و گل. نتایج نشان داد بیشترین سطح برگ متعلق به رقم میشنري و کمترین سطح برگ متعلق به رقم کام بود
هاي اول و دوم متعلق به رقم  بیشترین طول و قطر میوه. مترین تعداد مربوط به رقم کوئین الیزا بودبوته متعلق به رقم آروماس و ک

بیشترین عملکرد متعلق به رقم آروماس و کمترین عملکرد مربوط به رقم کوئین . الیزا بود آروماس و کمترین آن مربوط به رقم کوئین
تنش شوري باعث . داشت و کمترین تحمل به شوري مربوط به رقم کوئین الیزا بود رقم آروماس بیشترین تحمل به شوري را .الیزا است

همچنین در اثر تنش شوري . کاهش محتواي نسبی آب برگ، مواد جامد محلول و اسدیته میوه، کلروفیل، پرولین و پروتئین کل گردید
  . فعالیت فتوسنتزي گیاه نیز به میزان زیادي کاهش یافت

  فرنگی، شوري، صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک توت: ها کلیدواژه
 

  مقدمه
×Fragariaتوت فرنگی با نام علمی   ananassa ها از آن منشأ  ها و روندك ها، ریشه داراي یک ساقه مرکزي یا طوقه بوده و برگ

آید و در  نظیر به حساب می هاي مناطق معتدله یک میوه بی توت فرنگی در میان میوه. است Rosaceaeاین گیاه متعلق به تیره . گیرند می
میوه توت فرنگی افزون بر مقدار قابل توجهی از عناصر کلسیم، ).1383بهنامیان و همکاران، (ترین میوه در بازار است فصل بهار زودرس

ضد (اي نظیر اسید االجیک  ن، ریبوفالوین و نیاسین داراي پارامترهاي شناخته شده، تیامی ,A, B6 , Eهاي  منیزیم، پتاسیم، فسفر و ویتامین
و حاوي تعدادي از ترکیبات ) شود هاي عروقی می این اسید باعث کاهش لخته شدن خون و کاهش بیماري(و اسید سالیسیلیک ) سرطان

  ). 1390مالحسینی و همکاران، (باشد  اکسیدان و اسیدهاي آمینه ضروري می آنتی
اکر و {  باشد شوري عامل مهم محدود کننده رشد گیاهان و کاهش محصول بوده که هم اکنون به عنوان یک مشکل جهانی مطرح می

چنانچه غلظت نمک در . ترین اثر شوري کاهش رشد گیاه است آشکارترین و روشن .})2009(، جلیل و همکاران )2006(همکاران 
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ایجاد تحمل به عوامل . کند اي کاهش پیدا می هاي گیاهی به طور فزاینده م اندازه نهایی اکثر گونهخاك افزایش پیدا کند، هم رشد و ه
هاي مولکولی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تعیین کننده میزان  زا با ویژگی همکنش عوامل تنش زا بسیار پیچیده بوده زیرا بر تنش

هاي نواحی  شود که در خاك به طور معمول در اثر افزایش کلرید سدیم ایجاد می شوري. })2008(رزمجو و همکاران {باشد  تحمل می
هاي غشایی و آنزیمی  مقدار باالي سدیم و کلر اثرهاي سمی مستقیمی برسیستم. ها گسترش یافته است خشک و ساحلی و منابع آب آن

شود به طوري که عنوان گردیده تنش شوري  مشکل اسمزي نیز در گیاهان زیر تنش خشکی ایجاد می. )1994 ،اشرف(نماید  ایجاد می
وقتی شوري از دامنه تحمل یک گیاه باالتر رود، کلرید سدیم ممکن است . )1992 ،رنجل(باشد  خود شکلی از خشکی فیزیولوژیکی می

ها به گیاه آسیب وارد شود  ها و بقیه اندام ها، ریشه ها در برگ ي یونهاي مسیر جریان تعرق وارد شده و به دلیل غلظت باال به بافت
دهد اول تغییر در میزان آب که از تغییر در فشار اسمزي  شوري گیاه را از دو جنبه تحت تأثیر قرار می .})2000(هاسگاوا و همکاران {

مانز {گردد  دیم و کلر که باعث ایجاد سمیت در گیاه میهاي س و تغییر در مقدار یون +K+/Na شود و دیگري تغییر در نسبت حاصل می
مول حتی در گیاهان شورزي،  15/0تا  05/0اي گیاهان، به طور معمول از  سطح کلرید سدیم در سیتوپالسم یاخته. })2008(و تستر 

ها در سه  این روش. گیرند هاي مختلفی براي سازگاري و تحمل به شوري به کار می گیاهان روش ).1988چسمن، (نماید  تجاوز نمی
. باشد هاي هموستاسیس و تجمع مواد سازگار می ها، استفاده از یون اکسیدان گیرند که شامل تولید آنتی گروه کلی قرار می

ند اکسید دیسموتاز، کاتاالز، پراکسیداز و چ هایی مانند سوپر باشند، به طور عمده آنزیم ها که شامل چند دسته آنزیم می اکسیدان آنتی
. کنند خطر تبدیل می ها سوپراکسیدهاي تولید شده در گیاهان در شرایط تنش را به مواد بی این آنزیم. گیرند آنزیم دیگر را در بر می

استوار است با  +K+/Na هاي هموستاسیس روش دیگر ایجاد تحمل در گیاهان است، این سازوکار که بر اساس نسبت استفاده از یون
گردد این روش تنها در مقادیر پایین شوري کاربرد دارد و در  یاخته در شرایط تنش باعث ایجاد تحمل میخارج کردن سدیم از 

تولید موادي با جرم . باشد روش سوم تحمل در برابر شوري تولید مواد سازگار در شرایط تنش می. هاي باال تأثیري ندارد غلظت
مهمترین این مواد پرولین . کروز، گلیسین و چندین ماده دیگر از این جمله استمولکولی کم و قابلیت حل شدن باال مانند پرولین، سو

باشد که در شرایط تنش با تنظیم فشار اسمزي، تأمین کربن و نیتروژن، حفظ فعالیت نورساخت و تنظیم فعالیت میتوکندري به تحمل  می
دسی زیمنس بر متر  2/2مل به شوري در توت فرنگی حد آستانه تح ).2011رایی و همکاران، (کند  گیاه در برابر تنش کمک می

 . گزارش شده است

  
  پژوهش اهمیت
 یکنواختی مکانی و زمانی توزیع از این بر افزون. باشد می یخ شکل به شیرین آب عمده و است شور زمین، درکره موجود بیشترآب
 رقابت. اند گذاشته کاهش به رو ها قاره و کشورها از بسیاري در زیرزمینی، چه و سطحی چه شیرین، آب منابع. نیست برخوردار

 ترین پرمصرف از یکی. گیرد می صورت آن کیفیت براي بلکه آب کمیت براي تنها نه جامعه مختلف هاي بخش سوي از روزافزونی
 ي کننده محدود عوامل بزرگترین از یکی شوري تنش). 1383 نیا، هاشمی( است شیرین،کشاورزي آب منابع ي زمینه در ها  بخش

 طوري به است، داده جاي خود در را ویريک و شور اراضی از وسیعی مناطق اقلیمی، خاص شرایط دلیل به ایران کشور. است رشدگیاه
 کشت امروزه که ازآنجایی. دهد می تشکیل کویر و زار شوره را هکتارآن میلیون 120 حدود ایران وسعت هکتار میلیون 165 از که

 هاي آب کیفیت بودن پایین و شیرین آب به دسترسی در ها محدودیت به توجه با و است افزایش حال در ایران در فرنگی توت اي گلخانه
 شرایط در فرنگی توت گیاه تحمل افزایش زمینه در هایی پژوهش انجام بنابراین. پذیراستنا اجتناب شور آب از استفاده ایران، در موجود
 یکی شوري). 1391 محرمی،( باشد کشور در آن تولید افزایش و محصول این زیرکشت سطح باالبردن براي گشایی راه تواند می شوري
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 هاي ندفرآی ي همه شوري تنش. گذارد می جاي بر محصول کیفیت و گیاه عملکرد بر زیانباري اثرات که است زنده غیر مهم هاي تنش از
 مطرح شوري به حساس گونه یک عنوان به فرنگی توت. دهد می قرار تأثیر تحت را چربی متابولیسم و پروتئین سنتز رشد، همچون اصلی
 اي گلخانه کشت). 1392 حاتمی،( دارد اهمیت شوري به تحمل نظر از ارقام ارزیابی و داشته وجود تفاوت مختلف ارقام بین اما است،
 نظر به ضروري آن کیفیت و کمیت بهبود براي هایی پژوهش انجام بنابراین و است پیشرفت حال در صنعتی ایران، در فرنگی توت
 در شوري تنش به فرنگی توت مختلف ارقام مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی هاي پاسخ ارزیابی زمینه در جامع پژوهشی تاکنون. رسد می

  .نیازاست مورد و ضروري قبیل این از هایی پژوهش انجام خاطر همین به است، نشده انجام ایران
  

  ها مواد و روش
صورت به تنش شوري در شرایط کشت هیدروپونیک و مقایسه عملکرد آنها آزمایشی بهفرنگی منظور بررسی پاسخ ارقام توتبه

. با چهار تکرار و دو بوته در هر تکرار انجام شد) رقم 10(و رقم ) سطح 4(فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور شوري 
ا ، میشنري ، آروماس ، کوئین الیزا ،چاندلر ،کام ، پاروس، براي مشخص کردن رفتار ده رقم توت فرنگی شامل ارقام کردستان، سلو

پاجرو و گاویوتا به شرایط شوري در شرایط گلخانه، سی و دو بوته از هر رقم از استان کردستان تهیه و در گلخانه بخش علوم باغبانی 
دماي گلخانه در . کوکوپیت کشت شد هاي چهار کیلوگرمی حاوي محیط کشت پرالیت و دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در گلدان

آبیاري این گیاهان با محلول غذایی هوگلند انجام و پس از . درجه سلسیوس تنظیم شد 15±3درجه سلسیوس و در شب  24±3روز 
، 0، به منظور اعمال تنش شوري از نمک کلرید سدیم ساخت شرکت مرك در چهار غلظت )مرحله چهار تا پنج برگی(استقرار گیاهان

هاي نمک به تدریج در محلول غذایی باال  میلی موالر استفاده شد، نحوه اعمال تنش شوري به این صورت بود که غلظت 60، 40، 20
صفات مورفولوژیک از قبیل . دهی کامل اعمال شد تیمار شوري در یک دوره میوه. دهی کامل انجام شد برده شد و در یک دوره میوه
هاي  گ، وزن تر و خشک ریشه و شاخساره، تعداد گل و گل آذین در بوته، وزن و تعداد فندقه میوهي بر سطح برگ، وزن و سطح ویژه

اول و دوم، عملکرد تک بوته و صفات فیزیولوژیک شامل مواد جامد محلول، ویتامین ث و درصد اسیدیته میوه، پرولین، پروتئین کل و 
 ،آنتی اکسیدانت، فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، فعالیت آنزیم کاتاالزهاي  صفات بیوشیمیایی از قبیل کلروفیل فلورسنس، آنزیم

میزان سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم، نیتروژن در اندام هوایی و ریشه . گیري شد آسکوربیک پراکسیداز و غیره اندازهفعالیت آنزیم 
  . گیري شد اندازه

 
  نتایج و بحث

آذین در  بیشترین تعداد گل و گل. نتایج نشان داد بیشترین سطح برگ متعلق به رقم میشنري و کمترین سطح برگ متعلق به رقم کام بود
هاي اول و دوم متعلق به رقم  بیشترین طول و قطر میوه. بوته متعلق به رقم آروماس و کمترین تعداد مربوط به رقم کوئین الیزا بود

بیشترین عملکرد متعلق به رقم آروماس و کمترین عملکرد مربوط به رقم کوئین . الیزا بود  آن مربوط به رقم کوئینآروماس و کمترین 
تعداد گل آذین در بوته روند کاهشی دارد و این کاهش تعداد گل آذین در  NaClنتایج نشان داد که با افزایش در غلظت . الیزا است

نتایج نشان داد که تنش شوري باعث کاهش معنی دار وزن میوه شد . معنی داري با شاهد است میلی موالر شوري داراي تفاوت 60تنش 
ها نشان  نتیجه تحلیل داده. درصد از تیمار شاهد کمتر بوده است 24میلی موالر کلرید سدیم وزن میوه حدود  60اي که در تیمار  به گونه

رقم آروماس . یابد داري کاهش می اخص تعداد فندقه میوه نیز به طور معنیمیلی موالر، ش 60به  0داد که با افزایش غلظت نمک از 
نتایج پژوهش . بیشترین تحمل به تنش شوري را از خود نشان داد در صورتی که رقم کوئین الیزا کمترین تحمل به تنش شوري را داشت
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به طوري که در تنش . دوره دو ماهه شده استبیانگر این است که تنش شوري به طور معنی داري باعث کاهش عملکرد گیاه در یک 
نتایج نشان داد که تنش شوري باعث افزایش معنی دار نشت یونی . درصد کاهش عملکرد مشاهده شد 40میلی موالر حدود  60شوري 

. ایش یافته استاي که با افزایش غلظت کلرید سدیم نشت یونی غشا نیز به شکل قابل توجهی افز به گونه. غشا در توت فرنگی شده است
ها  نتایج بدست آمده از تحلیل داده. درصد افزایش در نشت یونی نسبت به شاهد مشاهده شد 39میلی موالر نمک به میزان  60در غلظت 
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Abstract 
Salt stress affect plant growth, yield, quantitative and qualitative characteristics in strawberry cultivars. In order to 
evaluate the influence of salinity on 10 strawberry cultivars present study was conducted based on two-factor 
factorial experiment considering the NaCl concentration as the first factor and cultivars as the second one with in 
completely randomized design. In this respect, this study was carried out to investigate the effects of salt stress on 
physiological and morphological traits of strawberry (Fragaria ×  ananassa Duch.). Well-rooted daughter plants 
were potted in 4 liter plastic pots filled with perlite and cocopeat (1:1 V/V), and were grown hydroponically in 
greenhouse. When plants well established, they were irrigated with 0, 20, 40 and 60 mMNaCl. Results indicated that 
salinity caused reduction in shoot and root fresh and dry weight, leaf area, chlorophyll content, fruit length, diameter 
and weight, TSS, leaf relative water content, maximum quantum efficiency of PSII and disturbance in macro and 
micronutrients absorption. ‘Aromas’ had maximum yield while ‘Queen Elisa’ had minimum yield. The highest 
vitamin C were obtained from ‘Aromas’ but the lowest of it obtained from ‘Queen Elisa’. ‘Aromas’ had maximum 
primary and secondary fruit weight provided that ‘Queen Elisa’ had the minimum of them. Changes in mineral 
absorption, rise in activity of enzymatic and non-enzymatic antioxidants and possible effect on other endogenous 
hormones such as polyamines can be the reasons responsible for these results.  
Keywords:PHysiological, Morphological, Salinity, Strawberry 
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