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هلو رقم آلبرتا با استفاده از غلظت عناصر غذاییدر بررسی مقاومت به شوري
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چکیده
تفاوت خواهد مو از انجایی که واکنش ارقام مختلف به شوري در بخشهاي وسیعی از ایرانبا توجه به شور بودن اب و خاك 

دسیزیمتر بر متر  همراه 12و 9، 6، 3، 5/1سطوح مختلف شوري انجام شد. هلو رقم آلبرتانهالهاي یکساله بود این تحقیق بر روي 
از نظر میزان نتایج نشان داد که  با محلول غذایی روي گیاهان اعمال شد. در پایان غلظت عناصر غذایی در برگ اندازه گیري شد. 

دسی 5/1نیتروژن تفاوت معنی داري مشاهده نشد  بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، پتاسیم  و نسبت پتاسیم به سدیم  در غلظت 
دسی زیمنس بر متر کاهش 3یمنس بر متر مشاهده شد و در غلظت هاي باالتر کاهش مشاهده شد. از غلظتهاي باالتر از آن و در ز

فاکتورها مشاهده شد که نشان از حساسیت باالي رقم به شوري می باشد
، شوري، هلوارقام،  کلیدي:کلمات
مقدمه

ابل عوامل مختلف تنش زا نمی باشند بنابراین مجبور به تحمل این عوامل و یا محکوم با توجه به اینکه گیاهان قادر به فرار در مق
به نابودي در برابر آنها هستند. در بین گیاهان تفاوت هاي بسیاري در مورد تحمل به تنش هاي اطرافشان مشاهده می شود. در برخی 

جهه با تنش اتفاق می افتد. ممکن است سازوکار هاي گیاهان تغییرات مرفولوژیک، و در برخی تغییرات فیزیولوژیک در موا
متابولیکی خاصی در گیاه فعال شود و یا ژن هاي خاصی بیان شده که حاصل آن تولیدات بیوشیمیایی معین براي افزایش تحمل به 

وز به علت تبخیر و در این مناطق روز به ربخش وسیعی از کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک در بر گرفته است .تنش باشد. 
شوري موجب بروز نارساییهاي گوناگون تغذیه اي در گیاه می شود و در فراوان و بارندگی کم به شوري خاکها افزوده می شود. 

گردد. این نارساییها ممکن است به دلیل اثرات منفی شوري بر قابلیت جذب نتیجه شرایط نامساعد براي رشد و نمو گیاه ایجاد می
بوده و یا مربوط به اثر شوري در ایجاد رقابت بین یونها براي جذب انتقال و توزیع  در بخشهاي مختلف گیاه عناصر غذایی 

یک گیاه مقاوم به شوري بوده و یکی از مهمترین محصوالت مورد کشت پستهبا توجه به اینکه ) 1381ملکوتی و همکاران، (باشد
، از سطح زیر کشت، تولید و اشتغال را در باغبانی بخود اختصاص داده است. و سهم زیادي)82جلیلی مرندي،باشد(در ایران می

. باتوجه در ارتباط با تنشهاي محیطی صورت گیردرقم تجاري 4سایر ارقام به جز الزم است تحقیقات اساسی به خصوص در مورد 
.مورد بررسی قرار گرفتقم آلبرتادر هلو رغلظت عناصر به اهمیت موضوع در این تحقیق  اثرسطوح مختلف کلرید سدیم بر 

هامواد و روش
پس از کشت نهالهاي یکساله در داخل گلدانهاي حـاوي  انجام شد. شرایط هیدروپونیکهلوي رقم آلبرتا در آزمایش بر روي 

و 9، 6، 3، 5/1پرالیت تیمارهاي شوري همـراه بـا محلـول غـذایی بـر روي گیاهـان اعمـال شـد. تیمارهـاي شـوري شـامل غلظـت             
ابتـدا  بـراي انـدازه گیـري عناصـر     بودند. در پایان آزمایش غلظت عناصر درون بافت گیاهی انـدازه گیـري شـد.    دسیزیمتر بر متر 12

گـرم  01/0گرم از ماده مواد گیاهی پودر شـده بـا تـرازوي حسـاس دیجیتـالی بـا دقـت        1براي این منظور شد. عصاره گیري انجام 
ساعت) تـا روز  12ها به مدت یک شب () به هر لوله اضافه شده. نمونه65٪یتر اسیدنیتریک غلیظ (لمیلی10گیري شده سپس اندازه

حرارت داده شد و بعـد از سـه   oC60ها به مدت سه ساعت در دماي بعد بدون اعمال هیچ دمایی نگهداري خواهند شد.سپس نمونه
گیـرد. بعـد از   شد که در طول شش ساعت عمـل هضـم انجـام مـی    گراد افزایش داده درجه سانتی110ساعت دما به تدریج تا دماي 
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توسط دستگاه جذب اتمی، نیتروژن توسـط دسـتگاه   آهنو ، منیزیم سنج و کلسیمگیري، غلظت سدیم و پتاسیم توسط شعلهعصاره
درصد آزمون دانکـن مـورد   5تجزیه آماري شد و در سطح SASدر پایان داده ها با استفاده از نرم افزار کجلدال  اندازه گیري شد. 
مقایسه میانگین قرار گرفتند.

نتایج و بحث
بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، پتاسیم  و نسبت پتاسیم به سدیم  در از نظر میزان نیتروژن تفاوت معنی داري مشاهده نشد 

دسی 3اي باالتر از آن و در دسی زیمنس بر متر مشاهده شد و در غلظت هاي باالتر کاهش مشاهده شد. از غلظته5/1غلظت 
افزایش شوري به واسطه رقابت و زیمنس بر متر کاهش فاکتورها مشاهده شد که نشان از حساسیت باالي رقم به شوري می باشد. 

همچنین ممانعت از انتقال و توزیع آنها در گیاه منجر به کاهش جذب عناصر غذایی و در نهایت کاهش تولید ماده خشک در 
ها و همچنین ). کاهش میزان جذب منیزیوم نیز سبب کاهش فعالیت بسیاري از آنزیم 1999گردد (گراتان و گریو، گیاهان می 

، 3و همکارانسانچس–گارسیا ؛1996و همکاران، 2بیرندرا؛1974و همکاران، 1(برنالگردد باعث کاهش سنتز کلروفیل می
. کاهش پتانسیل اسمزي برگ می )1996، 4(گوریرالسم می تواند نقش تنظیم اسمزي را بازي کند حضور یون ها در سیتوپ).2002

داوم فعالیت هاي سلولی در تواند کاهش پتانسیل آب حاصل از شوري را جبران کند که حاصل آن حفظ فشار تورژسانس و ت
). در شرایط تنش شوري، فشار ریشه اي بعنوان سازوکار اصلی حرکت کلسیم در گیاه کاهش 1996شرایط تنش است (گوریر، 

وایت و ). 1986یافته و در نتیجه تعرق گیاه کم می شود که پیامد آن کاهش کلسیم در بخش هوایی است (دورینگ و لودرز، 
بیان نمودند حضور کاتیون سدیم می تواند در جذب کاتیون کلسیم تاثیر منفی داشته باشد و آن را کاهش دهد. )2002داونپورت (

براي انتقال پتاسیم به بخش هاي هوایی گیاه ) گزارش نمود حضور کلسیم کافی در شرایط شوري1961از طرف دیگر، اپستین (
ضرورت دارد. حضور آهن در سنتز آنزیم هاي گروه لیپوکسی ژناز ضروري است که یکی از فعالیت هاي این آنزیم ها حفظ 

اال ). بنابراین افزایش نشت الکترولیت ها از غشاي سلولی نشان می دهد احتم1995استحکام ساختار غشاي سلولی است (مارشنر، 
آهن در سنتز این آنزیم ها مصرف شده است.

در شرایط گلخانهعناصر در هلوي رقم آلبرتااثر تنش شوري بر غلظت -1جدول 
تیمار شوري

(دسی 
زیمنس بر 

متر)

نیتروژن
(درصد)

کلسیم
(درصد)

منیزیوم 
(درصد)

آهن 
(میلی گرم در 
کیلوگرم ماده 

خشک)

پتاسیم (میلی 
گرم در گرم) 

پتاسیم نسبت 
به سدیم

5/1a537/0a970/2a712/3ab834a53/6a166/1
3a898/0c760/1c667/2a00/1068b89/5b395/0
6a707/0c396/1e404/1c00/543c4/1b404/0
9a747/0b368/2b485/3a00/1231c31/1b53/0

12a831/0d041/1d236/2b00/799d96/0b447/0
تفاوت معنی دار ندارند.LSDدرصد آزمون 5هایی که داراي حروف مشترك می باشند در سطح احتمال در هر ستون میانگین 
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The study of salt stress resistance in peach cultivar Alberta by means of nutrient elements
concentration
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Abstract

According to the salty water and soils in large parts of Iran, and since the reaction will be Different
between cultivars. This research carried out on peach seedlings Alberta. Level of salt contain 1.5, 3, 6,
9 and 12 ds/m was applied on plants with nutrient solution.The concentration of nutrients elements in
the leaves were determined. The results showed that the amount of nitrogen was not a significant
difference . the highest concentrations of calcium, magnesium, potassium and potassium to sodium
ratio was observed at concentrations of 1.5 dS /m and decrease was observed at higher concentrations.
Concentrations higher than it and at 3 dS m decrease observed. that show the high sensitivity of this
cultivar to salt stress.

Key words: Cultivars, Peach, Salt
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