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 9-5، صفحات: 9911، پاییز 2ای، جلد سوم، شماره مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

 ای  گلخانه کشت شرایط در شوری تنش به فرنگی  توت حساسیت ده رقم

 
 

4فاطمه رزاقی، و 9، علی قرقانی2، سعید عشقی*9خواه ابراهیم لطیفی  

کاری بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو هیئت  دانشجوی سابق دکتری تخصصی علوم باغبانی، گرایش میوه -9

باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -علمی بخش تحقیقات زراعی

 کشاورزی، اصفهان

 به ترتیب استاد و دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز -2،9

 استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز -4

 elatifikhah@gmail.com :ی مسئولپست الکترونیکی نویسنده*

  12/1/1311تاریخ پذیرش:                                                    52/5/1311تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

، 45/9ها تنظیم و برابر با  فرنگی با محلول غذایی هوگلند، که با افزودن نمک طعام هدایت الکتریکی آن گیاهان توت

محلول غذایی  ازتیمار شاهد  آبیاری برایمدت پنج ماه تغذیه شدند.  زیمنس بر متر بود، به دسی 15/5و  59/4، 93/9

فرنگی شد. با این  شوری باعث کاهش رشد و عملکرد در گیاه توتشد.  بدون افزودن نمک طعام استفاده هوگلند

زیمنس بر متر، در  دسی 93/9حال، مقدار کاهش بر اساس نوع رقم متفاوت بود. به عنوان مثال، در هدایت الکتریکی 

تر از شاهد بود. عملکرد  درصد پایین 43و  45، 42چندلر و سلوا، وزن خشک شاخساره به ترتیب های کاماروسا،  رقم

درصد کاهش یافت. نتایج  54زیمنس بر متر به میزان  دسی 59/4الیزا و میشنری در شوری  فرنگی در رقم کوئین توت

در حالی که  ،ی متحمل بودندهای آروماس، پاروس، کاماروسا و کردستان نسبت به تنش شور نشان داد که رقم

های پاجرو، گاویوتا، سلوا و چندلر نسبت به  تر بودند. رقم الیزا و میشنری نسبت به تنش شوری حساس های کوئین رقم

 تنش شوری به طور نسبی متحمل بودند.

 

 بندی، هوگلند شناسی، طبقه فرنگی، تحمل به شوری، صفات ریخت توت   واژگان کلیدی: 
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     متن مقاله

 :مسأله بیان

رشد گیاهان و  محدودکنندهشوری عامل مهم     

یک  عنوان به اکنون همکه  باشد کاهش محصول می

، 9جمالی و همکارانمشکل جهانی مطرح است )

ین اثر شوری کاهش تر روشن(. آشکارترین و 2194

چه غلظت نمک در خاک  رشد گیاه است. چنان

ی ها گونه بیشترنهایی  اندازه رشد و یابد،  افزایش

کند. ایجاد  یمای کاهش پیدا  یندهفزا طور بهگیاهی 

زیرا  ،باشد میبسیار پیچیده  زا تنشتحمل به عوامل 

های مولکولی،  یژگیوبا  زا تنشعوامل  کنشبرهم

کننده میزان  یینتعفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه 

ر یدا(. مق2113، 2)رزمجو و همکارانست اتحمل 

بر اثرهای سمی مستقیمی  ،باالی سدیم و کلر

رزمجو و ) کنند یمی غشایی و آنزیمی ایجاد ها دستگاه

 (. 2113همکاران، 

حساس به  اریگونه بس کیعنوان  به یفرنگ توت    

حال مشاهده شده  نیشناخته شده است. با ا یشور

 همسان یها در غلظت یفرنگ توت یها که رقماست 

 رندیگ یقرار نم تأثیرتحت  یکسانینمک به طور 

در شرایط تنش شوری، (. 9915عشقی و همکاران، )

تولید مواد شود،  بر اثر آسیبی که به برگ وارد می

شود که در  قندی در برگ توسط گیاه محدود می

فرنگی  عملکرد و کیفیت میوه در توت نتیجه آن

(. همچنین 2194جمالی و همکاران، یابد ) میکاهش 

تنش شوری باعث کاهش قابل توجه در وزن تر و 

-می فرنگی  ی توتها ها و برگ خشک شاخساره، ریشه

 ه استص شدمشخ(. 9915)عشقی و همکاران،  شود

طوری  ، بهشود می که شوری باعث کاهش سطح برگ

                                              
1
- Jamali et al. 

2
- Razmjoo et al. 

 41سدیم از صفر به که با افزایش غلظت کلرید

داری  موالر، شاخص سطح برگ به طور معنی میلی

پژوهش  (.9915)عشقی و همکاران،  یافتکاهش 

از شده  آوری ، جمعفرنگی با کاشت ده رقم توتحاضر 

 د: شهای زیر انجام  استان کردستان، با هدف

ده رقم شناسی  ریختبررسی تغییرات  (الف    

 فرنگی در شرایط تنش شوری.  توت

نمودن وضعیت تحمل ده رقم  مشخص (ب    

های  رقمفرنگی به شوری و امکان کشت رقم و یا  توت

مساعدی متحمل در مناطقی که دارای آب و یا خاک 

 نگی نیستند.جهت کشت توت فر

 تغییراتپژوهشی جامع در زمینه ارزیابی تاکنون     

فرنگی به تنش شوری  ارقام مختلف توت شناسی ریخت

ین پژوهش ا دلیلاست، به همین   انجام نشده

 د.ریزی و اجرا ش برنامه

 

 :عرفی یافتهم

فرنگی شامل ارقام  رفتار ده رقم توت در این مطالعه    

، 7، گاویوتا6، پاجرو5کردستان، 4، پاروس9آروماس

 92میشنری و 99، سلوا91، کاماروسا1، چندلر3الیزا کوئین

های  در گلدان وشوری در شرایط گلخانه،  وضعیتبه 

چهار کیلوگرمی حاوی محیط کشت پرالیت و 

 شد بررسی 9:9کوکوپیت به نسبت حجمی 

و در  24±9. دمای گلخانه در روز (2و  9های  )شکل

وس تنظیم شد. شرایط نور درجه سلسی95±9 شب

                                              
3
- Aromas 

4
- Paros 

5
- Kurdestan 

6
- Pajero 

7
- Gaviota 

8
- Queen Eliza 

9
- Chandler 

10
- Camarosa 

11
- Selva 

12
- Missionary 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

 تنش به فرنگی  توت لطیفی خواه و همکاران، حساسیت ده رقم

 ای  گلخانه کشت شرایط در شوری
 

 

 

پس از درصد بود.  65±5طبیعی و رطوبت نسبی 

 مدت یک هفته با آب معمولی  گیاهان به نشا، کاشت

 دسی زیمنس بر متر( 41/1برابر  9)هدایت الکتریکی

آبیاری شدند و پس از استقرار گیاهان )مرحله چهار تا 

منظور اعمال تنش شوری از نمک  پنج برگی(، به

سدیم در محلول غذایی استفاده شد که در کلرید

موالر به کار  میلی 61و  41، 21، صفرچهار غلظت 

رفت. نحوه اعمال شوری به این صورت بود که 

افزایش تدریج در محلول غذایی  های نمک به غلظت

های  یک از این غلظت . هدایت الکتریکی هریافت

شدن نمک در محلول غذایی  نمک پس از حل

 21) 93/9موالر(،  میلی صفر) 45/9ترتیب به  ،هوگلند

 61) 15/5 و موالر( میلی 41) 59/4موالر( و  میلی

زیمنس بر متر بود. برای تیمار شاهد  موالر( دسی میلی

انجام شد. نحوه  هوگلند فقط آبیاری با محلول غذایی

درصد محلول از  21ای بود که حدود  آبیاری به گونه

بار در هر سه نوبت د و نیز یک وته گلدان خارج ش

ها با آب معمولی انجام  ی گلدانشویآبیاری عمل آب

 د.ش

نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش سطح برگ     

سدیم از صفر با افزایش غلظت نمک کلرید است. شده

برگ به طور موالر، شاخص سطح  میلی 61به 

های  در پژوهش کاهش یافت. در تمام ارقام داری معنی

منفی شوری بر میزان سطح برگ به  تأثیرپیشین نیز 

 2کیوتگن و پاولزیکطور مثال،  است. به اثبات رسیده

ارسینی و ( و نیز 2115) 9سعید و همکاران(، 2111)

( نشان دادند که تنش شوری باعث 2192) 4همکاران

افزایش فرنگی شد.  دار سطح برگ توت کاهش معنی

                                              
1
- EC 

2
- Keutgen and Pawelzik 

3
- Saied et al. 

4
- Orsini et al. 

شود که  باعث می ،ناگهانی شوری بستر کاشت

اول آب خود را  دقایقطور موقت در  های برگ به سلول

ها  طویل شدن سلول ،از دست بدهند. با گذشت زمان

و در نتیجه، این  یابد میکاهش ها آنو سرعت تقسیم 

تر شدن اندازه نهایی برگ  تغییرات منجر به کوچک

 (.2192)ارسینی و همکاران،  خواهد شد

زن تر ریشه در و نشان داد که دست آمده بهنتایج     

هر ده رقم با افزایش سطح شوری روند کاهشی قابل 

دلیل کاهش وزن تر ریشه در اثر . داشته استتوجهی 

این صورت است که با افزایش غلظت  تنش شوری به

نمک در محلول غذایی، پتانسیل اسمزی محلول 

و به دنبال آن فشار آماس  م، جذب آب ککاهش

ر نتیجه وزن تر یابد و د ها نیز کاهش می سلول

یابد. خروج آب  کاهش میفرنگی  در گیاه توتها  ریشه

تورهان و ) شود ها می ها مانع از رشد آن از سلول

  های پژوهش با یافتهاین (. نتایج 2115، 5اریس

اگرچه کل  ( مطابقت داشت.2115) تورهان و اریس

یابد، ریشه  رشد گیاه در خالل تنش شوری کاهش می

های هوایی در این شرایط از  رشد اندامدر مقایسه با 

تورهان و اریس، تری برخوردار است ) وضعیت مطلوب

2115.) 

رقم  ،سدیمموالر نمک کلرید میلی 61در سطح     

گرم در بوته بیشترین  49/929آروماس با عملکرد 

عملکرد را داشت و کمترین عملکرد در بوته برای رقم 

نش شوری به . تدبوگرم در بوته  71/929میشنری با 

داری باعث کاهش عملکرد تک بوته در یک یطور معن

با افزایش غلظت در پژوهشی . شدروزه  11دوره 

مانند فرنگی  توتهای رویشی گیاه  سدیم ویژگیکلرید

سطح برگ، وزن ریشه و اندام هوایی کاهش پیدا کرد 

بوته کاهش یافت که در نتیجه آن عملکرد تک

                                              
5
- Turhan and Eris 
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پژوهش این ( که با نتایج 9911)یوسفی و همکاران، 

های انجام گرفته در این  باشد. پژوهش همسو می

باال در محلول  ECاست که اعمال  زمینه نشان داده

غذایی با اثرگذاری در کاهش جذب آب که در نتیجه 

کاهش پتانسیل اسمزی محلول غذایی است باعث 

سعید و ) شودمیفرنگی  بوته توتکاهش عملکرد تک

کاهش مقدار عملکرد تک در واقع (. 2115، 9همکاران

سدیم از دو عامل بوته در شرایط تنش شوری کلرید

کاهش تعداد میوه و کاهش وزن تر میوه در اثر شوری 

 (.9915عشقی و همکاران، گیرد ) می تأثیر

طور کلی شوری بر تمامی متابولیسم گیاه اثر  به    

ثیر أزیمنس بر متر ت دسی 2گذارد. شوری تا سطح  می

. تنش شوری فرنگی نداشتتوتمنفی در رشد گیاه 

داری باعث کاهش عملکرد تک بوته در  طور معنی به

ای که در غلظت  گونه است، به  روزه شده 11یک دوره 

درصد کاهش عملکرد  44حدود  ،موالر نمک میلی 61

آروماس و پاروس نسبت  های رقمتحمل  .مشاهده شد

  .بیشتر بودها  رقمبه تنش شوری در مقایسه با بقیه 

 

 :ترویجی هایتوصیه

های نامتعارف وجود دارد و آب  در مناطقی که آب    

های آروماس،  شود رقم کمی شور است توصیه می

پاروس، کاماروسا و کردستان کشت شوند. زیرا این 

ها  تر از بقیه رقم ها نسبت به شوری متحمل رقم

گونه مناطق بهتر است دو رقم هستند. در این

  الیزا و میشنری کشت نشوند. کوئین

                                              
1
- Saeid et al. 

 
 در محل انجام پروژههای تیمار شده  گلدان -9ل شک

 (گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)

 

 
های  لولفرنگی تیمار شده با مح های توت بوته -2شکل 

 غذایی شور و گیاهان شاهد



 

2 
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