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  چکیده
اورزي است که رشد و نمو و عملکرد گیاهـان را تحـت   شوري آب و خاك در ایران یکی از مشکالت عمده در کش

هـاي دو سـاله زیتـون،    بـر روي نهـال  ) کلریـد سـدیم  (برا ي مطالعه اثرات فیزیولوژیکی شوري . دهد ثیر قرار میأت
تیمار فاکتور اصلی  .انجام شد 1382کامالً تصادفی با چهار تکرار در سال  فاکتوریل در پایه آزمایشی در قالب طرح

سـه رقـم نهـال ریشـه دار شـده      . تهیه گردید) مول در لیتر میلی 150و  100،  50، 0(سدیم در چهار سطح کلرید 
کاشته شدند و بـا محلولهـاي مختلـف شـوري آبیـاري      بعنوان فاکتور فرعی  زیتون به نامهاي میشن، مانزانیال و زرد

ا و همچنین غلطـت پتاسـیم و سـدیم    بر شده و وزن تر، خشک و سطح برگ آنه نهالها پس از یکسال کف. گردیدند
نتایج نشان داد که بـا  . مقدار فتوسنتز و شدت تعرق توسط دستگاه فتوسنتز سنج اندازه گیري شد. اندازه گیري شد

افزایش درجه شوري، خصوصیات رشد و نموي شامل وزن تر برگها، ارتفاع و سطح بـرگ در هـر سـه رقـم زیتـون      
ارقام مختلف تفاوت زیادي داشت بطوریکه که بیشترین کـاهش رشـد در   کاهش یافت ولی مقدار کاهش رشد در 

کمترین و میشن بیشترین رقم زرد در این آزمایش . رقم زرد و کمترین کاهش رشد در رقم میشن مشاهده گردید
در رقم  فتوسنتز شدت کاهش. سطوح شوري باال مقدار فتوسنتز را بطور معنی داري کاهش داد. سطح برگ را داشتند

در تیمـار  ) mol.m.-2s-1 8/1حـداقل  (و در رقم میشن از همه کمتر ) mol.m.-2s-1 1حداقل (زرد از همه بیشتر 
نهالهاي جوان . داري کاهش یافت نیز با افزایش شوري بطور معنیاي  هدایت روزنه. میلی مول بود 150کلرید سدیم 

 150وري، سوختگی حاشیه برگ را در تیمار کلرید سـدیم  ماه از اعمال تیمارهاي ش 2ارقام مانزانیال و زرد بعد از 
و حـداقل آن در رقـم میشـن    ) گرم در گرم میلی 30(حداکثر غلظت سدیم در رقم مانزانیال . میلی مول نشان دادند

با افزایش غلظت کلرید سدیم در محلول، غلظت . میلی مول بود 150در تیمار کلرید سدیم ) گرم در گرم میلی 16(
بین ارقام نیز  .یافت درصد افزایش 83، در ارقام مانزانیال و زرد درصد 78برگها در رقم میشن در حدود سدیم در 

بدست آمد و  K/Na نسبت یک رابطه خطی مثبتی بین فتوسنتز و .تفاوت معنی داري از لحاظ تجمع سدیم دیده شد
 کاهش فتو سنتزدر اي  ثیر عمدهأت، K/Na نسبت کاهش یا نشان داد که کاهش مقدار پتاسیم در اثر کاهش جذب و

 زیادشوري سطوح ، سطح برگ و شدت فتوسنتز از مهمترین فرایندهاي فیزیولوژیکی در K/Naکاهش نسبت . دارد
رقم میشن به عنـوان  . بودند که فرایندهاي متابولیکی گیاه را تغییر داده و کاهش رشد و مسمومیت را ایجاد نمودند

نهـالی مقاومـت    میلی مول در لیتر در مرحله 150و با غلظت   15dS/mایت الکتریکی به شوري تا هد متحملرقم 
  .داشت

  .شوري، فتوسنتز، زیتون، سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم :کلیديواژه هاي 
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  مقدمه
ــدن  ــور ش ــرد   ش ــاهش عملک ــبب ک ــا س  خاکه

مشـکل شـوري   . در دنیا شـده اسـت   محصوالت کشاورزي
میلیـون   1000که در جهان تقریباً  بسیار جدي است بطوري

، Szblocs(ثیر شـوري قـرار دارنـد    أهکتار از خاکها تحت ت
 5/1از . شـود  کل زمینها را شـامل مـی  % 7که تقریباً ) 1994

ـ  % 5میلیون هکتار زمین زراعی تقریبـاً   ثیر شـوري  أتحـت ت
مشکل شوري در ). Termaat ،1986و  Munns(قرار دارند 

متاسفانه سال به سال به سطح آن  طول زمان ثابت نمانده و
 شـده مخصوصاً در مناطق خشـک و نیمـه خشـک افـزوده     

درصد غذاي دنیا را  33زمینهاي تحت آبیاري تقریباً  .است
کنند بنابراین شورشدن این خاکها خیلی خطرناك  مین میأت

یکـی از عمـومی تـرین    . کنـد  بوده و تولیـد را تهدیـد مـی   
وري، تجمـع غلظـت   ثیرات بازدارندگی رشـد توسـط شـ   أت

؛ 1381ملکوتی و همکاران، (است ) Cl(و کلر ) Na(سدیم 
  ). 1381؛ همایی، 1381گفتار منش و سیادت،  خوش

در منابع مختلف درخت زیتـون را بعنـوان گیـاه    
ولی توسـعه کشـت   . گیرند در نظر می ينیمه مقاوم به شور

دهـد کـه    آن در استان قم و حاشیه کویري ایران نشـان مـی  
. رقام مختلف زیتون به شوري بسیار متفاوت اسـت تحمل ا

بر طبق اطالعات منتشره توسط سازمان کشاورزي و خـوار  
سطح کشت درختان زیتون دنیا در سال ) FAO(بار جهانی 

 5/10میلیون اصـله و سـطح زیـر کشـت      85حدود  1996
در ایـران نیـز در   ). 1376درویشـیان،  (میلیون هکتار اسـت  

یون اصله درخت و نهال زیتـون  حال حاضر حدود یک میل
هکتـار در شـمال کشـور پراکنـده      5000در مساحت تقریباً 

میزان محصـول منطقـه بطـور    ). 1372میر منصوري، (است 
تن و متوسط روغن سالیانه حـدود   10,000متوسط سالیانه 

ــا  1500 ــی  1200ت ــرآورد م ــن ب ــود ت ــم . ش ــاطق مه از من
گیالن، خوزستان،  هاي توان به استان زیتونکاري در ایران می

  .اشاره نمودکهکیلویه و بویر احمد کرمانشاه  فارس،
ـ  ـ  أشوري ت را روي  یثیرات فیزیولـوژیکی مختلف

کـاهش رشـد و عملکـرد گیـاه در     . رشد و نمـو گیـاه دارد  
آیـد   شرایط شور در اثر کوتاه شدن عمر برگها بوجـود مـی  

بروز عالئم ناشی از . شود بنابراین در کل عملکرد کاسته می
سمیت یونی بستگی به سرعت تجمـع سـدیم در بافتهـا را    

در ســطح مولکــولی، مکانیســمهاي عالئمــی توســط  . دارد
گـردد کـه ایـن عالئـم بـه دو        هاي شوري تحریک مـی تنش

. آیند هاي خشکی وسمیت یونی بوجود می سصورت استر
اسمزي مشکل اسـت   تنشعمل جدا کردن سمیت یونی و 

)Behboudian  ،سمیت متابولیکی سدیم  )1986و همکاران
عمدتاً در اثر رقابت آن با پتاسـیم در فرآینـدهاي ضـروري    

آنــزیم توســط پتاســیم فعــال  50بیشــتر از . ســلولی اســت

ــی توانــد جــایگزین آن شــود    شــوند و ســدیم نمــی   م
)Marschner ،1995 ( بنابراین غلظت باالي سدیم یا نسبت

را در باالي سدیم به پتاسیم، فراینـدهاي مختلـف آنزیمهـا    
کاهش فتوسنتز یکی از عوامـل  . نماید سیتوپالسم مختل می

؛ Downton ،1977(مهم دیگر کاهش رشد گیاه مـی باشـد   
Loreto  ،کاهش فتوسنتز شـاید بخـاطر   ). 2002و همکاران

البتـه  . کاهش آب قابل دسترس گیاه در شوریهاي باال باشد
تجمع یون سدیم نیز یکی دیگر از عوامـل محـدود کننـده    

گزارش شده ) Munns ،)1993سنتز می باشد که توسط فتو
ــت ــرات   . اس ــه اث ــایش مطالع ــن آزم ــراي ای ــدف از اج ه

فیزیولوژیکی شوري کلرید سدیمی روي نهالهاي دو ساله زیتون 
  .و ارزیابی نسبی تحمل ارقام مختلف بودا

  مواد و روشها
  طرح آزمایش و کاشت نهالها

امالً کـ  فاکتوریل در پایـه  در قالب طرح آزمایش 
 فـاکتور  تیمارهـا شـامل  . با چهار تکرار انجام شـد  تصادفی

 150و  100،  50، 0(کلرید سـدیم در چهـار سـطح     اصلی
سه رقم نهال زیتـون میشـن،   . تهیه گردید) مول در لیتر میلی

مانزانیال و زرد که از پایه مادري مشـخص ریشـه دار شـده    
اسـه،  در بستر کشت با فرمـول م فرعی بعنوان فاکتور  بودند

لیتـري   10در گـدانهاي  ) 1: 1: 1(پرالیت و ورمی کوالیت 
مـاه بـا محلـول غـذائی      3این گیاهان بمدت . کاشته شدند

پس از مدت سـه مـاه کـه    . گردیدندآبیاري کامل استاندارد 
سـانتی متـري بـاالي     10زیتونها به خوبی رشد کردنـد، از  

سـپس  . بستر هرس شـدند تـا انـدازه آنهـا یکسـان باشـد      
ائیکه از لحاظ قطر یکنواخت بودند انتخاب گردیدند و نهاله

نهالها بمـدت سـه هفتـه    . این نهالها به گلخانه انتقال یافتند
مجدداً با محلول غذایی کامل آبیاري شدند که رشد جدیـد  

  . سپس تیمارها اعمال گردید. از کنار برگها نمایان شد
  محلول غذائی و آبیاري

ئی هوگلند در نظر براي تهیه محلولها، محلول غذا
گرفته شد که غلظت نصف مواد بکـار رفتـه در آن بعنـوان    

نـوع نمکهـا و غلظـت عناصـر در     . محلول پایه تهیه گردید
براي افزایش شوري از نمـک کلریـد   . آمده است 1جدول 

 6میلـی مـول،    50گرم در لیتر براي تیمار  3سدیم به میزان 
 150تیمـار   گـرم بـراي   9مول و  میلی 100گرم براي تیمار 

محلولهـا در آب معمـولی کـه    . مول در لیتر بکار رفت میلی
ــی حــدود  ــدایت الکتریک ــدند dS/m  4/0ه ــه ش  pH. تهی

 5/6محلولهاي غذایی اندازه گیري و با اسید سولفوریک به 
  .تنظیم گردید

زیر هر گلدان یک زیر گلـدانی قـرار داده شـد و    
آبیاري بـر  زمان . لیتري تهیه شد 30محلولها نیز در ظروف 
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شد یعنی  اساس کاهش مقدار آب در زیر گلدان تـنـظیم می
مانـد   وقتی که مقدار کمی از محلول در زیر گلدان باقی می

براي تنظیم مقدار محلـول،  . شد به آن تیمار محلول داده می
شـد   گیري می آن اندازه ECآوري و  آب زهکش شده جمع

محلول  ECآب زهکش شده در هنگام آبیاري برابر  ECتا 
داده شده باشد بدین ترتیـب مقـدار محلـول داده شـده بـه      

 ECبیشتر از آب زهکش شده بـود تـا   % 15گلدانها حدود 
یـا   دوبطـور متوسـط نهالهـا هـر     . محیط ریشه ثابت بماند

  .شدند حداکثر سه روز یک بار محلول دهی می
  مقدار فتوسنتز و شدت تعرق

گاه بـراي انــدازه گیـري ایــن دو فـاکتور از دســت   
آلمان  Wallzساخت شرکت  Da–100فتوسنتز سنج مدل 

 mmol(آن در حـدود  )  PAR(واحد نوري. استفاده شد
m-2 s-1 1000 ( وCO2  میلـی   5000ورودي نیز به غلظت

 9:00اندازه گیري بین سـاعات  . لیتر در دقیقه تنظیم گردید
یکی از برگهاي سـوم  . و با شدت نور ثابت بود 14:00الی 

که ظاهر مناسب داشت زیر اتاقک دستگاه قـرار   یا چهارمی
مقـدار   CO2-absشد و پس از ثابت شدن اعـداد   داده می

اي در سـه   فتوسنتز خالص، سرعت تعرق و هـدایت روزنـه  
داده هاي بدسـت آمـده بـه کـامپیوتر     . شد نوبت رکورد می

  .گرفتند منتقل و مورد ارزیابی قرار می
  خصوصیات رشد و نمو

از سطح بستر بریده شد  1383ال مهر س نهالها در
برگها از . و تعـداد بـرگ شمـارش و وزن آنها تعیین گردید

گیـري   ساقه جدا شد وسطح برگ آن توسط دستگاه انـدازه 
. اندازه گیري شد) LiCo, Model, 1010, USA( سطح برگ

پس از تعیین سطح برگ، وزن تر ساقه و برگها، هـر کـدام   
سانتیگراد قرار گرفتند تا  80ي بطور جداگانه در آون در دما
  . وزن خشک آنها بدست آید

  گیري عناصر هانداز
گیـري سـدیم و پتاسـیم از دســتگاه     بـراي انـدازه  

گـرم از مـاده خشـک     2. اتمیک ابزورپشن استفاده گردیـد 
هـاي   در لولـه ) مـش  200(برگها که کامالً پودر شده بودنـد 

ـ   لی میلی 10آزمایش قرار گرفتند و  ک اضـافه  تـر اسـید نیتری
سـاعت   12درجه بمدت  110این مخلوط در دماي . گردید

محلول حاصل از کاغـذ صـافی   . قرار گرفته تا هضم شوند
سـپس  . تر رسانده شـد لی میلی 100عبور داده و حجم آن به 

مقــدار ســدیم و پتاســیم در ایــن محلــول توســط اتمیــک  
  . گیري شد ابزوپشین اسپکتروفتومتري اندازه

  تجزیه آماري
ها وارد کامپیوتر شده و با  تجزیه آماري دادهبراي 

ــا بررســی گردیــد معنــی SASبرنامــه  ــالیز  .داري تیماره آن

ثیرات تیمارها در قالب فاکتوریل در پایـه طـرح   أتواریانس 
 و صـورت گرفـت   هر کدام با چهـار تکـرار   کامالٌ تصادفی

میـانگین  . بنـدي گردیـد   گـروه  LSDمیانگین داده بر اساس 
منتقل و گرافهاي الزم  Excelبه صفحه برنامه  ها مجدداً داده

  .ترسیم گردید
   نتایج و بحث
  عالئم ظاهري

مـاه   2هاي جوان ارقام مانزانیال و زرد بعد از نهال
از اعمال تیمارهاي شـوري سـوختگی حاشـیه بـرگ را در     

عالئـم سـوختگی در بـرگ در    . نشان دادند NaCl150تیمار 
یش در این دو رقـم دیـده   نیز در اواخر آزما NaCl100تیمار 

ریز ماندن برگها ، کـاهش ارتفـاع و کلـروز    ). 1 شکل(شد 
برگهاي نسبتا جوان از عالئم ظاهري شوري در ارقام زرد و 

تحمـل  یکی دیگر از نتایج جالب این مطالعـه  . مانزانیال بود
بـود کـه   ) مول میلی 150(رقم میشن در غلظت سدیـم بـاال 

نبود بلکـه عالئـم مسـمومیت     نه تنها کاهشی در رشد ملموس
  .اي و یا زردي نیز مشاهده نگردید نظیر کلروز حاشیه

  شاخصهاي رشد و نمو
آنالیز واریانس خصوصیات رشد و نموي نهالهاي 

نتایج حاصـل از تجزیـه   . شود دیده می 2زیتون در جدول 
افزایش مقدار  اهاي رشد و نموي نشان داد که ب آماري داده

خصوصیات رشد و نموي هـر سـه   شوري در هر سه رقم، 
ولـی مقـدار   ) 4و 3هـاي   جـدول (رقم زیتون کاهش یافت 

کــاهش رشــد در ارقــام مختلــف تفــاوت زیــادي داشــت  
بطوریکـه بیشــترین کــاهش رشـد در رقــم زرد و کمتــرین   

بـا  . )5جـدول  ( کاهش رشد در رقم میشن مشاهده گردیـد 
 در لیتـر  مـول  میلی 150به  0ز ا غلظت کلریدسدیمافزایش 

درصد، رقـم مانزانیال  60اهش وزن تربرگ در رقم میشن ک
از لحاظ ). 3جدول(درصد بود  71درصد و در رقم زرد  61

روي )  P< 01/0( داري  آماري افزایش شوري تأثیر مـعـنی
، ولی اثـرات متقابـل   کاهش وزن تر و خشک برگها داشت

 آنها معنی دار نبود که نشان میداد این دو فاکتور مسـتقل از 
درصد ماده خشک نیز با افزایش شـوري در   .باشند م میه

دلیل افزایش درصد ماده خشک، . افزایش یافتهر سه رقم 
کاهش آب در اثر افزایش پتانسیل اسمزي محیط ریشـه در  

باشـد کـه توسـط محققـین زیـادي منجملـه        اثر شوري می
Tabatabaei  نیز گزارش شده است) 2004(و همکاران.  

. ثیر شـوري قـرار گرفـت   أت تعداد برگ نیز تحت
دهد که شـوري تعـداد    نشان می 4میانگین نتایج در جدول 

برگها و سطح آنها را در هر سه رقم کاهش داده است ولـی  
 شدت کاهش در رقم میش کمتـر از دو رقـم دیگـر اسـت    

اثرات متقابل شوري و رقم روي سطح بـرگ و   .)5جدول (
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د که تغییـرات  و نشان دا) 2جدول (تعداد آن معنی دار بود 
ــی باشــد   ــه شــوري م ــام وابســته ب کــی از ی. رویشــی ارق

خصوصیات مهم براي ارزیابی رشد و نمو گیاه در شـرایط  
زیـرا برگهـا محـل    . باشد تنش سطح برگ و تعداد برگ می

اصلی انجام فعل و انفعاالت فتوسنتز و تأمین کننـده مـواد   
ـ . باشند آلی می ابع از اثرات مهم دیگر شوري که در اکثر من

باشـد   ذکر شـده کـاهش سـطح بـرگ در اثـر شـوري مـی       
)Downton ،1977 ؛Chartzoulaki  ،در ). 2002و همکــاران

کمترین و میشن بیشترین سطح برگ  رقم زرد این آزمایش
  )5جدول(را داشتند 

  فتوسنتز و تعرق
شدت فعل و انفعـاالت فتوسـنتز و    بر اثر شوري

با افزایش روند  ).6جدول (اي معنی دار بود  هدایت روزنه
داري کـــاهش  شـــوري، مقـــدار فتوســـنتز بطـــور معنـــی

شدت کـاهش در رقـم زرد از همـه بیشـتر     . )2شکل(یافت
و در رقـم میشـن از همـه کمتـر     ) mol.m-2s-1µ 1حداقل (
نیـز بـا   اي  هـدایت روزنـه  . بـود ) mol.m-1s-1µ 8/1حداقل(

اثرات متقابل  .داري کاهش یافت افزایش شوري بطور معنی
وري روي فتوسنتز معنی دار نشد و نشـان داد کـه   رقم و ش

  فـاکتور شــوري و رقــم مســتقل از هــم عمــل مــی نماینــد  
  ).6جدول (

                                             ارقام مختلف زیتون مقدار فتوسنتز متفاوتی نشان 
                                                         دادند بطوریکه حداکثر فتوسـنتز در رقـم میشـن و حـداقل     

       کـاهش      ). 7       جـدول   (                               شدت تعرق در رقم میشن دیده شـد  
         محققـین                                              شدت تعرق و فتوسنتز با افزایش شـوري توسـط  

؛ Farquhar  ،1984و  Ball( گزارش شـده اسـت      نیز        دیگر
Loreto  ،یکـی از علـل کـاهش شـدت     ). 2002و همکاران

تعرق و فتوسنتز، کم آبـی فیزیولوژیـک اسـت کـه در اثـر      
آیـد و   افزایش پتانسیل اسمزي اطـراف ریشـه بوجـود مـی    

کاهش آب دربافتهاي . نماید ختالل میجذب آب را دچار ا
ــی  ــنتز م ــراي فتوس ــده ب ــل محــدود کنن ــاهی عام باشــد  گی

)Chartzoulaki  ،2002و همکاران.(  
  غلظت سدیم و پتاسیم

غلظت سدیم در هر سه رقـم بـا افـزایش مقـدار     
سدیم محلول بطـور معنـی داري افـزایش یافـت حـداکثر      

و ) گـرم گـرم در   میلـی  17(غلظت سدیم در رقم مـانزانیال  
بـود  ) گـرم در گـرم   میلـی .1/9(حداقل آن در رقـم میشـن   

روند افزایش غلظت سدیم در رقـم میشـن بـا    ). 7 جدول(
، در رقم مانزانیال % 78افزایش غلظت آن در محلول حدود 

غلظت پتاسیم بر عکس سدیم با افـزایش  . بود % 83و زرد 
در تیمـار بـدون سـدیم    ). 8 جـدول (شوري کاهش یافـت  

مناسـب   یم بر اساس حد بحرانی عناصر تقریبـاٌ غلظت پتاس

تیمارهاي سدیمی این مقـدار در محـدوده   در بقیه ولی  بود
  .کمبود قرار داشت

دیـده   3در شکل  K/Naتأثیر شوري روي نسبت 
یکی از تأثیرات مضر شوري که در اکثر منابع نیز . می شود

آمده است کاهش نسبت پتاسیم به سدیم در شـرایط شـور   
؛ 1381؛ همـایی،  1381گفتار منش و سیادت،  خوش(است 

). 1382؛ مظفـري و ملکــوتی،  1381ملکـوتی و همکــاران،  
نتایج نشان داد که افـزایش شـوري سـبب کـاهش نسـبت      

K/Na      در سه رقم شـد ولـی رونـد کـاهشK/Na   در رقـم
و این یکی از خصوصیات ارقام  )7جدول ( میشن کمتر بود

نسبت پتاسیم به سدیم  باال بودن. باشد متحمل به شوري می
در اثر کاهش جذب سـدیم یـا بـاال بـودن جـذب پتاسـیم       

ــی ــد  بدســـت مـ و  Botrini؛ Jackson ،1997و  Volk(آیـ
یکی از اثرات سوء شوري کاهش غلظت ). 2000همکاران، 

تغذیـه نامناسـب گیـاه بـا پتاسـیم در      . پتاسیم در گیاه است
شرایط شور سبب کاهش رشـد گیـاه و عـوارض ناشـی از     

ــی ک ــیم م ــود پتاس ــردد  مب ــاران،  Botrini(گ ). 2000و همک
هاي ایـن تحقیـق بـا مشـاهدات محققـین دیگـر نیـز         یافته

  ).Marschner ،1995( مطابقت دارد
گیاه زیتون در منابع مختلـف بعنـوان گیـاه نیمـه     

ملکـوتی و همکـاران،   (مقاوم به شوري شناخته شده است 
یتـون را  شـد کـه درخـت ز    فکر میتا این اواخر و ) 1381
توان در مناطق شور کاشت ولی رشد مناسب این گیـاه   نمی

در شرایط شور نشان داد که استعداد این گیاه در سازگاري 
سازگاري زیتون به شـوري بیشـتر   . با شوري خیلی باالست

به رقم مربوط است بخاطر اینکه مناطق زیتون کاري در دنیا 
نتیکی کـه  واکنشهاي ژو  هاي غیر شور است بیشتر در زمین

دهد مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه      زیتون به شوري نشان می
  . است و نیاز به تحقیقات اساسی دارد

مکانیسم سازگاري به شـوري در زیتـون ممکـن    
است بخاطر جلوگیري از ورود نمکها به شـاخه هـا باشـد    

)Chartzoulakis  ،ــاران ــق   .)2002و همکـ ــن تحقیـ درایـ
ر تجمـع نمـک در   مکانیسم سازگاري ممکن است به خـاط 

واکوئل باشد چون غلظت سدیم بافـت برگهـا بـا افـزایش     
نیـز   K/Na نسـبت  .نمک در محیظ ریشه، افزایش یافته بود

یکی از دیگر از عوامل تغییر دهنده مقـدار سـدیم بافتهـاي    
در رقـم مـیش    K/Naعدم کـاهش نسـبت   . باشد گیاهی می

 .باشـد  دهنده مقاومت این رقم بـه تـنش شـوري مـی     نشان
مکن است گیاهـان نمـک را در واکوئـل سـلولهاي خـود      م

کـاهش  . ذخیره کنند و در عین حال فتوسنتز کـاهش نیابـد  
باشـد   فتوسنتز یکی از عوامل مهم کـاهش رشـد گیـاه مـی    

)Downton ،1977 ؛Loreto  ــاران ــاهش ). 2002و همکـ کـ
فتوسنتز شاید بخـاطر کـاهش آب قابـل دسـترس گیـاه در      
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تجمع یون سدیم نیز یکی دیگر از البته . شوریهاي باال باشد
، Munnsباشد کـه توسـط    عوامل محدود کننده فتوسنتز می

در  K/Naرابطه بین فتو سنتز و . گزارش شده است) 1993(
چـه  دهد که کاهش مقدار پتاسیم  بوضوح نشان می 4شکل 

تـأثیر   K/Naب و چـه در اثـر کـاهش    ذدر اثر کـاهش جـ  
و   Devittکـه اي را روي کـاهش فتـو سـنتز داشـت      عمـده 

نیز کاهش مقدار فتوسنتز را در اثر کاهش  )1981(همکاران 
K/Na. اند گزارش نموده.   

Bongi and Loreto )1989 (  ــه ــد ک ــان دادن نش
پـایین بـودن غلظـت    در اثر کاهش فتوسنتز در شرایط شور 

CO2  باشــد کـه باعــث کــاهش تبــادالت   کلروپالسـت مــی
یق کاهش هـدایت  در این تحق .گردد اي و مزوفیل می روزنه
اي شاید یکی از دالیل مهم در کاهش فتوسنتز در اثر  روزنه

تحمـل  توجیه کننده  شاید در واقع این مطلب .شوري باشد
کـه بـا وجـود افـزایش شـوري      باشد رقم میشن به شوري 

بطـور کلـی مـوارد زیـر از      .مقدار کاهش فتوسنتز کمتر بود
  .اجراي این آزمایش مشخص گردید

بـه شـوري تـا هـدایت     متحمـل   نـوان رقـم  ـ رقم میشن بع
میلـی   150و با غلظت نمک سـدیمی   dS/m 15  الکتریکی

  .مول در لیتر در مرحله نهالی از خود مقاومت نشان داد

ـ مقاومت هر دو رقم مانزانیال و زرد تقریباً یکسان بـوده و  
  .بمراتب کمتر از رقم میشن بودند

زیـابی نسـبت   ـ اگر چه شوري پتاسیم را کاهش داد ولی ار
K/Na زیتون بود نهالهاي بهتر از مقدار پتاسیم تنها در.  

، سطح بـرگ و شـدت فتـو سـنتز از     K/Naـ کاهش نسبت 
باشـند   مهمترین فرایندهاي فیزیولوژیکی در شرایط شور می

که فرایندهاي متابولیکی گیاه را تغییر داده و کاهش رشد و 
  .مسمومیت را ایجاد نمود

وري و توسعه کاشت زیتون با توجه به اهمیت ش
در مناطق مختلف ایران الزم است ارزیـابی ارقـام مختلـف    
موجود در ایران نسبت به شوري در مراحل مختلـف رشـد   

ـ  ثیرات طـوالنی مـدت شـوري روي ارقـام     أگیاه، ارزیابی ت
مقاوم و مطالعه اثـرات متقابـل شـوري روي خصوصـیات     

  .کیفی میوه در درختان بارور صورت گیرد
هـاي معاونـت    بدینوسیله از مسـاعدت : یقدردان

محترم پژوهشی دانشگاه تبریز و نیز از بـذل توجـه جنـاب    
آقاي سید احمد بلند نظر مدیر محترم مزرعه فـدك قـم بـه    

مین نهالهاي زیتـون و از زحمـات همکـاران بخـش     أدلیل ت
تحقیقات خاك و آب مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع    

دریغشان  هاي بی مساعدت طبیعی آذربایجان شرقی به خاطر
  .نماییم در اجراي این طرح تشکر و قدردانی می

  
 
 
 
 
  

 )عناصر غذائی(غلظت نمکهاي پایه  - 1جدول 
1غلظت  

(mg/l) 
 غلظت نوع نمک عنصر

(mg/l) 
 نوع نمک عنصر

175 N KNO3 Ca(NO3)2.2H2O 5/0  Mn MnSO4.H2O 
125 Ca Ca(NO3)2.2H2 0/1  Zn ZnSO4.7H2O 
30 Mg MgSO4.7H2O 0/1  Cu CuSO4.5H2O 
15 P KH2P04 5/0  B Na2B4 O7.10H2O 
250 K KNO3 1/0  Mo Na2MoO4.2H2O 
40 S2 - 0/2  Fe Fe-EDTA 
2 Na -    

  .از منبع سولفات منیزیم و سایر سولفاتها تامین شده استS . 2. دیسی زیمنس بود 2/1حدود   پایه هدایت الکتریکی محلول -1
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  درختان  در برگهاي نمک کلرید سدیم زیامسمومیت و کاهش رشد در اثرغلظت ظاهري  عالئم - 1شکل 

  )گلدان سمت راست( جوان زیتون
  

  )باشند می F valueاعداد (رشد و نموي نهالهاي زیتون شاخصهاي تجزیه واریانس  -2جدول 
  هارتفاع گیا  اهگسطح بر  تعداد برگ  ماده خشک  وزن خشک   وزن تر برگها  تغییرمنابع 
  8/5**  8/12**  1/11**  5/3*  9/14**  9/14**  شوري

 0/26*  8/37**  5/66**  9/16**  8/18**  4/17**  رقم
  ns 7/0  ns 3/1  ns5/1  **3/3  *0/2  **0/5  رقم*شوري

  )p≤0.05(در سطح پنج درصد *و) p≤0.01(معنی داري در سطح یک درصد ** عالمت  
  

 روي وزن تر و خشک برگهاغلظتهاي مختلف نمک کلرید سدیم  ثیرأت - 3جدول 
NaCl   ماده خشک   )گرم در بوته(وزن خشک برگها   )گرم در بوته(وزن تر برگها(%)  

 (mM)  زرد  مانزانیال  میشن   زرد  مانزانیال  میشن   زرد  مانزانیال  میشن  
0 a 0/45 a 7/35 a 1/26 a 3/15 a 9/10 a 6/8 b 0/34 b 5/30 b 9/32 
50 b0/34 b 8/23 b 7/15 b 8/12 bc 0/7 b 0/5 ab 6/37 b 5/31 b 9/31 
100 b0/27 ab 1/28 bc 1/11 bc 1/10 b 7/8 b 0/4 ab1/37 b 4/30 a 0/36 
150 c0/18 c 2/14 c 7/7 c 5/7 c 1/5 c 8/2 a 7/41 a 5/36 a 3/36 

 
 روي تعداد برگ، ارتفاع و سطح برگهانمک کلرید سدیم  سطوح مختلفثیر أت - 4جدول 

NaCl  سانتی متر(ارتفاع گیاه  )متر مربعیتسان(ها گسطح بر )در هر نهال(برگ تعداد( 
 
)mM(  

  زرد  مانزانیال  میشن   زرد  مانزانیال  میشن   زرد  مانزانیال  میشن 

0 a 3/363 a 7/360 
a 

0/368 a 7/1189  a 6/763 a 1/223 a 2/67 a 7/44 
a 

4/38 

50  ab 6/318 b 0/221 
b 

6/274 ab 3/1030 b 2/459 b 3/127 a 1/63 b 1/36 
b 

3/21 

100 b 3/241 b 6/238 
c 

6/150 b 3/670  ab 1/596 c 5/91 a 5/60 
ab 

8/39 
b 

1/19 
150 c 0/151 c 0/114 d0/98 c 7/435 c 7/244 c 9/63 b 2/56 c 6/28 b 
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 شاخصهاي رشد و نمويروي ارقام مختلف زیتون  ثیرأت - 5جدول 

   تیمارها
  )ارقام(

  رگهاوزن تر ب
  )گرم در بوته( 

  وزن خشک برگها
  )گرم در بوته( 

  ماده خشک
 (%)  

  تعداد برگ
  )در هر نهال( 

  هاگسطح بر
  )متر مربعیتسان( 

  ارتفاع گیاه 
  )سانتی متر(

  a2/31  a2/11  a 0/36  a5 /268  a5/831  a 7/61  میشن
  a3/26  b 9/7  b 7  /30   a 8/240  b 6/533  a 3/37  مانزانیال

  b 6/15  c 5/5  a 4/35  b 8/222  c 4/126  b 7/24  زرد
  

 )هستند  F valueاعداد (تجزیه واریانس شوري، رقم و اثرات متقابل آنها  - 6 جدول
 K/Na  پتاسیم  سدیم  تعرق  فتوسنتز  تغییر منابع

  6/71**  0/41**  4/69**  0/21**  9/24**  شوري
  7/12**  7/3*  3/35**  4/3*  7/3**  رقم

  ns 4/1  ns6/0  ns1/3  ns7/1  *0/4  رقم*شوري
  )p≤0.05(در سطح پنج درصد *و) p≤0.01(معنی داري در سطح یک درصد **
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   Za )، زردMa، مانزانیال Miمیشن ( ).B(و شدت تعرق) A(روي فتوسنتز غلظتهاي مختلف نمک کلرید سدیم ثیرأت - 2شکل 

  
  غلظت عناصر ثیر ارقام مختلف زیتون روي شدت فتوسنتز، تعرق، وأت - 7جدول 

  تیمارها
  )ارقام(

  فتوسنتز
)µmol.m.-2s-1(  

  اي هدایت روزنا
µmol.m.-2s-1)(  

  سدیم
  )میلی گرم در گرم(

  پتاسیم
 K/Na  )میلی گرم در گرم(

  a 5/2  b 2/0  b 1/9  a b 0/27  a 9/2  میشن



  نسبت پتاسیم به سدیم سه رقم زیتون و شدت فتوسنتز ،بر رشد )NaCl(اثر شوري کلرید سدیم/  74

  b 9/1  a 3/0  a 1/17  b 9/26  c 6/1  مانزانیال
  b7/1  a 3/0  b 2/11  a 3/27  b 4/2  زرد

  در ماده خشک گیاه روي غلظت سدیم و پتاسیم لظتهاي مختلف نمک کلرید سدیمغ ثیرأت - 8جدول 
NaCl  گرم در گرم میلی(سدیم(  مپتاس)گرم در گرم میلی( 

)mM(  زرد  مانزانیال  میشن  زرد  مانزانیال  میشن  
0 c 2/3  c 2/5 d 2/3 a 5/30 a 9/30 a 3/31 
50 c 9/5 cb 7/14   c6/8 ab 1/26 ab 5/26  ab1/28 
100 b 3/11 b 8/17 b 8/14  ab 2/26 b 4/25 b 8/25 
150 a 0/16 a 8/30 a 4/18 c 2/25 c 8/24 cb 3/24 
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  (K/Na)روي نسبت پتاسیم به سدیم غلظتهاي مختلف نمک کلرید سدیم ثیر أت - 3شکل 

  
y = 0.26x + 0.94

R2 = 0.99
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  )رنظر گرفته نشده استد داده نشاندار شده(و شدت فتوسنتز  (K/Na)رابطه بین نسبت پتاسیم به سدیم  - 4شکل 
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