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 چْار رقن اًگَر ٍ عٌاصز غذایی در هَرفَلَصیکیاثزات تٌش شَری بز رٍی خصَصیات 

 4، هْذی طاّزی4، ٍلی ربیعی3، حاهذ دٍلتی با2ًِ، سحز ًعوت پَر1ّیَا عطاری

داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ ػلَم تاغثاًی  -2داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ػلَم تاغثاًی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اتْش  -1

ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ ػلَم تاغثاًی  -4ػضَ ّیأت ػلوی هشکض تحقیقات آرستایجاى غشتی  -3گاُ ؿْیذ چوشاى داًـ

 داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اتْش

 چکیذُ

ای بز رٍی خصَصیات فیشیَلَصیکی ٍ هَرفَلَصیکی گیاّاى دارد ٍ ّز ّای هحیطی است کِ اثزات عوذُشَری یکی اس هْوتزیي تٌش

در ایي تحقیق، تحول بِ شَری در چْار رقن اًگَر عسکزی، . گزددجاد خسارات فزاٍاًی در هحصَالت کشاٍرسی هیسالِ باعث ای

بزای ایي . ّای کاهل تصادفی در سِ تکزار هَرد هطالعِ قزار گزفتیاقَتی، رشِ ٍ سزقَلِ بز اساس آسهایش فاکتَریل در قالب طزح بلَک

. بِ هذت سِ هاُ تیوار شذًذ  NaCl( هیلی هَالر 120ٍ  80، 40، 0) ّای هاُ استقزار، با غلظت 2اس هٌظَر ًْالْای ارقام اًگَر هذکَر پس 

کِ ؿَسی هَجة کاّؾ قطش ّا ًشاى داد ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل دادُ .قزار گزفتٌذ بزرسیهَرد  هَرفَلَصیکیّای سپس بزخی پاراهتز

هَرد آسهایش  دس تیي تواهی اسقام .گشدیذ افضایؾ جزب ػذین ٍ پتاػین ٍ طَل سیـِ، اًذاصُ تشگ ٍ ٍصى خـک ؿاخِ ٍ سیـِ سیـِ،

 .بِ شَری ًشاى دادرقن رشِ تحول بیشتزی ًسبت 

 عٌاصز غذایی، هَرفَلَصیکیشَری، اًگَر، خصَصیات  :ٍاصگاى کلیذی
 هقذهِ

دّذ کِ غلظت خ هیؿَسی یک اػتشع غیش صیؼتی اػت ٍ صهاًی س. ّای هتفاٍتی اص ؿَسی اسائِ گشدیذُ اػتتؼشیف

ای دس ًقؾ ػوذُ NaClّا دس هیاى ًوک دس قـش ػطحی صهیي  تا حذی کِ سؿذ گیاُ سا هحذٍد ػاصد افضایؾ یاتذا ًّوک

ّا ٍ حجن چـوگیشی اص کل هٌاتغ آتی هَجَد دس کـَس قؼوت اػظوی اص خاک. ایجاد ػویت ٍ آػیة سػاًذى تِ گیاُ داسد

ای جض کٌاس آهذى تا آى ؼتٌذ ٍ دس چٌیي ؿشایطی کِ طثیؼت تصوین گیشًذُ اػت، چاسُتِ دسجات هختلف هثتال تِ ؿَسی ّ

ّای آب ٍ خاک، اطالع اص سفتاس گیاّاى هختلف ٍ ٍجَد ًذاسد ٍ تشای دػتیاتی تِ ػولکشد هطلَب پغ اص ؿٌاخت ٍیظگی

ٍص ٍ افضایؾ ایي هؼضل دس آیٌذُ، ّوچٌیي تا تَجِ تِ احتوال تش (.1331ّوایی،)ٍاکٌؾ آًْا تِ ؿَسی اهشی تٌیادی اػت 

ػٌَاى یکی اص هحصَالت هْن ًؼثت تِ هقادیش ضشٍسی اػت تا ٍاکٌؾ گیاّاى هختلف اص جولِ اسقام هختلف اًگَس تِ

هٌظَس ؿٌاػایی ٍ اسصیاتی اسقام هتحول، اثشات ؿَسی تش خصَصیات دس ایي تحقیق تِ. هختلف ؿَسی ػٌجیذُ ؿَد

 .هَسد تشسػی قشاس گشفت( یاقَتی، ػؼکشی، ػشقَلِ ٍ سؿِ)دس چْاس سقن اًگَس  (Na  ٍK)هَسفَلَطیکی ٍ ػٌاصش غزایی

 هَاد ٍ رٍشْا    

دس فشٍسدیي هاُ ػال ( سؿِ، ػشقَلِ، ػؼکشی ٍ یاقَتی)داس ٍ ّوؼاى غیش پیًَذی چْاس سقن اًگَس هَسدًظش ؿاهل ّای سیـِقلوِ   

تادی ٍ خاک هؼوَلی هاػِ 1:1ِ تِ گلذاًْای هٌاػة حاٍی خاک تا ًؼثت تْیِ ٍ پغ اص یکؼاى ّشع ًوَدى سیـِ ٍ ػاق 1331
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هذت ػِ هاُ ّوشاُ هذت دٍ هاُ تحت ؿشایط هحیطی یکؼاى جْت اػتقشاس قشاس گشفتٌذ ٍ ػپغ تٌؾ ؿَسی تِاًتقال دادُ ؿذًذ ٍ تِ

ست آصهایؾ فاکتَسیل ٍ دس قالة طشح صَایي تحقیق تِ. آب آتیاسی گلذاًْا تا غلظتْای هختلف ًوک کلشیذ ػذین اػوال گشدیذ

سؿِ، ػشقَلِ، )سقن اًگَس دس چْاس سقن : فاکتَسّای هَسد آصهایؾ ػثاست تَدًذ اص. تلَکْای کاهل تصادفی تا ػِ تکشاس اًجام ؿذ

یـی ّش ٍاحذ آصها(. هَالس اص ًوک کلشیذ ػذینهیلی 124ٍ  34، 44صفش، ) ٍ تیواسّای ؿَسی دس چْاس ػطح ( ػؼکشی ٍ یاقَتی

 هَسفَلَطیکی هاًٌذهَسد اػتفادُ قشاس گشفت، دس پایاى آصهایؾ صفات ( 4*4*3*3)گلذاى  144ؿاهل ػِ گلذاى تَد کِ دس هجوَع 

تشای اًجام تجضیِ ٍاسیاًغ ٍ  .گیشی ؿذاًذاصُ ػذین ٍ پتاػین هیضاى، قطش ٍ طَل سیـِ، اًذاصُ تشگ ٍ ٍصى خـک ؿاخِ ٍ سیـِ

ّا تا اػتفادُ اص سٍؽ آصهَى چٌذ هقایؼِ هیاًگیي. اػتفادُ ؿذ MSTAT-Cافضاس گیشی ؿذُ اص ًشمذاصُّای صفات اًهقایؼِ هیاًگیي

 .اػتفادُ ؿذ Excelافضاس ّوچٌیي تشای سػن ًوَداس اص ًشم. ای داًکي اًجام گشفتداهٌِ

 ًتایج ٍ بحث

 یز هختلف شَریگیزی شذُ در رابطِ با هقاداًذاسُ اراهتزّایًتایج تجشیِ ٍاریاًس پ: 1جذٍل

هزبعات هیاًگیي    

(ms) 

    

درجات  هٌابع تغییزات

 آسادی

 قطز ریشِ

 

کاّش ٍسى  کاّش ٍسى شاخِ طَل ریشِ

 ریشِ

 هیشاى پتاسین هیشاى سذین اًذاسُ بزگ

 005/0 ** 003/0** 185/19** 002/0** 148/0** 304/0** 004/0** 2 تکزار

 459/1**  074/48** 148/1094** 373/13** 630/2** 923/92** 190/4** 3 تیوار شَری

 311/0**  281/0** 903/123** 775/29** 048/3** 973/86** 939/6** 3 رقن

 981/0 ** 827/0** 366/33** 223/3** 330/7** 390/16** 019/1** 9 شَری*رقن

 0 0 506/0 0 004/0 007/0 007/0 30 خطای آسهایش

ضزیب 

 )%(تغییزات

 91/0 66/0 29/0 07/0 73/4 14/0 17/0 

 

* ، ** ٍns ِداردرصذ ٍ غیز هعٌی 1درصذ،  5دار در سطح تزتیب هعٌیب. 

دسصذ تش  1داس سقن، تٌؾ ؿَسی ٍ اثشات هتقاتل آًْا دس ػطح احتوال تیاًگش اثشات هؼٌی 1ًتایج حاصل اص تجضیِ ٍاسیاًغ جذٍل 

 . تَد ، هیضاى ػذین ٍ پتاػینٍ سیـٍِصى خـک ؿاخِ کاّؾ طَل سیـِ، اًذاصُ تشگ ٍ  ، سیـِقطش
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 در چْار رقن اًگَر  هساحت بزگ هیاًگیي طَل ریشِ ٍاثز هتقابل رقن ٍ تٌش شَری بز: 1ًوَدار    

کاّؾ دس طَل  تیـتشیي سًٍذ. تا افضایؾ ؿذت تٌؾ هیاًگیي طَل سیـِ دس ّش چْاس سقن کاّؾ یافت، (A)1تا تَجِ تِ ًوَداس 

 1دس ًوَداس. ؿِ هـاّذُ گشدیذسیـِ دس تیي اسقام هَسد آصهایؾ، دس سقن ػؼکشی ٍ کوتشیي سًٍذ کاّؾ دس طَل سیـِ دس سقن س

(B) تیـتشیي سًٍذ کاّؾ ػطح تشگ دس سقن ػشقَلِ ٍ کوتشیي کاّؾ . هؼاحت تشگ دس تواهی اسقام کاّؾ یافت، تا افضایؾ ؿَسی

ّا تَاى اص سٍی اًذاصُ کَچکتش تشگداؿت کِ، اٍلیي اثش هحؼَع ؿَسی سا هی ىتیا 1331ّوایی دس ػال . .ؿذدس سقن یاقَتی هـاّذُ 

ػالٍُ دس ؿشایط ؿَسی جزب آب ٍ هَاد غزایی کاّؾ یافتِ ٍ تٌاتشایي سؿذ ٍ  تَػؼِ ػلَل تش گیاّاى تـخیص داد تِیا استفاع کَتاُ

ّن سؿذ ٍ ّن اًذاصُ ًْایی اکثش  کٌذ ٍ تاالتش اص ػطح آػتاًِ تاؿذس خاک افضایؾ پیذا چٌاًچِ غلظت ًوک د. گشددهی ّا هحذٍدتشگ

. کٌٌذطَس هتفاٍت ػول هیّای هختلف یک گیاُ دس ٍاکٌؾ تِ ؿَسی تِکٌذ ٍ تخؾای کاّؾ پیذا هیطَس فضایٌذُّای گیاّی تِگًَِ

 .گیشدهیقؼوت فَقاًی یک گیاُ اغلة تیـتش اص سؿذ سیـِ تحت تأثیش قشاس 

    
 بزگ در چْار رقن اًگَر سذین پتاسین ٍاثز هتقابل رقن ٍ تٌش شَری بز هیشاى : 2ًوَدار    

اها هیضاى . ّای هختلف ؿَسی افضایؾ یافتًـاى داد کِ هیضاى جزب یَى ػذین دس ّش چْاس سقن اًگَس تحت غلظت (C)2ًوَداس 

هَالس ًؼثت تِ ؿاّذ اتتذا افضایؾ ٍ آًگاُ دس ػطَح تیواسّای هیلی 44طح تیواس دس تشگْای سقن سؿِ دس ػ( D)2 دس ًوَداس پتاػین

 دس هَسد ػایش اسقام دیگش هیضاى پتاػین تشگ اتتذا کاّؾ ٍ. هَالس کاّؾ پیذا کشدهیلی 44ًؼثت تِ تیواس ( هَالسهیلی 124ٍ  34)دیگش 

تشیي کاتیَى پتاػین فشاٍاى. ػلَل اػتْن دس ایجاد فـاس اػوضی پتاػین کاتیَى اصلی ػلَل گیاّی ٍ جضء ه .ػپغ افضایؾ ًـاى داد

آلی ٍ )ّای هحلَل ّای تاالی پتاػین دس ػیتَپالػن ٍ کلشٍپالػت تشای خٌثی کشدى آًیَىٍجَد غلظت. سٍدؿواس هیػیتَپالػوی تِ

ّای دس غلظت ّای آًضیوی الضاهی اػتؾلة ٍاکٌتْیٌِ تشای اغ  pHتِ ػٌَاى  3-7تیي  pHٍ ًاهحلَل ٍ تشای پایذاس کشدى ( هؼذًی

یاتذ، ٍ دس تیـتش هطالؼات اًجام ؿذُ تَػط ّای تاالتش جزب آى کاّؾ هییاتذ ٍ دس غلظتکن ػذین، جزب پتاػین افضایؾ هی

سی سیـِ گیاّاى هقاٍم تِ ؿَ. هحققیي افضایؾ غلظت ػذین، تَلیذ هادُ خـک ٍ هقذاس پتاػین هَجَد دس تشگ سا کاّؾ دادُ اػت
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Effects of salt stress on Morphological aspects and Nutrient Element four 

grapevine cultivars 

Hiwa attari, Sahar nematpour, Hamed dolati, Vali rabiei, Mehdi taheri 

ABSTRACT 

     Salt stress is one of the most important environmental stresses which affect most growth and 

physiological aspects of plants and causes huge damages to agriculture products every year. In this research, 

we studied salt tolerance in four grapevine cultivars (Askari, Yaghoti, Rasha and Sargholah). For this 

purpose, grapevine cultivars were treated with 0, 40, 80 and 120 mM NaCl for 3 months. we analyzed the 

Morghological aspects and Nutrient Element . The results indicated that the Root diameter, Root length, Leaf 

area and Dry wiaht of root and shoot significantly decreased under salt stress. Absorb Sodium and potassium 

increased in four grapevine cultivars. The results indicated that, salt tolerance in Rasha cultivar were higher 

than that of other cultivars. 

Key words : Salt stress, grape, Morphological aspects, Nutrient Element. 


