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 اثزات تٌش شَری بز رٍی خصَصیات فیشیَلَصیکی چْار رقن اًگَر

 4، هْذی طاّزی4، ٍلی ربیؼی3، حاهذ دٍلتی با2ًِ، سحز ًؼوت پَر1ّیَا ػطاری

داًص آهَختِ وبسضٌبسی اسضذ ػلَم ثبغجبًی  -2داًطجَی وبسضٌبسی اسضذ ػلَم ثبغجبًی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ اثْش  -1

ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ ػلَم ثبغجبًی  -4ػضَ ّیأت ػلوی هشوض تحمیمبت آرسثبیجبى غشثی  -3داًطگبُ ضْیذ چوشاى 

 داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ اثْش

 چکیذُ

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

در ایي تحقیق، تحول بِ شَری در چْار رقن اًگَر ػسکزی، . گزددی در هحصَالت کشاٍرسی هیسالِ باػث ایجاد خسارات فزاٍاً

بزای ایي . ّای کاهل تصادفی در سِ تکزار هَرد هطالؼِ 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 با غلظت هاُ استقزار، 2هٌظَر ًْالْای ارقام اًگَر هذکَر پس اس 

ّا ًشاى داد کِ هیشاى قٌذّای هحلَل، پزٍلیي ٍ ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل دادُ. ّای فیشیَلَصیکی هَرد ارسیابی قزار گزفتٌذسپس بزخی پاراهتز

در . ایش ًشاى داد ٍ با افشایش شَری هیشاى فتَسٌتش ٍ تؼزق کاّش پیذا کزددهای سطح بزگ در اثز تٌش شَری در ّز چْار رقن اًگَر افش

ّای سزقَلِ، ػسکزی ٍ هجوَع هشخص گزدیذ کِ رقن رشِ تحول بیشتزی ًسبت بِ سایز ارقام در بزابز شَری داشتِ ٍ پس اس آى رقن

 .یاقَتی قزار گزفتٌذ

 تٌش شَری، اًگَر، خصَصیات فیشیَلَصیکی :ٍاصگاى کلیذی
 ذهِهق

 ّبی فیضیَلَطیىی است وِ اص تأثیش یه یب تشویجی اص ػَاهل صیستی ٍ هحیغی حبصل تٌص ًتیجِ سًٍذ غیش ػبدی فشآیٌذ

ّبی هستمین ٍ غیش هستمین دس گیبُ ٍ اجضای آى تَاًذ ثبػث تٌص ٍ ثشٍص آسیتعَسیىِ ضذت ًبهٌبست ػَاهل فَق هیضَد، ثِهی

، NaCl ،NaSO4)ّب دّذ وِ غلظت ًوهیه استشس غیش صیستی است ٍ صهبًی سخ هی ضَسی (.2005هبّبجبى ٍ ّوىبساى، )ضَد

Na2 CO3 )ّبی روش ضذُ دس هیبى ًوه. دس لطش سغحی صهیي افضایص یبثذNaCl ُای دس ایجبد سویت ٍ آسیت سسبًذى ًمص ػوذ

ضَسی سِ اثش ػوذُ ثش سٍی . ضَدیف هیّبیی هشوت اص خبن، آة ٍ گیبُ تؼشدس دًیبی وطبٍسصی، ضَسی دس سیستن. ثِ گیبُ داسد

ثش  (1331ّوبیی، )ای ایجبد ػذم تؼبدل تغزیِ -3سویت یًَی  -2وبّص پتبًسیل اسوضی ٍ ایجبد تٌص اسوضی  -1: گیبّبى داسد

ثبضذ ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ حست ایٌىِ ضَسی یىی اص ػَاهل اصلی وبّص تَلیذ هحصَالت ثبغی دس هٌبعك خطه ٍ ًیوِ خطه هی

ػٌَاى یىی اص حتوبل ثشٍص ٍ افضایص ایي هؼضل دس آیٌذُ، ضشٍسی است تب ٍاوٌص گیبّبى هختلف اص جولِ اسلبم هختلف اًگَس ثِا

. هحصَالت هْن ایي هٌبعك ًسجت ثِ همبدیش هختلف ضَسی سٌجیذُ ضَد تب ثتَاى ثِ هحصَل ثب ویفیت ٍ وویت هٌبسجی دست یبفت

یبلَتی، )سصیبثی اسلبم هتحول، اثشات ضَسی ثش خصَصیبت فیضیَلَطیىی دس چْبس سلن اًگَس هٌظَس ضٌبسبیی ٍ ادس ایي تحمیك ثِ

 .هَسد ثشسسی لشاس گشفت( ػسىشی، سشلَلِ ٍ سضِ
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 هَاد ٍ رٍشْا

دس فشٍسدیي هبُ سبل ( سضِ، سشلَلِ، ػسىشی ٍ یبلَتی)داس ٍ ّوسبى غیش پیًَذی چْبس سلن اًگَس هَسدًظش ضبهل ّبی سیطِللوِ

ثبدی ٍ خبن هؼوَلی هبسِ 1:1تْیِ ٍ پس اص یىسبى ّشس ًوَدى سیطِ ٍ سبلِ ثِ گلذاًْبی هٌبست حبٍی خبن ثب ًسجت  1331

هذت سِ هبُ ّوشاُ هذت دٍ هبُ تحت ضشایظ هحیغی یىسبى جْت استمشاس لشاس گشفتٌذ ٍ سپس تٌص ضَسی ثِاًتمبل دادُ ضذًذ ٍ ثِ

صَست آصهبیص فبوتَسیل ٍ دس لبلت عشح ایي تحمیك ثِ. ولشیذ سذین اػوبل گشدیذآة آثیبسی گلذاًْب ثب غلظتْبی هختلف ًوه 

سضِ، سشلَلِ، )سلن اًگَس دس چْبس سلن : فبوتَسّبی هَسد آصهبیص ػجبست ثَدًذ اص. ثلَوْبی وبهل تصبدفی ثب سِ تىشاس اًجبم ضذ

ّش ٍاحذ آصهبیطی (. هَالس اص ًوه ولشیذ سذینهیلی 120ٍ  30، 40صفش، ) ٍ تیوبسّبی ضَسی دس چْبس سغح ( ػسىشی ٍ یبلَتی

هَسد استفبدُ لشاس گشفت، دس پبیبى آصهبیص صفبت فیضیَلَطیىی اص لجیل ( 4*4*3*3)گلذاى  144ضبهل سِ گلذاى ثَد وِ دس هجوَع 

تجضیِ ٍاسیبًس ٍ همبیسِ ثشای اًجبم  .گیشی ضذهیضاى فتَسٌتض، هیضاى اسیذ آهیٌِ پشٍلیي، لٌذ ّبی هحلَل، دهبی ثشي ٍ تؼشق اًذاصُ

ای ّب ثب استفبدُ اص سٍش آصهَى چٌذ داهٌِهمبیسِ هیبًگیي. استفبدُ ضذ MSTAT-Cافضاس گیشی ضذُ اص ًشمّبی صفبت اًذاصُهیبًگیي

 .استفبدُ ضذ Excelافضاس ّوچٌیي ثشای سسن ًوَداس اص ًشم. داًىي اًجبم گشفت

 ًتایج ٍ بحث

 گیزی شذُ در رابطِ با هقادیز هختلف شَریاراهتزّای فیشیَلَصیکی اًذاسًُتایج تجشیِ ٍاریاًس پ: 1جذٍل

     هیاًگیي هزبؼات   

درجات  هٌابغ تغییزات

 آسادی

 فتَسٌتش

(mg/g/fw) 

 پزٍلیي

(ug/g/dw) 

 دها

(C) 

 قٌذ هحلَل تؼزق

(mg/g/fw) 

  ns397/0 **425/1 **351/145 **299/3 **029/1 2 تکزار

  692/167** 554/11** 118/10** 887/3219** 971/63** 3 تیوار شَری

  912/261** 622/0* 727/18** 311/1646** 731/7** 3 رقن

  ns976/1 ** 158/1 **692/4 605/493** 620/4** 9 شَری*رقن

  035/0 155/0 285/1 097/0 150/0 30 خطای آسهایش

  67/0 97/18 17/3 72/1 08/16  )%(ضزیب تغییزات

* ، ** ٍns ِداردرصذ ٍ غیز هؼٌی 1درصذ،  5دار در سطح تزتیب هؼٌیب. 
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دسصذ ثش  1داس سلن، تٌص ضَسی ٍ اثشات هتمبثل آًْب دس سغح احتوبل ثیبًگش اثشات هؼٌی 1ًتبیج حبصل اص تجضیِ ٍاسیبًس جذٍل 

داس ثَد، اهب دسصذ ثش هیضاى دهبی ثشي هؼٌی 1اثش سلن ٍ تٌص ضَسی دس سغح . هیضاى فتَسٌتض، پشٍلیي، لٌذّبی هحلَل ٍ تؼشق ثَد

 .هؼٌی داس ضذاثشات هتمبثل ضَسی ٍ سلن غیش

 

     

 اثز هتقابل رقن ٍ تٌش شَری بز هیشاى فتَسٌتش ٍ پزٍلیي در چْار رقن اًگَر: 1ر ًوَدا   

ثیطتشیي همذاس وبّص دس فتَسٌتض هشثَط . ، ثب افضایص ضذت تٌص دس توبهی اسلبم هیضاى فتَسٌتض وبّص یبفت(A)1ثب تَجِ ثِ ًوَداس 

، ثب افضایص ضَسی هیضاى پشٍلیي دس ّش چْبس سلن افضایص (B) 1سدس ًوَدا. ضِ ثَدثِ سلن یبلَتی ٍ ووتشیي همذاس آى هشثَط ثِ سلن س

اثشا -سٍصا) .ثیطتشیي افضایص دس همذاس پشٍلیي هشثَط ثِ سلن سشلَلِ ثَد ٍ ووتشیي همذاس افضایص دس سلن سضِ هطبّذُ ضذ. یبفت

ّب ٍ ػذم پبیذاسی بختبس ولشٍپالستدلیل تخشیت ساظْبس داضت وِ وبّص هیضاى فتَسٌتض ًبضی اص وبّص هیضاى ولشٍفیل ثِ( 1115،

تَاًذ ثِ دلیل تغییش هتبثَلیسن ًیتشٍطى دس ّوچٌیي وبّص هیضاى ولشٍفیل هی. ثبضذپشٍتئیي تحت تٌص ضَسی هی -ّبی سًگیضُتشویت

بیج هحممیٌی ًظیش ًتبیج حبصل اص ایي تحمیك ثب ًت. سًٍذوبس هیّبیی ًظیش پشٍلیي ثبضذ وِ دس تٌظین اسوضی ثِساثغِ ثب سبخت تشویت

دس تحمیمی ثش سٍی اًگَس ثیبى داضت، تجوغ پشٍلیي تحت ( 1332سثیؼی،) .دس اًگَس هغبثمت داسد( 2001فیسبساویس ٍ ّوىبساى،)

ثب افضایص غلظت ضَسی، ثش هیضاى ( C)2دس ًوَداس. یبثذّبی گیبّی ثب هیضاى همبٍهت ثِ تٌص افضایص هیضشایظ تٌص دس ثیطتش گًَِ

. سًٍذ افضایص لٌذ ثب ضذت یبفتي تٌص ضَسی دس سلن یبلَتی ثیطتش اص سبیش اسلبم دیگش ثَد. َل توبهی اسلبم افضٍدُ ضذلٌذّبی هحل

 . ثب افضایص ضذت تٌص هیضاى تؼشق وبّص یبفت( D)2ثب تَجِ ثِ ًوَداس .ووتشیي سًٍذ افضایص لٌذ هحلَل دس سلن سضِ ثجت ضذ

یي ولیِ اسلبم هشثَط ثِ سلن یبلَتی ٍ ووتشیي سًٍذ وبّص دس هیضاى تؼشق هشثَط ثِ سلن عَسیىِ ثیطتشیي سًٍذ وبّص تؼشق دس ثثِ

ّب ون ضذُ ٍ دس ًتیجِ ثب وبّص اًذاصُ ثشي هیضاى تؼشق اص ٍاحذ هذت ثب ضذت تٌص ثبال سضذ ثشيدس ضَسی عَالًی .سشلَلِ ثَد

ّب گیبُ لبدس خَاّذ ثَد ٍضؼیت آة خَد ّص تؼشق اص سغح ثشيّب ٍ دس اداهِ آى ثب وبثب ثستِ ضذى سٍصًِ. یبثذسغح ثشي وبّص هی

تحت  .ثش سٍی اًگَس هغبثمت داضت( 2001)ًتبیج حبصل اص ایي تحمیك ثب ًتبیج آصهبیطبت فیسبساویس ٍ ّوىبساى . سا حفظ وٌذ

دس ( 2000)ٍ ّوىبساى سیٌه . ػٌَاى حفبظت وٌٌذُ اسوضی ػول وٌٌذ تَاًٌذ ثِضشایظ تٌص ضَسی لٌذّبی هحلَل ٍ پشٍلیي هی

ّبی اًگَس هیضاى لٌذّبی هحلَل افضایص یبفت ٍ تحمیمی ثش سٍی اًگَس ثیبى داضتٌذ ثب اضبفِ وشدى ولشیذ سذین ثِ هحیظ وطت للوِ

  .ّب ًمص هْوی داسًذثیبى ًوَدًذ وِ لٌذّب دس تٌظین پتبًسیل اسوضی ثشي

AB 
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 ى تؼزق ٍ قٌذّای هحلَل بزگ در چْار رقن اًگَراثز هتقابل رقن ٍ تٌش شَری بز هیشا: 2ًوَدار    
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Effects of salt stress on physiological aspects 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 

physiological aspects (photosynthesis, proline, soluble sugars, Leaf temperature and transpiration). The 

results indicated that the photosynthesis and transpiration content significantly decreased under salt stress. 

Leaf temperature, soluble sugars and proline, as osmoregulators in stress condition, increased in four 

grapevine cultivars. The results indicated that, salt tolerance in Rasha cultivar were higher than that of other 

cultivars, and then were Sargholah, Askari and Yaghoti cultivars. 

Key words : Salt stress, grape, physiological aspects. 
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