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چکيده
پاسخ نهالهاي زيتون رقم زرد به شوري آب آبياري و تراکم خاک در رطوبت  0/3اشباع ،مطالعه گرديد .خاکي با بافت
لوميشني پس از عبور از الک  4/55ميليمتري به نحوي داخل استوانههايي از جنس پيويسي ريخته شد که سطوح
مختلف تراکم (جرم مخصوص ظاهري  1/5 ،1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب) در آنها ايجاد گردد .نهالهاي زيتون به
استوانهها انتقال داده شدند و با آبهايي با شوري  8 ،5 ،2و  12دسيزيمنس بر متر به مدت پنج ماه آبياري شدند.
کارآيي لحظه اي مصرف آب ،نشت يوني ،شاخص سبزينگي و تعداد برگ تا شوري  8و فاکتورهاي فتوسنتز ،هدايت روزنه-
اي ،تعرق و اختالف دماي برگ با محيط تا شوري آب  5دسيزيمنس بر متر تفاوت آماري معنيدار نداشتند .کمبود
اکسيژن خاک موجب کاهش توانايي مکانيسمهاي تحمل به شوري شد .در خاک با بافت شن لومي ،جرم مخصوص
ظاهري  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب مناسب رشد نهالهاي زيتون بود.
واژههاي کليدي :دماي برگ ،زيتون ،فتوسنتز ،کارآيي لحظهاي مصرف آب و ميزان کلروفيل

مقدمه

3

زيتون عمدهترين درخت منطقه طارم بوده و به عنوان درخت
نيمه متحمل به شوري محسوب ميشود ،گرچه تحمل به شوري
در درخت زيتون به شدت وابسته به رقم است (،Tattini et al.
1995؛  .)2005 ،Chartzoulakisدر حالي که تعدادي از ارقام
زيتون بدون تأثيرپذيري از آبياري با آب شور ( 4/5دسيزيمنس
بر متر) عملکرد مطلوبي دارند ( ،)2008 ،Dag et al.برخي ارقام
ديگر در مواجهه با شوريهاي باال دچار محدوديتهاي شديد در
عملکرد فيزيولوژيکي ،رشد و عملکرد ميشوند (،Chartzoulakis
2005؛  .)2015 ،Rossi et al.تحمل زيتون به شوري بيشتر به
توانايي اين گياه در جلوگيري از جابجايي نمکها به سمت
شاخهها مربوط ميشود ،در نتيجه اثرات سميت در بخشهاي
هوايي درختان کاهش مييابد (1995 ،Tattini et al.؛
2002 ،Chartzoulakis et al.؛ Kchaou .)2010 ،Cimato et al.
 )2010( et al.تفاوتهاي مهمي در ظرفيت دفع يوني پنج رقم
* نويسنده مسئولt_khoshzaman@znu.ac.ir :

زيتون در غلظتهاي زياد نمک گزارش کردند و نشان دادند
متحملترين رقم در بين ارقام مورد آزمايش ،يعني رقم شماللي،
بطور مؤثرتري نمکها را از بافتهاي هوايي دفع ميکند.
غرقاب شدن خاک به عنوان يک تنش غيرزنده ،ديرزماني
است که شناسايي شده و محدوديتهايي که بر ريشه اعمال
ميکند موجب اثرات شديد بر رشد و توسعه گياه ميشود .اطالع
از عکسالعمل گياهان در مواجهه با تنش توأم شوري و غرقابي
در اراضي با آب زيرزميني باال ضروري است .در سطح جهاني نيز
عالقه وافري به حفاظت گياهان تحت تنش غرقابي وجود دارد
( .)2017 ،Azizi et al.در بين تنشهاي غيرزنده ،غرقابشدن
يکي از مهمترين فاکتورهاي مؤثر در الگوي پراکنش گياهان
است ( .)2017 ،Azizi et al.غرقاب طوالني مدت منجر به تنش
فيزيولوژيکي شديد در گياهان آوندي ميشود ،جذب آب در اين
گياهان کاهش يافته و با اثرگذاري بر پتانسيل آب برگها و
متعاقباً بر هدايت روزنهاي ،موجب کاهش جذب کربن و کاهش
فتوسنتز ميشود ( .)2009 ،Colmer and Voesenekغلظت
عناصر غذايي در برگها در پاسخ به غرقاب بر حسب تحمل

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،2خرداد و تير 3147

109

گونه گياهي و خصوصيات خاک تغيير ميکند (،Pezeshki
 .)2001اولين نتيجه غرقاب شدن ،يعني کمبود اکسيژن خاک،
به دليل ممانعت آب از انتشار هوا در منافذ خاک بوجود ميآيد.
انتشار گاز در آب دههزار مرتبه کمتر از انتشار در هوا است .اين
مشکل باعث ميشود اندک اکسيژن وارد شده به خاک به همراه
آب ،به سرعت توسط ريشه گياهان و موجودات ميکروبي خاک
مورد استفاده قرار گرفته و حالت کمبود اکسيژن يا فقدان
اکسيژن در خاک پيش آيد.
در باغهاي زيتون وضعيت بهگونه ديگري است .الگوي
توزيع باغهاي زيتون از توزيع رطوبت خاک يا الگوي غرقابشدن
مناطق تبعيت نميکند اما به دليل مشکالت پيشآمده در برخي
مناطق کشور ،از جمله افزايش سطح ايستابي به دليل مشکالت
زهکشي ،نفوذپذيري خاکهاي با بافت سنگين و غيره ،رشد و
باردهي درختان ميوه در چنين اراضي با مشکل روبرو شده است.
مطالعات مرتبط با عکسالعمل گياهان به تنش توأم شوري و
غرقابي در گياهان زراعي انجام شده و اطالعاتي در مورد درختان
و بهخصوص زيتون در دست نيست .چندين پژوهش در مورد
پاسخ زيتون به تنش شوري (1995 ،Tattini et al.؛
2002 ،Chartzoulakis et al.؛  ،)2005 ،Chartzoulakisتنش
خشکي (1999 ،Giorio et al.؛ 2006 ،Moreno et al.؛ Ben
 )2007 ،Ahmed et al.و انواع خاکهاي نامناسب ( Ben Rouina
 ) 2007 ،et al.انجام شده است .به همين دليل هدف از تحقيق
حاضر بررسي اثرات شوري آب آبياري و تراکم خاک به عنوان
تنشهاي غيرزنده بر ويژگيهاي فتوسنتزي ،کارآيي لحظهاي
مصرف آب ،ميزان جذب و تجمع يونهاي سديم ،پتاسيم و
کلسيم در برگ نهالهاي زيتون رقم زرد در شرايط کمبود
اکسيژن خاک ميباشد.

مواد و روشها
به منظور بررسي پاسخ نهالهاي زيتون رقم زرد
) europaea L. cv Zardبه سطوح شوري آب آبياري و تراکم
خاک ،يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي در
(Olea

گلخانه به اجرا درآمد .از عمق  0–20سانتيمتري خاک ايستگاه
تحقيقات زيتون طارم براي پر کردن گلدانها استفاده شد.
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد استفاده در آزمايش
در جدول ( )1ارائه شده است .ابتدا خاک با استفاده از الک
 4/55ميليمتري سرند و سپس داخل گلدانهايي از جنس
 PVCبه قطر  15و ارتفاع  50سانتيمتر به آرامي ريخته و
فشرده شد تا جرم مخصوص ظاهري مورد انتظار ( 1/5 ،1/3و
 1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،به ترتيب  ρb2،ρb1و  )ρb3بدست
آيد .متراکم کردن خاک به روش )2012( Zarehaghghi et al.
بهاينترتيب انجام شد که ارتفاع  50سانتيمتري استوانهها به
 10قسمت مساوي  5سانتيمتري تقسيم شد .با در دست
داشتن حجم قسمتهاي  5سانتيمتري و جرم مخصوص
ظاهري خشک مورد نظر ،جرم خاک الزم محاسبه شده و خاک
پس از توزين داخل استوانه که پايين آن توسط صفحه فلزي
کامالً مسدود شده بود ريخته شد .براي فشرده کردن خاک يک
صفحه فلزي متصل به يک ميله روي خاک قرار داده شد .يک
وزنه  2/5کيلوگرمي که در طول ميله بتواند سقوط آزاد داشته
باشد ،از ارتفاع  60سانتيمتري بر روي صفحه فلزي به تعداد
الزم رها گرديد تا خاک ريخته شده در استوانه به حجم از قبل
تعيين شده برسد .اين عمل براي پر شدن استوانهها تا ارتفاع 35
سانتيمتري ادامه يافت .سپس نهالهاي ريشهدار و يک ساله
زيتون رقم زرد به استوانهها منتقل و استوانهها تا ارتفاع 45
سانتيمتري با خاک پر شدند .براي جلوگيري از بهمخوردگي
سطح خاک در حين آبياري ،به سطح خاک هر استوانه يک
سانتيمتر سنگريزه ريز اضافه شد .با در نظر گرفتن چهار سطح
شوري ،سه سطح تراکم خاک و سه تکرار ،در مجموع  36استوانه
آماده گرديد و استوانهها بصورت تصادفي روي يک شاسي در
گلخانه قرار داده شدند .قبل از اعمال تيمارهاي آزمايش،
استوانه ها با استفاده از آب شيرين به مدت يک ماه تا استقرار
کامل نهالها در گلدانها آبياري شدند.

جدول  -3ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد استفاده در آزمايش.
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دستيابي به محلولهايي با شوريهاي  8 ،5 ،2و  12دسي
زيمنس بر متر (تيمارهاي شوري  S3 ،S2 ،S1و  )S4محاسبه

خوشزمان و همکاران :عکس العمل نهال زيتون ) (Olea europaea L.به تنش ...

گرديد (2002 ،Grattan؛  .)2016 ،Motesharezadeh et al.براي
کنترل شوري محلولها ،از يک دستگاه هدايت الکتريکي سنج
قابلحمل استفاده شد.
TDS= 0.640  EC when EC < 5 dS m-1
(رابطه )1
m-1
TDS= 0.800  EC when EC > 5 dS
(رابطه )2
در روابط باال TDS ،مقدار نمک بر حسب گرم بر ليتر و
 ECشوري ،بر حسب دسيزيمنس بر متر ميباشد .ميزان
رطوبت گلدانها در رطوبت معادل  0/3رطوبت اشباع توسط
توزين آنها در حين اجراي آزمايش ،حفظ و نگهداري شد .اين
آزمايش به مدت پنج ماه پس از اعمال تيمار نهايي شوري ادامه
يافت.
اندازهگيري پارامترهاي گياهي

براي اندازهگيري ميزان فتوسنتز گياه از دستگاه فتوسنتزمتر
قابل حمل  (ADC Bio Scientific Ltd.) LCiاستفاده شد.
توسط اين دستگاه ويژگيهايي مانند تعرق از سطح برگ )،(E
فتوسنتز ) (Anو هدايت روزنهاي ) (gsاندازهگيري شد .فاکتور
کارآيي لحظهاي مصرف آب 1از رابطه ( )3محاسبه ميشود:
Ins. WUE = An / gs
(رابطه )3
براي تعيين غلظت عناصر سديم و پتاسيم برگ بعد از
هضم تر نمونهها از دستگاه فليمفتومتر مدل  410شرکت
 CORNINGاستفاده گرديده و اندازهگيري کلسيم به کمک
دستگاه جذب اتمي  GBC-Avantaبعد از هضم خشک
نمونههاي برگ صورت پذيرفت .نشت يوني 2برگها به روش
 )2009( Azzarello et al.و به ترتيب زير انجام شد :نمونههاي
برگ به وزن  0/5تا  0/55گرم پس از توزين ،از وسط برش داده
شدند و داخل لولههاي تميز درب دار قرار گرفتند .مقدار 20
ميليليتر آب مقطر به نمونهها اضافه شد و نمونهها به مدت 24
ساعت در دماي  25درجه سانتيگراد نگهداري شدند و هدايت
الکتريکي آنها ( )EC1توسط دستگاه شوري سنج مدل 4330
شرکت  JenWayقرائت شد .سپس نمونهها به يخچالي با دماي
 -25درجه سانتيگراد منتقل و پس از  24ساعت ،نمونهها از
يخچال بيرون آورده شدند و پس از رسيدن دماي آنها به دماي
محيط ،ميزان هدايت الکتريکي آنها مجدداً قرائت شد ( .)EC2با
تقسيم  EC1بر  EC2و ضرب نمودن مقدار حاصل در ،100
ميزان نشت يوني نمونهها بدست آمد .پتانسيل آب ساقهها با
استفاده از دستگاه اتاقک فشاري مدل (ELE ARIMAD 3000
) Internationalاندازهگيري شد .تعداد برگهاي جديد ،با
1 - Instantaneous Water Use Efficiency
2 - Electrolyte Leakage
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شمارش مستقيم بر روي نهال تعيين شد .به اين منظور قبل از
اعمال تيمار ،انتهاي شاخهها عالمتگذاري شده بود.
نتايج بدست آمده از آزمايش در محيط نرمافزار Excel
مرتبسازي شد .تجزيههاي آماري با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  22و مقايسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون دانکن
و تنها براي ويژگيهايي که در تجزيه واريانس (جدول تجزيه
واريانس ارائه نشده است) از نظر آماري معنيدار بودند ،انجام
شد.

نتايج و بحث
تعرق از سطح برگ )(E

مقادير تعرق از سطح برگ ) (Eتفاوت معنيداري بين سطوح
شوري آب  2و  5دسيزيمنس بر متر نداشت بااينحال ميزان
اين ويژگي در شوري آب  2دسيزيمنس بر متر بيشترين مقدار
در بين تيمارها بود .مقادير مشاهده شده تعرق از سطح برگ در
شوري  12دسيزيمنس بر متر کمترين ميزان در بين تمام
سطوح شوري بود و تفاوت آماري معنيدار با بقيه سطوح شوري
داشت (جدول  .)2تغييرات تعرق از سطح برگ با سطوح تراکم
خاک از نظر آماري معنيدار بود .کمترين ميزان تعرق از سطح
برگ در تراکم  1/5و بيشترين ميزان آن در تراکم  1/3گرم بر
سانتيمتر مکعب مشاهده شد (جدول  .)3اثر متقابل شوري آب
آبياري و تراکم خاک بر ميزان تعرق از سطح برگ از نظر آماري
معنيدار نبود .تحقيقات نشان داده است که با افزايش شوري آب
آبياري ،هدايت روزنهاي و تعرق گياهان کاهش مييابد ( Olyaii
2015 ،et al.؛ 2009 ،Chavez et al.؛ ،Ouzounidou et al.
 .)2016با کاهش هدايت روزنهاي ،غلظت دياکسيد کربن و
بخارآب در فضاي زير روزنه نيز کاهش مييابند (،Qiu et al.
 .)2007کاهش تعرق از سطح برگ به دليل بسته شدن روزنهها
در پاسخ به جبران کاهش جذب آب در اثر کاهش پتانسيل
اسمزي آب خاک و افزايش شوري محيط است ( Aparicio et
2014 ،al.؛  .)2003 ،Loreto et al.مصرف آب شور موجب
کاهش پتانسيل آب خاک شده و جذب آب را کاهش ميدهد.
کاهش جذب آب در درختان زيتون متأثر از شوري توسط
 )1997( Gucci et al. ،)1995( Tattini et al.و Loreto et al.
( )2003گزارش شده است.
هدايت روزنهاي )(gs

هدايت روزنهاي ) (gsبا افزايش شوري آب آبياري کاهش يافت.
بيشترين و کمترين ميزان اين ويژگي به ترتيب در شوريهاي
آب آبياري  2و  12دسيزيمنس بر متر مشاهده شد (جدول .)2
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مقدار اين ويژگي در شوري  5تفاوت آماري معنيداري با سطوح
شوري  2و  8دسيزيمنس بر متر نداشت .هدايت روزنهاي با
افزايش تراکم خاک ،کاهش يافت .بيشترين مقدار هدايت روزنه-
اي در تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد .بين
مقادير مشاهده شده براي هدايت روزنهاي در سطوح تراکم 1/5
و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معنيداري وجود
نداشت و مقادير هدايت روزنهاي در اين سطوح تراکم خاک
کمتر از تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب بودند (جدول  .)3اثر
متقابل شوري آب آبياري و تراکم خاک بر ميزان هدايت روزنهاي
از نظر آماري معنيدار نبود )2002( Rivelli et al. .نشان دادند
پس از اعمال شوري بر گياه آفتابگردان ،هدايت روزنهاي کاهش
يافت درحالي که مقدار دياکسيد کربن زير روزنهاي تغيير
معنيداري نشان نداد .نتايج اين تحقيق مشابه نتايج Rivelli et
 )2002( al.بود .کاهش هدايت روزنهاي در گياهان تحت تنش
شوري عکسالعمل تطابقي در برابر کاهش محتواي آب سلولها
است ( ،)2003 ،Loreto et al.درنتيجه ميتوان چنين استنباط
کرد که با افزايش تراکم خاک و کاهش رشد ريشه و کاهش
جذب آب ،محتواي آب سلولها کاهش يافته و هدايت روزنهاي

نيز کاهش مييابد )2015( Olyaii et al. .نشان دادند با افزايش
شوري ميزان هدايت روزنهاي برگ ارقام زيتون کاهش يافت .اين
محققين نتيجه گرفتند انسداد روزنهها تحت شرايط تنش شديد،
عامل کاهش هدايت روزنهاي بوده است )2007( Qiu et al. .به
کمک تکنيک اسکن ميکروسکوپ الکتروني نشان دادند افزايش
شوري موجب کاهش تعداد روزنه در واحد سطح برگ شد .نتايج
اين تحقيق (جدول  )2نشان داد عليرغم افزايش شوري آب
آبياري تا سطح  8دسيزيمنس بر متر ،هدايت روزنهاي تغييري
نداشت .اين امر نشان داد که در شوريهاي بيشتر از  8دسي-
زيمنس بر متر ،روزنهها براي حفظ رطوبت بافتها بسته شده و
هدايت روزنهاي کاهش مييابد ،يا اينکه گياه در پاسخ به افزايش
شوري اقدام به کاهش تعداد روزنه در واحد سطح برگهاي
جوان مينمايد که اين اقدام نيز باعث کاهش ميزان تعرق و
هدايت روزنهاي ميشود ( .)2007 ،Qiu et al.تغييرات تراکم
روزنه در تنشهاي شوري و خشکي توسط محققين ثابت شده
است (2008 ،Xu and Zhou؛ 2006 ،Liu et al.؛ ،Zhang et al.
2006؛ .)1999 ،Meng et al.

جدول  -2مقايسه ميانگين خصوصيات گياهي متأثر از شوري آب آبياري.
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2
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4/56a
4/08ab
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1/45b
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 :Eتعرق :gs ،هدايت روزنهاي :An ،سرعت فتوسنتز :Ins. WUE ،کارآيي لحظهاي مصرف آب :Ψw stem ،پتانسيل آب ساقه :Elec. Leak. ،نشت يوني:ΔTemp ،
اختالف درجه حرارت برگ و محيط :SPAD ،شاخص سبزينگي برگ :Ca ،غلظت کلسيم برگ :Na ،غلظت سديم برگ :K ،غلظت پتاسيم برگ :Na/K ،نسبت
غلظت سديم به پتاسيم در برگ :Leaf Count ،تعداد برگ.
سرعت فتوسنتز )(An

سرعت فتوسنتز ) (Anبا افزايش ميزان شوري آب آبياري کاهش
يافت .بيشترين و کمترين سرعت فتوسنتز به ترتيب در سطوح
شوري آب آبياري  2و  12دسيزيمنس بر متر مشاهده شدند

(جدول  .)2مقدار اين ويژگي در شوري آب آبياري  5دسي-
زيمنس بر متر تفاوت آماري معنيداري با سطوح  2و  8دسي-
زيمنس بر متر نداشت .تغييرات اين ويژگي با افزايش تراکم
خاک نيز روند کاهشي داشت .گرچه بين سطوح تراکم  1/3و

خوشزمان و همکاران :عکس العمل نهال زيتون ) (Olea europaea L.به تنش ...

 1/5گرم بر سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معنيدار وجود
نداشت اما سرعت فتوسنتز در تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر
مکعب بيشترين مقدار بين سطوح تراکم بود (جدول .)3
کمترين ميزان اين ويژگي در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر
مکعب مشاهده شد و اختالف اين سطح تراکم با بقيه سطوح
تراکم خاک از نظر آماري معنيدار بود .اثر متقابل شوري آب
آبياري و تراکم خاک بر سرعت فتوسنتز از نظر آماري معنيدار
نبود .کاهش سرعت فتوسنتز در نهالهاي زيتون تحت تنش،
ميتواند به عنوان يک مکانيسم اجتناب از دهيدراسيون تلقي
شود که تلفات آب از طريق تعرق را کاهش داده و گياه را قادر
ميسازد تا ضمن فعال نگهداشتن فتوسنتز برگها هر چند با
سرعت کمتر ،هيدراسيون خود را حفظ کند .مکانيسم اخير يک
مکانيسم سازگاري با شرايط تنش شوري محسوب ميشود.
زماني که درختان با کمبود آب ناشي از شوري مواجه ميشوند،
ميزان باز بودن روزنهها را تنظيم ميکنند تا با جلوگيري از تلف-
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شدن آب ،هيدراسيون خود را حفظ کنند (،Ben Ahmed et al.
 .)2008حفظ فعاليت فتوسنتزي در برگهاي جوان در غلظت-
هاي زياد  ،NaClاحتماالً نتيجه دفع نمک از طريق ريشهها و
انتقال بيشتر نمکهاي دريافت شده به برگهاي پير بوده است.
تفسيرها و نتايج مشابهي نيز توسط  (2002) Munnsو Loreto
 )2003( et al.ارائه شده است و مشاهده شده که تفاوتهايي
بين ارقام وجود دارد )2002( Chartzoulakis et al. .به تفاوت-
هاي زياد ارقام يوناني در ظرفيت دفع نمک اشاره کردندGucci .
 )1997( et al.اشاره کردند که اين مکانيسم با کارآيي بيشتري
در زيتون رقم فرانتويو نسبت به رقم لچينو عمل ميکندBen .
 )2008( Ahmed et al.نتيجه گرفتند شدت فتوسنتز بيشتر در
رقم شماللي در شوري ناشي از  NaClبا غلظتهاي  100و 200
ميلي موالر در مقايسه با رقم متحمل کاالماتا ( Chartzoulakis
 )2002،et al.به دليل مقاومت بيشتر رقم شماللي به شوري بوده
است.

جدول  -1مقايسه ميانگين خصوصيات گياهي متأثر از تراکم خاک.
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0/03b
0/76b
1/44b
0/03b
0/87b
1/27c
0/05a
1/07a

Na/K
)(-
0/02b
0/02b
0/04a

Leaf
Count
)(-
76/67a
63/42ab
54/42b

در هر ستون و فاکتور ،ميانگينهاي داراي حداقل يك حرف التين مشترک ،در سطح احتمال  3درصد تفاوت معنيدار ندارند.
 :Eتعرق :gs ،هدايت روزنهاي :An ،سرعت فتوسنتز :Ψw stem ،پتانسيل آب ساقه :Elec. Leak. ،نشت يوني :ΔTemp ،اختالف درجه حرارت برگ و محيط،
 :SPADشاخص سبزينگي برگ :Ca ،غلظت کلسيم برگ :Na ،غلظت سديم برگ :K ،غلظت پتاسيم برگ :Na/K ،نسبت غلظت سديم به پتاسيم در برگLeaf ،

 :Countتعداد برگ.
کارآيي لحظهاي مصرف آب )(Ins. WUE

تغييرات کارآيي لحظهاي مصرف آب
(رابطه  )3تا شوري آب آبياري  8دسيزيمنس بر متر از نظر
آماري معنيدار نبود .ميزان اين ويژگي در شوري  12دسي-
زيمنس بر متر بيشتر از بقيه سطوح شوري بوده و تفاوت آماري
معنيدار با بقيه سطوح شوري داشت (جدول  .)2اين ويژگي در
سطوح تراکم خاک و در برابر اثرات متقابل شوري آب آبياري و
تراکم خاک فاقد تغييرات آماري معنيدار بودAzizian and .
 )2014( Sepaskhahنشان دادند که کارآيي لحظهاي مصرف آب
)(Ins. WUE= An / gs

) (Ins. WUEقابليت استفاده به عنوان ابزاري براي بهينهسازي
استراتژي آبياري در شرايط کمبود آب را دارد .تحقيقات آنها
نشان داد که بيشترين مقدار  An/gsدر گياه ذرت با استراتژي-
هاي صرفه جويي آب بدست آمد .همچنين نتايج آنها نشان داد
اختالف آماري معنيداري بين تيمارهاي مختلف شوري و کود
نيتروژن وجود نداشت .در گياه ( Nicotiana glaucaنوعي
تنباکو) بسته شدن شديد روزنهها در شرايط مزرعهاي و گلخانه-
اي اتفاق افتاد و مشاهده شد که کارآيي لحظهاي مصرف آب در
شرايط مزرعهاي و نه در شرايط کم آبياري گلخانهاي افزايش
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يافت ( .)2012 ،González et al.اين محققين چنين نتيجه
گرفتند که اثر توام کمبود آب و شوري موجب افزايش کارآيي
لحظه اي مصرف آب در شرايط مزرعه شد .در اين تحقيق نيز
کاهش شدت فتوسنتز و هدايت روزنهاي مشاهده شد و تغييرات
هر دو ويژگي تا شوري آب آبياري  8دسيزيمنس بر متر از نظر
آماري معنيدار نبود .اما با افزايش شوري به  12دسيزيمنس بر
متر ميزان کاهش در هدايت روزنهاي بيشتر از سرعت فتوسنتز
( 60/4درصد کاهش هدايت روزنهاي در مقابل  42/5درصد
کاهش در سرعت فتوسنتز) بود .نتايج نشان داد گياه با کاهش
هدر رفت آب از طريق کاهش هدايت روزنهاي سعي دارد سطح
فعاليت فتوسنتزي خود را حفظ نمايد.
پتانسيل آب ساقه )(Ψstem

پتانسيل آب ساقه با افزايش شوري آب آبياري ،کاهش يافت و
اختالفات مشاهده شده بين تمام سطوح شوري ،از نظر آماري
معنيدار بود .بيشترين پتانسيل آب ساقه در نهالهاي زيتون در
شوري  2دسيزيمنس بر متر و کمترين ميزان آن در شوري 12
دسي زيمنس بر متر مشاهده شد (جدول  .)2پتانسيل آب ساقه
با افزايش تراکم خاک ،کاهش يافت .بيشترين مقدار پتانسيل آب
ساقه در تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب و کمترين مقدار آن
نيز در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب بدست آمد (جدول
 .)3مقدار مشاهده شده براي پتانسيل آب ساقه در تراکم 1/5
گرم بر سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معنيداري با دو سطح
ديگر تراکم خاک نداشت .اثرات متقابل سطوح شوري آب آبياري
و تراکم خاک بر پتانسيل آب ساقه از نظر آماري معنيدار نبود.
 )1984( Bolaños and Longstrethنشان دادند با افزايش
شوري آب آبياري پتانسيل کل آب ساقه کاهش يافت .آنها
همچنين نشان دادند کاهش پتانسيل اسمزي ساقه موجب حفظ
گراديان آب از خاک به ريشه و ساقه و برگ شده و در نتيجه
گياهان ضمن حفظ قابليت جذب آب ،توانستهاند پتانسيل
فشاري سلولها (فشار تورمي) را نيز در مقادير مثبت نگهدارند.
 )2016( Duarte and Souzaنيز نشان دادند با افزايش هدايت
الکتريکي آب آبياري از يک به  3دسيزيمنس بر متر ،پتانسيل
آب کل ساقه کاهش شديد يافت )2002( Gomez et al. .نشان
دادند افزايش تراکم خاک موجب کاهش پتانسيل آب در ساقه
گياهان کاج شد و مقدار کاهش در کاجهاي کاشته شده در
خاکهاي با بافت لوم و رس بيشتر از بافت لوم شني بود.
نشت يوني )(Electrolyte Leakage

تغييرات نشت يوني با افزايش شوري آب آبياري تا سطح 8
دسيزيمنس بر متر فاقد اختالف آماري معنيدار بود .مقدار

مشاهده شده براي اين ويژگي در شوري آب  12دسيزيمنس بر
متر تفاوت آماري معنيداري با سطوح شوري پايينتر نشان داد
(جدول  .)2مقادير بدست آمده براي نشت يوني در تيمارهاي
تراکم  1/5و  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب تفاوت معنيداري با
يکديگر نداشتند .مقدار بدست آمده براي اين ويژگي در تراکم
 1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،بيشتر از سطوح تراکم  1/5و 1/3
گرم بر سانتيمتر مکعب بوده و اختالف مشاهده شده از نظر
آماري ،معنيدار بود (جدول  .)3اثرات متقابل سطوح شوري آب
آبياري و تراکم خاک بر نشت يوني از نظر آماري معنيدار نبود.
اندازهگيري نشت يوني در بافتهاي گياهي روش مرسوم در
ارزيابي سالمت غشاي سلولي در پاسخ به تنشهاي محيطي،
پيري ،رسيدن ميوه و غيره است ( .)2011 ،Rolny et al.در
سلولهاي زنده ،الکتروليتها درون اندامهاي داخل غشاي
سلولي محدود هستند .در طول پير شدن و يا تحت تنش،
پروتئينها و ليپيدهاي غشاي سلولي تخريب يا اکسيد شده و در
نتيجه تغييرات ساختاري در ديواره و غشاي سلولي اتفاق افتاده
و تراوش پذيري غشا افزايش مييابد (.)2003 ،Campos et al.
 )2009( Azzarello et al.از ويژگي نشت يوني براي تعيين
قابليت تحمل به سرما در ارقام مختلف زيتون استفاده کردند و
مشاهده نمودند که با سردتر شدن هوا و کاهش بيشتر دما،
ميزان خسارت به شاخ و برگ همزمان با نشت يوني افزايش
يافت .بر اساس نتايج ،سالمتي ساختار غشاي سلولي تا شوري 8
دسي زيمنس بر متر حفظ شد و با افزايش شوري به ميزان 12
دسيزيمنس بر متر مقاومت غشاي سلولي شکسته شده و
ساختار آن تخريب يافته و در نتيجه ميزان نشت يوني افزايش
يافته است .به نظر ميرسد افزايش تراکم خاک در شرايط کمبود
اکسيژن رخ داده در اين آزمايش نيز اثر مشابهي داشته زيرا
نشت يوني با افزايش تراکم خاک بهصورت معنيدار افزايش
يافته است.
اختالف دماي برگ با محيط )(ΔTemp

اختالف دماي برگ با محيط با افزايش شوري آب کاهش يافت.
بيشترين اختالف دماي برگ با محيط در شوري  2دسيزيمنس
بر متر مشاهده شد (جدول  ،)2گرچه اختالف آماري معنيداري
بين سطوح شوري  2و  5دسيزيمنس بر متر وجود نداشت.
کمترين مقدار اين ويژگي نيز در شوري آب  12دسيزيمنس بر
متر مشاهده شد و اختالف اين سطح شوري با بقيه سطوح از
نظر آماري معنيدار بود .تغييرات اختالف دماي برگ با محيط با
افزايش تراکم خاک ،کاهش يافت و اختالفات مشاهده شده از
نظر آماري معنيدار بود .بيشترين اختالف دماي برگها با
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محيط در تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب و کمترين مقدار
اين ويژگي در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد
(جدول  .)3بررسي اثرات متقابل سطوح شوري آب آبياري و
تراکم خاک نشان داد در سطح تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر
مکعب ،افزايش ميزان شوري آب آبياري اثر آماري معنيداري بر
اختالف دماي برگها با محيط نداشت (شکل  -1الف) .در اين
سطح تراکم خاک ،مقدار اين ويژگي در هر سطح شوري آب
آبياري از مقادير متناظر در ساير سطوح تراکم خاک ،بيشتر بود
و اختالف مشاهده شده از نظر آماري معنيدار بود .در سطح
تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،افزايش شوري آب آبياري
موجب کاهش اختالف دماي برگ با محيط شد (شکل  -1الف).
مقادير مشاهده شده براي اين ويژگي در سطوح مختلف شوري
آب آبياري و در تراکم  1/5و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب به جز
باالترين سطح شوري ،اختالف آماري معنيداري نداشتند .در
باالترين سطح تراکم خاک (جرم مخصوص ظاهري  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب) بين سطوح شوري  2و  5دسيزيمنس بر متر
تفاوت آماري معنيدار وجود نداشت اما با افزايش ميزان شوري
به  8و  12دسيزيمنس بر متر ،اختالف دماي برگ با محيط
بسيار کاهش يافت و اختالفات مشاهده شده از نظر آماري
معنيدار بود (شکل  -1الف) ،به اين ترتيب بيشترين اخالف
دماي برگ با محيط در تمام سطوح شوري آب آبياري از سطح
تراکم خاک و کمترين مقدار اختالف دماي برگ با محيط در
 ρb3xS4مشاهده شد .در سطوح مختلف شوري آب آبياري،
افزايش تراکم خاک موجب کاهش اختالف دماي برگ با محيط
شد (شکل  -1الف) .در تمام سطوح شوري آب آبياري ،بيش-
ترين اختالف دماي برگ با محيط در سطح تراکم  1/3گرم بر
سانتيمتر مکعب مشاهده شد .با افزايش تراکم خاک به سطوح
 1/5و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،اختالفات مشاهده اين
ويژگي در سطوح شوري آب آبياري تا سطح  8دسيزيمنس بر
متر از نظر آماري معنيدار نبود اما در شوري آب  12دسي-
زيمنس بر متر کمترين مقدار اختالف دماي برگ با محيط در
تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد که اختالف آن
با ساير سطوح تيمارهاي اثر متقابل از نظر آماري معنيدار بود
(شکل  -1الف) .اثر تعرق بر کاهش دماي برگ ديرزماني است
که شناخته شده است (Pallas et al. .)1967 ،Pallas et al.
( )1967نشان دادند که همبستگي مثبت بين تعرق و سطح
تشعشع ،کمبود فشار بخار و پتانسيل آب خاک وجود دارد.
همچنين نشان دادند بين دماي برگ با شدت نور همبستگي
مثبت و بين دماي برگ و تعرق ،کمبود فشار بخار هوا و ميزان آب
خاک ،همبستگي منفي وجود دارد .کاهش اختالف دماي برگ با
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محيط که در حقيقت به معني افزايش دماي برگ است با افزايش
شوري و افزايش تراکم خاک مشاهده شد .با افزايش شوري و
تراکم خاک ،ميزان جذب آب توسط گياه کاهش يافته و با کاهش
تعرق و بسته شدن روزنهها دماي برگ افزايش يافته است.
شاخص سبزينگي برگ )(SPAD

با افزايش شوري آب آبياري تا ميزان  8دسيزيمنس بر متر،
مقادير مشاهده شده براي شاخص  SPADفاقد اختالف آماري
معنيدار بود .مقدار اين ويژگي در شوري  12دسيزيمنس بر
متر بطور معنيدار کمتر از بقيه سطوح شوري بود (جدول .)2
شاخص  SPADبا افزايش تراکم خاک ،کاهش يافت و اختالفات
مشاهده شده از نظر آماري معنيدار بود .بيشترين شاخص
سبزينگي در تراکم  1/3گرم بر سانتيمتر مکعب و کمترين
ميزان آن در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد
(جدول  .)3با افزايش سطوح اثرات متقابل شوري آب آبياري و
تراکم خاک ،شاخص  SPADکاهش يافت .در سطح تراکم 1/3
گرم بر سانتيمتر مکعب افزايش شوري موجب کاهش شاخص
 SPADشد (شکل -1ب) .در اين سطح تراکم ،اختالف
تيمارهاي  ρb1xS1و  ρb1xS4از نظر آماري معنيدار بود و
تيمارهاي حد واسط  ρb1xS2و  ρb1xS3اختالف آماري معني-
داري با دو سطح باال و پايين شوري آب آبياري نداشتند .مقدار
شاخص  SPADدر تيمار  ρb1xS1بيشترين مقدار در بين کليه
تيمارها بود و اختالف آن با بقيه تيمارهاي اثر متقابل از نظر
آماري معنيدار شد .در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،با
افزايش ميزان شوري آب آبياري ،شاخص  SPADابتدا اندکي
افزايش يافت اما در ادامه با افزايش شوري آب آبياري ،شاخص
 SPADکاهش يافت (شکل -1ب) .عليرغم اين مسئله تغييرات
شاخص  SPADدر اين سطح تراکم خاک فاقد تغييرات آماري
معنيدار بود .مقادير شاخص  SPADدر سطح تراکم  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب با افزايش شوري ابتدا افزايش و سپس کاهش
يافتند .تفاوتهاي مشاهده شده بين سطوح ρb3xS2 ،ρb3xS1
و  ρb3xS3از نظر آماري معنيدار نبود و عالوه بر آن با سطوح
متناظر از سطح تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب نيز تفاوت
آماري معنيدار وجود نداشت .مقدار شاخص  SPADدر ρb3xS4
کمترين مقدار در بين تمام تيمارها بود و اختالف آن با بقيه از
نظر آماري معنيدار بود (شکل -1ب) .در سطوح مختلف شوري
آب آبياري ،افزايش تراکم خاک موجب کاهش شاخص SPAD
شد .اختالف شاخص  SPADبا افزايش تراکم خاک در سطوح
شوري  5و  8دسيزيمنس بر متر کمتر از ساير سطوح شوري
آب بود .بيشترين ميزان اختالف با افزايش تراکم خاک در سطح
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تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد.
( )2011نشان دادند دستگاه  SPADمتر دستي ،اندازهگيري
دقيقي از ميزان کلروفيل برگ به عمل ميآورد .لذا ميتوان
نتيجهگيري کرد با افزايش شوري آب آبياري ،ميزان کلروفيل
برگ نهالهاي زيتون کاهش يافت .نتايج )1996( Lutts et al.
نيز نشان داد افزايش  NaClآب آبياري موجب کاهش غلظت
کلروفيل برگ در تمامي ارقام برنج آزمايشي شد .نتايج Askary
 )2013( et al.نشان داد با افزايش سطوح شوري ،ميزان شاخص
 SPADدر ارقام ذرت کاهش يافت 2001( Kaya et al. .و
 )2002گزارش کردند که با افزايش شوري آب آبياري ،ميزان
کلروفيل برگ کاهش يافت .از داليل اين مسئله ميتوان به
سست شدن اتصال کلروفيل و پروتئينهاي کلروپالست اشاره
Ling et al.

کرد که گزارش شده بستگي به مقدار يونها دارد .با افزايش
غلظت يونهاي سديم و کلر در محيط ريشه و جذب آنها توسط
گياه ،جذب عناصر ديگري مانند پتاسيم ،کلسيم و منيزيم
کاهش مييابد و درنتيجه ساخت کلروفيل کاهش يافته و به
دنبال آن سرعت فتوسنتز گياه کاهش مييابد (،Askary et al.
 .)2013تحقيقات انجام شده بر روي گوجهفرنگي نشان داد
ميزان کلروفيل برگها در تيمارهاي خاک بدون تهويه کاهش
يافت ( .)2006 ،Bhattarai et al.نتايج تحقيق انجام شده بر روي
نهالهاي پسته در شرايط شور نيز نشان داد با افزايش شوري
ميزان کلروفيل  aو  bو کلروفيل کل کاهش يافت ( Mozaffari
.)2015 ،et al.

شکل  -3اثر متقابل شوري آب آبياري و تراکم خاک بر ويژگيهاي گياه ،الف :اختالف دماي برگ با محيط؛ ب :شاخص SPAD؛ ج :غلظت سديم برگ؛ د :نسبت
غلظت سديم به پتاسيم در برگ ،در هر ويژگي ،ميانگينهاي داراي حداقل يك حرف التين مشترک ،در سطح احتمال  3درصد تفاوت معنيدار ندارند.
غلظت سديم )(Na

غلظت سديم برگ با افزايش شوري آب آبياري ،افزايش يافت.
اختالف مشاهده شده بين سطوح شوري  2و  5دسيزيمنس بر

متر تفاوت آماري معنيداري با يکديگر نداشتند و غلظت سديم
برگ در اين دو سطح شوري ،کمتر از بقيه سطوح شوري بود
(جدول  .)2بيشترين غلظت سديم برگ در شوري  12دسي-
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زيمنس بر متر مشاهده شد .تغييرات غلظت سديم برگ با
افزايش تراکم خاک ،افزايش يافت .بيشترين مقدار غلظت سديم
برگ در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب بدست آمد و
کمترين مقدار آن در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب
مشاهده شد گرچه بين دو سطح تراکم خاک  1/3و  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معنيدار وجود نداشت (جدول
 .) 3نتايج اثر متقابل شوري آب آبياري و تراکم خاک بر غلظت
سديم نشان داد در سطوح تراکم  1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر
مکعب ،با افزايش شوري آب آبياري ،غلظت سديم برگ نيز
افزايش يافت (شکل  -1ج) .در سطوح شوري  2و  5دسي-
زيمنس بر متر در اين دو سطح تراکم ،غلظت سديم برگ تفاوت
آماري معنيدار نداشت .با افزايش شوري به  8و سپس به 12
دسيزيمنس بر متر ،غلظت سديم برگ افزايش يافته و تفاوت-
هاي مشاهده شده با ساير سطوح شوري آب آبياري از نظر
آماري معنيدار بودند ولي بين دو سطح تراکم خاک ،تفاوت
آماري معنيداري وجود نداشت .در سطح تراکم  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب نيز با افزايش شوري ،غلظت سديم برگ
افزايش يافت (شکل  -1ج) .در اين سطح تراکم نيز بين غلظت
سديم برگ در تيمارهاي  ρb3xS1و  ρb3xS2تفاوت آماري
معنيدار وجود نداشت اما با افزايش شوري ،تفاوتهاي مشاهده
شده معنيدار شدند .غلظت سديم برگ در تيمار  ρb3xS4بيش-
ترين مقدار مشاهده شده اين ويژگي در بين تمام تيمارها بوده و
اختالف آن نيز با بقيه تيمارها از نظر آماري معنيدار بود (شکل
 -1ج) .در سطوح شوري مختلف غلظت سديم برگ با افزايش
تراکم خاک افزايش يافت اما اختالفات مشاهده شده در مقدار
اين ويژگي تنها در سطوح شوري  8و  12دسيزيمنس بر متر
در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب با سطوح ديگر تراکم
خاک اختالف آماري معنيدار داشتند .يافتههاي اين تحقيق
مشابه نتايج  )2002( Kaya et al.در مورد افزايش غلظت سديم
در برگهاي گياه توت فرنگي آبياري شده با آب حاوي NaCl
زياد بود .تنظيم اسمزي در برگهاي زيتون تحت تنش شوري،
عليرغم اثر اسمزي کربوهيدراتهاي محلول ،در مرحله اول
توسط تجمع يونهاي معدني صورت ميگيرد (،Gucci et al.
 )1997( Gucci et al. .)1997نشان دادند غلظت کلر برگ بسيار
نزديک به غلظت سديم بود و بيان نمودند که اثرهاي اسمزي
اين دو يون قابل مالحظه است .تحقيقات Bhattarai et al.
( )2006نشان داد غلظت سديم برگ در تيمارهاي فاقد تهويه
مناسب افزايش يافت.
غلظت پتاسيم )(K
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غلظت پتاسيم برگ با افزايش شوري آب آبياري ،کاهش يافت.
بيشترين غلظت پتاسيم برگ در شوري  2دسيزيمنس بر متر و
کمترين غلظت پتاسيم برگ در شوري  12دسيزيمنس بر متر
مشاهده شد (جدول  .)2مقادير بدست آمده براي اين ويژگي در
سطوح شوري  5و  8دسيزيمنس بر متر تفاوت آماري معني-
داري با يکديگر نداشتند اما با ساير سطوح شوري ،اختالف
آماري معنيداري داشتند .غلظت پتاسيم برگ با افزايش تراکم
خاک ،کاهش يافت و اختالفات مشاهده شده از نظر آماري
معنيدار بودند .بيشترين و کمترين غلظت پتاسيم برگ به
ترتيب در سطوح تراکم  1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب
بدست آمد (جدول  .)3اثر متقابل سطوح شوري آب آبياري و
تراکم خاک بر غلظت پتاسيم برگ از نظر آماري معنيدار نبود.
 )2014( Ghoily Kylaneh et al.نشان دادند غلظت پتاسيم
بخش هوايي گياه ترخون در مواجهه با تنشهاي سايهدهي و
شوري کاهش يافت .بين مقاومت به شوري و غلظت پتاسيم
گياهان رابطه مثبت وجود داردNajafi and Sarhangzadeh .
( )2014نشان دادند در گياه ذرت با افزايش شوري غلظت
پتاسيم بخش هوايي افزايش يافت .آنها چنين نتيجهگيري
کردند که افزايش غلظت پتاسيم در بخش هوايي بر اثر پديده
تغليظ ميباشد .در شرايط شور ،سرعت جذب و انتقال پتاسيم
به بخش هوايي بيشتر از سرعت رشد بخش هوايي بوده و در
نتيجه غلظت پتاسيم بخش هوايي افزايش يافت.
غلظت کلسيم )(Ca

غلظت کلسيم برگ با افزايش شوري آب آبياري افزايش يافت.
کمترين غلظت کلسيم برگ در شوري آب آبياري  2دسي-
زيمنس بر متر و بيشترين غلظت کلسيم برگ در شوري آب 8
دسيزيمنس بر متر مشاهده شد و غلظت کلسيم برگ در
سطوح شوري آب آبياري  5و  12دسيزيمنس بر متر تفاوت
آماري معنيداري با سطوح شوري  2و  8دسيزيمنس بر متر
نداشت (جدول  .)2افزايش تراکم خاک تا حد  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب اثر معنيداري بر غلظت کلسيم برگ نداشت و
تفاوتهاي مشاهده شده بين غلظتهاي کلسيم برگ در سطوح
تراکم  1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معني-
داري با يکديگر نداشتند (جدول  .)3غلظت کلسيم برگ در
تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب بطور معنيدار از بقيه سطوح
تراکم خاک بيشتر بود .اثرات متقابل شوري آب آبياري و تراکم
خاک بر غلظت کلسيم برگ از نظر آماري معنيدار نبود .نشان
داده شده است که غلظت کلسيم در بخش هوايي گياه ذرت با
افزايش شوري خاک ابتدا کاهش و سپس افزايش يافته است
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( .)2014 ،Najafi and Sarhangzadehاين محققين گزارش
کردند که غلظت کلسيم در بخش هوايي ذرت با غرقاب شدن
نيز اثرهاي مشابهي نشان داد و غلظت کلسيم در بخش هوايي
ذرت ابتدا کاهش و سپس افزايش يافت .آنها دليل اين امر را
کاهش رشد بخش هوايي و وقوع اثر تغليظ دانستندBhattarai .
 )2006( et al.نتيجه گرفتند که در شرايط نامناسب از نظر
تهويه خاک ،غلظت کلسيم برگهاي گوجهفرنگي افزايش يافت.
نسبت غلظت Na/K

نسبت غلظت  ،Na/Kبا افزايش شوري آب آبياري ،افزايش يافت.
اين نسبت در سطوح شوري آب آبياري  2و  5دسيزيمنس بر
متر تفاوت آماري معنيداري با يکديگر نداشتند ،اما با افزايش
شوري به  8و  12دسيزيمنس بر متر ،ميزان اين نسبت به
ترتيب  3و  6برابر افزايش يافت و تفاوتهاي مشاهده شده از
نظر آماري معنيدار بودند (جدول  .)2بيشترين ميزان اين نسبت
در شوري آب آبياري  12دسيزيمنس بر متر مشاهده شد.
نسبت  Na/Kبا افزايش تراکم خاک تا سطح  1/5گرم بر سانتي-
متر مکعب بدون تغيير بود و در سطح تراکم  1/5گرم بر سانتي-
متر مکعب با افزايش دو برابر مواجه شد و تغييرات مشاهده شده
نيز از نظر آماري معنيدار بودند (جدول  .)3نتايج اثر متقابل
شوري آب آبياري و تراکم خاک بر نسبت غلظت  Na/Kنشان
داد بين دو سطح تراکم  1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب از
نظر اين ويژگي تفاوت آماري معنيداري وجود ندارد (شکل -1
د) .در اين دو سطح تراکم خاک ،با افزايش شوري آب آبياري تا
 5دسيزيمنس بر متر تفاوت آماري معنيدار مشاهده نشد ولي
با افزايش بيشتر شوري آب آبياري تفاوت آماري معنيدار در
نسبت غلظت  Na/Kدر برگ مشاهده شد .در سطح تراکم 1/5
گرم بر سانتيمتر مکعب نيز بين سطوح شوري آب آبياري  2و 5
دسيزيمنس بر متر تفاوت آماري معنيدار وجود نداشت و با
افزايش شوري آب آبياري مقدار اين ويژگي افزايش يافت و
تفاوتهاي مشاهده شده نيز از نظر آماري معنيدار بودند (شکل
-1د) .کمترين ميزان نسبت غلظت  Na/Kدر تيمارهاي
 ρb2xS2 ،ρb2xS1 ،ρb1xS2 ،ρb1xS1و  ρb3xS1و بيشترين
مقدار آن نيز در تيمار  ρb3xS4مشاهده شد .در سطوح مختلف
شوري ،با افزايش تراکم خاک ،مقدار نسبت غلظت Na/K
افزايش نشان داد گرچه در سطوح شوري  2و  5دسيزيمنس بر
متر اين تفاوتها از نظر آماري معنيدار نبودند .در سطوح شوري
 8و  12دسيزيمنس بر متر بين سطوح تراکم  1/3و  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب تفاوت آماري معنيدار وجود نداشت اما
اختالف اين دو تيمار با سطح تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر

مکعب از نظر آماري معنيدار بود (شکل -1د) .کاهش غلظت
و افزايش نسبت غلظت  Na/Kدر تحقيقات مشابه ديگر نيز نشان
داده شده است (1978 ،Rush and Epstein؛ ،Devitt et al.
1981؛  .)1997 ،Jackson and Volkافزايش غلظت نمکها در
ريشه بهدنبال افزايش شوري ناحيه ريشه ،حاکي از فرآيند دفع
نمک است )2002( Chartzoulakis et al. .بيان کردند اين
فرآيند بيشتر در شوريهاي کم و متوسط عمل ميکند .تفاوت-
هاي ژنوتيپي در انتقال سديم به برگ در ميان ارقام زيتون وجود
دارد ،بر همين اساس غلظت سديم در برگهاي رقم ميشن حتي
در غلظتهاي زياد سديم نيز در حد پايين نگهداشته ميشود.
اين فرآيند و همچنين قابليت کاهش جذب يا انتقال يونهاي
شوري در درختان زيتون ،ميتواند بهعنوان تحمل به شوري
محسوب شود )2006( Tabatabaei .نشان داد با افزايش شوري
در محيط ريشه ،نسبت  Na/Kدر بافتهاي گياهي افزايش يافت.
کمترين غلظت پتاسيم در تحقيق ايشان در تيمار داراي باالترين
غلظت سديم مشاهده شد ،در اين تيمار غلظت سديم نيز بيشتر
از ساير تيمارها بود .در تحقيقي مشاهده شد ،در تيمارهايي که
مشکل تهويه وجود داشت ،نسبت  Na/Kکاهش يافت
(.)2006 ،Bhattarai et al.
K

تعداد برگ

تعداد برگ در نهال با افزايش شوري آب آبياري کاهش يافت.
کمترين تعداد برگ در نهال در شوري آب آبياري  12دسي-
زيمنس بر متر مشاهده شد و اختالف آن با بقيه سطوح شوري
آب آبياري از نظر آماري معنيدار بود (جدول  .)2گرچه
اختالفات تعداد برگ در نهال در سطوح شوري آب  5 ،2و 8
دسيزيمنس بر متر از نظر آماري معنيدار نبود اما بيشترين
تعداد برگ در نهال در شوري  5دسيزيمنس بر متر مشاهده
شد .با افزايش تراکم خاک تعداد برگ در نهال کاهش يافت.
بيشترين و کمترين تعداد برگ در نهال به ترتيب در سطوح
تراکم  1/3و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شد و اختالف
بين آنها نيز از نظر آماري معنيدار بود (جدول  .)3مقدار اين
ويژگي در تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،تفاوت آماري
معنيداري با بقيه سطوح تراکم خاک نداشت .اثرات متقابل
شوري آب آبياري و تراکم خاک بر تعداد برگ در نهال از نظر
آماري معنيدار نبود .نتايج تحقيقات )2006( Bhattarai et al.
نيز نشان داد که شاخصهاي رشد اندازهگيري شده نظير تعداد
برگ ،سطح برگ ،طول شاخه و غيره در گياه گوجهفرنگي با
افزايش ميزان شوري خاک کاهش يافت.
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 به نظر ميرسد مکانيسمهاي تحمل به، بر اساس نتايج.نداشتند
 پايين، تجمع نمک در واکوئلها،شوري از قبيل دفع نمک
آوردن پتانسيل کل آب سيستم گياه و غيره در شرايط کمبود
 توانايي خود را اندکي،اکسيژن خاک حاکم بر شرايط اين تحقيق
 در شرايط اجراي اين آزمايش و در خاک با.از دست داده باشند
 گرم بر سانتيمتر1/3  جرم مخصوص ظاهري،بافت لوميشني
مکعب از نظر رشد نهالهاي زيتون مناسب تشخيص داده شد
زيرا پاسخ نهالهاي زيتون در جرم مخصوص ظاهري باالتر از
.اين حد مناسب نبود

نتيجهگيري کلي
ويژگيهاي اندازهگيري شده نهالهاي زيتون مانند کارآيي
 و تعداد برگSPAD  شاخص، نشت يوني،لحظهاي مصرف آب
 دسيزيمنس بر متر8 با افزايش شوري آب آبياري تا سطح
 نهالهاي زيتون رقم زرد به.تفاوت آماري معنيداري نداشتند
کمک مکانيسمهاي مختلف تحمل به شوري توانستند سطح
فعاليتهاي مورد بررسي را در حد قابل توجه و مطلوب
 هدايت، ويژگيهاي ديگر از قبيل سرعت فتوسنتز.نگهدارند
 اختالف دماي برگ با محيط اطراف تا، شدت تعرق،روزنه اي
 دسيزيمنس بر متر تفاوت آماري معنيدار5 شوري آب
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