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اثــر شــوری بــر رشــد و ترکیبــات بیوشــیمیایی دو رقــم بامیــه
چکیده ’ســبز اهــوازی‘ و ’ســفید دزفولــی‘ در آزمایــش گلخان ـهای بهصــورت
فاکتوریــل در قالــب طــرح کامـاً تصادفــی بــا  4تکـرار بررســی گردیــد.
تیامرهـ�ای تنــش ش�وـری عب��ارت ب��ود از شــاهد (آب مقط��ر) 100 ،75 ،50 ،25 ،و 125
میلیمــوالر کلریــد ســدیم کــه در مرحلــه  4برگــی اعــال و تــا برداشــت محصــول ادامــه
داشــت .در ایــن بررســی ویژگیهــای قطــر و ارتفــاع ســاقه ،وزن تــر و خشــک شاخســاره،
ســطح بــرگ ،میـزان کلروفیــل ،ســدیم و پتاســیم بــرگ ،زمــان گلدهــی ،تعــداد گل و میــوه،
درصــد میوههــای درجــهیــک و وزن کل میوههــا اندازهگیــری شــد .نتایــج نشــان داد کــه
رقــم ’ســفید دزفولــی‘ تحمــل بهــری از خــود در برابــر شــوری نشــان داد .کلریــد ســدیم
بهطــور معنـیداری باعــث افزایــش ســدیم و کاهــش پتاســیم در بــرگ گردیــد .همچنیــن
نتایــج نشــان داد کــه تیــار تنــش شــوری باعــث کاهــش قطــر و ارتفــاع ســاقه ،وزنتــر
و خشــک شاخســاره ،ســطح بــرگ ،می ـزان کلروفیــل بــرگ ،تعــداد گل و میــوه ،درصــد
میوههــای درجـ ه یــک و وزن میــوه شــد و زمــان گلدهــی را بــه تأخیــر انداخــت .بــا ایــن
وجــود گیــاه بامیــه تــا تنــش شــوری  25میلیمــوالر کلریــد ســدیم توانســت تولیــد میــوه
بــا کیفیــت و کمیــت بــاال را داشــته باشــد.

محمدرضا صالحی سلمی*

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و
منابع طبیعی رامین خوزستان.
Email: m_salehisalmi@yahoo.com

محمدحسیندانشور

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی رامین خوزستان.

كلید واژه:

پتاسم ،تنش ،کلروفیل ،کلرید سدیم ،مورفولوژیک.

دوفصلنامه علوم سبـزی ها
شماره سوم  ::بهـار و تـابستان  ::1395دانشگاه ایالم

13

مقدمه
شــوری یكــی از تنشهــای غیــر زنــده اســت كــه ســبب كاهــش رشــد و محصــول گیاهــان میشــود .از
 1500میلیــون هكتــار زمیــن قابــل كشــت و كار 23 ،درصــد بهعنــوان خــاك شــور و  37درصــد بهعنــوان
خـ�اك قلیایـ�ی تلقـ�ی میشـ�ود ( .)Tanji, 1990بیشــر گیاهــان قــادر بــه تحمــل پیوســته شــوری نیســتند.
تولیــد پایــدار و ســودبخش محصــوالت ســبزی در زمینهایــی كــه تحــت تأثیــر شــوری ق ـرار گرفتهانــد،
هنگامــی مقــدور اســت كــه تصمیمهــای قاب ـل قبولــی در ارتبــاط بــا مدیریــت مزرعــه اتخــاذ گــردد.
جهــت موفقیــت در ایــن کار ،نیــاز بــه درک پاســخ گیاهــان بــه شــوری و بررســی تحمــل نســبی ارقــام
مختلـ�ف سـ�بزی و حساسـ�یت آنهـ�ا در مراحـ�ل مختلـ�ف رشـ�د اسـ�ت (.)Zhu, 2001
بامیـ�ه ( )Hibiscus esculentus L.از تیـ�ره پنیرکسـ�انان ( )Malvaceaeیکــی از ســبزیهای مهــم در
جنـ�وب کشـ�ور اسـ�ت ( )Daneshvar, 2014کــه تــا اکنــون در ای ـران پژوهشــی در ارتبــاط بــا اثــر تنــش
شـ�وری بـ�ر رشـ�د و منـ�و گیـ�اه بامیـ�ه انجـ�امنشـ�ده اسـ�ت Ikram et al. (2010).بـ�ا بررســی مقاومــت
بــه شــوری در  9رقــم بامیــه دریافتنــد کــه بیــن ارقــام مــورد اســتفاده 5 ،رقــم مقاومــت خوبــی داشــتند.
همچنیــن در ارقامــی كــه مقــاوم بودنــد نســبت پتاســیم بــه ســدیم آنهــا در حــد باالیــی بــود و بیــان
منودنــد كــه ایــن نســبت میتوانــد شــاخص خوبــی ب ـرای تشــخیص رقمهــای متحمــل بــه شــوری باشــد.
) Shahid et al. (2011بــه بررســی تغییــرات فیزیولوژیــک و مورفولوژیــک بامیــه تحــت تأثیــر تنــش
شــوری پرداختنــد .ایشــان گــزارش کردنــد كــه بــا افزایــش شــوری ،درصــد جوانهزنــی ،طــول ریشــه و
شــاخه ،ارتفــاع گیــاه ،میـزان فتوســنتز و هدایــت روزنـهای كاهــش پیــدا كــرد .همچنیــن نتایــج نشــان داد
كــه می ـزان ســدیم و كلــر در هنــگام افزایــش شــوری زیــادی شــده و غلظــت پتاســیم در بــرگ و ریشــه
كــم شــد Gupta (1993).و  Minhasگ ـزارش دادنــد كــه آبیــاری بــا  3/9 ،1/2 ECو  6/7دس ـیزیمنس
بــر مــر بهترتیــب باعــث كاهــش  25 ،10و  50درصــد عملكــرد بامیــه شــد Denden (2010).و Dkhil
بیــان کردنــد كــه افزایــش غلظــت منــك ،باعــث كاهــش درصــد جوانهزنــی بامیــهگردیــد و بیشــرین
جوانهزنــی در تیــار شــاهد رخ داد .همچنیــن نتایــج بررســی ایشــان نشــان داد كــه در تنــش شــوری،
تجمــع کربوهیــدرات و فنــول افزایــش یافــت ولــی می ـزان نشاســته و فعالیــت آنزیمهــای مربــوط بــه
ســنتز كربوهیدراتهــا كاهــش پیــدا كــرد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه بــا افزایــش تنــش شــوری
می ـزان پتاســیم كــم و می ـزان ســدیم افزایــش یافــت.
پژوهشهــای اندکــی در رابطــه بــا میــزان شــوری و اثــرات آنهــا بــر بامیــه انجامشــده اســت.
بهطورکلــی هــدف از اج ـرای پژوهــش حــارض ،بررســی امــکان کشــت ایــن گیــاه در خاکهــای شــور و
تعییــن حــد تحمــل گیــاه بــه شــوری ،اثــر شــوری بــر ویژگیهــای کمــی و کیفــی میــوه ،تغییـرات میـزان
کلروفیــل و ســایر خصوصیــات مورفولوژیــک و بیوشــیمیایی بــود.
مواد و روشها
پژوهــش در گلخان ـه پژوهشــی گــروه علــوم باغبانــی دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن
خوزســتان انجــام شــد .بذرهــای ســامل و عــاری از بیــاری دو رقــم محلــی بامیــه از رشکــت معتــر
توزیعکننــده بذرهــای کشــاورزی ،حاصــل نویــن بــذر ،تهیــه شــد .ســپس بذرهــا در گلدانهــای بــا آمیختــه
خاکـ�ی شـ�امل خـ�اک مزرعـ�ه ( 80درص��د) و ماسـ�ه ( 20درصـ�د) کشــت گردیدنــد و در رشایــط گلخانـهای تــا
مرحلــه  4برگــی ق��رار گرفتندــ .تیامره��ای اع�مال شدــه در پژوهـ�ش ش�اـمل فاکت��ور اصل��ی (ن��وع رق��م) و
فاکتـ�ور فرعـ�ی ( 6س��طح ش��وری) بــود .رقمهــای بــکار رفتــه شــامل ’ســبز اهــوازی‘ و ’ســفید دزفولــی‘ و
میزــان س�طـوح ش��وری عب��ارت بودن��د از شــاهد (آب مقط��ر) 100 ،75 ،50 ،25 ،و  125میلیمــوالر کلریــد
ســدیم .برخــی از اندازهگیریهــا در هنــگام آزمایــش و برخــی دیگــر پــس از پایــان آزمایــش بــا قطــع
شاخســاره گیاهــان از محــل طوقــه و خــارج کــردن ریشـهها از خــاک و شستشــوی گلوالی آنهــا  ،ســپس
انتقــال بــه آزمایشــگاه ،انجــام شــد .بهطــور کلــی ویژگیهــای اندازهگیریهــایشــده شــامل ارتفــاع
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شاخســاره ،قطــر ســاقه ،وزنتــر و خشــک شاخســار ،ســطح بــرگ ،تعــداد و زمــان گلدهــی ،تعــداد میــوه،
نس��بت میوههـ�ای درجهــ ی��ک (براس��اس ش��کل ،ان��دازه ،ع��دم وج��ود لک��ه ،کوچ�کـ ب��ودن بذره��ا آن)،
وزن میوههـ�ا ،درصـ�د سـ�دیم و پتاسـ�یم بـ�رگ ( ،)Humphries, 1956میـ�زان کلروفیـ�ل (Lichtenthaler
 )and Wellburn, 1985بودنــد.
پژوهــش بـه صــورت فاکتوریــل در قالــب طــرح کامـاً تصادفــی بــا  4تکـرار انجــام شــد .بـرای تجزیــه
و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار  MSTATCو بــرای مقایســه میانگینهــا از آزمــون  LSDدر ســطح
احتــال  5درصــد اســتفاده شــد.
نتایج و بحث
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر ارتفــاع شاخســاره نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری از ارتفــاع
هــر دو رقــم کاســته شــد .همچنیــن اثــر تنــش شــوری بــر کاهــش ارتفــاع رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــوده
و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .بیشــرین ارتفــاع مربــوط بــه رقــم ’ســبز
اه��وازی‘ در حال��ت شــاهد (بـ�دون تن��ش شـ�وری) بـ�ود ( 85/4سـ�انتیمرت) و کمرتیــن ارتفــاع مربــوط بــه
تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت  125میلـ�ی مـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 15س��انتیمرت) (شــکل .)1
نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری قطــر ســاقه هــر دو رقــم کاهــش یافــت .همچنیــن اثــر
تنــش شــوری بــر قطــر ســاقه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــوده و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود
حساســیت نشــان داد .بیشــرین قطــر ســاقه مربــوط بــه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت شــاهد بــود
( 1/78س�اـنتیمرت) و کمرتیــن قطــر ســاقه مربــوط بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت تنــش شــوری
 125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 0/59س��انتیمرت) (شــکل .)2
ارتفــاع و قطــر ســاقه بیانگــر رشــد رویشــی شاخســاره اســت و هــر چقــدر رشایــط محیطــی
مناس ـبتر باشــد ،رشــد گیــاه تــا حــد امــکان افــزوده میگــردد .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه رشــد
بیــشاز حــد رویشــی از رشــد زایشــی مناســب جلوگیــری میکنــد .یکــی از اث ـرات مهــم تنــش شــوری
بــر گیاهــان کاهــش رشــد رویشــی ،بهویــژه کاهــش ارتفــاع و قطــر اســت .معمــوالً شــوری در مزرعــه
متفــاوت اســت؛ بنابرایــن ،ویژگ ـی گیاهانــی كــه در زمینهــای شــور رشــد میكننــد ضعــف بنیــه و قــد
كوتـ�اه آنهاسـ�ت ( .)Morales et al., 1993در رشایــط قلیایــی ،عالئــم ســمیت ســدیم ،بیشــر بهصــورت
زردی در برگهــای قدیمیتــر یافــت میشــود كــه درپــی آن بــا خشــك شــدن برگهــا همــراه اســت
( .)Abid et al., 2002گاهگاهــی عــدم تعــادل غذایــی كــه توســط شــوری ایجــاد میشــود ،عالئــم كمبــود
غذایــی ویــژهای را در ایــن گیاهــان ایجــاد میكنــد و بهطــور غیرمســتقیم ســبب کاهــش رشــد رویشــی
میشـ�ود ( .)Abid et al., 2002نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش حــارض بــا نتایــج بهدســتآمده از
پژوهشــگرانی چــون ) Miyatoo et al. (1996روی گوجهفرنگــی Paradossi et al. (1992) ،روی جعفــری
همســویی داشــت .آنهــا بیــان کردنــد کــه تنــش شــوری باعــث کاهــش پتانســیل آب در فضــای بیــن
ســلولی میگــردد و دسرتســی ســلولهای گیاهــی بهویــژه ســلولهای مریســتمی نــوک ســاقه بــه آب کــم
میگــردد و در نتیجــه تقســیم ســلولی و بــزرگ شــدن ســلول کاهــش مییابــد و باعــث کاهــش ارتفــاع و
قطــر گیــاه میگــردد Shahid et al. (2011).بــه بررســی تغیی ـرات فیزیولوژیــک و مورفولوژیــک بامیــه
در تنــش شــوری پرداختهانــد .آنهــا گ ـزارش کردهانــد كــه بــا افزایــش شــوری طــول ریشــه و شــاخه و
همچنیــن ارتفــاع گیــاه كاهــش پیــدا كــرد Abid et al. .و همــكاران ) (2002بــه بررســی پاســخ بامیــه
تحــت تأثیــر آبیــاری بــا  ECبــاال پرداختنــد و گ ـزارش دادنــد کــه در تیامرهــای اعاملشــده بــا افزایــش
می ـزان  ،ECارتفــاع گیــاه كاهــش پیــدا كــرد .در پژوهــش دیگــر توســط ) Klobus (2006و Stepienبــه
بررســی تغیی ـرات در خیــار تحــت تنــش شــوری پرداختهانــد .آنهــا بیــان کردهانــد کــه كلریــد ســدیم
باعــث كاهــش طــول ریشــه و شــاخه گردیــد.

دوفصلنامه علوم سبزی ها
سال دوم  ::شماره سوم  ::بهـار و تابسـتان  ::1395دانشگاه ایالم
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شکل 1
ستونهای با حروف مشابه ،در سطح احتامل  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند.

نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر وزنتــر شاخســاره نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری از وزن تــر
شاخســاره هــر دو رقــم کاســته شــد و اثــر منفــی تنــش شــوری بــر وزنتــر شاخســاره رقــم ’ســبز اهــوازی‘
بیشــر بــوده و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .بیشــرین وزن تــر شاخســاره
مربـ�وط بـ�ه رقـ�م ’سـ�بز اهـ�وازی‘ در حالـ�ت شـ�اهد بـ�ود ( 207گـ�رم) و کمرتیــن وزن تــر شاخســاره مربــوط
بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 25گ��رم)
(شــکل .)2
بررســی وزن خشــک شاخســاره نشــان داد که با افزایش تنش شــوری از وزن خشــک شاخســاره هر
دو رقــم کاســته شــد .همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه اثــر تنــش شــوری بــر وزن خشــک شاخســاره
رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــود .بیشــرین وزن خشــک شاخســاره مربــوط بــه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در
حالـ�ت شـ�اهد بـ�ود ( 62/3گ��رم) و کمرتیــن وزن خشــک شاخســاره مربــوط بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘
در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 9/2گـ�رم) (شــکل .)2
وزن شاخســاره یکــی از فاکتورهــای مناســب بـرای بیــان تغییـرات رشــد رویشــی اســت کــه تحــت
تأثیــر عوامــل بســیاری قـرار میگیــرد .وزن شاخســاره بســتگی بــه اجـزای آن شــامل تعــداد شــاخه فرعــی،
انــدازه و تعــداد بــرگ ،ارتفــاع شاخســاره و غیــره دارد .یکــی از آشــكارترین و روش ـنترین اثــر شــوری
تأخیــر در رشــد گیــاه و در نتیجــه کاهــش وزن آن اســت .چنانچــه غلظــت منــك در خــاك افزایــش پیــدا كند
و باالتــر از حــد آســتانه باشــد ،رشــد نهایــی بیشــر گونههــای گیاهــی بهطــور فزاینــدهای كاهــش پیــدا
میکنـ�د .رقمهـ�ای مختلـ�ف یـ�ك گونـ�هی گیاهـ�ی بههیچوجـ�ه یكسـ�ان عمـ�ل منیكننـ�د (Hoffman
 Munns (2002) .)and Rawlins, 1971بــه بررســی پاسـخهای ریشــه و ســاقه گیاهــان در رشایــط تنــش
شــوری پرداخــت .ایشــان بیــان کــرد کــه افزایــش تنــش شــوری باعــث كاهــش وزن ریشــه و شاخســاره
میگــردد .نتیجــه پژوهشــی کــه توســط ) Mounir (2010و Besmaروی بامیــه انجــام شــد ،نشــان داد
کــه افزایــش تنــش شــوری باعــث کاهــش وزنتــر و خشــک ســاقه و ریشــه میگــردد.
) Ashraf et al. (2003بــه بررســی مقاومــت بامیــه بــه تنــش شــوری و تغیی ـرات یونــی و تبــادالت
گازی پرداختنــد .ایشــان بیــان کردنــد كــه رقــم ’ ‘Bhaindiمقاومتــر نســبت بــه ’ ‘Posaبــود و وزنتــر و
خشــك شــاخه و ریشــه آن بیشــر بــود.
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر ســطح بــرگ نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری از ســطح بــرگ
هـ�ر دو رقـ�م کاسـ�ته شـ�د .بیشـترین سـ�طح بـ�رگ مربـ�وط بـ�ه رقـ�م ’سـ�بز اهـ�وازی‘ در حالـ�ت شـ�اهد (4129
میلیمــر مربـ�ع) بــود .کمرتیــن ســطح بــرگ مربــوط بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت تنــش
شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم ( 576میلیم�تر مرب��ع) بــود (شــکل .)2
مهمتریــن انــدام در فتوســنتز بــرگ اســت و بـرای داشــن یــک گیــاه بــا رشــد مناســب و در نتیجــه
عملکــرد بــاال وجــود بــرگ رضوری میباشــد .شــوری اعــالشــده موجــب كاهــش و آســیب ســطح بــرگ
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اثر تنش شوری بر ارتفاع دو رقم
بامیه ’سبز اهوازی‘ و
’سفید دزفولی‘.

مخصوص ـاً در گیاهــان حســاس بــه شــوری ماننــد خانــواده بقــوالت ،گندمیــان و ختمیســانان میشــود
( Barin et al. (2006) .)Garg and Lahiri, 1996بــه بررســی اثــر شــوری حاصــل از كلریــد ســدیم بــر
برخــی شــاخصهای رشــد گوجهفرنگــی در همزیســتی بــا قارچهــای میكوریــز آربوســكوالر پرداختنــد.
نتایــج کاهــش ســطح بــرگ را در تنــش شــوری نشــان داد Shahid et al. (2011) .گـزارش دادنــد كــه بــا
افزایــش شــوری تعــداد و ســطح بــرگ كاهــش پیــدا كــرد.
نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری زمــان گلدهــی هــر دو رقــم بــه تأخیــر افتــاد.
همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه اثــر تنــش شــوری بــر زمــان گلدهــی رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر
بــوده و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .زودتریــن زمــان گلدهــی مربــوط
بـ�ه رقـ�م سـ�فید دزفولـ�ی‘ در حالـ�ت شـ�اهد بـ�ود ( 80روز) و دیرتریــن زمــان گلدهــی مربــوط بــه تیــار
رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 122روز) (شــکل .)3
همچنیــن نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر تعــداد گل نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری تعــداد گل هــر
دو رقــم کاهــش یافــت ،بــه گونـهای کــه اثــر تنــش شــوری بــر تعــداد گل رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــوده
و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .بیشــرین تعــداد گل مربــوط بــه رقــم ســفید
دزفولـ�ی‘ در حالـ�ت شـ�اهد بـ�ود ( 40ع��دد) .کمرتیــن تعــداد گل مربــوط بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی‘
در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 1/75عـ�دد) (شــکل .)3
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر تعــداد میــوه نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری تعــداد میــوه
هــر دو رقــم کاهــش یافــت ،ولــی اثــر تنــش شــوری بــر تعــداد میــوه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــود.
بیشـترین تعـ�داد میـ�وه مربـ�وط بـ�ه رقـ�م سـ�فید دزفولـ�ی‘ در تیـمار شـ�اهد ( 35ع��دد) و کمرتیــن تعــداد
میــوه مربــوط بــه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در حالــت تنــش شــوری  125میلـ�ی مـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود (1/5
عـ�دد) (شــکل .)3
مرحلــه زایشــی تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی اســت کــه یکــی از عوامــل مؤثــر مرحلــه رویشــی
اســت .در صــورت کاهــش رشــد رویشــی ،گیــاه قــدرت کافــی بـرای رفــن بــه مرحلــه زایشــی را نــدارد و در
نتیجــه گلدهــی بــه تأخیــر و از تعــداد گل کاســته میشــود .در نهایــت در اثــر کاهــش تعــداد گل تعــداد
میــوه نیــز کاهــش مییابــد .یکــی از اث ـرات مــر شــوری جلوگیــری و عــدم توســعه گل و میــوه اســت.
بــه دلیــل اینکــه شــوری رشــد رویشــی را بــه تعویــق میانــدازد ،انتظــار م ـیرود كــه رشــد زایشــی را
هــم بــه تأخیــر بینــدازد؛ امــا دربــاره گلدهــی گیاهــان بــا شــوری ،اطالعــات بســیار محــدودی وجــود
دارد ( .)Morales et al., 1993نتایــج پژوهــش حــارض بــا نتایــج) Naeini (2007و  Zadehهمســویی
داشــت کــه دریافــت بــا افزایــش غلظــت کلریــد ســدیم تعــداد گل ،تعــداد میــوه و وزن هـزار دانــه کلـزا
كاهــش پیــدا كــرد .همچنیــن ) Singh (2004مشــاهده منودنــد كــه كلریــد و ســولفات تعــداد گلهــا
در گیــاه نخــود را كاهــش میدهــد و تشــكیل گل در ایــن گیــاه را بــه تأخیــر میانــدازد .بهطورکلــی
شــوری تشــكیل جوانــه گل و فرآینــد تولیــد ســلول نــر و می ـزان تشــكیل بــذر را بــه تأخیــر میانــدازد
(.)Stepien and Klobus, 2006
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر درصــد میوههــای درجـه یــک نشــان داد کــه بهطــور کلــی بــا افزایــش
تنــش شــوری درصــد میوههــای درجــهیــک هــر دو رقــم کاهــش یافــت .همچنیــن بــر اســاس نتایــج،
رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .بیشــرین درصــد میوههــای درجــهیــک
مربــوط بــه رقــم ’ســفید دزفولــی‘ در حالــت شــاهد و ســطح شــوری  25میلیمــوالر کلریــد ســدیم بــود
و رقـ�م ’سـ�بز اهـ�وازی‘ در حالـ�ت شـ�اهد ( 95درص��د) بــود و کمرتیــن درصــد میوههــای درجــه مربــوط
بــه تیامرهــای رقــم ’ســبز اهــوازی‘ و ’ســفید دزفولــی‘ در حالــت تنــش شــوری  125میلیمــوالر کلریــد
سـ�دیم (0/25درص��د) بــود (شــکل  .)3همچنیــن نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر وزن میوههــا نشــان داد کــه
بهطــور کلــی بــا افزایــش تنــش شــوری وزن میوههــا هــر دو رقــم کاســته شــد .بیشــرین وزن میوههــا
مربـ�وط بـ�ه رقـ�م ’سـ�فید دزفولـ�ی‘ در حالـ�ت شـ�اهد ( 118/5گـ�رم) و کمرتیــن وزن میوههــا مربــوط
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بــه تیــار رقــم ’ســبز اهــوازی در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود ( 3/7گ��رم)
(شــکل .)4
مهمتریــن فاکتــور از نظــر خریــدار بامیــه ،کیفیــت آن و از نظــر کشــاورز کمیــت و کیفیــت آن
میباشــد .کیفیــت میــوه بامیــه بــر اســاس شــکل ،انــدازه ،عــدم وجــود لک ـه ،کوچــک بــودن بذرهــا آن
تـ�ا حـ�دودی تعییـ�ن میشـ�ود ( .)Daneshvar, 2014نتایــج پژوهــش حــارض نشــان داد کــه تنــش شــوری
باعــث کاهــش درصــد میوههــای درج ـه یــک و همچنیــن کاهــش عملکــرد گردیــد .کمیــت و کیفیــت
تحــت تأثیــر رشــد رویشــی اســت و رشــد رویشــی مناســب ،باعــث افزایــش ذخیــره کربوهیدراتــی در
اندامهــای مختلــف میشــود کــه در زمــان رشــد زایشــی مــواد بیشــری را گیــاه در اختیــار میوههــا
ق ـرار میدهــد .اطالعــات اندکــی ب ـرای جنبههــای كیفیــت رشــد محصــوالت تحــت رشایــط شــوری در
دســرس میباشــد .در مطالعــه) Pasternak (2005و  Mizrahiگزارششــده میوههــای گوجهفرنگــی
كــه در معــرض درجههــای متفاوتــی از شــوری قرارگرفتهانــد ،عملكــرد و محصــول میــوه بعــد از آبیــاری
بــا آبشــور پایینتــر آمــده؛ امــا ایــن كاهــش بــا افزایــش كیفیــت میــوه ج ـران شــده اســت .میوههــای
طالبــی كــه توســط آبشــور آبیــاری شــدهاند ،از نظــر كیفیــت برتــر بودنــد و منــره باالیــی را دریافــت
منودنــد.
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر میـزان کلروفیــل نشــان داد کــه بهطــور کلــی بــا افزایــش ســطوح تنــش
شــوری می ـزان کلروفیــل هــر دو رقــم کاهــش یافــت .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه اثــر تنــش شــوری
بــر کاهــش میـزان کلروفیــل رقــم ’ســبز اهــوازی‘ بیشــر بــود .بیشــرین میـزان کلروفیــل مربــوط بــه رقــم
’ســفید
دزفولـ�ی‘ در تیـمار شـ�اهد ( 4/2میلیگـ�رم ب��ر گــرم وزنت��ر) بــود و کمرتیــن میـزان کلروفیــل مربوط به
رقــم ’ســفید دزفولــی‘ در حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلرید سـ�دیم بـ�ود ( 0/32میلیگــرم بر گرم
وزن ت��ر) (شــکل  Storey et al. (1993) .)4بیــان کردهانــد کــه تنــش شــوری باعــث افزایــش فعالیــت آنزیم
کلروفیــاز میگــردد .همچنیــن نشــان دادنــد کــه تنــش شــوری باعــث تغییراتــی در تشــکیالت فتوســنتزی
و نفوذپذیــری غشــاء کلروپالســت میگــردد Kasukabe et al. (2004) .پیشــنهاد داد کــه در رشایط شــوری
بــه رنگدانههــای فتوسیســتم  IIآســیب ســاختاری وارد میآیــد .از همپاشــی گیرندههــای نــور فتوسیســتم
 IIو از همگســیختگی مرکــز واکنــش آن بـرای برگهــای تحــت تنــش شــوری بدیهــی فــرض شــده اســت.
همچنیــن کاهــش در محتــوای نســبی منیزیــم و منگنــز در برگهــای تحــت تنــش گ ـزارش شــده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهشــگرانی چــون ) Miyatoo et al. (1996روی گوجــه فرنگی همســویی
دارد.
نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر میـزان پتاســیم بــرگ دو رقــم بامیــه ’ســبز اهــوازی‘ و ’ســفید دزفولــی‘
نشــان داد کــه بهطــور کلــی بــا افزایــش ســطوح تنــش شــوری میـزان پتاســیم بــرگ هــر دو رقــم کــم شــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه اثــر تنــش شــوری بــر کاهــش می ـزان پتاســیم بــرگ رقــم ’ســبز اهــوازی‘
بیشــر بــوده و رقــم ’ســفید دزفولــی‘ کمــر از خــود حساســیت نشــان داد .بیشــرین میــزان پتاســیم
بـ�رگ مربـ�وط بـ�ه رقـ�م ’سـ�فید دزفولـ�ی‘ در تیـمار شـ�اهد ( 1/79درصـ�د) بــود ولــی از لحــاظ آمــاری بــا
رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در بــدون تنــش تفــاوت معنـیداری نداشــت .کمرتیــن میـزان پتاســیم بــرگ مربــوط
بــه تیــار رقــم ’ســفید دزفولــی‘ در حالــت تنــش شــوری  250میلـ�ی مـ�والر کلریـ�د سـ�دیم بـ�ود (0/132
درص��د) (شــکل  .)4نتایــج اثــر تنــش شــوری بــر می ـزان ســدیم نشــان داد کــه بــا افزایــش تنــش شــوری
میـزان ســدیم هــر دو رقــم افــزوده شــد و باعــث افزایــش میـزان ســدیم بیشــر در رقــم ’ســبز اهــوازی‘
نســبت بــه رقــم ’ســفید دزفولــی‘ گردیــد .بیشــرین می ـزان ســدیم مربــوط بــه رقــم ’ســبز اهــوازی‘ در
حالــت تنــش شــوری  125میلیمـ�والر کلریـ�د سـ�دیم ( 0/665درص��د) و کمرتیــن می ـزان ســدیم مربــوط
بـ�ه تیـمار رقـ�م ’سـ�بز اهـ�وازی‘ در حالـ�ت شـ�اهد بـ�ود ( 0/069درص��د) بــود (شــکل .)4
كاهــش غلظــت پتاســیم و افزایــش مقــدار ســدیم در بافتهــای گیاهــی تحــت اثــر شــوری
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در مریمگلـ�ی ( ،)Ibrahim et al., 1991كـ�دوی تخـ�م كاغـ�ذی ( ،)Graifenberg et al., 2003فلفــل
( )Gomez et al., 2003و پیـ�از ( )Arvin and Kazemi-Pour, 2002گزارششــده اســتGraifenberg .
) et al. (2003ضمــن بررســی اثــر ســطوح مختلــف شــوری آب آبیــاری بــر كــدوی تخــم كاغــذی مشــاهده
منودنــد كــه مقــدار ســدیم در ریش ـهها بیشــر از ســایر قســمتهای گیاهــی بــود .غلظــت ســدیم در
ریش��ه ب��ا افزای��ش شــوری ،بهط��ور معن��یداری افزای��ش یاف��ت .ام��ا غلظ��ت آن در برگهـ�ا (بهویــژه
برگه��ای پایین��ی) افزایــش مختــری داشــت .همچنیــن باالتریــن غلظــت پتاســیم در میوههــا و ســاقهها
و كمرتیــن مقــدار آن در ریش ـهها دیــده شــد Ikram et al. (2010) .بــه بررســی مقاومــت شــوری در
ارقــام بامیــه پرداختنــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در ارقامــی كــه مقــاوم بودنــد نســبت پتاســیم
بــه ســدیم آنهــا در حــد باالیــی بــود و بیــان منودهانــد كــه ایــن نســبت میتوانــد شــاخص خوبــی بـرای
تشــخیص رقمهــای مقــاوم بــه شــوری باشــد.
نتیجهگیری کلی
نتایــج نشــان داد کــه تنــش شــوری باعــث کاهــش ویژگیهــای رویشــی ماننــد ارتفــاع ســاقه،
قطــر ســاقه ،تعــداد بــرگ ،ســطح بــرگ و وزن شاخســاره و ویژگیهــای زایشــی ماننــد تعــداد گل و میــوه،
کیفیــت میــوه و تأخیــر در گلدهــی گردیــد .همچنیــن تنــش شــوری باعــث کاهــش کلروفیــل و پتاســیم
و افزایــش ســدیم در بــرگ گردیــد .بــا وجــود ایــن گیــاه بامیــه تــا تنــش شــوری  25میلیمــوالر کلریــد
ســدیم میتوانــد تولیــد میــوه بــا کیفیــت و کمیــت بــاال داشــته باشــد و در مناطقــی کــه آب دارای شــوری
در حــدود عــدد ذکــر شــده باشــد کاشــت ایــن گیــاه مشــکلی را در بــر نخواهــد داشــت .همچنیــن نتایــج
نشــان داد کــه رقــم ’ســفید دزفولــی‘ از خــود میتوانــد مقاومــت بیشــری نشــان دهــد و کاهــش آن در
مناطــق دارای آبشــور مناس ـبتر خواهــد بــود.
سپاسگزاری
بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی و فنــآوری دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن
خوزســتان بــه دلیــل حامیــت مالــی از ایــن پژوهــش بــا طــرح تحقیقاتــی بــه شــاره  941/02کــال تشــکر
و قدردانی به عمل میآید.
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شکل 2

اثر تنش شوری بر قطر ساقه (الف)،
وزن تر شاخساره (ب) ،وزن خشک
شاخساره (ج) و سطح برگ (د)
دو رقم بامیه ’سبز اهوازی‘ و ’سفید
دزفولی‘.

در هر منودار ،ستونهای با حروف مشابه ،در سطح احتامل  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند.

20

بررسی بيوشيميايي ،رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوري

شکل 3

اثر تنش شوری بر زمان گلدهی
(الف) ،تعداد گل (ب) ،تعداد میوه
(ج) و میوه درجه یک
(د) دو رقم بامیه ’سبز اهوازی‘ و
’سفیددزفولی‘.

در هر منودار ،ستونهای با حروف مشابه ،در سطح احتامل  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند.
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شکل 4

اثر تنش شوری بر وزن میوه (الف)،
میزان کلروفیل (ب) ،میزان پتاسیم
برگ (ج) و میزان سدیم برگ (د)
دو رقم بامیه ’سبز اهوازی‘ و ’سفید
دزفولی‘.

در هر منودار ،ستونهای با حروف مشابه ،در سطح احتامل  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند.
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