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اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی
رقم "كاماروزا"
The Effect of Salinity Stress on Fruit Yield and some Physical and Biochemical
”Characteristics of Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cv. “Camarosa
مظفر دولتشاه ،1عبدالحسین رضایینژاد *2و منصور
تاریخ دریافت92/33/22 :
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چکیده
شوري یکی از مهمترین تنشهاي محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان را محدود میکند .یکی از روشهاي غلبه بر مشکالت تنش
شوري ،شناخت میزان تحمل شوري گیاهان زراعی و باغی میباشد .در این پژوهش جهت ارزیابی تأثیر شوري بر عملکرد و برخی
ویژگیهاي فیزیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی رقم "کاماروزا" ،آزمایشی با پنج سطح شوري (33 ،15 ،7/5 ،3و  25میلیموالر
کلرید سدیم) در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانهاي و بهصورت کشت بدون خاک انجام شد .نتایج نشان داد که
شوري اثر معنی داري بر عملکرد ،وزن میوه و تعداد میوه داشت .بیشترین عملکرد ،وزن تک میوه و تعداد میوه بهترتیب با  131/21گرم
در بوته 8/13 ،گرم و  12/25عدد در بوته در تیمار شاهد و کمترین آنها بهترتیب با  52/51گرم در بوته 1/21 ،گرم و  8/31عدد در
بوته در تیمار  25میلیموالر کلرید سدیم مشاهده گردید .تیمار شوري باعث کاهش محتواي نسبی آب و کلروفیل و افزایش میزان
کربوهیدراتهاي محلول و پرولین برگ شد .در اثر شوري میزان پروتئینهاي محلول برگ در تیمار  25میلیموالر به مقدار 21/5
درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .بهطورکلی عملکرد و بیشتر ویژگیهاي فیزیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی رقم "کاماروزا" تا
سطح شوري  15میلیموالر نمک طعام (هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر) نسبت به شاهد (هدایت الکتریکی  1/2دسی
زیمنس بر متر) تفاوت معنیداري نداشت.
واژههای كلیدی :پرولین ،شوري ،عملکرد ،کربوهیدرات ،کلروفیل

 .1دانشجوي سابق کارشناسیارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
 .2استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 .3استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
Email: Rezaeinejad.Hossein@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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توتفرنگی در سطح وسیعی از جهان کشت میشود و میوهاي
است که زود به بار نشسته و در فاصله کوتاهی بعد از کاشت،
محصول میدهد .میوه رسیده توتفرنگی داراي ترکیباتی نظیر
پروتئین ،فیبر ،قندهایی مثل فروکتوز ،گلوکز ،ساکارز ،اسیدهاي
آلی مثل اسید سیتریک و اسید مالیک ،ویتامینهاي ث ،آ،
تیامین ،ریبوفالوین و نیاسین ،عناصر معدنی مانند پتاسیم،
کلسیم ،فسفر و آهن و همچنین ترکیبات فنولی و آنتوسیانین
میباشد (شارما .)2002 ،1رقم "کاماروزا" 2یکی از ارقام بسیار
مهم در جهان ،زودرس ،میوه درشت و سفت ،پر محصول و با
قدرت رشد باال میباشد (بهنامیان و مسیحا.)1382 ،
توتفرنگی گیاهی حساس به شوري است که عملکرد آن بسته
به رقم ،از یک تا دو دسیزیمنس بر متر به باال شروع به کاهش
کرده و به ازاي افزایش هر یک دسیزیمنس بر متر شوري %33
کاهش عملکرد دارد (ماس 3و همکاران1997 ،؛ مارتینز باروسو و
آلوارز .)1997 ،2یکی از عوامل مؤثر در رشد و میزان عملکرد
توتفرنگی کیفیت آب مصرفی و خاک مورد نیاز این گیاه
میباشد و چنانچه غلظت کلریدسدیم افزایش یابد از عملکرد
آن به شدت کاسته میشود .از آنجـاییکه کلـریدسدیم
محلولترین و فراوانترین نمک موجود میباشد ،شگفتآور
نیست که تمامی گیاهان مکانیسمهایی به منظور کنترل
انباشت آن اتخاذ نمایند (مانس .)2002 ،5سیدلر فاطمی و
همکاران ( )1388با بررسی اثر تنش شوري بر روي توتفرنگی
رقم "سلوا" 1در شرایط گلخانهاي دریافتند که با افزایش غلظت
کلریدسدیم ،تعداد میوه و در نتیجه عملکرد کاهش یافت.
کیوتجن و پاولزیک )2008( 7با مطالعه اثر تنش شوري بر روي
دو رقم توتفرنگی "السانتا" و "کرونا" 8در شرایط آبکشت،
دریافتند که با افزایش سطح شوري ،وزن میوه به میزان 21
درصد در رقم "کرونا" و  21درصد در رقم "السانتا" کاهش
یافت .همچنین اندازه میوه تحت تأثیر عوامل شوري کاهش
یافت .نتایج حاصل از تنش شوري بر روي توتفرنگی رقم
"سلوا" نشان داد که تعداد میوه و به تبع آن عملکرد کل
گیاهان تحت تنش نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافت.
همچنین مشخص گردید کاهش وزن میوه در مقایسه با تعداد

میوه نسبت به تنش شوري حساسیت بیشتري دارد (خیاط 9و
همکاران .)2007 ،کارلیدج 13و همکاران ( )2011با بررسی تنش
شوري بر روي دو رقم توتفرنگی "فرن"11و " ،"A6دریافتند
که با افزایش میزان شوري ،محتواي نسبی آب 12برگ در هر دو
رقم بهطور معنیداري کاهش یافت .همچنین نتایج مشابهی در
اثر تنش شوري بر روي دو رقم توتفرنگی "السانتا" و "کرونا"
به دست آمده است (کیوتجن و پاولزیک .)2009 ،سینگ 13و
همکاران ( )2000با اضافه کردن کلریدسدیم به محیطکشت
قلمههاي انگور مشاهده کردند با افزایش شوري ،میزان قندها
افزایش یافت و بیان داشتند که این ماده در تنظیم پتانسیل
اسمزي برگها نقش مهمی دارد .عمادي و همکاران ( )1388با
بررسی اثر تنش شوري بر روي گیاه چغندرقند در شرایط
آبکشت ،مشاهده کردند که با افزایش غلظت کلریدسدیم ،تجمع
پرولین در اندامهاي هوایی افزایش مییابد که این میتواند
باعث باال رفتن نسبی تحمل به تنش شوري در گیاه گردد.
هنگاهیکه گیاه در معرض تنشهاي زیستی و غیرزیستی قرار
میگیرد اولین واکنش آن کاهش فعالیتهاي متابولیکی طبیعی
گیاه است که در نهایت باعث کاهش رشد آن میگردد .در این
شرایط ،کاهش سنتز پروتئینهاي محلول برگ یکی از اولین
اثرات منفی شرایط تنش است و یکی از عالئم مشخص خسارت
تنش در گیاه کاهش غلظت پروتئینها در برگ میباشد
(حیدري شریفآباد .)1379 ،نوکلئوس و واسیالکاکیس12
( )2007با بررسی تأثیر تنش شوري ،ناشی از کلریدسدیم روي
تمشک قرمز مشاهده کردند که در اثر تنش شوري ،میزان
کلروفیل برگهاي تمشک بهطور معنیداري کاهش پیدا کرد.
طالبزاده و همکاران ( )1388نیز با اعمال تیمارهاي مختلف
کلریدسدیم بر روي دو رقم گوجهفرنگی در شرایط گلخانهاي و
به صورت آبکشت ،مشاهده کردند که با افزایش کلریدسدیم،
میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل کاهش یافت .هدف از این
پژوهش ،ارزیابی تأثیر شوري بر عملکرد و برخی خصوصیات
فیزیکی و بیوشیمیایی مانند وزن تک میوه ،تعداد ،طول و قطر
میوه ،محتواي نسبی آب ،میزان هیدراتهاي کربن محلول،
پروتئین محلول ،پرولین و کلروفیل برگ گیاه توتفرنگی رقم
"کاماروزا" بود.
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استفاده از کولیس اندازهگیري شد .میانگین عملکرد ،تعداد میوه
در بوته ،وزن تک میوه ،طول و قطر میوه در هر تکرار در تجزیه
آماري مورد استفاده قرار گرفت.

مواد و روشها
آمادهسازی گیاهان
نشاءهاي گیاه توتفرنگی رقم "کاماروزا" در اواخر آبانماه
 1389از هشتگرد کرج تهیه گردید و ریشه آنها با آب شستشو
داده شد و پس از ضدعفونی آنها با قارچکش بنومیل به بستر
کشت انتقال داده شد .بستر کشت مورد استفاده ،گلدانهاي
پالستیکی سیاه با قطر دهانه  33سانتیمتر و ارتفاع 23
سانتیمتر محتوي مخلوطی از پرالیت و کوکوپیت به نسبت
مساوي  1:1بود .در هر گلدان یک نشاء کاشته شد و در گلخانه
پرورش توتفرنگی روستاي محمدتیپ در جنوب شهرستان
الشتر (عرض شمالی  33درجه 28 ،دقیقه و  22ثانیه و طول
شرقی  28درجه 13 ،دقیقه و  3/8ثانیه و  1513متر ارتفاع از
سطح دریا) استان لرستان نگهداري شدند .در طول مدت
آزمایش دماي کمینه و بیشینه حداقل و حداکثر گلخانه  12و
 21درجه سانتیگراد بود و روشنایی مورد نیاز گیاهان با
نورطبیعی آفتاب تأمین میشد و شدت نور بهطور متوسط در
حدود  233تا  133میکرومول بر مترمربع بر ثانیه بود.

ویژگیهای بیوشیمیایی
محتوای نسبی آب برگ :براي اندازهگیري محتواي نسبی آب
برگ از روش یاماساکی و دیلنبورگ )1999(2استفاده گردید.
براي این منظور از برگهاي جوان توسعه یافته از هر گلدان 2
دیسک به اندازهي یک سانتیمتر مربع تهیه گردید و پس از
اندازهگیري وزن تر ( ،)FMبه مدت  2ساعت در ویالهاي آب
مقطر غوطهور شدند .بالفاصله پس از خشک کردن رطوبت
سطح برگها ،وزن تورژسانس ( )TMآنها اندازهگیري شد.
نمونهها بهمدت  28ساعت در آون  83°Cبهمدت  28ساعت
نگهداري شدند و وزن خشک ( )DWآنها اندازهگیري شد .مقدار
نسبی آب برگ بر حسب درصد و با استفاده از رابطه ()1
بهدست آمد.
رابطه ()1
RWC (%) = [(FM-DW)/(TW-DW)]×100

اعمال تنش شوری
میزان كربوهیدراتهای محلول :از هر گیاه یک برگ کامالً

این آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی با  5سطح شوري
شامل :شاهد ( 33 ،15 ،7/5 ،)3و  25میلیموالر کلریدسدیم
(به ترتیب معادل هدایت الکتریکی 3/8 ،2/5 ،1/85 ،1/2و 5/1
دسی زیمنس بر متر) با  2تکرار و در هر تکرار  8بوته انجام شد.
از زمان شروع آزمایش ،گیاهان هر روز دو نوبت ،صبح و عصر،
به اندازه  253میلیلیتر براي هر گلدان از محلول غذایی
هوگلند 1با نصف غلظت تغذیه شدند pH .محلول در حدود 1/5
تنظیم گردید .سه هفته پس از انتقال نشاءها به گلدان ،تنش
شوري با استفاده از محلول کلریدسدیم با غلظتهاي تعیین
شده شروع شد .پس از  25روز از شروع تیمار شوري
اندازهگیريها انجام گردید.

توسعه یافته برداشت و  3/5گرم از بافت تازه آن به همراه 5
میلیلیتر اتانول  95درصد در داخل هاون چینی کوبیده و
قسمت باالیی محلول جدا گردید .عمل استخراج دو بار دیگر و
هر بار با  5میلیلیتر اتانول 73درصد تکرار شد .سپس محلول
بهدست آمده بهمدت  15دقیقه با سرعت  1333دور در دقیقه
سانتریفوژ (مدل  EBA21ساخت شرکت  Hettichکشور
آلمان)گردید و بعد از جدا کردن بخش باالیی فاز مایع ،عصاره
الکلی حاصل تا زمان اندازهگیري کربوهیدرات ،در داخل یخچال
نگهداري شد .براي اندازهگیري کربوهیدراتهاي محلول برگ با
توجه به روش ایریگوین 3و همکاران ( 3/1 ،)1992میلیلیتر از
عصاره الکلی نگهداري شده در یخچال توسط میکروپیپت
برداشته و در لوله آزمایش ریخته شد و سپس سه میلیلیتر
آنترون تازه تهیه شده ( 153میلیگرم آنترون  133 +میلیلیتر
اسید سولفوریک  )%72به آن اضافه شد .لولههاي آزمایش
بهمدت  13دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفتند تا ماده
رنگی حاصل شود .بعد از خنک شدن نمونهها ،میزان جذب آنها
در طول موج  125نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
اندازهگیري شد .براي تهیه استاندارد قند ،از گلوکز با غلظتهاي

ویژگیهای اندازهگیری شده
عملکرد و خصوصیات فیزیکی میوه
براي اندازهگیري عملکرد ،میوههایی که بهتدریج رنگ
میگرفتند در طی چند سري برداشت شدند و هر سري که
برداشت شد تعداد میوهها ثبت گردید ،وزن تک میوه با استفاده
از ترازوي دیجیتال با دقت  3/31اندازهگیري شد و در پایان
عملکرد میوه در بوته محاسبه گردید .طول و قطر میوهها با

2. Yamasaki and Dillenburg
3. Irigoyen

1. Hoagland
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بافر و در هاون چینی ،کامالً له شدند و سپس بهمدت  23دقیقه
در سانتریفیوژ با  1333دور در دقیقه قرار گرفتند .سپس 3/1
میلیلیتر از محلول رویی حاصل توسط میکروپیپت برداشته شد
و  5میلیلیتر معرف بیورد به آن اضافه شد .میزان جذب محلول
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  595نانومتر قرائت
شد .استانداردهاي ،1333 ،533 ،233 ،253 ،125 ،133 ،53
 1533و  2333میکروگرم بر میلیلیتر از پروتئین ساخته و
تمام مراحل آزمایش روي آنها انجام گرفت .میزان پروتئین
محلول بر اساس میلیگرم در گرم وزن تر برگ با رابطه ()2
محاسبه شد (برادفورد.)1976 ،3
رابطه ()2

 133 ،83 ،13 ،23 ،23و  123میلیگرم در لیتر استفاده و
کلیه مراحل آزمایش روي آنها انجام شد .میزان کربوهیدرات
محلول بر اساس میلیگرم در گرم وزن تر برگ گیاه با استفاده
از رابطه ( )2محاسبه گردید.
رابطه ()2
میزان کربوهیدراتهاي محلول (میلیگرم بر گرم وزن تر) =
وزن نمونه برگ ( 3/5گرم)  /حجم عصاره ( 15میلیگرم) × /1333عدد قرائت شده

میزان پرولین آزاد :میزان پرولین براساس روش بیتس 1و
همکاران ( )1973انجام شد .حدود  3/5گرم از برگهاي کامالً
توسعه یافته که از هر گلدان بهطور تصادفی نمونهبرداري شده و
در ویالهاي محتوي  13میلیلیتر اسید سولفوسالیسیک %3
بهمدت  28ساعت در آزمایشگاه قرار داده شدند .سپس عصاره
موجود در ویالها با استفاده از کاغذ صافی واتمن 2شماره دو
صاف شد .دو میلیلیتر از عصاره صاف شده ،دو میلیلیتر اسید
ناینهیدرین و دو میلیلیتر اسید استیک با هم مخلوط و
بهمدت یک ساعت در آون با دماي  133درجه سانتیگراد قرار
گرفتند تا این مواد با هم واکنش دهند .پس از سپري شدن این
مدت لولهها بالفاصله به فریزر منتقل شدند تا واکنش به اتمام
برسد .سپس به هر لوله آزمایش چهار میلیلیتر تولوئن اضافه
شد و بهمدت  15-23ثانیه با استفاده از همزن مغناطیسی
مخلوط گردید .مایع موجود در لولهي آزمایش به دو بخش مجزا
تقسیم شد .میزان جذب بخش رنگی حاوي تولوئن در طول
موج  523نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل کري
 133ساخت شرکت واریان آمریکا) خوانده شد .براي تهیه
استاندارد از پرولین خالص با غلظتهاي  8 ،1 ،2 ،2 ،3و 13
میلیمول بر لیتر استفاده شد ،و از هر استاندارد دو میلیلیتر
برداشته شد و تمامی مراحل بعدي همانند نمونههاي عصاره
انجام گرفت .مقدار پرولین با استفاده از یک منحنی استاندارد و
بر مبناي وزن تر با استفاده از رابطه ( )3بهدست آمد.
رابطه ()3

میزان پروتئینهاي محلول (میلیگرم بر گرم وزن تر) =
وزن نمونه برگ ( 3/5گرم)  /حجم عصاره( 1/25میلیگرم) × /1333عدد قرائت شده

میزان كلروفیل برگ :از هر گیاه یک برگ کامالً توسعه یافته
انتخاب شد 3/25 .گرم از هر برگ تازه خرد شد و در یک هاون
چینی با  58میلیلیتر آب مقطر ساییده و بهصورت یک توده
یکنواخت درآمد .مخلوط حاصل در یک بالون ژوژه 25
میلیلیتري ریخته و به حجم رسانیده شد.

3/5

میلیلیتر از

مخلوط به دست آمده با  2/5میلیلیتر استون  83درصد
مخلوط و سپس سانتریفوژ گردید ( 3333دور بهمدت 13
دقیقه) .پس از آن ،محلول رویی برداشته شد و با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر ،میزان جذب آن در طول موجهاي 125
و  113نانومتر قرائت گردید و نهایتاً غلظت کلروفیل  aو  bبا
استفاده از روابط زیر براساس میلیگرم در گرم وزن تر برگ
محاسبه شد (استرین و اسوک:)1966 ،2
رابطه ()5
)Chl a (mg ml-1) = 11/12 × (A113) – 2/11 × (A125

رابطه ()1
)Chl b (mg ml ) = 23/97 × (A125) – 3/92 × (A113
-1

رابطه ()7
-1

Chl total (mg ml ) = Chl a + Chl b

[(µg proline/ ml × ml toluene)/115.5µg/mmole] /
[(g sample)/5] = µmoles proline / g fresh weight

تجزیه آماری :دادههاي حاصل از اندازهگیري با نرمافزار آماري
میزان پروتئینهای محلول برگ :از هر گیاه یک برگ کامالً

 SASتجزیه و مقایسه میانگینها با روش چند دامنهاي دانکن
در سطح احتمال  %5صورت گرفت.

1. Bates
2. Wattman

3. Bradford
4. Strain and Svec

توسعه یافته انتخاب شد3/5 .گرم برگ تازه با  1/25میلیلیتر
محلول بافر استخراج (تریس با اسیدیته  ،)1/8مخلوط شده و
 22ساعت نگهداري گردید .بعد از آن ،برگها در داخل محلول
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شوري کاهش یافت .مقدار عملکرد ،وزن تک میوه و تعداد میوه
در تیمارهاي  7/5و  15میلیموالر کلریدسدیم نسبت به تیمار
شاهد تفاوت معنیداري نشان نداد .میزان کاهش عملکرد میوه،
وزن تر تک میوه و تعداد میوه در تیمار شاهد نسبت به تیمار
 25میلیموالر نمک طعام بهترتیب  25/2 ،28/9و  32درصد
بود.

نتایج و بحث
اثر تنش شوری بر عملکرد و خصوصیات فیزیکی میوه
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که تیمار شوري بر
عملکرد میوه و تعداد میوه در بوته در سطح احتمال  %5و بر
وزن تک میوه در سطح احتمال  %1تأثیر معنیداري داشت.
مقایسه میانگین دادهها (شکل  )1نشان داد که مقادیر عملکرد،
وزن تک میوه ،تعداد میوه و قطر میوه با افزایش شدت تنش

جدول  :1خالصه جدول تجزیه واریانس اثر تنش شوري بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیکی میوه توتفرنگی
Table 1: A summary of ANOVA (Mean squares) of the effect of salinity on yield and some physical characteristics of
strawberry fruit
قطر میوه
طول میوه
تعداد میوه
وزن تک میوه
عملکرد میوه
درجه آزادي
منابع تغییرات
S.O.V.

D.F.

Fruit yield

Fruit weight

٭

Number of fruits per
plant

Fruit length

1632
شوري Salinity
٭9.42
٭٭2.98
4
خطا Error
2.47
0.592
341.08
15
ضریب تغییرات(C.V. )%
14.70
9.92
21.85
 nsتفاوت معنیدار نیست * .و ** به ترتیب تفاوت در سطح  %5و  %1معنیدار است
)** significant at 1% (p<0.01), * significant at 5% (p<0.05), ns: not significant (p<0.05
0.063ns
0.060
8.42

Fruit diameter

0.036ns
0.018
6.17

کاهش مییابد (گال و سیوگیکان .)1992 ،2از آنجاییکه بیش از
 93درصد وزن میوه را آب تشکیل میدهد پس وزن میوه تابعی
از مقدار آب موجود در آن است ،بنابراین با محدود شدن جریان
آب به سمت میوه ،اندازه و وزن آن کاهش خواهد یافت (هوجو5
و همکاران .)2001 ،در شرایط تنش شوري ،بهعلت کاهش
سطح برگ ،محتواي هیدرات کربن برگ کاهش یافته و بهدنبال
آن فتوسنتز نیز محدود میگردد که میتواند عاملی براي
کاهش عملکرد در گیاه گردد (سعید 1و همکاران.)2335 ،

با توجه به نتایج بهدست آمده بهنظر میرسد که کاهش عملکرد
توتفرنگی رقم "کاماروزا" بیش از آنکه ناشی از کاهش طول
میوه باشد مربوط به کاهش قطر میوه ،وزن میوه و تعداد میوه
در بوته میباشد .نتایج الیق و همکاران ( )1387و عبدالطیف و
چاوکسینگ )2011( 1بر روي گوجهفرنگی و سیدلر فاطمی و
همکاران ( )1388و اندراسک 2و همکاران ( )2006بر روي
توتفرنگی با نتایج بهدست آمده از این پژوهش مطابقت دارد.
هر گیاهی جهت تولید میوه بیشتر و رشد مناسب آنها و به
عبارتی دستیابی به عملکرد باال نیازمند رشد رویشی قوي و
داشتن ذخایر غذایی کافی است .این رشد مناسب در شرایطی
میسر خواهد شد که جذب بهینه و کافی آب و عناصر غذایی
توسط ریشه انجام شود (تورهان و آتیال .)2004 ،3افزایش
هدایت الکتریکی و به عبارتی افزایش شوري در محلول غذایی
اثر شگرفی بر روي پتانسیل اسمزي آب داشته و جذب آب
توسط گیاه را محدود میکند .افزایش غلظت نمک در محیط
ریشه میتواند پتانسیل آب در ریشه و به دنبال آن در برگ را
کاهش دهد .به واسطه چنین مکانیسمی آب کمتري توسط
گیاه جذب شده و در نتیجه جریان آب به سمت میوه نیز

اثر تنش شوری بر ویژگیهای بیوشیمیایی
محتوای نسبی آب بررگ :براسـاس نتـایج تجزیـه واریـانس
(جدول  ،)2تیمار شوري اثر منفی معنیداري بر محتواي نسبی
آب برگ داشت .مقایسه میانگین دادهها (شکل  )2نشان داد که
افزایش شوري ،باعث کـاهش محــتواي نسـبی آب بـرگ گیـاه
توتفرنگی شد شد ولی تفاوت معنیداري بـین تیمـار شـاهد و
تیمارهاي  7/5و  15میلـیمـوالر کلریـدسـدیم مشـاهده نشـد.
همچنین بین تیمار  33و  25میلیمـوالر کلریـدسـدیم تفـاوت
معنیداري وجود نداشت .بیشترین مقـدار محتـواي نسـبی آب
برگ به میزان  71/2درصد مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن
4. Gul and Sevgican
5. Hohjo
6. Saeid

1. Abdwl Latif and Chaoxing
2. Ondrasek
3. Turhan and Atilla
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میلیموالر بدون کاهش معنیدار در محتـواي نسـبی آب بـرگ
تحمل کند.

به میزان  73درصد مربوط به تیمار  25میلیموالر کلریدسـدیم
بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که گیـاه تـوتفرنگـی
رقم "کاماروزا"میتواند میزان شـوري محلـول غـذایی را تـا 15

120

A

a

ab
bc

80

60

c

عملکرد میوه (گرم در بوته)
)Fruit yield (g plant-1

ab

100

40
45

15

30

0

7.5

)NaCl (mM
کلرید سدیم (میلی موالر)

13

a

9

b

8

ab
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8
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7

c
6

7
45
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7.5

5

0
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)NaCl (mM
کلرید سدیم (میلی موالر)

7.5

a

ab
b

2.1

)Fruit diameter (cm

2.2

قطر میوه (سانتیمتر)

ab

2

1

2.0
45

30

15

7.5

)Fruit length (cm

2.3

a

a

D
a

a

a
3

طول میوه (سانتیمتر)

ab

15

0

)NaCl (mM
کلرید سدیم (میلی موالر)

2.4

E

وزن میوه (گرم)

ab

10

a

)Fruit weight (g

a

11

تعداد میوه در بوته
Number of fruits per plant

C

a
12

B

9

0
45

0

)NaCl (mM
کلرید سدیم (میلی موالر)

30

15

7.5

0

)NaCl (mM
کلرید سدیم (میلی موالر)

شکل  :1مقایسه میانگین اثر تنش شوري بر عملکرد میوه ) ،(Aوزن تک میوه ) ،(Bتعداد میوه در بوته ) ،(Cطول میوه ) (Dو قطر میوه
) (Eتوتفرنگی
Fig. 1: Mean comparison of the effect of salinity on fruit yield (A), fruit weight (B), number of fruits per plant (C), fruit
length (D) and fruit diameter (E) of strawberry
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یافتههاي این تحقیق با نتایج غالم 1و همکاران ( )2002بر روي
چغندرقند و اورعی و همکاران ( )1388بر روي بادام مطابقت
داشت .علت کاهش محتواي نسبی آب برگ در شرایط تنش
شوري آن است که در زمان تنش ،میزان تعرق بیش از جذب
آب توسط گیاه بوده و در نتیجه با به هم خوردن تعادل آبی
گیاه ،محتواي نسبی آب برگها کاهش مییابد (الولور و
کورنیک.)2002 ،2

مسیر بیوسنتز کلروفیل شرکت داشته باشد و بیشتر در سنتز
پرولین مصرف شود (مهاجان و توتجا .)2005 ،1گاهی اوقات
کمبود یون پتاسیم ناشی از شوري منجر به افزایش اسیدهاي
آمینه آزاد به خصوص پرولین میشود (کوسیدو 7و همکاران،
.)1987
میزان پروتئینهای محلول برگ :تجزیه واریانس دادهها
(جدول  )2نشان داد که تیمار شوري بر میزان پروتئینهاي
محلول برگ توتفرنگی در سطح احتمال  %1معنیدار بود.
بهطوريکه با افزایش غلظت کلریدسدیم ،مقدار پروتئین محلول
برگ کاهش یافت (شکل  .)2میزان پروتئین محلول برگ در
تیمار  25میلیموالر  22درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش
نشان داد .تفاوت معنیداري در مقدار پروتئین تیمار شاهد و
تیمار  7/5میلیموالر کلریدسدیم مشاهده نگردید .گزارشات
متعددي مبنی برکاهش پروتئینهاي محلول در گیاهان تحت
تنش شوري وجود دارد از جمله میتوان به گزارشات باسالر8و
همکاران ( )2006بر روي زیتون و قربانلی و همکاران ()1388
بر روي گیاه سیاهدانه اشاره داشت .از دالیل کاهش میزان
پروتئین در اثر کمبود آب ،کاتابولیسم شدید و تجمع میزان
زیاد پروتئینهایی است که وزن مولکولی کم دارند .اسیدهاي
آمینه ،آمیدها و تعدادي از پپتیدها از آن جملهاند (حیدري-
شریفآباد.)1379 ،

میزان كربوهیدراتهرای محلرول :براسـاس نتـایج تجزیـه
واریانس میزان کربوهیدراتهاي محلول بـرگ نیـز تحـت تـأثیر
تیمار شوري قرار گرفت (جـدول  .)2مقایسـه میـانگین دادههـا
(شکل  ) 2نشـان داد کـه بـا افـزایش غلظـت نمـک در محلـول
غذایی ،میزان کربوهیدراتهاي محلـول بـرگ افـزایش یافـت و
بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار  25میلیموالر کلریـدسـدیم
بود .مقدار کربوهیدراتهاي محلول برگ از  28/2میلـیگـرم در
گرم وزن تر برگ در تیمار شاهد به  38/5میلیگرم در گـرم در
تیمار  25میلـیمـوالر افـزایش یافـت .شــوري باعــث تفـاوت
معنـیداري بین تیمار شاهد و تیمارهاي  7/5و  15میلـیمـوالر
کلریدسدیم نشد .در اثر تنشهاي شوري و خشـکی ،تخریـب و
هیدرولیز مولکولهاي درشتتر نظیر نشاسته و تبـدیل آنهـا بـه
ترکیبات قندي نظیر ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتـري
ماننــد گلــوکز و فروکتــوز باعــث منفــی شــدن پتانســیل آب در
سلولها و تنظیم اسمزي میشود (بـارتلس و سـونکار.)2005 ،3
تنش شوري بر سنتز کربوهیدراتها در فرآیند فتوسنتز و انتقـال
و استفاده از این ترکیبات در بافتهاي گیاهی اثـر مـیگـذارد و
باعث افزایش سنتز این ترکیبات میشود (لویت.)1980 ،2
میزان پرولین آزاد :براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول
)2تیمار شوري اثر معنیداري در سطح احتمال  %1بر مقدار
پرولین برگ داشت .مقایسه میانگین دادهها (شکل  )2نشان داد
که با افزایش غلظت کلریدسدیم ،میزان پرولین افزایش یافت.
کمترین میزان پرولین مربوط به تیمار شاهد به مقدار 1/39
میکرومول در گرم وزن تر و بیشترین آن مربوط به تیمار 25
میلیموالرکلریدسدیم به مقدار  3/27میکرومول در گرم وزن تر
بود .پرز-تورنرو5و همکاران ( )2009با مطالعه اثر تنش شوري بر
روي ریزنمونههاي لیمو نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
بهنظر میرسد تنش شوري باعث میشود که گلوتامین که
پیشماده مشترک ساخت کلروفیل و پرولین است ،کمتر در
1. Ghoulam
2. Lawlor and Cornic
3. Bartles and Sunkar
4. Levitt
5. Perez-Tornero

6. Mahajan and Tuteja
7. Cusido
8. Bacelar
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جدول  :2خالصه جدول تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر شوري بر برخی ویژگیهاي بیوشیمیایی توتفرنگی
Table 1: A summary of ANOVA (Mean squares) of the effect of salinity on some biochemical characteristics of strawberry
منابع تغییرات

درجه
آزادي

محتواي نسبی آب

کربوهیدراتهاي محلول

پرولین

پروتئین

RWC

Soluble carbohydrates

Proline

Protein

کلروفیل a
Chlorophyll a

کلروفیل b
Chlorophyll b

Total chlorophyll

شوري Salinity

D.F.
4

*35.76

*158.07

**3.59

**3.79

*0.204

**0.010

**0.294

خطا Error

15

6.27

17.50

0.25

0.34

0.023

0.0006

0.020

3.39

13.51

22.03

10.81

11.98

7.09

11.58

S.O.V.

ضریب تغییرات (C.V. )%

کلروفیل کل

* و ** به ترتیب تفاوت در سطح  %5و  %1معنیدار است.
** significant at 1% (p<0.01), * significant at 5% (p<0.05).
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Fig. 2: Mean comparison of the effect of salinity on relative water content (A), soluble carbohydrates (B), proline
content (C) and total protein (D) of strawberry
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شوري بر روي گیاه خیار توان فتوسنتزي پایین در گیاهان
تحت تنش را به بسته شدن روزنهها ،جلوگیري از سنتز
کلروفیل ،تأثیر بر آنزیمهاي فتوسنتزي ،کاهش فعالیت
کربوکسیالزي و فعالیت باالي کلروفیالزي نسبت دادند.

میزان كلروفیل برگ :براساس نتایج تجزیه واریانس (جدول
 ،)2شوري اثر معنیداري در سطح احتمال  %1بر میزان
کلروفیل کل ،کلروفیل  aو کلروفیل  bداشت .مقایسه
میانگیندادهها (شکل  ) 3نشان داد که با افزایش میزان شوري
در محلول غذایی ،مقدار هر سه شاخص مذکور کاهش یافت.
کاهش میزان کاهش کلروفیل کل a ،و  bدر تیمار 25
میلیموالر نسبت به تیمار شاهد بهترتیب  27/2 ،22/2و 25/1
درصد بود .میزان کلروفیل  bدر تیمار شاهد با تیمارهاي  7/5و
 15میلیموالر تفاوت معنیداري نشان نداد درحالیکه مقدار
کلروفیل کل و کلروفیل  aتیمار شاهد حتی با تیمار  7/5میلی
موالر کلریدسدیم تفاوت معنیداري نشان داد .طالبزاده و
همکاران ( )1388روي گوجهفرنگی و کارلیدج و همکاران
( )2011روي توتفرنگی نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
شوري باعث تخریب کلروپالستها ،عدم پایداري ترکیبهاي
رنگیزه -پروتئین و کاهش میزان کلروفیل میگردد (پاریدا و
داس .)2005 ،1استپین و کلوبوس )2006( 2با مطالعه تنش

نتیجهگیری كلی
بهطورکلی نتایج نشان داد که شوري باعث کاهش عملکرد ،وزن
میوه و تعداد میوه در بوته توتفرنگی گردید .همچنین تیمار
شوري باعث کاهش محتواي نسبی آب ،پروتئینهاي محلول و
کلروفیل برگ و افزایش میزان کربوهیدراتهاي محلول و
پرولین برگ شد .اما عملکرد و بیشتر ویژگیهاي فیزیکی و
بیوشیمیایی توتفرنگی رقم "کاماروزا" تا سطح شوري 15
میلیموالر نمک طعام نسبت به شاهد تفاوت معنیداري نشان
نداد .براساس نتایج بهدست آمده ،میتوان نتیجه گرفت که
توتفرنگی رقم "کاماروزا" میتواند مقدار شوري را تا 15
میلیموالر (هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر) بدون
کاهش محسوس عملکرد تحمل کند.

1. Parida and Das
2. Stepien and Klobus
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The Effect of Salinity Stress on Fruit Yield and Some Physical and Biochemical
Characteristics of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.) cv. “Camarosa”
Dowlatshah1, M., Rezaei Nejad2*, A. H. and Gholami3, M.3
Abstract
Salinity is a major environmental stress, limiting plant growth and yield. Determining the extent of salinity tolerance in
horticultural crops helps overcome the problem. In order to study the effects of salinity on yield and some physical and
biochemical characteristics of strawberry “Camarosa”, an experiment was conducted in a greenhouse based on a
completely randomized design with four replications. To trigger the salinity stress, half-strength Hoagland's solution
containing 0, 7.5, 15, 30 and 45 mmol NaCl was applied for 45 d. The results showed that salinity stress significantly
affected yield, fruit weight and number of fruits per plant. The highest yield, fruit weight and number of fruits per plant
(106.46 g plant-1, 8.63 g and 12.25, respectively) were found in control plants and the lowest ones (54.51 g plant -1, 6.46
g and 8.31, respectively) were found in plants treated with 45 mmol NaCl. Salinity decreased RWC and chlorophyll
content, and increased soluble carbohydrates and proline content. The amount of soluble proteins was 26.5% lower in
plants treated with 45 mmol NaCl compared to controls. In total, fruit yield and most of the physical and biochemical
characteristics of strawberry “Camarosa” in plants treated with NaCl to the level of15 mmol (EC=2.5 dS m-1) was not
significantly different from those in controls (EC=1.2 dS m-1).
Keywords: Proline, Salinity, Yield, Carbohydrate, Chlorophyll
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