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چکیده
یکی از زمینیسیباست. گیاه ناپذیراجتنابغیرمتعارف و شور در بخش کشاورزي هايآببا توجه به کمبود منابع آب، استفاده از 

تواند در تعیین وشیمیایی و فتوسنتزي این گیاه میآید. لذا مطالعه اثرات شوري بر خصوصیات بیمحصوالت ایران به شمار میترینمهم
طرح پایه بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه صورتبهیآزمایشقرار گیرد. بدین منظور مورداستفادهشوري آب آبیاري غلظت

و 8، 5انجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل سطوح شوري آب آبیاري (صفر، 1395در سال دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
مالون دي آلدئید، پرولین، دو هفته پس از اعمال تنش شوري، صفات فتوسنتز، تعرق، کارایی مصرف آب، دسی زیمنس بر متر) بود.12

تعرق نتایج نشان داد که گیري شد.تنوئیدهاي برگ اندازهوو کارbو a، قندهاي محلول، کلروفیل DPPHمهار رادیکال آزاد ظرفیت 
برابري نسبت به 1/7دسی زیمنس بر متر کمترین مقدار بود و به دنبال آن باالترین کارایی مصرف آب با رشدهشتبرگ در تیمار 

داري بیشتر از سایر معنیطوربهر باالترین سطح شوري دDPPHغلظت پرولین و ظرفیت مهار رادیکال آزاد آمد. به دستشاهد 
، 66متر نسبت به شاهد به ترتیب دسی زیمنس بر12تنوئیدهاي برگ در تیمار وارکوa ،bهاي در مقابل، غلظت کلروفیلسطوح بود.

قادر به دسی زیمنس بر متر هشتتا سطح آگریارقم زمینیسیبرسد که داد. با توجه به نتایج به نظر میدرصد کاهش نشان 69و 62
است.شدهاعمالبیوشیمیایی و فتوسنتزي به روش هاي انجام فعالیت
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Considering water resource shortage, using salty water in agriculture is inevitable. Potato is one of
the most important crops in Iran. So evaluation salt effects on biochemical and photosynthesis of this
crop can be useful in determination of concentration of salinity of irrigation water. An experiment
was conducted in complete block design with three replications in research farm of Ferdowsi
University of Mashhad in 2016. Experiment treatments include salinity of irrigation water (zero, 5, 8
and 12 dS.m-1). Two weeks after irrigation with salty water, photosynthesis characters, evaporation,
water use efficiency, malondialdhyde, proline, DPPH scavenging, soluble sugar, chlorophyll a, b and
carotenoids were determined. Results showed that leaf evaporation was lowest amount in treatment
with 8 dS.m-1 and following that highest water use efficiency obtained 7.1 folds in same treatment in
comparison with control. Proline concentration and DPPH scavenging in highest level of salinity of
irrigation water, were significantly higher in comparison with other levels. In contrast, concentration
of chlorophyll a and b, leaf cartenoids in 12 dS.m-1 decreased 66, 62 and 69 percent in comparison
with control. Considering the results it seems that Agria variety of potato can do the biochemical and
photosynthesis activity under 8 dS m-1 salinity.

مقدمه
ده به در بخش کشاورزي، افزایش امالح و شوري ناشی از آن است. این پدیمورداستفادههايآبعوامل کاهش کیفیت ترینمهماز یکی

گـردد. افـزایش   حادث میشناسیزمینهاي ثر پدیدهها و یا در ابو آلودگی آزیستمحیطدر انسانهاي دالیل مختلف از جمله دخالت
هـاي آباز گیريبهرههاي آب زیرزمینی موجب فشار به بخش کشاورزي براي کاهش هاي خانگی و کاهش سطح سفرهبخشتقاضا در 

هاي آتی تولیـدات کشـاورزي امـري    شور در فعالیتهايآباستفاده از روازاینبا کیفیت پایین شده است. هايآبو استفاده از شیرین 
ازنظـر رود. ایـن گیـاه   در تغذیه انسان و دام به شـمار مـی  مهم اياز محصوالت غدهزمینیسیب).12و 5رسد (به نظر میناپذیراجتناب

داراي زمینـی سیباز ذرت، اهمیت غذایی و تولید پس از گندم، برنج و ذرت مقام چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است. بعد
ایران نیز شوري آب آبیاري در سالیان اخیر نمـود یافتـه و   کاريزمینیسیب. در مناطق )8(ترین توزیع مناطق کشت در دنیا استگسترده

بیشـتر در  ضرورت تحقیقات،به مطالب بیان شدهبا توجه.)13و 12(نامتعارف و شور شده اندهايآبکشاورزان ناگزیر به استفاده از 
از جمله صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک آن که در نهایـت تعیـین   زمینیسیبزمینه اثر شوري آب آبیاري بر خصوصیات مختلف گیاه 

سازد.نمایان میازپیشیشبکننده عملکرد هستند را 

هاروشمواد و 
آموزشی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی -در مزرعه پژوهشیکامل تصادفی با سه تکرار طرح پایه بلوكصورتبهاین پژوهش 

منبع دسی زیمنس بر متر) بود.12و 5،8صفر، شد. تیمارهاي آزمایش شامل سطوح شوري آب آبیاري (انجام 1395در سال مشهد
سردخانهازکاشتازقبلروز20حدودبذريهايابتدا غده.آمدبه دستآن از طریق انحالل نمک کلرید سدیم در آب آبیاريتأمین

تاگرفتگرادسانتیدرجه20-15دمايدرتاریکیدرجعبهدرهاغدهسردخانه،ازخروجازبعد. شدخارج) گرادسانتیدرجهچهار(
هاغدهکاشت،زماندرکهطوريبه.شدنددادهقراردماهمانوکافینورمعرضدرهفتهیکحدودمدتبههاغدهسپس. بزنندنیش

بهآزمایشیکرتهر. بودندمتريسانتی1-5/1سبزجوانه3-5دارايومعمولیزنیجوانهسنیشرایطدرفیزیولوژیکسنازنظر
20خطوطرويهابوتهفاصلهومترسانتی75کاشتخطوطفاصله. بودمترپنجطولبهکاشتخطچهارشاملمترمربع15مساحت

سهدر مراحل اولیه رشد و استقرار تا زمینیسیبهاي آبیاري غدهبود. 1395ماهاردیبهشت27تاریخ کاشت .در نظر گرفته شدمترسانتی
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تیرماه 15در تاریخ .گردیداعمال هر هفتهبا آب معمولی انجام شد. سپس تیمارهاي شوري (تا یک ماه پس از کشت) برگی چهارالی 
گیري اندازهمورد ارزیابی قرار گرفت.زمینیسیبهاي ایی و فتوسنتزي برگیصفات بیوشیم، دو هفته پس از اعمال تنش شوري 1395

)، sFحداقل فلورسانس کلروفیل (عواملدر شرایط نوري انجام و FL-OS1ها توسط دستگاه فلورومتر مدلفلورسانس کلروفیل برگ
آمد به دست1) در شرایط تطابق نوري از طریق معادله PSΠΦ(Π) و عملکرد کوانتومی فتوسیستم Fmsحداکثر فلورسانس کلروفیل (

)10.(

Fms

FsFms
PS


ΠΦ

)1 (
فتوسنتزي برگ، شامل صفاتصبح از هر کرت، باالترین برگ جوان کامالً توسعه یافته دو بوته انتخاب و 11الی 10در ساعات 

مول ) بر حسب میلیEتعرق (و) تثبیت شده بر مترمربع برگ در ثانیه2COکربن (اکسیدديمولیکروم) بر حسب Aفتوسنتز خالص (
از تقسیم فتوسنتز بر تعرق برگ نیزکارایی مصرف آبتعیین شد.lLCi Consoمدل IRGAبا دستگاه ) بر مترمربع در ثانیهO2Hآب (

پژوهشکده علوم هاي محیطیفیزیولوژي تنش) در آزمایشگاه9) و کاروتنوئیدها (a ،b)2گیري محتواي کلروفیل اندازهبه دست آمد.
نانومتر 517طول موجدرها نمونهمیزان جذب DPPHیري مهار فعالیت رادیکالگبراي اندازهگیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 

غلظت فنل کل در نمونه برگ بر اساس روش فولین شیکالتو ).1(تعیین شددقیقه تاریکی، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 30پس از 
محلول برگ با قندهاي). میزان 3گیري شد (اندازهنانومتر 520پرولین برگ در طول موج . شدتعییننانومتر 765در طول موج )14(

غشا،پراکسیداسیون لیپیدهايمقدارسنجشبراينانومتر تعیین گردید. 480در طول موج )4(استفاده از روش فنل سولفوریک اسید 
ها با آنالیز واریانس داده).6گیري شد (، اندازهباشدمیغیراشباعچرباسیدهايمحصول پراکسیداسیونکهمالون دي آلدئیدغلظت

محافظت شده در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.LSDها با آزمون مقایسات میانگین دادهو1/9SASافزارنرم

نتایج و بحث
زمینیسیبهاي برگفنل کلمالون دي آلدئید وغلظت،، فتوسنتزIIتیمارهاي شوري بر صفات عملکرد کوانتومی فتوسیستم تأثیر
بوده، از این رو صفات یاد هاگیرياندازهشوري بر این صفات بیشتر از زمان تأثیر). احتماال مدت زمان الزم براي 1دار نبود (جدولمعنی

دار ترکیبات محافظت کننده سلولی در شرایط از سویی دیگر، با توجه به تغییرات معنی.هاي شوري اختالف نداشتندشده در بین تیمار
دار معنیتوان عنوان داشت که افزایش می) 1(جدولDPPHتنش از جمله پرولین، قندهاي محلول و ظرفیت مهار رادیکال آزاد 

تغییر در کربن و عدم اکسیدديتثبیتفتوسنتزي، ادامه ساختارهاي) موجب حفاظت 2ترکیبات یاد شده با افزایش تنش شوري (جدول
ترکیبات مؤثرهاي دیگر نیز حاکی از نقش . یافتهدر طی مدت زمان اعمال تنش شده اندIIکارایی فتوشیمیایی مرکز واکنش فتوسیستم 

داري اثر تیمارهاي عالوه بر معنی). 11و5(سلولی ضد تنش در محافظت از ساختارهاي فتوسنتزي و بقاي فرایندهاي مرتبط با آن است 
).1شوري قرار گرفت (جدولتأثیرنیز تحت زمینیسیبفتوسنتزي برگ هايدانهرنگشوري بر ترکیبات ضد تنش، صفات مرتبط با 

دو هفته پس از اعمال شوريزمینیسیببرگ فتوسنتزي و بیوشیمیایی عواملتجزیه واریانس (میانگین مربعات) -1جدول

صفات
اتمنابع تغییر

درجه آزادي
ضریب تغییراتخطاشوريتکرار

236-
IIns700/0ns004/0002/01/6عملکرد کوانتومی فتوسیستم 
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ns41/1ns50/086/06/11فتوسنتز
ns010/0**356/0006/06/14تعرق

ns92**53301150/28کارایی مصرف آب 
ns6/0ns2/631/140/18مالون دي آلدئیدغلظت
ns330/0ns085/0031/02/14فنل کلغلظت 
ns020/0**006/1073/02/15پرولینغلظت
ns655/0**508/4409/08/15قندهاي محلولغلظت

DPPHns008/0**336/0016/05/15مهار رادیکال آزاد ظرفیت 
ans260/0**558/0024/05/14کلروفیل غلظت
bns400/0**084/0004/05/14کلروفیل غلظت
ns200/0**390/0001/08/11تنوئیدهاوکارغلظت

ns060/0**524/1060/08/12برگهايدانهرنگغلظتمجموع 
ns،*باشددار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد میدار، معنیبه ترتیب به مفهوم غیر معنی**و.

درصد کاهش 87و 25به ترتیبدسی زیمنس بر متر نسبت به شاهدهشتو پنجهايدر تیمارآگریارقم زمینیسیبتعرق برگ 
). با توجه به 2آمد (جدولبه دستدرصد بیشتر از شاهد 44داشت. اما در باالترین تیمار شوري، تعرق برگی افزایش یافت و مقدار آن 

مستقیم بر کارایی تأثیروري بر تعرق سبب دار شوري بر فتوسنتز جاري برگ، نوسان ناشی از اعمال تنش شمعنیتأثیرگذاريعدم 
برابري نشان داد. اما در سایر 1/7دسی زیمنس بر متر صفت یاد شده نسبت به شاهد، رشدي 8در تیمار کهطوريبهمصرف آب شد. 

دسی هشتپنج و هاي). غلظت پرولین برگ در تیمار2(جدولداري با شاهد از این نظر مشاهده نشد تفاوت معنی،سطوح شوري
درصدي نسبت به 98با اختالف باالترین سطح شوريیاد شده در تداري نداشت. اما صفزیمنس بر متر نسبت به شاهد تفاوت معنی

نسبت به بر متردسی زیمنس پنج و هشت ). غلظت قندهاي محلول در دو سطح شوري 2(جدولدداري نشان داشاهد، افزایش معنی
. در باالترین سطح تنش، غلظت صفات یاد شده مشاهده نشدازنظرداد. اما اختالفی بین دو سطح شوري داري نشان شاهد تفاوت معنی

). 2(جدولنسبت به شاهد تفاوت آماري نداشتکهطوريبه.قندهاي محلول در مقایسه با سایر سطوح شوري با کاهش همراه بود
نشان داد و در باالترین داريمعنیح تنش نسبت به شاهد افزایش در تمامی سطوزمینیسیببرگ DPPHظرفیت مهار رادیکال آزاد 

دسی 12و هشتح ودر سطaغلظت کلروفیل ). 2آمد (جدولبه دستت صفت یاد شده ظآماري باالترین غلازنظرسطح شوري 
د.آمبه دستدسی زیمنس بر متر 12و بیشترین اثر منفی شوري در تیمار داري نشان دادکاهش معنیزیمنس بر متر نسبت به شاهد

تنوئیدهاي برگ وو کارbغلظت کلروفیل سبت به شاهد کاهش نشان داد.ندرصد 66در تیمار یاد شده aغلظت کلروفیل کهطوريبه
در مقایسه با bشی از شوري بر غلظت کلروفیل . اما تغییرات نایافتداري کاهش معنیطوربهشوري افزایشبا aنیز مشابه کلروفیل 

). با توجه به روند کاهشی یکسان در غالب 2دسی زیمنس بر متر کمتر بود (جدولپنجدر تیمار ویژهبهفتوسنتزي هايدانهرنگسایر
).1مشابه داشت (جدولشوري روندي فتوسنتزي نیز با افزایش هايدانهرنگگیري شده، غلظت کل فتوسنتزي اندازههايدانهرنگ

.زمینیسیببرگ فتوسنتزي و بیوشیمیایی عواملمقایسه میانگین -2جدول
05/0LSDشوري آب آبیاري (دسی زیمنس بر متر)صفات
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5812صفر
63/048/008/090/015/0تعرق (میلی مول بر مترمربع بر ثانیه)

6/138/161/978/84/21کربن بر میلی مول آب)اکسیدديمیکرو مولکارایی مصرف آب (
32/167/150/162/254/0گرم بر گرم وزن تر)(میلیپرولینغلظت 
48/216/587/469/328/1گرم گلوکز بر گرم وزن تر)(میلیقندهاي محلولغلظت
384/0859/0800/0200/1252/0بر گرم وزن تر)آسکورباتگرم(میلیDPPHآزاد رادیکالمهارظرفیت
484/1310/1001/1500/0312/0گرم بر گرم وزن تر)(میلیaکلروفیل غلظت
601/0559/0420/0228/0131/0گرم بر گرم وزن تر)(میلیbکلروفیل غلظت
379/0328/0255/0118/0064/0گرم بر گرم وزن تر)(میلیتنوئیدهاوکارغلظت

464/2198/2676/1846/0462/0گرم بر گرم وزن تر)(میلیبرگهايدانهرنگغلظتمجموع 
05/0LSDدار در سطح احتمال پنج درصدحداقل اختالف معنی

اي از واکنش مثبت و اسمولیتی نشانهاکسیدانیآنتیدار آسیمیالسیون و افزایش غلظت ترکیبات در مطالعات پیشین، عدم تغییرات معنی
پس از دو هفته از اعمال تنش زمینیسیبهاي ). در آزمایش حاضر نیز بوته11و 7مواجه با تنش در گیاه عنوان شده است (گیاه در 

دسی زیمنس بر هشت عالوه بر حفظ فتوسنتز جاري، توانایی کاهش تعرق برگی به منظور مواجه بهتر با شرایط تنش شوري تا سطح 
به باالترین حد خود رسید. غلظت قندهاي زمینیسیبي یاد شده افزایش کارایی مصرف آب متر را داشتند. همچنین در تیمار شور

توان بیان داشت که آمده میبه دستداري افزایش نشان داد. لذا با توجه به نتایج معنیطوربهدسی زیمنس 8محلول نیز تا سطح 
هاي مواجه با مسدسی زیمنس بر متر قادر به توسعه مکانیهشتبا روش شوري اعمال شده تا سطح آگریارقم زمینیسیبهاي بوته

دقتبهگردد تا دسی زیمنس بر متر تعریفهشتشود که در مطالعات آتی تیمارهاي شوري تا تنش بوده است. از این رو پیشنهاد می
رفه اقتصادي بهترین تیمار شوري قابل قبول تغییرات بیوشیمیایی و عملکرد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. و از طریق محاسبات مبتنی بر ص
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