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 مقاله پژوهشی 
 انگور دیبریو ه یبومریغ ،یبوم یهاپیژنوت  ییایمیوشیب یهایژگیو بر شوری تنش ثیرأت

(Vitis vinifera )ایشهیش  درون طیشرا در 
 

 5بانه و حامد دولتی4گیگلو ، موسی ترابی 3زاده رضا درویش، *2، علیرضا قنبری1لعیا رضازادباری 
 

 ( 13/7/1399تاریخ پذیرش:  -5/1399/ 7)تاریخ دریافت: 

   

 ده یچک

  عملکرد  کاهش   باعث   و  گذاشته  ریتأث  یاه یگ  یهاسلول  سمیمتابول  بر  که  است  یکشاورز  های فعالیت  تهدید جدی در مقابل   یشور  تنش

  تجمع   زانیمصفات بیوشیمیایی از قبیل    بر  می د سدیکلر  موالریلیم   100  و  50  ، 25  ،0ی  هاغلظت  ریتأث   ،حاضر  مطالعه  در  .شودیم   اهیگ
+Na  و  +K،  در شرایط    تکرار  سهدر    یتصادف  کامال  با طرح  انگور  مختلف  پیژنوت  21  تیالکترول  نشت  و  نیبتائ  نیسیگال  د،یآلدئیدمالون

موالر  میلی  100در سطح شوری    الکترولیت  نشت  و  آلدئیددیمالون  ، Na+  تجمع  میزان که  داد  نشان  جینتا   . ای مطالعه شددرون شیشه

  رقم   دردرصد بود در حالی که    79/66میکرومول برگرم و    0103/0مول برگرم،  میلی  285/11رشه به ترتیب به میزان    مقاوم  رقم  برای

بدست آمد که    درصد  24/94میکرومول بر گرم و    196/0مول بر گرم،  میلی  32/24به میزان    H1R18B2حساس مانند رقم هیبرید  

  کلرید سدیم  موالرمیلی   0  غلظت)   شاهد     با   مقایسه  در  K+  میزان  شوریتنش  تیمارهای  در   طور معنی داری باالتر از رقم رشه بود.

 ن ی ا  جینتاطبق    .مقدار بود  کمترین  ارقام،  سایر  با  مقایسه  در  رشه  رقم   در  این کاهش  و  یافت کاهش(  اسکوگ  و  موراشیگ  کشت  محیط

می تواند  نشان دادند که    متمایزی در رابطه با ترکیب صفات بیوشیمیایی مورد مطالعه  تغییرات  یبررس  مورد  ارقام   از   کی  هر ،  مطالعه

  باگران را در تولید ارقام مقاوم  د اصالحتوانیم متفاوت    ی مقاومت  یهایژگیو   ایی شناس  باشد.   متفاوت ارقام   ی ژنتیک  مقاومتحاکی از  

در توسعه کشت و ایجاد تاکستان در  مقاوم یهاهیپا عنوان بهتوان می مقاوم یهاپیژنوت های مختلف مقاومت یاری نماید. ازمکانیسم

 نمود. استفاده شور اطراف دریاچه ارومیههای زمین

 

K+ ونی، تیالکترول نشت د،یآلدئیدمالون ن،یبتائ نیسیگالانگور،  :یدیکلکلمات  
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 مقدمه 

عمده  یشور  تنش  محصوالت  د یتول  کاهش   در  ایسهم 

  یشور.    (2018،  1دارد )محمدخانی   جهان  سراسر  در  یکشاورز

  قرار   ریثأ ت  تحت  را  یکشاورز  یهانیزم  از  درصد  10  از  شیب

  باشدیم  یجهان  سطح  در  شیافزا  حال  در  سرعت  به  و  داده

  و   آب  راتییتغ  به  توجه  با  امروزه.  (2017و همکاران،    2)تافوئو

.  است  شده  لیتبد  یجهان  معضل  کی  به  خاک  یشور  ،ییهوا

  آب  کم  و  خشک  شرایط  در  آن  از  نیمی  از  بیش  که  ایران  در

 دارد   وجود  حاد  بصورت  خاک  شوری  مشکل  گرفته،  قرار

 استان  در  ریاخ  یهادهه  در  (.2018همکاران،    و  3نشانهر)

 برداشت   و  یبارندگ   کاهش   همچون  ی لیدال   به  یغربجانیآذربا

ی که یکی از پیامدهای  نیرزمیز  هایآب  یهاسفره  از  هیرویب

  خاک  یشور  ،است  هیاروم  اچه یدرآن خشک شدن بخشی از  

  محصوالت  یوربهره  کاهش   موجب  و   بوده   ش یافزا  به  رو

 که  است  خاک  از  یطیشرا  یشور   .است  شده  استان  یکشاورز

  کی  .شودیم  مشخص  محلول  یهانمک  از  یی باال  غلظت  با

  مقدار که  شودیم  یبندطبقه  شور  خاک  عنوان به  ی زمان  خاک

  بر  منس یز  ی دس  4  معادل  آن  یکی عصاره اشباع الکتر  هدایت

 NaCl  موالر  یلیم  40  معادل)  باشد  آن  از  شتریب  ای  و  تریلیلیم

و همکاران،    4انوشه )پیراسته   (پاسکال  –  2/0  یاسمز  فشار  و

  تنش   ریتأث  رساندن  حداقل  به  یبرا  توانیم  روش  دو  از(.  2016

خاکشور   ی شستشو  اول   روش  ؛کرد  استفاده  اهان ی گ  بر  ی 

  روش  و  نیریش  آب  از  استفاده  با   خاک  ینما  از  آب  توسط  نمک

  یبرا  باال  یکیژنت  لیپتانسیی با  هاپیژنوت  و توسعه  انتخاب  دوم

 ی شور  تنش   (.2015،  5)اوایس باشدمی  یشور  تنش  تحمل

 استقرار،   و  یزنجوانه   جمله  از  رشد  مختلف  مراحل  در  را  اهانیگ

 قرار   ریتأث تحت  عملکرد و  مثل  دیتول ت ینها در  و  یشیرو رشد

  ی شور   نامطلوب  اثرات  (.2013  همکاران،  و  6کلومبا )  دهدیم

  یهاونی از  ی ناش)  ونی  تیسم  ل یدل  به  است   ممکن  اهان یگ  بر
+Na،  -Cl  4-وSO)،   تنش  ه،یتغذاختالل در امر    ،یاسمز  تنش 

،  7الخایری  و   )البحرانی  باشد  یهورمون  تعادل  عدم   و  ویداتیاکس

  یهاونی  از  یترکم  ریمقاد  ،یشور  به  مقاوم  اهانیگ .(2012

 
1. Mohammadkhani   

2. Taffouo 

3. Rahneshan 

4. Pirasteh-Anosheh 

5. Owais 

6. Colomba 

+Na  و -Cl ی ژگیو  نیا که  دهندیم  انتقال خود ی هابرگ  به  را  

 8)حاتمی   نماید ی م  ز یمتما  یشور  به  حساس   اهانیگ  از  را  آنها

  .(2012و همکاران، 

 جهان   در  گسترده  بطور  که  است  یاه یگ(  Vitis vinifera)  انگور

  اگرچه .  است  تیاهم  حائز  یاقتصاد  نظر  از  و  شودیم  کشت

 اما   است،  متحمل  یشور   به  نسبت  یمتوسط  زانیم  به  انگور

  خسارت  نوع  نیچند  جادیا  باعث  یشور  که  است  شده  مشخص

  و  برگ   شدن   نکروزه  ،یکیمتابول  اختالالت  رشد،  کاهش  مانند 

،  9عباسپور  و  )محمدخانی شودیم   اهیگ  نیا  در  عملکرد  کاهش

 سطح   شیافزا  و  نیریش  آب  منابع  کمبود  به  توجه  با  (.2018

  ژهیو به نیزم کره سراسر در فاریاب مناطق در شور یهاخاک

  در   یوربهره  حفظ  به  قادر  که  یمحصوالت  دیتول  ما،  کشور  در

 امروز   به  تا.  است  مهم  باشند،  یزیبرانگ  چالش  طِیشرا  نیچن

 در   یشور  تنش  ریثأ ت  یبررس  با  رابطه  در  یاریبس  قاتیتحق

همکاران   10علیزاده   .است  گرفته  انجام  مختلف  اهانیگ   و 

  دررا    K+  و   Na+  یهاونی  تجمع  بر  یشور  تنش   اثر  (،2010)

  ش یافزا  با  که  دادند  نشان  و   کردند   یبررس انگور  رقم  چهار

 ون ی  در حالی که تجمع  افتهی   شیافزا  Na+  تجمع  زانیم  یشور
+K    و  حاتمی  توسط  که  یگرید  قیتحق  در.  یابدمیکاهش

  ی(صحاب  و  بابا شیرانگور )  رقم   دو  یرو  بر  ،(2012)  همکاران

  زان ی م  یشور  سطح  شیافزا  با  ، نشان داده شد کهگرفت  انجام

  شیافزا  جهینت  در  کاهش   نی ا  که  افت ی   کاهش   K+  ونتجمع ی

  ی شور   تنش  اثر  ،(2012)و همکاران    11فزونی .  بود  Na+  ونی

  قرمز،  یباباشیرانگور    ارقام  یرو  را  موالری لیم  100  تا  صفر

 گزارش   و   کرده  یبررس  قرمز  ی سلطان  و  نیدسترچ  قرمز،   یصحاب

.  افتی  شیافزا  یشور  تنش  اثر  بر  دیآلدئیدمالونمیزان    کردند

  ریغ   ،ی بوم  رقم   21  در  ییایمی وشیب  راتییتغ  قیتحق  نیا  در

  شه یش  درون  طیشرا  در  یشور  تنش   تحت  انگور  د یبریه  و   یبوم

 مقاوم انتخاب در قیتحق جی نتا.  شود یم گزارش و یبررس یا

 . باشد   دیمف تواند یم هیپا  عنوان   به استفاده جهت ارقام نیتر

 

 هاروش  و   مواد

7. Al-Bahrany and Al-Khayri 

8. Hatami 

9. Mohammadkhani and Abbaspour 

10. Alizadeh 

11. Fozouni 
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 ی اهیگ  ی هانمونه  ی سازآماده  نحوه

  رقم   21  یرو  یشور  تنش   مختلف  سطوح  اثر   مطالعه  نیا  در

شیشه   طیشرا  در  رانگو  مختلف  قرار   یبررس  مورد  ایدرون 

  فصل  درمطالعه    مورد  انگور  ارقام   از  قلمه  ی هانمونه.  گرفت

 و   قاتی تحق  مرکز  زیکهر  تیسا  از  ماه  آذر  اواخر  در  و  زییپا

  45  در  واقع  یغربجانیآذربا  استان  یکشاورز  آموزش

  م ین  قطر  با  ییها قلمه.  ندشد  هیته  ،هیاروم  شهر  یلومتریک

  یهاقلمه.  انتخاب شدند(  جوانه  سه)  گره  سه  یدارا  و  متریسانت

  گلخانه  در  هاقلمه.  بودند  برخوردار  یکمتر  قطر  از  یوحش  ارقام

 داخل  در  درصد  70  رطوبت  و   گرادیسانت  درجه  21  یدما  با

  شده   دیتول  یهاشاخه  ییانتها  جوانه  سپس  .شدند  کشت  تیپرل

موراشینگ )  (MS)  اسکوک  موراشینگ  کشت  طیمح  داخل  در

  د یاس  کیبوتر  ندول یا  گرمیل یم  2/0  یحاو  ( 1962،  1اسکوک  و

(IBA)،  200  به  و  شده  کشت  ،فعال  زغال  لیتر  در  گرمی لیم  

  ی نسب  رطوبت  و  گرادی سانت  درجه   25  یال   20  یدما  با   رشد   اتاق 

  800)  ییروشنا  ساعت  16  زمان  مدت   و  درصد  50  یال  40

  به  یاشاخه  تا   شدند   داده  انتقال   یکیتار  ساعت  8  و (  لوکس

علیزاده و همکاران،  )  نددنمو  دیتول  یمتریسانت  6  یال  5  اندازه

 قطعه  MS کشت در محیط کرده رشد یهاجوانه نیا. (2010

برای اعمال   اهچهیگ  کافی   تعداد  تا  شدند  واکشته و  شد  قطعه

شوری    طیمح  به  شده   د یتول  یهااهچهیگ  د.شو  دیتولتنش 

  هر   یبرا  که  یطور  به   شدند   منتقل NaCl یحاو  MS  کشت

  هر  یبرا  و(  موالریلیم  100  و  50  ،25  ،0)  یشور  سطح  4  رقم

 تکرار  هر  داخل  در  نمونه  تعداد.  شد  اعمال  تکرار  3  یشور  سطح

  تنش  اعمال  هفته  2  از  بعد   تی نها   در  عدد در نظر گرفته شد.   5

)اندازه گیری صفات    شاتیآزما   انجام  یبرا  هااهچهیگ  ،یشور

 .گرفتند قرار استفاده موردبیوشیمیایی( 

 K+  و   Na+  یهاونی یریگاندازه

  یهانمونه  ،K+  و  Na+  یهاونی  تجمع  زانیم  یریگاندازه  یبرا

  مدت   به  گرادی سانت  درجه  70  حرارت  درجه  با   آون  در  یبرگ

  یاه یگ یهانمونه از گرم 1 به  سپس. شدند خشک ساعت 48

  1/0 الیسیگال کیاست دیاس تریلیل یم 10 مقدار  ،شده خشک

  شگاهیآزما  طیمح  در  ساعت  24  مدت  به  و   اضافه  نرمال

 
1. Murashige and Skoog 

2. Moghaieb 

3. Malondialdehyde  

  کاغذ   لهیوس  به  هانمونه  کردن  صاف  از  بعد .  شدند  ینگهدار

  م یفل  روش  به    K+  و   Na+  یهاونی  تجمع  زانیم  ،41  واتمن

 شد  یریگاندازه(  405Gفلیم فتومتر فاتر الکتریک  )  یفتومتر

   (. 2004و همکاران،  2)موقائب 

 هایچرب  ونیداسیپراکس یریگاندازه

 MDA3  مقدار  یریگاندازه  با   هایچرب  ونیداسیپراکس  سطح

  روش   به  کیتوریوباربیت  دیاس  واکنش  توسط  شده  دیتول

  از   گرم  2/0  مقدار.  دیگرد  نییتع(  2006)  همکاران  و  4دِآزتونتو 

  و شده    حل  دیاس  کیکلرواستیتر  تریلیلیم  5  در  برگ  مونهن

  سپس   .دیگرد  وژیفیسانتر  g  8000  سرعت  با  قهیدق  10  مدت  به

 درصد   5/0  کیتوریوباربیت  دیاس  یحاو  محلول  با  خام  عصاره

  ، یوزن)  درصد   20  دیاس  کیکلرواست  ی تر  و (  یحجم  ، یوزن)

  بن   در   قهیدق  30  مدت  به  حاصله  مخلوط  . شد  مخلوط(  یحجم

  و  هشد  داده  حرارت  گرادیسانت  درجه  95  یدما  با  یمار

 قه یدق  10  مدت  به  ،خ ی  حمام  در   شدن  خنک  از  بعد   بالفاصله 

  در  ها نمونه  جذب  ت ینها  در  . دیگرد  فوژیسانتر  g  3000  دور  با

  دستگاه   لهیوس  به  نانومتر  532  و   600  یهاموج  طول

 شد  یریگاندازه(   UV-Vis 2100مدل)  اسپکتروفتومتر

 (. 2006)دآزودونتو و همکاران، 

 ن یبتائ  نیسی گل  یمحتوا  یریگاندازه

 5گراتن   و  گریو  روش  از  استفاده  با  نیبتائ  نیسی گل  یمحتوا

 از   گرم  5/0  مقدار  منظور  نیا  یبرا.  دیگرد  نییتع  (1983)

 به   زهیونید  آب  تریلیلیم  20  داخل  در  شده  خرد  برگ نمونه

  به  ها نمونه  کردن  لتریف از  بعد.  شد  زده   م هبه    ساعت   24  مدت

  1  با  حاصل  عصاره  از  تریلیل یم  5/0    واتمن،  یصاف   کاغذ   لهیوس

  هحاصل  محلول  سپس   .دیگرد  مخلوط  نرمال  HCl  2  تریلیلیم

  د ید ی  میپتاس  گرم  10  و  دی  گرم  2I-KI  (5/7  تریلیلیم  1/0  با

  شده   مخلوط  (نرمال  کی  دیاس  کیدروکلریه  تریلیلیم  100  در

  آن  به  ادامه  در  . شد  ینگهدار  خ ی  حمام   در  قهیدق  90  مدت   به  و

  اتان  کلرو   ید-1،2  تریلیلیم   10  و  خنک  مقطر  آب  تریلیلیم  2

  جذب  ،محلولدر    فاز  دو   شدن  لیتشک  از  بعد .  شد  اضافه  خنک

 . دش قرائت نانومتر  365 موج طول در ینییپا محلول

  تیالکترول  نشت یریگاندازه

4. De Azevedo Neto 
5. Grieve and Grattan 
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-دیونیزیو  به روش  1( EL)  ت یالکترول  نشت  زانیم  یریگاندازه

 مقدار  . برای این منظورانجام گرفت  (1998)  2توبیتا   و  سس

  داخل  به وشده    زده   برش  تازه  ی برگ  ی هانمونه  گرمیلیم  100

  داده   انتقال   زهیونید  مقطر  آب  تریلیلیم  10  یحاو  یهاوبیت

  یدما  با  گرم  آب  حمام  داخل  در  و   شده  بسته  هاوبیت  درب  .شد

  ساعت   2  گذشت   از  بعد   و  شد  داده   قرار  گرادی سانت  درجه  35

  سنج  تیهدا  دستگاه  لهیوس   به  هانمونه  تیالکترول  نشت

 در.  3( 1EC)  شد  یریگاندازه(  Ezdo-6021  مدل)  یکیالکتر

  کامال  بافتشان  تا  شدند  اتوکالو  قهیدق  20  مدت  به  هانمونه  ادامه

 نمونه  ی حاو  ی هاوبیت.  شوند  آزاد  هاتیالکترول  و   برود   نیب  از

 نشت  دوباره  و  هشد  خنک  گرادیسانت  درجه  25  یدما  تا

 نشر  تینها  در(.  EC2)  شد  یریگاندازه  هانمونه  تیالکترول

 . آمد بدست ریز ریز فرمول لهیوس به هانمونه تیالکترول

EL [%] = (EC1/ EC2) ×100 
 

 ها داده  لیتحل  و   هیتجز

در گیری صفات مختلف بیوشیمیایی  اندازههای حاصل از  داده

نمک    لیفاکتور  شیآزما مختلف  سطوح  اول:   NaCl)فاکتور 

رقم    21:  فاکتور دومو     موالریل یم  100و    50،  25  ،صفرشامل  

مطابق با مدل    تکرار  سه  با  تصادفی  کامال  با طرحمختلف انگور(  

 افزار نرمدر  4( GLM)با مدل خطی عمومی  و آماری طرح پایه

Minitab  18  نسخه  (Minitab Inc., State College, Pa., 

USA)   .ثابت  اثرات  شامل   مدل  تجزیه شدند  NaCl ،  پ یژنوت 

 برای صفات به صورت   یینها  جینتا.  بود  آنها  متقابل  اثر  و  انگور

 با  یتوک  آزمون  از  .است  شده گزارش   اریمع  انحراف  ±  نیانگیم

  استفاده   با  هانیانگیم  سهیمقا  یبرا   درصد  5  یداریمعن  سطح

  یهمبستگ  بیضر.  شد  استفاده   18  نسخه  Minitab  افزار  نرم

  یاصل  یهالفهؤم  لیتحل  و  وابسته  یرهایمتغ  نیب  رسونیپ 

(PCA )5  افزارنرم  توسط  JMP  10  نسخه  (SAS Institute, 

Cary, North Carolina, USA)  رسم  یبرا.  شد  محاسبه  

 . دش استفاده 22 نسخه SPSS افزارنرم از یالهیم ینمودارها

 

 بحث   و   جینتا

 
1. Electrolyte leakage 

2. Dionisio-Sese and Tobita 

3. Electrical conductivity 

4. General Linear Models 

  K+  و Na+  ی هاونی  راتییتغ  یبررس

  بر  تنش×    پیژنوت  برهمکنش  انس،یوار  هیتجز  جینتا  اساس  بر

 نظر   از  %5  احتمال  سطح  در   میپتاس  و   میسد  تجمع  مقدار

  نشان  متقابل   اثر  بودن  داریمعن   (.1جدول  )  بود  دار یمعن  یآمار

 ی شور  تنش  سطح  به  یسطح  از  هاپیژنوت  یبندرتبه  دهدیم

  م یسد  ونی  زانیم  شیافزا  موجب  یشور  ماریت  است.   متفاوت

  ارقام  در  شیافزا  نیا  که  شد   شیآزما  مورد  یهانمونه  در

و در اکثر ارقام حساس در    بود  مقاوم   ارقام  از  شتریب  حساس

شوری   میزان  میلی  100سطح  به  افزایش چشمموالر  گیری 

به طوری که با افزایش سطح شوری از صفر تا صد   یافته بود.

  23میزان یون سدیم    H1R18B2حساس    رقممیلی موالر در  

درصد افزایش یافت در حالی که این افزایش در ارقام مقاومی  

  بابود.  درصد    11و    10به ترتیب به میزان    H6مانند رشه و  

 زین  میپتاس  ونی  مقدار  یشور  تنش  تحت  می سد  ونی  شیافزا

  ی هانمونه  در  کاهش  نیا  که  افتی   کاهش  هانمونه  یتمام  در

رشه،    یشور  به  مقاوم ارقام  در    H4و    H6مانند  با  مقایسه 

شناسایی شدند   رقم حساس  عنوان  به  که  هیبرید  و  وحشی 

  در  زین  میسد   به  میپتاس  ونی   نسبت(.  2  و   1  شکل)  کمتر بود

  در  نسبت  نیا  که  شد  یری گاندازه  شیآزما  مورد  یهانمونه

تغ  ی مقاوم  یهانمونه دامنه  از  رشه  رقم   ی کمتر  راتییمانند 

بود )شکل    و  می سد  یهاونی  شیافزا  مورد  در(.  3برخوردار 

  وجود  زیادی  هایگزارش  شوری  تنش   تحت   گیاهان  در  میپتاس

)محمدخانی   انگور در گرید مطالعات به توانمی جمله از دارد،

 Allium)ازیپ   ،   (2010علیزاده و همکاران،    ؛2018و عباسپور،  

 L) cepa   همکاران،    6)هانسی ) Triticum  گندم  ،(2015و 

)L aestivum  ی فرنگ  گوجه  و  (2018و همکاران،    7)اوهاداچ  

)Mill Lycopersicon esculentum(  (8احسانپور   و  امینی  ،

  به   منجر  انگور  در  م یسد  ونی  تجمع.  کرد  اشاره  (2005

  رشد   کاهش   موجب  قیطر  نی ا  از  و  شده  یکیولوژیزیف  اختالالت

عباسپور،    شود  وهیم  عملکرد  و و   در.  (2018)محمدخانی 

  ی هااندام  در  م یسد  ونی  تجمع    (Pistacia vera L)پسته

  متناسب کشت طیمح به شده اضافه NaCl غلظت  با مختلف

5..Principal Component Analysis 

6. Hanci 

7. Ouhaddach 

8. Amini and Ehsanpour 
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  ق یتحق  نیا  از  حاصل  جینتا.  (2018و همکاران،    1)رهنشان  بود

  لیدل  به.  داشت  مطابقت  الذکرفوق   مطالعات  ی تمام  یهاافتهی   با

 ی هموستاز  ،یشور  تنش   طی شرا  در  م یپتاس  و   م یسد  ن یب  تعامل 

       فا یا  اهانیگ  نمو  و   رشد  در  ی مهم  اریبس  نقش   هاونی  نیا

  و   داده   کاهش   را  K+  جذب  م، یسد   ونی  ی باال  غلظت.  کند یم

        کاهش   روزنه  تیهدا  کاهش  با  عمده  طور  به  را  فتوسنتز

  ون ی  شیافزادر حقیقت    .(2015و همکاران،    2)پاریحار  دهدیم

  رقابت   یسلول  یغشا  از  K+  انتقال  با  سلول  از  خارج  در  میسد

  3)گوئو  شود یم  میپتاس  ونی   جذب   از  مانع   امر   نیا  که   کند یم

 رفتن   نیب  از  به  منجر  سلول  در  Na+تجمع    .(2019و همکاران،  

  و  برساند  بیآس  یسلول  یغشا  به  تواند یم  که  شود یم  ها میآنز

  نیچند  در  میپتاس  یمغذ  زی ر.  شود  K+  رفتن  نیب  از  به  موجب

  ،ی سلول  یغشا  لیپتانس  حفظ  جمله  از  یکیولوژیزیف  ندیفرآ

  م یتنظ  و  هاروزنه  حرکت  ها، میآنز  یسازفعال  تورگور،  فشار

  . (2018)رهنشان و همکاران،    باشد یم  یضرور  یاسمز  فشار

  از  میپتاس  ونی  حفظ  و  میسد  ونی  دفع  یبرا  اهانی گ  ییتوانا

  باشدیم  یشور  تنش  برابر  در  یمقاومت  مهم  صفات  جمله

  که   اندداده  نشان  یمتعدد  مطالعات  .(2013،  شیو    4)زنگ

 ی اتیح  اریبس  شور  یهاطیمح  با  یسازگار  یبرا  Na/+K+  تعادل

همکاران،    5)جمالی  است همکاران،  محمدخانی    ؛2015و  و 

2015.) 

 

 
 .(>05/0p) ی، ارایط درون شیشهدر ش (موالریلیم 100 و 50 ، 25 ، 0) یشور سطح 4 در انگور رقم 21  در میسد ونی راتییتغ -1ل شک

 

  دیآلدئیدمالون راتییتغ  یبررس

 زان یم  بر  یشور  اثر  انسیوار  هیتجز  جدول  جینتا  اساس  بر

 (>05/0p)   باشد یم  داریمعن  یآمار  لحاظ   از  دیآلدئیدمالون
 زان یم  کشت  طیمح  در  NaCl  زانیم  شیافزا  با (.  1جدول  )

  شیافزا نیا و افتی شیافزا  هانمونه ی تمام در دیآلدئیدمالون

  ن ی شتریب.  بود  ارقام  ریسا  از  شتری ب  یشور  به  حساس  ارقام  در

 196/0به میزان    ، H1R18B2  رقم  در  دیآلدئیدمالون  مقدار

( موالر  یلیم  100)  یشور  سطح  نیباالتر  در  برگرممیکرو مول

 
1. Rahneshan 
2. Parihar 

3. Guo 

4. Zhang and Shi 

آلدئید دیکمترین میزان مالون. در حالی که  د یگرد  مشاهده

میزان میلی  100در سطح شوری   به  و  رشه  رقم  برای  موالر 

  رابطه   در  (.4  شکل)  گیری شدبرگرم اندازهمیکرومول  0103/0

و   6)زو   متعددی  هایگزارش  دیآلدئیدمالون  افزایش  با

سس و  -دیونیزو  ؛2007و همکاران،    7کوکا ؛  2004همکاران،  

 Cucumis sativus) ی همچون خیار اهانیگ در  (1998توبیتا، 

L.)( کنجد   ،Sesamum indicum L.برنج و   )  (L.  Oryza 

sativa  )ن مالونمیزا  افزایش  ثیرأ ت  همچنین  .استشده  نتشرم   

5. Jamali 

6. Zhu 

7. Koca 
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  تنش  شرایط تحت غشا به وارده  صدمات کاهش  در آلدئید دی

  ( 2016  همکاران،  و  1علی )  ، ( chinesisLitchi)  لیچی  میوه  در

پرتقال همکاران،    2)هی  ،( Citrus sinensis)   و  نیز  2019و   )

 Triticum) گندم در یشور  سطح شیافزا با یید شده است.أ ت

aestivum L  )جمالی و    افتی  شیافرا  دیآلدئیدمالون  زانیم(

  مطالعات  جینتا   با   حاضر  پژوهش  یهاافتهی  .(2015همکاران،  

  ون یداسیپراکس  محصول  د،یآلدئیدمالون  .دارد  مطابقت  مذکور

 زانیم  سنجش  یبرا  یشاخص  عنوان  به  که  باشدیم   دهایپیل

  یهاتنش  دربه غشاء    واردهو صدمات    هایپراکسیدایون چرب

  یغشا  ثبات  از   ن،یبنابرا.  شودیم  گرفته  نظر  در  یستیرزیغ 

  به   حساس  و   یشور  به  متحمل  ارقام   یی شناسا  یبرا  یسلول

)دآزودونتو و همکاران،    شودی م   استفاده  گسترده  طور  به  یشور

 ی محتوا  قیتحق  نیا  از  آمده  بدست  جینتا   مطابق  .(2006

 شیافزا  یکمتر  زانیم  به  مقاوم  یهاپیژنوت  در   دیآلدئیدمالون

  یهامیآنز  ت یفعال  شیافزا  ل یدل  به  احتماالً  امر  ن یا  که  افت ی

 ب یآس  و   2O2H  سطح  کاهش   باعث   که  است  یدانیاکسیآنت

   (.2001و همکاران،  3)شاالتا  شودیم یی غشا

 

 
 .(>05/0p) ی، ایشهش در شرایط درون  (موالریلیم  100 و 50  ، 25 ، 0)  یشور سطح 4 در انگور رقم 21 در میپتاس ونی راتییتغ -2 شکل

 

 
ی،  ادر شرایط درون شیشه  (موالر یلیم 100 و 50 ، 25  ، 0) یشور سطح 4 در  انگور رقم 21 در میسد به می پتاس ونی نسبت راتییتغ -3 شکل

(05/0p<) . 

 
1. Ali 
2. He 

3. Shalata 
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 . (>05/0p) ی، ا شیشهدر شرایط درون  (موالر یلیم 100 و 50 ، 25  ، 0) یشور  سطح 4 در  انگور رقم 21 در دی آلدئید مالون راتییتغ -4 شکل

 

 ن یبتائ  نیس یگل  یمحتوا  راتییتغ  یبررس

 ن یهمچن  و   پیژنوت  اثر  داد   نشان انسیوار  هیتجز  جینتا

  از  نیبتائ  نیسیگال  تیفعال  یرو  یشور×    پیژنوت  برهمکنش

  به  توجه  با  .( 1جدول  )(  >05/0p)   بود  داریمعن  یآمار  نظر

   تا  صفر  غلظت  از حساس  پیژنوت  در  نیانگیم  سهیمقا  جینتا

 ی داریمعن  رییتغ  نیبتائ  نی سیگال  تیفعال  در  موالریلیم  25

 25  یشور  تا  زین  "رشه"  متحمل  پیژنوت  در  . نشد  مشاهده

 ی شور  از  ی ول   بود  حساس  پیژنوت  مشابه   واکنش   موالر، یلیم

  نیسیگال  تیفعال  زانیم  موالریلیم  100  تا   موالر یلیم  50

دراست  افتهی(  درصد  166)  شیافزا  نیبتائ این   حالی  .  که 

هیبرید   رقم  در  و  بوده  کم  بسیار  حساس  ارقام  در  تغییرات 

H1R18B2    به عنوان  ترین رقم شناسایی شده ازحساسکه 

به  میلیبرگرم )صفر  مول  میکرو  129/0  مقدار  145/0موالر( 

  شکل ) موالر( افزایش یافته استمیلی  100) برگرممول میکرو

 "رشه"  پیژنوت  شتریب  تحمل  باعث  عامل  نیهم  احتماالً(.  5

  یرو  بر  که  ی گرید  قیتحق  طبق .  باشد   یشور  تنش   به  نسبت

  تنش   شیافزا  با  گرفت  انجام  Salicornia europaea  اهیگ

  ش یافزا  اه یگ  نیا  ی هابرگ   در  ن یبتائ  نیسیگال  زانیم  یشور

و همکاران،    افت ی   به  پاسخ   در  بیترک  نیا  (.2004)موقائب 

(  .Vicia faba L)  باقال   جمله،  از  ی مختلف  اهانیگ  در  تنش

 
1. Gadallah 

2. Agastian 

3. Holmström 

4. Wang 

و    2)آگاستین  ،(Morus nigra)  توتشاه  ، (1999،  1)گاداالح 

 3)هولمستورم   ( RusticaNicotiana)  توتون  ،(2000همکاران،  

همکاران،    نیز   گیاهان  نیا  در  که  افتهی  شیافزا  (2000و 

         مقاوم   ارقام   به  مربوط  نی بتائ  نیسیگال  شیافزا  نیشتریب

 انگور   یهاپیژنوت  در  نیبتائ  نیسیگال  زانیم  راتییتغ.  باشدیم

  نیشیپ   مطالعات  جینتا   با  ی شور  تنش  تحت  مطالعه  مورد

  کردند   گزارش(  2019)  همکاران  و   4ونگ   . داشت  مطابقت

  فنلی   ترکیبات  افزایش  طریق  از  بتائین  گالیسین  افزایش

  ( Prunus Persica) هلو میوه در سرمایی  تنش کاهش  موجب

 است   فعال  یاسمز   بیترک  کی  نیبتائ  نیسیگال  .است  شده

  ی ومیآمون  باتیترک  از  یاریبس  ان یم  در   .(2000،  5نی   و   )ونگ

 ن یسیگل  است،  شده  شناخته  اهانیگ  در  که  یتیظرف  چهار

          شیافزا  اه ی گ  در  یستیز  تنش  طیشرا  به   پاسخ  در   نیبتائ

 در   که  دارد  وجود  کلروپالست  در  عمدتاً بیترک  نیا .ابدییم

 از و  داشته ی مهم نقش  دیالکوئیت ی غشا از محافظت   و میتنظ

،  6فوالد   و  )اشرف  کندیم  حفظ  را   یفتوسنتز   بازده  قیطر  نیا

  اهان یگ  یکیژنت  و  یکیولوژیزیف  مطالعات  قیطر  از.  (2007

  با   شده  انباشته  نیبتائ  نیسیگال  زانیم  که  است  شده  مشخص

،  7موراتا   و   )ساکامتو  است  ارتباط  در  یشور  به  تحمل  زانیم

تحت  اهیگ محافظت یبرا نی بتائ  که رسدیم  نظر به  (.2002

5. Wang and Nii 

6. Ashraf and Foolad 

7. Sakamoto and Murata 
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 . (>05/0p) ی، ا در شرایط درون شیشه (موالر یلیم 100 و 50 ، 25  ، 0) یشور  سطح 4 در  انگور رقم 21 در نیسیگال نیبتائ راتییتغ -5 شکل

 
  و   کرده  عمل  تی اسمول  کی  عنوان  به  یشور  تنش  طیشرا

  شودیم  رونیب  طیمح  با  یسلول  درون  آب  شدن  متعادل  موجب

 یریآبگ  ی ط   در  هاماکرومولکول  تیتثب  قیطر  از  نیهمچن

  کندیم  محافظت  تنش  طیشرا  در  هاسلول  از  سلول

  .(2000)هولمستورم و همکاران، 

  تیالکترول  نشت   راتییتغ  یبررس

  ق ی طر  از  میرمستقیغ   طور  به   یسلول  یغشا  به  بی آس  زانیم

  اساس   بر.  شد  انجام  هاسلول  از  امالح  نشت  ییرسانا  یریگاندازه

  برهمکنش   ، (2  ی لیتکم  لی فا)   انس یوار  هیتجز  جدول  جینتا

 5  احتمال  سطح  در  تیالکترول  نشت  مقدار  بر  تنش×    پیژنوت

  نشان  متقابل  اثر  بودن  داریمعن .  داشت  داریمعن  ریتاث  درصد

 از  ی ونی  نشت  لحاظ  از  انگور  یهاپیژنوت  یبندرتبه  دهد یم

  نشت   .است  متفاوت  یشور  تنش  گرید  سطح  به  یسطح

 سهیمقا  در  یشور  سطح  شیافزا  با   هانمونه  ی تمام  در  تیالکترول

  یهاپیژنوت  در  شیافزا  نیا  که   افت ی   شیافزا  شاهد  اهانیگ  با 

  ج ینتا  به  توجه  با .  بود  مقاوم  یهاپیژنوت  از  شتریب  حساس

  متحمل   پیژنوت  در  تیالکترول  نشت  زانیم  ها،نیانگیم  سهیمقا

 در  یداریمعن  رییتغ  موالرلیم  100  تا  صفر  یشور  از رشه

 حساس  پیژنوت  در  یول  نشد  مشاهده  تیالکترول  نشت  زانیم

 50  یشور   سطح  در  تیالکترول  نشت  مقدار(  2B18R1H)  دیبریه

  (. 6  شکل)  داد  نشان  شیافزا  درصد  12/ 34  زانیم  به  موالریلیم

 ار یخ  ارقام  در  تیالکترول  نشت  ندهیافزا  روند  مشابه،  طور  به

  گزارش   یشور  به   متحمل  ارقام   به  نسبت  یشور  به  حساس

همکاران،    1)خان   است  شده رسولی  (.2013و  و    2همچنین 

( نشان دادند که با افزایش تنش سرما میزان 2019همکاران )

پرتقال میوه  در  الکترولیت  در  .Citrus sinensis L)  نشت   )

با   افزایش  نمونهمقایسه  شاهد  در    دهیپد  نیا  یابد.میهای 

نمونه    یمتعدد  مطالعات عنوان   Punica)  انار  دربه 

granatum)  (همکاران،    3زادهجنتی  Musa)  موز  ، (2019و 

sapientum  )(2019  ،همکاران  و   4لیو)   و علی  )   لیچی  و  

  حاصله  جینتا   با   که  است  شده  مشاهده نیز    (2018  همکاران،

 گزارش  .داشت  مطابقت  شده،   یبررس  انگور  پیژنوت  21  مورد  در

  یدهایاس  و  ییایمیش  بیترک  است  ممکن  تنش  که  است  شده

  ی غشاها  و   یکیولوژیب  یغشاها   ی کیزیف  ساختار   و   یآل

  اهان یگ  در  ویداتیاکس  بیآس  به  منجر  و  داده   رییتغ  را  یی پالسما

  تیالکترول نشت زانیم بر  یمیمستق ریتأث مسئله ن یا که شود

   (.2018و همکاران،  5)محلوجی دارد

 صفات  یهمبستگ  هیتجز

نشت الکترولیت در   و  سدیم یون همبستگی بین میزان تجمع

 شوری   سطوح  در.  بود  درصد  81  موالرمیلی  100سطح شوری  

 
1. Khan 

2. Rasouli 
3. Jannatizadeh  

4. Liu 
5. Mahlooji 
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 . (>05/0p) ی، ا شرایط درون شیشهدر  (موالر یلیم 100 و 50 ، 25  ، 0) یشور  سطح 4 در  انگور رقم 21 در تیالکترول نشت راتییتغ -6 شکل

 
 شوری  تنش شرایط در انگور ژنوتیپ 21 در  فیزیولوژیکی هایواریانس ویژگی جدول تجزیه -1 جدول

درجه   میانگین مربعات 

 آزادی 
 منابع تغییرات 

Na+ K+ K+/Na+ MDA GB EL 

 شوری  3 **1970/851 **0/513 *0/005 **31/800 **1564/134 **226/332

 ژنوتیپ  20 **203/839 **0/136 *0/005 **1/321 **765/503 **65/093

ژنوتیپ   ×شوری 60 **27/520 *0/032 *0/00 *0/380 **24/206 **5/313   

012/0  483/0  005/0  5-10×582 /6 001/0  119/0 آزمایشی خطای  84   

769/0  0222/2  812/2  082/19  019/0  476/0 )%( ضریب تغییرات    
 . : نشت الکترولیتELبتائین و : گالیسینGBآلدئید، دی: مالون MDA درصد. 5و  1 احتمالدار در سطح معنی به ترتیب  *و **

 
 نسبت  و  پتاسیم  یون  بین  مثبتی  همبستگی  موالرمیلی  100

درr=0.86)  شد   مشاهده   سدیم  به  پتاسیم   شوری   سطوح  (. 

تجمع  بین  موالر  میلی  100  میزان   و  پتاسیم  یونمیزان 

شد  منفی  همبستگی  ضریب  بتائینگالسین             مشاهده 

(r= -0.65)  (  2جدول .)    تنش شوری موجب افزایش یون سدیم

در محیط می شود و از این طریق اثر منفی بر روی جذب یون 

گذارد که با کاهش یون پتاسیم نسبت پتاسیم به  پتاسیم می

می کاهش  نیز  گیاه  در  کهسدیم  کاهش   یابد  ارقام    این  در 

ن شوری میزا  با افزایش تنش همچنین    .باشد میبیشتر    حساس

  که این افزایش  کند بتائین در گیاه افزایش پیدا می گالیسین  

موجب از بین رفتن اثر سمیت یون سدیم در محیط شده    نیز

)گاداالح،  یابد  در نتیجه جذب یون پتاسیم کمتر کاهش می  

   (.2015جمالی و همکاران،  ؛1999

 ی اصل  ی هامولفه  به   هیتجز

  4/48  بیترت  به  دوم   و   اول  مؤلفه  ی اصل  یهامؤلفه  به  هیتجزدر  

 را   هاداده  راتییتغ  از(  درصد    7/85  مجموع  در)  درصد  3/37  و

 های مؤلفه  به  با استفاده از تجزیه  (.7  شکل)  ندینمایم  هیتوج

های متحمل به تنش شوری را بر اساس  توان ژنوتیپاصلی می 

 به   هیتجزبر اساس  مورد مطالعه شناسایی نمود.    جمیع صفات

 گروه   چهار  در  مطالعه  مورد  صفات(  PCA)  یاصل  یهامؤلفه

اول  در  . شدند  یبنددسته و    دسته  سدیم  مانند  صفاتی 

 آلدئید و میزان دینشرالکترولیت، در دسته دوم صفات مالون

نسبت  تجمع در دسته سوم  در    پتاسیم،  و  به سدیم  پتاسیم 

گالیسیندسته   میزان  داد بودند.    بتائین  چهارم  نشان    نتایج 

  سطح   شیافزا  با   نیبتائنیسیگال  و  دیآلدئیدمالون  زانیم

گالیسین بتائین در گیاهان از طریق  است.  افتهی  شیافزا  یشور
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 شوری تنش شرایط در  انگور ژنوتیپ 21  در فیزیولوژیکی خصوصیات میان در ساده همبستگی ضرایب -2جدول  

Normal condition (0 mM NaCl) 

Character GB MDA K+ Na+ EL K+/Na+ 

GB 1      

MDA 445 /0 -  1     

K+ 148 /0 -  031 /0 -  1    

Na+ 155 /0 -  127 /0  712 /0 * 1   

EL 248 /0 -  151 /0  762 /0 * 732 /0 * 1  

K+/Na+ 022 /0 -  228 /0 -  495 /0  241 /0 -  155 /0  1 

Salt stress conditions (25 Mm NaCl) 

GB 1      

MDA 120 /0 -  1     

K+ 625 /0 -  009 /0  1    

Na+ 651 /0 -  202 /0  774 /0 * 1   

EL 517 /0 -  272 /0  754 /0 * 748 /0 * 1  

K+/Na+ 137 /0 -  265 /0 -  523 /0  125 /0 -  180 /0  1 

Salt stress conditions (50 Mm NaCl) 

GB 1      

MDA 283 /0  1     

K+ 688 /0 -  016 /0  1    

Na+ 716 /0 -  087 /0 -  920 /0 ** 1   

EL 579 /0 -  081 /0  845 /0 ** 735 /0 * 1  

K+/Na+ 526 /0 -  130 /0  817 /0 * 536 /0  733 /0 * 1 

Salt stress conditions (100 Mm NaCl) 

GB 1      

MDA 443 /0  1     

K+ 653 /0 -  192 /0 -  1    

Na+ 792 /0 -  281 /0 -  841 /0 ** 1   

EL 3-70 /0 -  188 /0 -  736 /0 * 818 /0 * 1  

K+/Na+ 384 /0 -  055 /0 -  864 /0 ** 464 /0  479 /0  1 

 : نشت الکترولیت.ELبتائین و : گالیسینGBآلدئید، دی: مالونMDA .درصد 5و  1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی  *و **

 
سلول اسمزی  پروتئینتنظیم  پایداری  از  ها،  محافظت  و  ها 

برابر   در  کننده  محافظت  نقش  فتوسنتزی  های  تنش اجزای 

)سهرابی دارد  همکاران،    1زیستی    علت   نیهم  به   (2017و 

 ،مقاوم به تنش شوریی  هاپیژنوت  در  نیبتائنیسیگال  تیفعال

افزایش    4H  و   6H  رشه،  مانند  حالی  در  است.  یافته  افزایش 

مالون علت  دیمیزان  به  شوری  تنش  شرایط  تحت  آلدئید 

باشد )دآزودونتو و  پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء سلولی می 

تنش    این  که(  2006همکاران،   به  ارقام حساس  در  افزایش 

قا وحشی  و  هیبرید  ارقام  مانند  استشوری  مشاهده  با    .بل 

های حساس  شوری تجمع یون سدیم در ژنوتیپافزایش تنش

 
1. Sohrabi 

به شوری افزایش یافته است که موجب افزایش نشرالکترولیت 

 (.2018)محلوجی و همکاران شود از بافت این گیاهان می

 

 کلی   یریگجهینت

 مختلف  یهاتیفعال  بر  که  است  یادهیچ یپ   تنش  یشور

  کاهش   باعث  و  گذاردیم  ریث أ ت   اهیگ  ییایمیوشیب  و  یکیولوژیزیف

 سطوح   ش یافزا  وجود  با   قی تحق  نیا  در.  شودیم   اه یگ  رشد

  ارقام   یهابافت  در  م یسدتجمع    زانیم  ،کشت  طیمح  در  یشور

  با   سهیمقا   در  یکمتر  مقدار  از  4H  و  6H  رشه،  مانند   ی مقاوم

به    مقاوم  یهاپیژنوت  نیهمچن.  بود  برخوردار  حساس  ارقام

.  نشان دادند را میپتاس سطح از یشتریبتجمع  مقدار یشور
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 (موالر یلیم 100 و 50 ، 25  ، 0) یشور سطح 4 ریتاث تحت انگور رقم 21 ییایمیوشیب یهای ژگ یو  یبرا یاصل یهامولفه به هیتجز نمودار -7 شکل

 
  رقم   مانند   مقاوم   ارقام   در  دیآلدئیدمالون  که  داد  نشان  جینتا

  که  رسدیم  نظر  به.  است  افتهی  تجمع  یکمتر  زانیم  به  رشه

  زین  و   نیبتائ  نیسیگال  شتریب  سنتز  قیطر  از  متحمل  ارقام

 یشتریب  مقاومت  خود  از  سلول   درون  یاسمز  فشار  میتنظ

 نشت یریگاندازه  ج ینتا. دهندیم   نشان  تنش   طیشرا  به  نسبت

  در   موجود  یغشا  یکپارچگی  حفظ  که  داد  نشان  تیالکترول

 .است اهانیگ در یشور به تحمل یاصل جزء کی برگ
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