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  زنجان آموزش و ترویج کشاورزی،
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 (51/3/5931تاریخ پذیرش:  -5/7/5931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

. کناد  یمحادود ما   ایا از منااط  دن  یاریدر بس ان رااهیرشد و عملکرد گ رزندهیغهای تنش شوری به عنوان یکی از تنش

. به همین دلیال معرفای   باشد یم یانتخاب و کشت ارقام مقاوم و متحمل به تنش شور یمقابله با تنش شور یها از راه یکی

از زیتون  یبردار اثر تنش شوری بر روی این گیاه در ادامه گسترش و بهرهارقام مقاوم به شوری در زیتون و همچنین بررسی 

 شیآزما کی تون،یچهار رقم ز یکیولوژیزیصفات فبرخی پنکونازول بر  بیو ترک یاثر شور یبررس منظور به. باشد یضروری م

شاامل رقام در چهاار ساط       شیآزماا  یهاا  با سه تکرار اجرا شد. عامل یکامالً تصادف هیبا طرح پا لیدر قالب فاکتور یگلدان

موالر( و پنکونازول در ساه ساط     یلیم 211و  511در سه سط  )صفر،  ی(، تنش شوریو روغن دزر ،یکیکرونا ا،ی)کنسروال

ی فاکتورهاا  یرو یدار یمعنا  ریتاثث  یموردبررسا  یمارهاا یت. نتایج آزماایش نشاان داد کاه    موالر( بودیلیم 51و  51)صفر، 

تماامی پارامترهاای   داشت.  تونیارقام مختلف ز ی، فتوسنتز(ا روزنهی، تعرق، هدایت ا روزنهکربن زیر دیاکس یدی )کیولوژیزیف

موالر تا حدودی اثارات تانش شاوری را    میلی 51قرار گرفت. پنکونازول در غلظت  ریتثثفیزیولوژیکی در شرایط شوری تحت 

در بین های متفاوتی به تنش شوری نشان دادند. بود. ارقام مورد مطالعه مقاومت ریتثث یبی باالتر ها تعدیل نمود اما در غلظت

 تواند مورد توجه قرار گیرد.ارقام مورد مطالعه کرونایکی و زرد مقاومت خوبی به تنش شوری نشان دادند که می

 ایی، رقم، تنش شوری، پنکونازول، هدایت روزنهزیتون کلمات کلیدی:

  Email: hshirzad1354@yahoo.com                                                                                   :نویسنده مسئول *  
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 مقدمه

مناط  دنیا توسط  کرد گیاه در بسیاری ازلرشد و عم

متعدد، محدود  رزندهیهای محیطی زنده و غ تنش

درصد از  51گردد. چنین برآورد شده که تنها حدود  می

کشت دنیا ممکن است تحت تثثیر  های قابل زمین

های  . تنش(5334، 5اشرف)های محیطی نباشند  تنش

محیطی از عوامل عمده محدودیت تولیدات زراعی و باغی 

که با مختل ساختن متابولیک طبیعی  شوند محسوب می

محصول را  تینها گیاه، رشد را محدود نموده و در

در  .شوند منجر به نابودی آن می یکل  کاهش داده یا به

های محیطی، شوری و خشکی بیشترین اثر را  بین تنش

 2111تا سال  شود می ینیب شیبر گیاهان دارند. پ

کشاورزی شور های  درصد زمین 11میالدی بیش از 

  (.5334اشرف، ) شوند

بر فتوسنتز، رشد گیاه را تحت  ریبا تثث شوری  تنش 

 یتنش شور. (2111، 2)پردیا و داس دهند یقرار م ریتثث

. باشد یدارای اثرات دراز مدت و کوتاه مدت بر فتوسنتز م

 یال 5در طول  ایاثرات کوتاه مدت آن بعد از چند ساعت 

 اریالعمل بس عکس نی. ادهد یمروز در شروع تنش رخ  2

 نیکربن در ا تیکه توقف کامل تثب چرا باشد یمهم م

روز رخ  نیزمان وجود دارد. اثرات دراز مدت بعد از چند

از  یکربن ناش تیکاهش در تثب نیا جهیو نت دهد یم

                                                           
1. Ashraf 

2. Parida and Das  

)مانس و  است افتهی توسعه یها تجمع نمک در برگ

 کریو ب ینیپوست(. 2111پردیا و داس،  ؛5391، 9ترمات

 ونیغلظت  شیاز افزا یکاهش فتوسنتز را ناش (5979)

عنوان بازدارنده  دانستند که به میو کاهش پتاس میسد

 یها فرآورده ریمؤثر در فتوسنتز و سا یها میآنز

 .کند یعمل م یتوپالسمیس

با  ها تیاز مزوف یاریدر بس CO2در تثبیت  کاهش

باشد. در مطالعات انجام  ها مرتبط می بسته شدن روزنه

، 1ملونی و همکاران ؛2111، 4استیدی و همکاران)شده 

کاهش فتوسنتز  (2114 ،1و نتوندو و همکاران 2119

که  هگزارش گردید در گیاهان مختلفبراثر تنش شوری 

ها و ارقام حساس بیشتر  کاهش، در ژنوتیپ اینشدت 

ها و  ها علت این کاهش را بسته شدن روزنه بود. آن

7دیبی ای معرفی کردند. افزایش مقاومت هدایت روزنه
 

از  یرا ناش یشور لهیوس کاهش فتوسنتز به زین (5337)

 کیمتابول یندهایاختالل در فرآ ن،یپائ یا روزنه تیهدا

 ییایمیتوشیف تیاز ظرف یریجلوگ ایدر جذب کربن  ژهیو

بر  یکاهنده تنش شور تثثیر دانست. ها ندیفرآ نیا

 یا از کاهش هدایت روزنه یفتوسنتز، نه فقط ناش

و کاهش در  لیبلکه صدمه به ساختار کلروف باشد یم

هستند. این امر توسط  لیامر دخ نیآن نیز در ا زانیم

                                                           
3. Munns and Termaat 

4. Stedute et al. 

5. Meloni et al. 

6. Netondo et al. 

7. Dubey 
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ملونی و همکاران، ) شده است نیز گزارش گریمحققین د

( 2114) 5سانتوز(. 2114 و نتوندو و همکاران، 2119

طور عمده در ارتباط  معتقد است کاهش رشد گیاهان به

تواند معلول  با افت ظرفیت فتوسنتزی بوده که خود می

ترین علت  مهمکاهش در محتوای کلروفیل باشد و 

در شرایط تنش شدید، کاهش  ژهیو کاهش کلروفیل را به

 -ALAهای مؤثر در سنتز کلروفیل ) فعالیت آنزیم

 .داند یآن م لیددهیدروژناز( و تو

( با بررسی شش a2112) 2همکاران وس یچارتزاوالک

رقم زیتون یوناانی در شارایط شاوری بیاان کردناد کاه       

 یها مربوط به بازدارندهکاهش رشد در سطوح شوری باال 

( b2112و همکاران ) سیچارتزاوالک. باشد یفتوسنتزی م

با بررسی شش رقم زیتون تحت تنش شوری نشان دادند 

ژنتیکی در مقاومت این شش رقام   یها که وجود اختالف

باه   هاا  ونیا ها در جلوگیری از ورود  وابسته به قابلیت آن

ه ریشاه  ساقه در هنگاام کااربرد کلریاد سادیم در ناحیا     

کاه   داده است( نشان 2114) 9ویسمنمطالعات  .باشد یم

 ونیالسا یآسم زانیا کام و متوساط باا کااهش م     یشاور 

ماارتبط  یلاایو مزوف یا روزنااه تیو هاادا کربندیاکساا ید

روغان   زانیو م وهیسبب کاهش وزن م ادیز یاست. شور

فنال   زانیا . مشاود  یم ها وهیرطوبت م یمحتوا شیو افزا

 ریمتوسط تحت تاثث  یشور لهیوس  به تونیز  کل در روغن

                                                           
1. Santos 

2. Chartzoulakis et al. 

3. Wiesman 

باه   راشاباع یچارب غ  یدهایاما نسبت اسا  رد،یگ ینم رارق

( 5991و همکااران )  یی. طباطباا اباد ی یاشباع کااهش ما  

نشاان دادناد کاه کااهش      تاون یسه رقم ز یبامطالعه رو

 نیتار  ، سط  برگ و شدت فتوسنتز از مهمK/Naنسبت 

بودند کاه   ادیز یدر سطوح شور یکیولوژیزیف یندهایفرا

داده و کاهش رشاد و   رییرا تغ اهیگ یکیمتابول یندهایفرا

 ند.  ودنم جادیرا ا تیمسموم

ها بوده که از گروه تریازول کش قارچپنکونازول یک 

 باشد یمرشد گیاهی را دارا  کننده میتنظخصوصیات یک 

ها پنکونازول از طری  برگ .(2111، 4جلیل و همکاران)

و در داخل آوندهای گیاه دارای حرکت  شود یجذب م

پنکونازول همچنین بازدارنده  .باشد یپائین به باال م

اطالعات کافی در مورد  .استروئیدهاست دیمتیالسیون

اثرات پنکونازول روی زیتون در هنگام تنش شوری وجود 

که استفاده از ترکیب پنکونازول  رسد یمندارد اما به نظر 

یش مقاومت گیاه به تنش در هنگام تنش سبب افزا

 شود یمشوری از طری  جلوگیری از تنش اکسیداتیو 

  .(2152، 1پور و همکارانحسن)

شوری  ری( تثث5999) یو تفضل ییمطالعه عال کیدر 

رشد گیاهی )کینتین و سایکوسل( بر  یها کننده میو تنظ

کردند. در این  یرشد رویشی زیتون رقم دزفول را بررس

پژوهش وضعیت تحمل زیتون رقم دزفول به مقادیر 

                                                           
4. Jaleel et al. 
5. Hassanpour et al. 
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بارزی سدیم کلرید در آب آبیاری با استفاده از کاربرد 

گیاهی سیتوکینین )کینتین و  درش یها کننده میتنظ

آمده   دست ار گرفت. نتایج بهقر یبررس سایکوسل( مورد

نشان داد که با افزایش سط  شوری طول شاخساره، 

نسبت قطر باال به پایین ساقه، سط  برگ و وزن خشک 

ها ثیر مثبت تیمار سایر هورمونثت هوایی کاهش یافت.

مانند اسید سالیسیلیک در افزایش مقاومت به شوری در 

 ( نیز گزارش شده است. 2151) 5آلینافوردمطالعات 

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، هدف پژوهش 

بررسی پاسخ ارقام مختلف زیتون به تانش شاوری   حاضر 

ی رشاد  ها کننده میتنظاثر و ارزیابی  یا گلخانهدر شرایط 

نکوناازول در کااهش   ی مانناد پ ائیمیشو برخی ترکیبات 

سانتز و برخای   بر میزان فتو تنش شوریاثرات نامطلوب 

منتخاب  چهار رقم زیتون شاخص های تبادالت گازی در 

  بود. منطقه طارم

 

 هامواد و روش

پنکوناازول بار    بیا و ترک یاثر شاور  یمنظور بررس به

هاای تباادالت   میزان فتوسانتز و برخای شااخص   صفات 

در قالاب   یگلدان شیآزما کی ،تونیچهار رقم ز گازی در

در باا ساه تکارار     یکاامالً تصاادف   هیا با طرح پا لیفاکتور

 سااتگاهیای هااا بااا هااای پژوهشاای و گلخانااه، آزمایشااگاه

، مرکز تحقیقات کشاورزی و مناابع  طارم تونیز قاتیتحق

                                                           
1. Aliniaeifard 

آزمایشاگاه فیزیولاوژی گیااهی    طبیعی اساتان زنجاان و   

طای   شناسی پردیس علوم دانشگاه تهراندانشکده زیست

 یهاا  عامال باه اجارا درآماد.     5934تاا   5935ی ها سال

 ،یکیکرونا ا،یشامل رقم در چهار سط  )کنسروال شیآزما

و  511در سه ساط  )صافر،    ی(، تنش شوریزرد و روغن

و  51موالر( و پنکونازول در سه سط  )صافر،  یلیم 211

   بود. موالر(یلیم 51

ی چهار رقم ها قلمهبود که ابتدا  صورت نیبدآزمایش 

ی هاا  گلخانهزیتون کنسروالیا، کرونایکی، زرد و روغنی در 

میست ایستگاه تحقیقاات زیتاون طاارم در طای دو مااه      

 7/1ی پالساتیکی  هاا  گلادان شاده و سا س در    دار شهیر

لیتری حااوی مخلاوط پرلیات و کوکوپیات )باه نسابت       

گردیده و در داخل گلخانه به منتقل حجمی یک به یک( 

یاک روز   صورت بهنسبت یکسان با محلول نیم هوگلند و 

اعمال تنش شاوری از   منظور بهدر میان آبیاری گردیدند. 

و  511نمک کلرورسدیم آزمایشگاهی در سه غلظت صفر،

موالر اساتفاده گردیاد. در طاول فصال رشاد      لیمی 211

ی زیتاون باه عمال آماد. در     ها نهالی کامل از ها مراقبت

 53درجاه در روز و   27طول مدت آزمایش دماا گلخاناه   

 11گراد در شب و میزان رطوبت نسبی هاوا   درجه سانتی

درصد بود. اعمال تیمارهای شوری حدود سه ماه پاس از  

گردیده و به مدت چهاار مااه   شروع  ها نهالاستقرار کامل 

یک روز در میان همراه با محلاول نایم غلظات     صورت به

هوگلنااد تااا پایااان دوره آزمااایش انجااام شااد. همچنااین 
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، شستشوی کامل محیط ریشه گیاهان باا  بار کی یا هفته

ناشای از   pHو  EC آب مقطر انجام گرفات تاا تغییارات   

در بستر کاشت در اثر انجام عمل آبشاویی   ها نمکتجمع 

ای تیماار پنکوناازول هفتاه   حد ممکن برسد.  نیتر کمبه 

پاشی برگی بر یکبار و به مدت چهار ماه به صورت محلول

 ها اعمال گردید.روی نهال

ای زیرروزناه  CO₂ ،فتوسنتز خالصدر پایان آزمایش 

و  )میکروماول بار مترمرباع بار ثانیاه(     ی ا روزنهو هدایت 

تعرق )میلی مول بار مترمرباع بار ثانیاه( باا اساتفاده از       

در  ADC BioScientific LCi Analyserدسااتگاه 

 5111صااب  و شاادت نااور باااالی    52تااا  51ساااعت 

 شاد  یریا گ میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیاه انادازه  

ها داده برای تجزیه واریانس  .(2159، 1بستام و همکاران)

هااا بااه روش و مقایسااه میااانگین داده SASافاازار از ناارم

LSD   .انجام گرفت 

 

 و بحثنتایج 

رقام،  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی 

در ساط  احتماال یاک درصاد روی     شوری و پنکونازول 

. اثار متقابال   دار باود معنای ی ا روزنهکربن زیر  دیاکس ید

پنکوناازول روی   × شاوری  × شاوری و رقام   ×پنکونازول 

نباود، اماا اثارات     دار یمعنا ی ا روزناه کربن زیر دیاکس ید

رقم در سط  احتمال پانج درصاد و    ×متقابل پنکونازول 

                                                           
1. Bastam  et  al. 

باود   دار یمعنا رقم در سط  احتمال یک درصد  ×شوری 

هاای اختصااری ماورد    ناوع تیماار و عالمات   (. 2)جدول 

 5استفاده برای هر تیماار در پاژوهش حاضار در جادول     

 (PC)رقام   ×نشان داده شده است. در تیمار پنکوناازول  

 22/952ی )ا روزناه کربن زیار  دیاکس یدبیشترین میزان 

 میلای  51میکرومول بر مترمربع بر ثانیه( در پنکوناازول  

، P1C2 ،P1C3موالر و رقم کنسروالیا مشاهده شد. بین 

P1C4 ،P3C2  وP3C3  نظااار ازی دار یمعناااتفااااوت 

(.  1ی وجاود نداشات )جادول    ا روزنهکربن زیر دیاکس ید

بیشاترین   (SC)رقام   ×همچنین در اثر متقابال شاوری   

میکروماول بار    941ی )ا روزنهکربن زیر دیاکس یدمیزان 

 میلای  211)شاوری   S3C1مترمربع بر ثانیه( در تیماار  

مااوالر در رقاام کنسااروالیا( مشاااهده شااد. تیمارهااای    

S1C1،S2C1 و  S3C4 میازان   نظر ازی دار یمعنتفاوت

  ی از خااود نشااان ندادنااد  ا روزنااهکربن زیاار دیاکساا ید

 (.1)جدول 

 ریتاثث نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی 

تعرق  میزان ی در سط  احتمال یک درصد رویدار یمعن

. تمامی اثرات متقابل در سط  احتمال یک درصد داشتند

شوری در سط  احتمال پنج درصد روی میازان   ×و رقم 

(. مقایسه میاانگین اثارات   2بودند )جدول  دار یمعنتعرق 

رقم روی تعرق نشان داد که  ×پنکونازول  ×متقابل شوری

مول بر مترمربع بر ثانیه( میلی 51/2بیشترین میزان آن )
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 میلای  13/1و کمتارین میازان آن )   P1S1C3در تیماار  

 باشاد  یما  P1S3C1مول بر مترمربع بر ثانیه( در تیماار  

 (.7)جدول 

 ریتاثث نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی 

ی در ساط  احتماال یاک درصاد روی هادایت      دار یمعن

ی دارند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشاان داد  ا روزنه

شاوری روی   ×پنکوناازول   جاز  بهکه تمامی اثرات متقابل 

(. 2)جادول   باشاد  یما  دار یمعنا ی ا روزناه میزان هدایت 

رقام   ×پنکونازول  × مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری

 13/1ی )ا روزناه زان هادایت  نشان داد کاه بیشاترین میا   

 P2S1C1باار مترمربااع باار ثانیااه( در تیمااار  کرومااولیم

 (.   7)جدول  باشد یم

 ریتاثث نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی 

ی در سط  احتمال یاک درصاد روی فتوسانتز    دار یمعن

برگ ارقام مختلف زیتون دارند. همچناین نتاایج تجزیاه    

رقم  جز بهواریانس نشان داد که هیچ یک از اثرات متقابل 

   باشااد ینماا دار یمعنااشااوری روی میاازان فتوساانتز   ×

نشاان داد کاه باا     هاا  داده(. مقایساه میاانگین   2)جدول 

میلی موالر میزان  51صفر به افزایش میزان پنکونازول از 

ماوالر  میلای  51فتوسنتز افزایش سا س باا افازایش باه     

. باین شااهد و پنکوناازول    ابدی یممیزان فتوسنتز کاهش 

میازان فتوسانتز    نظر از داریموالر تفاوت معنیمیلی 51

(.  مقایسه میانگین اثرات متقابال  9وجود نداشت )جدول 

رقم نشاان داد کاه بیشاترین میازان فتوسانتز       ×شوری 

 S1C2میکرومول بر مترمربع بر ثانیاه( در تیماار    99/7)

 (.1)جدول  باشد یم

 

 های اختصاری مورد استفاده برای هر تیمار در پژوهش حاضرنوع تیمار و عالمت -5جدول 
 نوع تیمار عالمت اختصاری 

P1  موالرمیلی 1پنکونازول 
P2  موالرمیلی 51پنکونازول 
P3  موالرمیلی 51پنکونازول 
S1  موالر میلی 1شوری 
S2  موالرمیلی 511شوری 
S3  موالرمیلی 211شوری 
C1  ایکنسروالرقم 
C2 یکیکرونا رقم 
C3 زرد  رقم 
C4  یروغنرقم 
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 گیریمورد اندازهصفات فیزیولوژیکی تاثیر پنکونازول، شوری، رقم و اثرات متقابل آنها بر تجزیه واریانس  -2جدول

درجه  راتییمنابع تغ

 آزادی

کربن  دیاکس ید

 یا روزنهزیر 

 تعرق
 

هدایت 

 یا روزنه

 فتوسنتز

 

 2 تکرار
 ns12/2599 ns5/1 ns11/1 ns22/1 

P 2 **99/91323 **21/1 **112/1 **19/7 

S 2 **71/54117 **21/1 **125/1 **29/251 

C 9 **17/25159 **33/1 **112/1 **55/21 

P*S 4 
ns23/5999 **21/1 ns11/1 ns31/1 

P*C 1 *13/9219 **59/1 *1112/1 ns99/5 

S*C 1 **37/7511 *192/1 *1119/1 *19/2 

P*S*C 52 
ns91/2157 **194/1 **1119/1 ns52/5 

 19/1 11/1 12/1 71/5491 71 شیآزما یخطا

 25/29 55/91 15/21 94/51  راتییتغ بیضر

ns  ،* داریو عدم معنی یک درصد ،دار در سط  احتمال پنج: به ترتیب معنی**و 

 

 گیری در چهار رقم زیتونمورد اندازه مقایسه میانگین اثرات اصلی روی صفات فیزیولوژیک -9دول ج

 تیمار
کربن دیاکس ید

 یا روزنهزیر 

(μmol m
−2

 s
−1

) 

 تعرق
(mmol m

−2
 s

−1
) 

 یا روزنههدایت 

(μmol m
−2

 s
−1

) 

 فتوسنتز

(μmol m
−2

 s
−1

) 

P1 c15/219 a91/1 b124/1 b91/2 
P2 a15/275 b13/1 a199/1 a42/9 
P3 b34/291 c12/1 b122/1 b17/2 
S1 b91/291 a51/5 a111/1 a14/1 
S2 b11/224 b19/1 b153/1 b54/2 
S3 a91/215 c94/1 c113/1 c15/5 
C1 a74/271 b12/1 b129/1 b17/2 
C2 c53/254 b13/1 b124/1 b74/2 
C3 c11/221 a39/ a193/1 a51/4 
C4 b45/244 b19/1 c153/1 c51/2 

 .درصد ندارند 5در سط  احتمال  LSDداری از نظر آماری بر اساس آزمون های با حروف مشترک تفاوت معنیمیانگین
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 گیری در چهار رقم زیتونمورد اندازه رقم روی صفات فیزیولوژیک ×مقایسه میانگین اثرات متقابل پنکونازول  -1 جدول

 تیمار
کربن  دیاکس ید

 یا روزنهزیر 

(μmol m
−2

 s
−1

) 

 تعرق
(mmol m

−2
 s

−1
) 

 یا روزنههدایت 
(μmol m

−2
 s

−1
) 

 فتوسنتز

(μmol m
−2

 s
−1

) 

P1C1 cde55/294 de11/1 ef12/1 c-f99/2 
P1C2 f1/539 de19/1 ef157/1 c-f99/2 
P1C3 f44/597 a22/5 ab145/1 a17/4 
P1C4 def93/253 cd11/1 ef157/1 ef35/5 
P2C1 a22/952 cd19/1 a14/1 b42/9 
P2C2 bc17/213 de11/1 bc19/1 bc13/9 
P2C3 bc93/212 b31/1 a149/1 a12/4 
P2C4 bcd17/215 de19/1 cde121/1 b-e11/2 
P3C1 ab93/291 de19/1 def125/1 def22/2 
P3C2 f93/593 cde19/1 def129/1 bcd95/2 
P3C3 ef99/255 c71/1 cd129/1 b93/9 
P3C4 bc17/215 e155/1 f151/1 f91/5 

 درصد ندارند. 1یا  5در سط  احتمال  LSDداری از نظر آماری بر اساس آزمون های با حروف مشترک تفاوت معنیمیانگین

 

 گیری در چهار رقم زیتونمورد اندازه رقم روی صفات فیزیولوژیک ×مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری  -1 جدول             

 تیمار
کربن  دیاکس ید

 یا روزنهزیر 
(μmol m

−2
 s

−1
) 

 تعرق
(mmol m

−2
 s

−1
) 

 یا روزنههدایت 

(μmol m
−2

 s
−1

) 

 فتوسنتز

(μmol m
−2

 s
−1

) 

S1C1 bc11/249 b54/5 a112/1 b74/1 
S1C2 c79/225 c11/5 b115/1 b25/1 
S1C3 c22/221 a43/5 a17/1 a99/7 
S1C4 c79/223 c33/1 c14/1 c91/4 
S2C1 bc17/249 d11/1 e 125/1 e17/2 
S2C2 c44/251 def44/1 efg154/1 ef71/5 
S2C3 c44/257 c93/1 d195/1 d91/9 
S2C4 c17/221 ef42/1 fg155/1 efg99/5 
S3C1 a11/941 g51/1 h112/1 h25/1 
S3C2 c99/251 f99/1 gh119/1 fg27/5 
S3C3 c55/259 ed11/1 ef157/1 ef95/5 
S3C4 b 79/271 f99/1 gh119/1 gh71/1 

 درصد ندارند. 1یا  5در سط  احتمال  LSDداری از نظر آماری بر اساس آزمون های با حروف مشترک تفاوت معنیمیانگین
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 چهار رقم زیتونگیری در مورد اندازه رقم روی صفات فیزیولوژیک ×شوری  ×مقایسه میانگین اثرات متقابل پنکونازول  -7جدول 

 یا روزنهکربن زیر دیاکس ید تیمار
(μmol m

−2
 s

−1
) 

 تعرق

(mmol m
−2

 s
−1

) 

 یا روزنههدایت 
(μmol m

−2
 s

−1
) 

 فتوسنتز

(μmol m
−2

 s
−1

) 

P1 S1 C1  211 51/5 14/1 31/4 

P1 S1 C2  99/592 11/5 14/1 75/4 

P1 S1 C3  17/253 51/2 19/1 21/9 

P1 S1 C4  251 51/5 14/1 53/4 

P1 S2 C1  99/219 17/1 12/1 31/5 

P1 S2 C2  17/531 49/1 15/1 75/5 

P1 S2 C3  17/599 14/5 19/1 94/9 

P1 S2 C4  579 93/1 15/1 52/5 

P1 S3 C1  234 13/1 11/1 21/1 

P1 S3 C2  211 25/1 11/1 17/1 

P1 S3 C3  513 49/1 15/1 12/5 

P1 S3 C4  17/275 49/1 15/1 41/1 

P2 S1 C1  17/915 19/5 13/1 33/1 

P2 S1 C2  275 32/1 17/1 22/1 

P2 S1 C3  247 22/5 19/1 11/9 

P2 S1 C4  213 77/1 14/1 29/4 

P2 S2 C1  294 71/1 14/1 33/2 

P2 S2 C2  211 45/1 12/1 11/5 

P2 S2 C3  99/212 39/1 14/1 91/9 

P2 S2 C4  17/212 19/1 12/1 57/2 

P2 S3 C1  915 21/1 15/1 95/1 

P2 S3 C2  99/247 91/1 15/1 41/5 

P2 S3 C3  99/273 75/1 19/1 59/2 

P2 S3 C4  99/249 93/1 15/1 14/5 

P3 S1 C1  223 29/5 11/1 23/1 

P3 S1 C2  252 12/5 14/1 71/4 

P3 S1 C3  17/255 55/5 11/1 19/1 

P3 S1 C4  99/221 11/5 14/1 41/4 

P3 S2 C1  17/299 91/1 15/1 29/5 

P3 S2 C2  574 49/1 15/1 31/5 

P3 S2 C3  99/211 72/1 12/1 91/2 

P3 S2 C4  99/243 23/1 1/1 97/1 

P3 S3 C1  971 54/1 1/1 13/1 

P3 S3 C2  17/599 44/1 15/1 94/5 

P3 S3 C3  251 41/1 15/1 19/5 

P3 S3 C4  99/951 59/1 11/1 29/1 

LSD5% 103/33 23/0 014/0 33/1 
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نتایج این تحقی  نشاان داد کاه تماامی پارامترهاای     

 ردیا گ یما قرار  ریتثثفیزیولوژیکی در شرایط شوری تحت 

 ریتاثث تیماری که در این پژوهش روی نتایج  نیتر مهماما 

ی هاا  زانیا م. پنکونازول در باشد یمگذاشته است اثر رقم 

موالر تا حدودی در برخای ماوارد اثارات تانش     میلی 51

 ریتاثث  یبا ی باالتر ها زانیماما در  کند یمشوری را تعدیل 

 دهد یمبود. نتایج بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی نشان 

که رقم روغنی مقاومت زیادی در برابار تانش نادارد اماا     

پارامترهاای فیزیولاوژیکی در    ازنظرارقام زرد و کرونایکی 

و همکاااران  ییطباطباااشاارایط بهتااری قاارار داشااتند.  

نشاان دادناد کاه     تونیسه رقم ز یمطالعه رو ( با5991)

 نیتاار کاااهش سااط  باارگ و شاادت فتوساانتز از مهاام  

بودند کاه   ادیز یدر سطوح شور یکیولوژیزیف یندهایفرا

داده و کاهش رشاد و   رییرا تغ اهیگ یکیمتابول یندهایفرا

 شنیها رقم م آن قاتینمودند. در تحق جادیرا ا تیمسموم

ماول  یلیم 511تا غلظت  یعنوان رقم متحمل به شور به

 مقاومت قرار داشت. یدر مرحله نهال

( نشاان  2155) 5و همکااران دمیارل   قاتیتحق جینتا

کام   یبرا یکیولوژیزیف یها سمیاز مکان تونیکه ز دهد یم

 یهاا  سام ی. مکانکند یاستفاده م یکردن اثرات تنش شور

. باشد یمتفاوت م یشدت تنش شور مورداستفاده بسته به

 یخاک و برخا  یشور عیتوز یشور رو با آب یاریاثرات آب

 شاماللی رقام   تاون یدرختاان ز  یکیولاوژ یزیف یها پاسخ

                                                           
1. Demiral et al. 

نشاان   جیشد. نتاا   یتحق ،یا مزرعه طیشده در شرا کشت

 دهد یرا کاهش م یفتوسنتز تیفعال یشور ماریداد که ت

شاادت تعاارق و   کاااهش (.2152، 2احمااد و همکاااران )

 گاارید نیتوسااط محققاا  یشااور طیفتوساانتز در شاارا 

از  یکا ی(. 2119، 3لورتاو و همکااران  شده اسات )  گزارش

 کیا ولوژیزیف یآبا  علل کاهش شدت تعرق و فتوسنتز کم

باه   شهیاطراف ر یاسمز لیپتانس شیاست که در اثر افزا

. دیا نما یو جاذب آب را دچاار اخاتالل ما     دیا آ یوجود م

 یعامل محدودکننده بارا  یاهیگ یها کاهش آب در بافت

(. b2112س و همکااران،  یچاارتزاوالک ) باشد یفتوسنتز م

 طیدر برابار شارا   تاون یارقاام ز  یمقاومات برخا   لیاز دال

هاا باه    از ورود نماک  یریجلاوگ  لیا خااک باه دل   یشور

 اهیا گ یشاور  طی. در ارقام مقاوم به شارا باشد یها م شاخه

از  ماانع کرده و  رهیخود ذخ یها نمک را در واکوئل سلول

چااارتزاوالکس و همکاااران، ) شااود یکاااهش فتوساانتز ماا

a2112 .) 

مشااهده   (2119) 4و همکااران کاسم  مطالعه کی در

 یا روزنه تی، نسبت تعرق، هداCO2کردند نسبت تثبیت 

کااهش و   شاه یرشاد ر  طیبا افزایش غلظت نمک در محا 

 نیب یمثبت یو همبستگ افتیکارایی مصرف آب افزایش 

مشااهده   CO2و نسبت تثبیت خاالص    یا روزنه تیهدا

 دیکااهش شاد   زا یکارایی مصرف آب، ناشا  شیشد. افزا

                                                           
2. Ahmed et al. 

3. Loreto et al. 

4. Qasim et al. 
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 ویساامنبااود. مطالعااات  NaCl یتعاارق در سااطوح باااال

کم و متوسط با کااهش   یکه شور دادنشان ( نیز 2114)

و  یا روزناه  تیکربن و هدادیاکس ید ونیالسیآسم زانیم

 مرتبط است. یلیمزوف

 

 گیری کلینتیجه

نتایج این تحقی  نشان داد که تمامی پارامترهای 

 ردیگ یمقرار  ریتثثفیزیولوژیکی در شرایط شوری تحت 

 ریتثثتیماری که در این پژوهش روی نتایج  نیتر مهماما 

ی ها زانیم. پنکونازول در باشد یمگذاشته است اثر رقم 

موالر تا حدودی در برخی موارد اثرات تنش میلی 51

 ریتثث یبی باالتر ها زانیماما در  کند یمشوری را تعدیل 

 دهد یمبود. نتایج بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی نشان 

پارامترهای فیزیولوژیکی  ازنظرکه ارقام زرد و کرونایکی 

 .در شرایط بهتری قرار داشتند
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Abstract 

This study was conducted to investigate some biochemical and physiological reactions of 

different olive cultivars (Olea europaea L.) against salinity stresses in three different experiments, 

experimental settings and contexts in Iran over a period of three years. In order to study the effects 

of salinity and penconazole combination on physiology of four olive cultivars, a factorial 

experiment was conducted. Studied factors were included of cultivar at for levels (Conservolea, 

Koroniki, Zard, Roghani), salinity stress (zero, 100 and 200 mM) and penconazole at three levels 

(zero, 10 and 15 mM). The results of the experiment showed that the studied treatments had 

significant effects on morphological factors, physiological factors, carbon dioxide levels, 

transpiration, stomatal conductance and photosynthesis rate of different olive cultivars. Among 

different cultivars, Koroniki and Zard showed higher resistance to salinity. The results of this 

research could be used in order to choose salinity-tolerant cultivars and cultivars with high oil 

quality to be used in agricultural, food, and pharmaceutical industries. 
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