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 چکیده

م گوجه فرنگی رق برای بررسیی تاییر اسیتداده از گونه ویشی به عنوان پایه در گیاهان پیوندی بر تل ب به شوری  

ز یاصب ا سطح مختلدی از شوریسه بصورت فاکتوریب در قالب طرح بلوک های کامب تصادفی با  ، آزمایشیی مانی میکر

بستر  بادر شیرای  کشت هیدروپونی    مللول هوگلند ه راه میلی موالر به  94و  44کلرید سیدیم با غلتیت های صیدر،    

 در این آزمایش که ،کشیاورزی دانشیگاه تبریز صورت گرفت  گلخانه هیدروپونی  گروه علوم باغبانی دانشیکده  درپرالیت 

از گونه  شییناکسیییروی دو با پیوند رقم مانی میکر به عنوان ی  رقم یسییاب به شییوری نپیوندک   گوجه فرنگی  زراعی

رار  انی میکر مورد مقایسییه قخودپیوندیرقم مانی میکر بدون پیوند و نیز گیاهان به ه راه و  نپایه  پ پینلیدولیوم ویشییی

که افزایش شیوری تاییر مندی بر میزان سیطح برو و ع لکرد و تاداد کب میوه برداشتی از گوجه    نتایج نشیان داد  .گرفتند

پ پینلیدولیوم بهترین ع لکرد را در روی پایه های پیوندی مانی میکر فرنگی میانی میکر داشیییتیه اسیییت کیه در این میان      

ه چنین در باالترین غلظت شیوری ک ترین مقدار سدیم در ترکیبات پیوندی   شیرای  مختل  شیوری از خود نشیان دادند.   

 پیوندی خودی و ر پیوندغی گیاهان نسبت به پ پینلیدولیوماستداده از پایه های پیوندی گونه  مشیاهده گردید. پ پینلیدولیوم 

میلی موالر کلرید سدیم در مقایسه با گیاهان 94و در شوری  رقم مانی میکر در شیرای  شیوری نتایج بهتری را نشان داد  

 .افزایش ع لکرد داشتند %97غیر پیوندی  

 

 هیدروپونی  ،ع لکرد میوه، خود پیوندی ،گیاهان پیوندیارقام ویشی، : کلیدی واژه های
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Abstract 

In order to investigate the effect of using wild species as a rootstock in grafting plants on salinity 

tolerance in tomato, a factorial experiment in a randomized complete block design were conducted. The first 

factor was grafting including Money maker non- grafted (M), Money maker self-grafted (M+M), Money maker 

grafted on S. pimpinellifolium LA0722 (M+P1) and Money maker grafted on S. pimpinellifolium LA 2184 and 

the second factor was three concentration of NaCl including the 0, 40 and 80 mM along with Hogland nutrient 

solution that were applied to tomato in the hydroponics greenhouse, Department of Horticulture, University of 

Tabriz. The results showed that the increasing salinity had a negative effect on leaf area and yield, and total 

fruit number in tomato cv. Money maker, the use of S. pimpinellifolium as rootstock showed the best 

performance under different salinity conditions. Also, in the highest salinity concentration, the lowest sodium 

content was observed in the plants grafted on S. pimpinellifolium LA0722. The results indicate that, use of 

pimpinellifolium as rootstock in 80mM NaCl level had 69% higher fruit yields than the non and self- grafted 

Money maker plants. 
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 مقدمه

 )illM  Solanum lycopersicum (گوجه فرنگی

مهم کشاورزی بوده که سطح زیر  تملصوال ی ازیک

کشت و تولید باالیی را در کشور به خود اختصاص داده 

و خصوصا در سال های اخیر با استداده از تکنیکهای 

تولید خارج از فصب نظیر گلخانه ها و تونب های 

پالستیکی تولید آن افزایش چش گیری داشته است 

د میلیون تن تولی 9بطوریکه گوجه فرنگی با بیش از 

درصدی از کب تولید سبزی کشور  14ساالنه و سهم 

 این بخش را دارا می باشد نبی نام رتبه اول تولید در 

شوری یکی از مسائب مهم و تهدید کننده تولید  . 2411

ملصوالت کشاورزی بویژه در مناطق خش  و نی ه 

خش  جهان می باشد. بخش ع ده ای از اراضی کشور 

خش  واقع شده که با ما در مناطق خش  ونی ه 

نفرناندز و  ملدودیت آب و در خطر شوری قرار دارد

 . 2442ه کاران 

کشت گلخانه ای به علت برخورداری از مزایای 

امکان کنترل ، صرفه جوئی در نهاده های اولیهمه ی نظیر 

عوامب مویر در تولید و در نتیجه عرضه ملصوالت با 

زیاد قرار گرفته  در سال های اخیر مورد توجه کیدیت باال

استداده از آبهای با کیدیت  . 1797نبلیس و ه کاران  است

پایین تا متوس  در مناطقی که سایر امکانات و شرای  
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مناسب برای ایداث و بهره برداری از گلخانه و تولید 

یکی از گزینه هایی است که در  ملصول موجود باشد

از صورت ع لی شدن آن امکان ایداث و بهره برداری 

 در اینکه ک ا گلخانه را در این شرای  مهیا می سازد

 افزودن و  دریان شور آبهای از استداده با مناطق برخی

 دتولی به آبکشت بصورت غذایی ن کهای از دیگر برخی

روشن است که   .2411رش ن پردازند می سبزیها

تل ب کافی به  باید ملصولی که قرار است کشت شود

ن آابلیت در این شرای  داشته باشد و یا به طریقی این ق

 القا شود.

استداده از تکنی  پیوند در ملصوالت سبزی و 

صیدی در ابتدا  با هدف کاهش خسارات ناشی از 

بیلس و ه کاران ن وساه پیدا کردت بی اریهای خاکزاد

 ما امروزه در سبزیهایا . 2419؛ سینگ و ه کاران 1797

سوالناسه و کوکوربیتاسه  با بهره گیری از پایه میوه ن

افزایش تل ب به  پیوندیهای مناسب از پیوند در جهت

افزایش رشد  ، 1797 کاستیلووایت و ن شوری و خشکی

و ع لکرد ملصول، طوالنی کردن دوره برداشت به طور 

 فزاینده ای مورد توجه بوده و در یال گسترش می باشد

   .2444فلوورز ،  2449 ه کارانکوبوتا و ن

 امروزه پایه های ویژه ای جهت اهداف گوناگون

از ج له غلبه بر بسیاری از تنش های زیستی و غیر 

در جهان مارفی شده است ولی ایرات متقابب پایه زیستی 

 برای دستیابی متداوت بوده ومختل ،  ها با پیوندک های

 نیاز به تلقیقات گسترده می به ترکیبات پیوندی مناسب

استداده از پایه های متل ب  . 1771اشدندولی و ویلکینز ب

ها برای تولید گوجه فرنگی در به شوری یکی از گزینه

مناطق مواجه با این تنش  می باشد و در ه ین رابطه 

تادادی پایه تجاری متل ب به شوری نیز شناسایی شده 

از طرفی گوجه فرنگی  . 2442نفرناندز و ه کاران است

دارای خویشاوندان ویشی نیز می باشد که به دلیب 

پراکنش آنها در ملدوده جغرافیایی نسبتا وسیع برخی 

 به شوری نیز برخوردار هستندباالیی از آنها از تل ب 

این آزمایش به منظور .  2449کیورترو و ه کاران  ن

ارزیابی تاییر دو اکسی شن از گوجه فرنگی ویشی 

  بانوان پایه در تادیب ایرات والنوم پی پینلیدولیومسن

ای گوجه فرنگی شوری در کشت هیدروپونی  و گلخانه

 رقم مانی میکر صورت گرفته است.

 

 مواد و روش ها 

 طرح قالب در فاکتوریب بصییورت آزمایش این

 صیییورت به تکرار 4 در و تصیییادفی کامب های بلوک

 لومع گروه هیدروپونی  گلخانه در هیدروپونی  سیستم

 .تگرف انجام تبریز دانشگاه کشاورزی دانشیکده  باغبانی

 Solanum)در این  آزمییایش از گوجییه فرنگی زراعی 

lycopersicum Mill.)   رقم مانی میکر، ی  رقم یسییاب

  و ه چنین به عنوان پایه Mبه شوری به عنوان پیوندکن

از  اکسی شنو دو   M-Mنبه صورت گیاه خود پیوندی 

 S. pimpinellifolium1-LA) گونه ویشی پ پینلیدولیوم 

ه عنوان ب (S. pimpinellifolium 2-LA 2184)و  (0722

ذر ب مورد اسیییتداده قرار گرفتپایه در ترکیبات پیوندی 

اولیه این اکسیییی شییین ها از مرکز منابع ژنتیکی گوجه  

بذر  .فرنگی واقع در دانشییگاه کالیدرنیا دریافت شییده بود

های تولید  پیوندک ها در  سیییینیهای مربوط به پایه و 

نشیا ریشیه توپی که بستر آن یاوی مخلوطی از پرالیت   

بذر ارقام بود کشییت شییدند  2:  1با پیت موب با نسییبت 

ویشیی پ پینلیدولیوم، به علت متداوت بودن قدرت رشد  

بیذرهیا برای اینکیه در زمان پیوند اندازه قطر سیییاقه ها    

زودتر از رقم مانی میکر کشییت  روز 14د باشیینمشییابه 

. سییینی ها پس از کشییت کامال آبیاری شییده ودر شییدند

گلخانه تلت شییرای  نوری مناسییب قرار گرفتند. پس از  

سیبز شدن کامب و ااهر شدن اولین برو یقیقی، نشاها  

هوگلند آبیاری شدند. یدود ی  ماه  2/1با مللول غذایی 

ازه مطلوب پیوند رسیده باد از کشت بذور، گیاهان به اند

و ترکیبیات پیونیدی الزم با پیوند ن ودن پیوندکهای رقم   

 پیوند اسیکنه بر روی نشاهای جوان مانی میکر به روش 

انجام گرفت، بدین ترتیب که پایه از پایین ناییه اپی پیایه  

کوتیب سیربرداری شده و شکافی در پایه ایجاد می شد،  

سکنه برش داده برو به شکب ا 1-2سپس پیوندک واجد 

ودر شیکاف پایه قرار می گرفت. ملب پیوندی یاصب با  
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گیره پیوندی و یا نخ های مخصییوص بسته می شد. باد 

از انجیام ع یب پیوند، به جهت نرم و علدی بودن بافت ها   

در و تبخیر سییریع از نشییاهای پیوندی، نشییاهای جوان  

و دمای یدود  59 -% 74با رطوبت یدود  1اتاق  ترمیم

رجیه سیییانتی گراد به منظور افزایش گیرایی پیوند  د 25

روز باید از گرفتن پیوند،   14قرار داده شیییدنید. ییدود   

آماده شییدند.  عادت دهیمقاوم سییازی و نشییاها برای 

سییازگاری نشییاها با شییرای  گلخانه، دمای باال و   برای

رطوبت پایین، آنها را به زیر پوشیییش پالسیییتیکی انتقال 

داده و هر روز چندین ساعت پوشش پالستیکی برداشته 

گیاهان کامال با شیییرای   بادمی شییید. ییدود ی  هدته  

گلخانه سیازگار شده، و پوشش پالستیکی به طور کامب  

 ،خود اصلی ملب به نشاها تقالان منظور به برداشته شد.

ن  نخودی شیین مسییاوی طور به ها گلدان ک  در ابتدا

 نی ه تا گلدانها سپس و شد ریخته  زهکشیی  انجام جهت

 هک یکنواخت نشاهای و شیده،  پر پرالیت کشیت  بسیتر  با

 گلدان  داخب به، داشییتند قرار  برگی 5- 9 ی مریله در

 قرار آبیاری مورد و شیییده منتقب عدد ی  تاداد به ها

جهت تهیه مللول غذایی، مقدار الزم از ن   های  .گرفتند

 41/4مورد نظر با اسیییتداده از ترازوی دیجیتالی با دقت 

لیتری آماده گردید. از  244گرم توزین شده ودر مخزی 

 pHزمیان تهییه مللول غذایی و ه چنین هر هدته یکبار،   

متر کنترل گردییده و با   pHمللول هیا بیا اسیییتدیاده از    

برای ت امی  5/9در سطوح   pHاستداده از اسید نیتری  

ن   تی یارهیا تنظیم می گردید. برای اع ال شیییوری از   

 44صدر، در سطوح  کلرید سیدیم استداده شد و شوری  

به هوگلند  به ه را مللول غذاییNaCl  میلی موالر 94 و

ریکی در گیاهان اع ال شید شیوری بر اساب هدایت الکت  

 dS/m  1/9و  2/4، 2تی یارهیای مذکور به ترتیب برای   

از مریله گلدهی تا میوه دهی به بود. تی ارهای شیییوری 

 .   2444و ه کاران  ونرومر روز اع ال گردید 94مدت 

صییدات مورد بررسییی در این آزمایش شییامب: 

 ، غلظت، سطح برو در بوته کب میوهتاداد ع لکرد بوته، 

گیری سطح برو،  منظور اندازهبود. به سیدیم و پتاسیم  

                                                           
1 - Healing room 

 LI-3100 Area برو سییینج  مدلاز دسیییتگاه سیییطح 

Meter  پتاسیم نیز، ه چنین اندازه گیری غلظت سدیم و 

فلیم دسییتگاه  از به روش نشییر شییاله ای، پس از هتییم

از  پس  . 2447اسییتداده شیید نطباطبائی    414فوتومتر ن

ج ع آوری و مرتییب کردن داده هییا، تجزیییه داده هییا بییا 

انجام شد. مقایسه میانگین  SPSSاسیتداده از نرم افزار  

داده ها نیز با اسیتداده از آزمون دانکن در سطح ایت ال  

درصیید انجام گردید. و ن ودارها با برنامه  5درصیید و 1

 رسم شدند.   Excelکامپیوتری 
 

 نتایج و بحث
 تعداد میوه در بوته و عملکرد 

استداده  تجزیه آماری داده ها نشان می دهد که

ازپایه های پیوندی مختل  در سطوح مختل  شوری و 

 کتور پایه پیوندی در شوریه چنین ایر متقابب هر دو فا

، به طوری  2بر ع لکرد میوه مانی دار می باشدنجدول

که با افزایش غلظت شوری ع لکرد میوه کاهش یافته 

، بیشترین dS/m 1/9و در باالترین غلظت از شوری  است

ع لکرد میوه در ترکیبات پیوند شده بر پایه های 

پ پینلیدولیوم مشاهده گردید و ترکیبات خودپیوندی و 

بدون پیوند مانی میکر، در چنین غلظت هایی از شوری 

ع لکرد .  1نشکب از خود نشان دادندشدید کاهش ع لکرد 

در پیوند سبزی ها می باشد به  یکی از مالیظات مهم

طوری که در سبزیها غالبا ت ایب به استداده از پایه و 

پیوندک قوی به منظور دستیابی به افزایش طول دوره 

برداشت و ع لکرد باال می باشد. با این یال ایرات 

دارد  دمتاددی از تاییر پیوند بر ع لکرد سبزی ها وجو

ا ههیمانند مقاومت پا یاز عوامب متادد یتواند ناشیکه م

 ریتای ،یخاک یها تیملدود یبرخ ایبه انواع تنش ها و 

باشد.  وندکیو پ هیو ایرات متقابب پا یطیعوامب مل

اعث ب یوندیپ اهانیدر گ هیو مقاوم پا یقو شهیر ستمیس

 یتنش شور  یدر شرا ییت ییجذب بهتر آب و مواد غذا

ع لکرد و  شیم کن است باعث افزا جهیشود و در نت یم

 شود.  وهیوزن م شیافزا
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ی افزایش مانی دار  2414فلورب و ه کاران ن

روی پایه های رادجا  شدهع لکرد رقم مانی میکر پیوند در

 54و پرا در مقایسه با گیاهان خود پیوندی در شوری 

ه چنین  .گزارش کردند میلی موالر کلرید سدیم

ع لکرد در   افزایش 2411تورهان و ه کاران نآزمایشات 

میوه گوجه فرنگی های پیوندی روی دو پایه تجاری 

 گزارشآرنولد و بیوفرت در مقایسه با غیر پیوندیها را 

 . کردند

نتایج یاصب از مقایسه میانگین داده ها بیانگر این        

نسبت به تی ار شاهد  dS/m 1/9تی ار شوری است که 

د که درصد را نشان می ده 54کاهش ع لکردی بیش از 

منجر به کاهش تاداد میوه در ه ه تی ار ها شده است و 

 در این تی ار بیشترین تاداد میوه متالق به پایه

کاهش تاداد گب و  د.می باش  (P1- 0722پ پینلیدولیوم ن

میوه در نتیجه شوری در گوجه فرنگی و تاییر مثبت پایه 

های متل ب به شوری در تادیب ایرات مندی شوری روی 

این صدت پیشتر توس  ملققان دیگر نیز گزارش شده 

  .2449نمارتینز رودریگوئز و ه کاران  است

  گزارش کردند که تاییر 2412ی و ه کارن نجادر       

ختل  شوری بر ع لکرد بوته ها در سطح سطوح م

ه نسبت ب 1/9و تی ار  هدرصد مانی دار بود 1ایت ال 

به علت کاهش تاداد میوه و وزن میوه، تی ار شاهد 

ع لکرد ت  بوته در رقم  ه چنین ،ع لکرد ک تری داشت

ندی و رقم کوین ی را پیوندی نسبت به رقم بدون پیو

قم تری ع لکرد در ردلیب اصلی بر که پیوندی بیشتر بود

ه ک ندی را پیوندی را به افزایش وزن میوه ها نسبت داد

در پژوهش صدر  آزمایش یاضر مشابهت دارد. جیبا نتا

  نیز افزایش شوری در دامنه صدر 2414زاده و ه کاران ن

، باعث کاهش ع لکرد و وزن تر NaClمیلی موالر 94تا 

 گوجه فرنگی گردید. و تاداد کب میوه بوته میوه 

  ع لکرد 2449مارتینز رودریگوز و ه کارانن

رقم مانی میکر بدون پیوند و پیوند شده روی دو پایه 

میلی  54و  25رادجا و پرا را در سطح شوری صدر، 

موالر کلرید سدیم مورد مقایسه قرار دادند از نظر ع لکرد 

میلی موالر تداوت مانی  25میوه در سطح شوری صدر و 

اری بین گیاهان پیوندی و غیر پیوندی وجود نداشت اما د

میلی موالر ع لکرد گیاهان پیوندی بطور  54در شوری 

 مانی داری بیشتر از مانی میکر غیر پیوندی بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بوته در پایه های پیوندی مختلف با غلظت مختلف شوریعملکرد  -1شکل 

 دار می باشند.ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون
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سدیم محتوی پتاسیم و  میوه، سطح برگ، ارتفاع عملکرد و تعداد بر شوری و پیوند تاثیر واریانس تجزیه نتایج  -2جدول

 گوجه فرنگی رقم مانی میکر دربرگ 
    

 

   میانگین مرباات

 درجه آزادی منابع تغییر

 

 سطح برو غلظت سدیم غلظت پتاسیم ع لکرد تاداد میوه کب در بوته

 **475495/911 **22/921 **91/441 **4/199  **957/521 1 پایه پیوندی

 ** 12911179/95 **1191/599 **1455/991 ** 1/997 **921/179 2 شوری 

شوری ×پایه   9 95/179** 4/ 159** 9/551** 9/121** 119954/119** 

549/17 19 اشتباه آزمایشی  414/4  294/2  594/1  199/19945  

49/11 % ضریب تغییرات  92/9  99/5  94/5  97/9  

ns میباشد. درصد 1درصد و 5دار در سطح ایت ال دار، مانیغیر مانی، *و** به ترتیب 

 

 94در شوری   P1- 0722نپایه پی پینلیدولیوم 

ملی موالر کلرید سدیم در مقایسه با گیاهان بدون پیوند 

ع لکرد بیشتری تولید  %97و خود پیوندی مانی میکر 

ن ود این در یالیست که مارتینز رودریگوز و 

با کاربرد دو پایه متل ب به شوری   2449ه کارانن

بانوان پایه  "رادجا"و  "پرا"ارقام شناخته شده یانی 

میلی موالر کلرید  54مانی میکر در  شوری برای رقم

درصدی را در مقایسه با  15سدیم افزایش ع لکرد 

 گیاهان خود پیوندی گزارش ن ودند.

 

 سطح برگ

بیا توجه به نتایج یاصیییب از جدول مقایسیییه   

ساده پایه و شوری و ه چنین ایر  ایر  ،2نجدول میانگین

 روی سییطح برو مانی دار شییدهمتقابب پایه در شییوری 

بیشیترین میزان سییطح برو در سطح   به طوریکه اسیت. 

شیییوری کنترل و رقم میانی میکر بدون پیوند و ک ترین  

 94میزان در ه ین ترکیب از نظر پیوند ولی در شیییوری 

     میلی موالر دیده می شود.

اگر چه شییوری شییدید باعث کاهش قابب توجه  

در میزان سیطح برو نسبت به یالت شاهد شده اما پایه  

پیوندی و یتی خود پیوندی مانی میکر باعث تادیب های 

 ایرات مخرب شوری روی کاهش سطح برو شده است.

از نظر میلی موالر    44بطوریکه در شیییوری متوسییی  ن

سطح برو بین مانی میکر بدون پیوند و مانی میکر خود 

اما  ، 1نشییکبشییود پیوندی تداوت مانی داری دیده ن ی

موالر  تداوت در سطح برو این میلی  94در شوری باال ن

  دو ترکیب مانی داری می باشد.

 
  میغلظت پتاس

با توجه به جدول تجزیه واریانس داده ها 

  مشاهده می شود که هر دو ایر ساده پایه 2نجدول

پیوندی و ایر ساده شوری و ایر متقابب بین پایه و شوری 

درصد بر غلظت پتاسیم برو مانی  1در سطح ایت ال 

  نشان می دهد 4است. مقایسه میانگین تی ارها نشکبدار 

که با افزایش شوری ی  روند کلی در کاهش مقدار 

 طوری به پتاسیم در ت ام تی ارهای پیوندی وجود دارد

 در مج وع مقدار ،NaClموالر میلی 94 شوری در که

 دارمق ک ترین و یافته کاهش نص  تقریبا به پتاسیم

شود. دیده می پیوند بدون یکرم مانی رقم در نیز پتاسیم

با توجه به نتایج یاصب از مقایسه میانگین ایر پیوند و 

شوری، بیشترین غلظت پتاسیم در مانی میکر پیوندی بر 

م و ک ترین مقدار پتاسیم در رق پی پنیلیدولیومپایه های 

میلی موالر  94مانی میکر بدون پیوند در سطح شوری 

NaCl .مشاهده شد 
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 سطح برگ در پایه های پیوندی مختلف با غلظت مختلف شوری -3شکل 
 .دار می باشندها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون

 

افزایش با افزایش شیییوری،   2412جادری و ه کاران ن

را ی را رقم هیای پیوندی در  مقیدار پتیاسییییم در پیاییه    

یکی از ایرات مخرب شوری در گیاهان به  گزارش کردند

با یون پتاسییم در جذب می باشید    Na+ونییدلیب رقابت 

کیه منجر بیه کاهش جذب پتاسییییم و بدنبالش اختالالت   

هش و کا ای و فیزیولوژیکی در نتیجه زیادی سدیمتغذیه

ند هایی که بتوانبنابراین پایه شودپتاسییم در سلولها می 

ناییه ریشییه ک اکان مقدار پتاسیییم  سییدیم در  با وجود

افزایش دهنیید  یییا موجود در بخش هوایی خود را یدظ و

نه تنها می توانند از ایرات ناشیییی از بهم خوردن تاادل 

یونی جلوگیری ن ییاییید بلکییه می توانیید بییا یدظ فشیییار  

در شییرای  شییوری نیز ک     سییانس به جذب آبتورژ

  کاهش  شیییب 2442ه کاران ن و فرناندز . ه چنینن اید

غلظت پتاسیم با افزایش شوری به هنگام استداده از پایه 

  های مقاوم گوجه فرنگی را گزارش ن وده است.

 
 

 
 با غلظت مختلف شوریغلظت پتاسیم در پایه های پیوندی مختلف  -4شکل 

 .دار می باشندها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون
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 سدیمغلظت 

ایرات ساده پایه پیوندی و شوری ه چنین ایر 

 1متقابب بین پایه پیوندی و شوری در سطح ایت ال 

برو مانی دار بود. مقایسه درصد بر غلظت سدیم 

 ه و شوری بر میزان سدیم برومیانگین ایر متقابب بین پای

در ترکیب تی اری رقم را   بیشترین میزان سدیم 5نشکب

مانی میکر بدون پیوند و خود پیوندی در سطح شوری 

این و ک ترین میزان سدیم در  ،NaCl  میلی موالر 94

پایه ویشی رقم مانی میکر بر  مربوط بهسطح شوری 

. در را نشان داد  2194LA  و ن4922LAن  پینلیدولیومیپ

مشاهده ی داری تداوت مانشاهد بین تی ارها  شوری

بنابراین می توان نتیجه گرفت پایه مقاوم به شوری نشد. 

استداده شده قابلیت جلوگیری از جذب امالح را نداشته و 

شد. بان ی تواند به عنوان ی  پایه دافع ن   نقش داشته 

سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز قابلیت 

تل ب شوری بیشتر در پایه های پیوندی را به تل ب 

ایرهای یونی ناشی از شوری و نه به کاهش جذب یون 

سانتا کروز  ،2445اوستان و ه کاران اند نها، نسبت داده

 . ه ین مسئله باعث گردیده تا با افزایش 2442 و ه کاران

امالح و متااقب آن کاهش آب در قس ت های  جذب

مختل  گیاه، کیدیت میوه ها، شیرینی و طام آنها افزایش 

  .1777 ساکاماتویابد ن

 

 

 
 غلظت  سدیم در پایه های پیوندی مختلف با غلظت مختلف شوری -5شکل 

 .دار می باشندها فاقد اختالف آماری معنیمیانگینهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ ستون

 

 

 نتیجه گیری کلی

کییه گیییاه گوجییه فرنگی از ج لییه بییا وجود این 

سیبزیهای نسیبتا متل ب به شییوری می باشد اما ت امی   

به دلیب باال بودن غلظت د و ن وی گیاه جنبیه های رشییی 

ی از یکآزمایش تلت تاییر قرار گرفت ن   بکار رفته در 

اکسیییی شییین از گونییه سیییوالنوم پی پینلیدولیوم  و د

 نتایجکه در مطالاه یاضر بکار گرفته شدند   4922LAن

امیید بخشیییی از برخی جنبیه هیای مهم تایدیب و تل ب     

نشییان داد که تاییرات متییر شییوری را آشییکار کرد و  

به ارزیابی ژرم پالسییم ویشیییی گوجه فرنگی می تواند  

 چرا که لتری منجر شیییودهای متل مراتیب بیه ژنوتیی    

 دارند وجود هافرنگی گوجه از ویشییی گونه 11 یدود

 نیز وسیییای  نسییبتا  جغرافیایی پراکنش ملدودهاز  که

ها اکسی شن در بان  های و در هر گونه ده دبرخوردارن

 .ژنی گوجه فرنگی نگهداری می شود
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