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 بررسی اثرات شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شمعدانی
 

 3، مسعود مشهدی اکبر بوجار2، وحید عبدوسی1مرضیه بیک وردی
  واحد گرمسار میدانشگاه آزاد اسالگروه باغبانی،  1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات ،گروه باغبانی 2
 دانشگاه تربیت معلم، تهران3

m.beikverdi@yahoo.com 
 چکیده 

شوری آب و خاک از مشکالت در  شوری یکی از تنش های غیر زیستی مهم محدود کننده ی گیاهان زینتی می باشد.

شوری با تاثیر گذاشتن بر روی بیشتر فعالیت های  حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد.

در این تحقیق، به منظور بررسی برخی صفات . مو گیاه را تحت تاثیر قرار میدهدو ن رشد فیریولوژیکی و مرفولوژیکی،

روز  08تهیه، و به مدت  بذرییک منبع  ، گیاهان سه ماهه شمعدانی از در واکنش به تنش شوری فیزیولوژیکی گیاه شمعدانی

گرم کلرید سدیم  2/2)% 22های ظت غل، )بدون تیماردهی( شاهددر شش سطح شوری شامل   CaCl2و    NaClبا دو تیمار

)دسی زیمنس بر متر کلرور % 2/1%، 1%، 52%، 2، گرم کلرید کلسیم در یک لیتر آب مقطر( 2/2در یک لیتر آب مقطر و 

سدیم و کلسیم( در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری 

و چهار مرتبه آبشویی و در  آبیاری با نمک به صورت دو روز در میان روز اول 52شد. برنامه آبیاری در انجام ان تهر 2منطقه 

که افزایش سطوح  دادنتایج حاصله از بررسی ها نشان  در دو مرحله آبشویی صورت گرفت.روز بعد آبیاری یک روز در میان  32

و موجب افزایش % 1در سطح معنادار  b  کلروفیل، aکلروفیل کتوز، فرو ،شوری باعث کاهش محتوای آب نسبی برگ غشا

گیاهی مقاوم به شوری شمعدانی را توان  . گیاه شمعدانی در برابر شوری مقاومت داشته و میبود %1ح احتمال طدر سپرولین 

 % برای هر دو نمک کلرور سدیم و کلسیم دانست.1تا غلظت 

  

 .، کلرید سدیم، کلرید کلسیمبشوییآ ،شوری، شمعدانی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

گیاه با قرار گرفتن در محیط شور با منفی شدن پتانسیل اسمزی محلول خاک و انباشتگی یون های سمی نظیر سدیم و 

شوری پس از خشکی مهمترین و رایج ترین تنش های محیطی در سطح جهان و از جمله ایران  (.6بیند) کلر صدمه می

(. محققان و تحقیقات شور زیستی اخیر با تاکید بر Akhani,1993و  Koocheki,1994 و  (Choukr-Alla,1996است

 . .استفاده از آبهای شور )بویژه آب دریا( مطالعات را به طرف گیاهان مقاوم به شوری سوق داده اند..

ترکیبات نمک، میزان آب آنچه در مورد میزان آستانه تحمل به شوری اهمیت دارد این است که عوامل مختلفی مانند 

مرحله یع نمک در پروفیل خاک، حاصلخیزی، خاک، موجودات زنده خاک، شرایط فیزیکی خاک، روش تهیه بستر، اقلیم، توز

عالوه بر این عوامل، مراحل مختلف تحمل به شوری گیاهان تاثیر دارد.  رشد گیاه و حتی برخی مواقع نوع رقم بر میزان آستانه

انه زنی بذر، بلوغ و رسیدگی بذر و پیری عکس العمل های مختلفی در پاسخ به شرایط شوری از خود نشان رشد گیاه شامل جو

 میدهند.

مقدار کاهش رشد گیاه تحت شرایط شوری بسته به نوع نمک، غلظت نمک، مرحله فیزیولوژیکی گیاه، مدت زمانی که در 

هم اکنون به  با توجه به اینکه گیاه شمعدانی (.1303کاظمی،معرض شوری قرار مییرد و هم چنین گونه گیاهی متفاوت است)

باشد و تولید آن در کشور رو به افزایش است لذا بررسی مقاومت این گیاه به سطوح عنوان یک گیاه زینتی تجاری مد نظر می
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ر فضای شهری گیاه شمعدانی به عنوان گیاهی مقاوم دشود. مختلف شوری یکی از مهمترین عملیات باغبانی محسوب می

به  کاشته میشود و آبیاری آن با آبهای شور و نامناسب انجام میگردد با توجه به این نکته دانستن میزان تحمل شمعدانی

-و شوری آب در حال افزایش می EC آب زیرزمینی یگر با کاهش میزان سطح سفره هایاز طرف دشوری ضروری می باشد. 

کشاورزی و صنعت تولید گیاهان زینتی در آینده بر روی مقاومت گیاهان مختلف به باشد لذا یکی از مهمترین معضالت در 

به چشم انداز  یباشد. این تحقیق  نگرششوری و شناسایی مکانیسم های افزایش مقاومت به شوری در گیاهان مختلف می

 میباشد.یکی از تحقیقات کاربردی  و آینده

 

 مواد و روش ها

زینتی شمعدانی در گلخانه مرکز آموزش و  ری بر برخی صفات فیزیولوژیکی، گیاهتاثیر شو این آزمایش به منظور بررسی

. سطوح شدبه اجرا  18-11در قالب طرح کامال تصادفی در چهار تکرار در سال  تهران 2مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 

گرم کلرید کلسیم  2/2یک لیتر آب مقطر و گرم کلرید سدیم در  2/2)% 22 های غلظت ،شاهد )بدون تیماردهی(شوری شامل 

واحد آزمایش شامل گلدان  بود.)دسی زیمنس بر متر کلرور سدیم و کلسیم( % 2/1%، 1%، 52%، 2، در یک لیتر آب مقطر(

و  محیط گلخانه در شرایط نور طبیعی در بهار و تابستان قرار گرفته سانتی متر بودند. 12سانتی متر و ارتفاع  16هایی با قطر 

پس از انتقال شمعدانی ها به گلخانه برای اطمینان از رشد  درجه سانتی گراد تنطیم شد. 23±2و در شب  2±26دمای در روز 

در این شرایط به مدت یک هفته نگهداری و با آب مقطر آبیاری شدند، سپس تیمارهای شوری اعمال گردید. قلمه های دو 

ماسه با نمک  خاک برگ، محتوی خاک باغچه، 15ه شده اند را در گلدان های تهی منبع بذریبرگی شمعدانی را که از یک 

دو روز روز اول آبیاری  52و در  روزه بود 08آبیاری  برنامه ( مورد آزمایش گرفته شد.CaCl2( و کلرید کلسیم)NaClطعام)

با آب مقطر یک آبشویی ی شور آبیارهر چهار نوبت  و بعد از (CaCl2 +مقطر  )آب (NaCl +)آب مقطربا آب شور در میان 

برای آزمایش به  گیاه شمعدانیو خاک  ای از نمونههر گلدان در انتهای آبشویی دوم برداشت اول انجام شد و از  انجام شد،

روزه آبیاری که آبیاری شور به صورت یک روز در میان با دو نوبت  32روز آبیاری، دوره  52بعد از آزمایشگاه فرستاده شد. 

هدایت  د و در نهایت تمام گل ها و از هر گلدان نمونه ای از خاک برای آزمایش به آزمایشگاه فرستاده شد.بود، انجام ش آبشویی

داده ها ی بدست آمده خانه با استفاده از کلروفیل متر انجام شد. روزنه ای بوسیله دستگاه پرومتر، اندازه گیری کلروفیل در گل

 انجام شد. Excelو جداول با استفاده از نرم افزار  Sasو  Spss با استفاده از نرم افزار آماری

 

 نتایج و بحث

 تاثیر شوری بر مقدار اسید آمینه پرولین

نشان می دهد با افزایش سطوح  1همانطوری که نمودار مورد استفاده قرار گرفت،  1153در سال  Batesتوسط روش 

در یک نمک گرم  12درصد) 2/1ها افزایش یافته، به طوری که در غلظت کلسیم کلرید بر روی شمعدانی میزان پرولین در برگ

میکرو مول بر گرم رسید، که این افزایش نسبت به  16/65 پرولین به حداکثرمیزان خود یعنی لیترآب مقطر ( کلسیم کلرید،

گرم در لیتر (  18درصد ) 1گرم در لیتر ( و  2/5درصد ) 52/8های ظتلدر غ. برابر می باشد 2شاهد معنی دار بوده و حدود 

 ،در نتیجه با افزایش پی در پی شوری شاهد است.میکرو مول بوده   60/25و  35/52به ترتیب میزان پرولین  ،کلسیم کلرید

بر روی  (NaCl)نشان می دهد با افزایش سطوح سدیم کلرید 1همانطوری که نمودار افزایش میزان پرولین می باشیم.

میزان خود  درصد سدیم کلرید، پرولین به حداکثر 2/1در برگها افزایش یافته، به طوری که در غلظت شمعدانی میزان پرولین 

در نهایت با  برابر می باشد. 2/2میکرو مول بر گرم رسید، که این افزایش نسبت به شاهد معنی دار بوده و حدود  51/60یعنی

با افزایش میزان پرولین مواجه شدیم به  تمام غلظت هانی در افزایش تنش شوری کلسیم کلرید و سدیم کلرید در گیاه شمعدا
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 .معنی دار بوده است% 1در سطح احتمال  نسبت به شاهد CaCl2و   NaClطوری که اختالف میزان پرولین در دو نمک 
  Mattioniت.همانطور که نتایج آزمایش نشان میدهد با افزایش تنش شوری گیاه برای مقابله پرولین بیشتری تولید نموده اس

( با مطالعه اثر تنش آب و شوری بر گندم مشاهده نمودند که در اثر این دو تنش بر میزان اسید های آمینه 1115و همکاران)

 افزوده می شود که افزایش اسید آمینه پرولین از سایر اسید آمینه ها بیشتر بود.

 

 
 میانگین پرولین در سطوح مختلف شوری و زمان -1نمودار 

 

لینپرو  

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **78/68 1996/182 21985/003 تیمار

 **30/36 770/35 770/35 زمان

 **2/648 67/187 739/05 زمان *تیمار

 میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه پرولین -1جدول

  ns%1**معناداری در سطح            %          2*معناداری در سطح 
 معنادار نشدن                       

 

  ABAتاثیر شوری بر آبسزیک اسید

 در شرایط شور سطح هورمون اسید آبسزیک در گیاه افزایش می یابدانجام شد و  (Zhou et al,2003بر اساس روش )

سلول روزنه برگ عمل می نمایند مختل و موجب نشت هورمون عمل ناقلین یون ها را که در سطح غشای  در شرایط شور این

آبسزیک اسید همچنین با افزایش فعالیت  یون پتاسیم به خارج سلول روزنه برگ شده و در نتیجه روزنه ها بسته می شود.

 .(2)ایدآنزیم فسفواینول پیروات کربوکسیالز در برگ میزان جذب دی اکسید کربن را علی رقم بسته شدن روزنه ها زیاد می نم

 51/21% کلسیم کلرید میزان هورمون آبسزیک اسید به حداکثر خود یعنی 2/1نشان می دهد در غلظت  2همانگونه که نمودار 

mmol/g.dw  (2/1و  88/1، 52/8، 2/8 )غلظت هادر تمام . و به طور کلی برابر شده بود 52/2نسبت به شاهد رسید که 

در برگ افزایش بیشتری  آبسزیک اسیدبا افزایش سطوح شوری سدیم کلرید غلظت  بودیم. آبسزیک اسیدشاهد افزایش میزان 

  ABAمیزان غلظت در نهایت با مقایسه دو نمک. برابرشاهد( 3% مشاهده شد )تقریبا NaCl 2/1بیشترین آن در و نشان داد 

ه شد. در این تحقیق با افزایش مشاهد %1ی در سطح اختالف معنی دارافزایش یافت و دارای  % 2/1% و 88/1در غلظت های 

 دارد. ( مطابق 6و گیاهان مرتعی ) (2)بر روی انگور آزمایشات افزایش نشان  داد که با   ABAشوری میزان 
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 در سطوح مختلف شوری و زمان ABAمیانگین  - 2نمودار

 

 آبسزیک اسید

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **129/60 548/88 6037/77 تیمار

 **91/81 388/85 388/85 زمان

 1/30ns 5/50 60/55 زمان *تیمار

 میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه آبسزیک اسید -2جدول 
 

 

 RWCتاثیر شوری بر محتوای نسبی آب برگ یا 

وبت نسبی برگ با افزایش تنش شوری درصد رطاندازه گیری شد،  1102در سال  و همکاران  Adrianoبر اساس روش

% به باال  2/8محتوی آب نسبی برگ غشا از غلظت   CaCl2با افزایش غلظت تنش شوری با نمک (.3)نمودار کاهش نشان داد

% این کاهش دارای اختالف معنی داری با گیاه شاهد می باشد در نهایت نتیجه 52/8کاهش می یابد به طوری که در غلظت 

% با کاهش محتوای آب نسبی برگ غشا  2/1، 1%، % 52/8در غلظت های   CaCl2که با افزایش تنش شوری گیری می شود 

رین میزان خود نسبت به کمت  RWC%  2/1در گیاه شمعدانی روبرو بودیم به طوری که این اختالف معنا دار بود و در غلظت 

مشاهده می شود که با  3با توجه به نتایج آزمایشات بدست آمده و نمودار  رسید. 22/51به  11/01یعنی از  به شاهد رسید،

% که بیشترین  2/1درغلظت  محتوای آب نسبی برگ غشا بودیم.  در گیاه شمعدانی شاهد کاهش NaClافزایش تنش شوری 

آزمایشات انجام شده در گیاه شاهد رسید. طبق  13/01نسبت به  0/60میزان غلظت شوری است به کمترین میزان خود یعنی 

% به باال 52/8در غلظت های  CaCl2و  NaCl هر دو تیمار ءنتیجه گیری می شود که میزان محتوای آب نسبی برگ غشا

با مقایسه نمودار زمان در تاثیر تیمار شوری بر محتوای آب نسبی برگ غشا  دارای اختالف معنا داری با گیاه شاهد می باشد.

 2و  1بیاری با تیمار ها در دو زمان آی با فواصل زمانی مختلف تاثیری بر واکنش گیاه ندارد زیرا مشاهده می شود که آبیار

 مطابقت دارد. (0)و بر روی گیاهان مرتعی (5)روی چغندرقند آزمایشاتبربا  .این آزمایشدارای اختالف معنی داری نیستند
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 ءوح مختلف شوری و زمان در مولفه آب نسبی برگ غشامقایسه میانگین محتوای آب نسبی برگ غشاء در سط -3نمودار

 

آب نسبی 

 برگ غشاء

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **14/38 196/92 2166/159 تیمار

 *4/87 66/75 66/75 زمان

 0/394ns 5/392 59/315 زمان *تیمار

 آب نسبی برگ غشاء روی مولفه میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان -3جدول

 

  bو aتاثیر شوری بر کلروفیل 

آزمایشات نشان می دهد که در تنش شوری انجام شد.  Porra.1989,Zhang,1990اندازه گیری کلروفیل توسط روش 

CaCl2  ش کلرفیل ه% با کا2/1% و 1بر روی گیاه شمعدانی در غلظتa هد شا روبرو شدیم به طوری که این کاهش نسبت به

در می یابیم که در این  5نمودار مشاهده بر روی گیاه شمعدانی و  NaClتنش شوری  بود. %1در سطح دارای اختالف معنا دار

دارای  % این اختالف نسب به شاهد1% و 2/1روبرو شدیم که در غلظت  aبا کاهش کلرفیل  CaCl2تنش نیز همانند تنش 

در گیاه  aنمک باعث کاهش کلروفیل  ورفت ایجاد تنش شوری توسط هر دمیتوان نتیجه گاختالف معنی دار بوده است، 

فعالتر شده و میزان کلروفیل  "کلروفیالز"آنزیم ده دارد در شرایط شور،ینیز عق Drazkiewicz 1115  شمعدانی می شود.

ل در برگ و نیز کاهش با کاهش کلروفی با این توزیع که تجمع پرولین در پهنک برگ گیاه )در معرض تنش( کاهش می یابد.

همانطور که در نمودار مشخص است و آزمایشات نشان  (.Yves gibbon 2000 فعالیت میتوکندری رابطه مستقیم دارد)

ار کلروفیل در کاهشی در مقدچنین  هر چه میزان فواصل آبیاری کم تر شود میزان کلروفیل آب بیشتر کاهش می یابد. داد،

 ( تحت تنش شوری نیز گزارش شده است.18)پنبه  (،1گیاهان سیب زمینی )

 

 
 در سطوح مختلف شوری و زمان aمقایسه میانگین کلروفیل  -5نمودار 

 

کلروف

 aیل 

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **7/99 3/14 34/57 تیمار

 **8/28 3/25 3/25 زمان

 1/28ns 0/504 5/54 زمان *تیمار

 عات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه کلروفیلمیانگین مرب -5جدول 

 

%( نسبت به 2/1% و 52،%1)CaCl2 در مقادیر غلظت های  b مشخص است مقدار کلروفیل 2همان طور که در نمودار 

رسیده  در شاهد 15/5به  12/6 % میباشد که از2/1در b بیشترین کاهش مقدار کلروفیل  .شاهد دارای تفاوت معنادار است

% به باال با کاهش مقدار 52در غلظت CaCl2 نیز همانند NaCl در تنش شوری  برابر شده است. 2/1که حدودا است 
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در هر دو  در شاهد رسید. 12/6از  21/2% به اوج میزان کاهش خود یعنی 2/1رو به رو شدیم تا اینکه در غلظت  bفیل وکلر

 با نگاهی به نمودار زمان نتیجه میگیریم زمان تاثیری در کاهش کلروفیل  .% شاهد بودیم1اختالف معناداری در سطح نمک 

bاعالم کردند که همبستگی معنی داری بین   (1110) همکارانخان و  .( 2و  5)نمودار دارد و این اختالف معنی دار نیستن

و این مقادیر با افزایش شوری در ارقام و کلروفیل کل با عملکرد یونجه در شرایط شور و شاهد وجود دارد  bو aمیزان کلروفیل 

 .یونجه کاهش نشان می دهد

 
 در سطوح مختلف شوری و زمان bمیانگین کلروفیل  -2نمودار 

 

 Bکلروفیل 

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **11/24 3/64 40/03 تیمار

 1/69ns 0/550 0/550 زمان

 0/273 3/001 زمان *تیمار
0/84

3 ns 

 bمیانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه کلروفیل -2نمودار 

 

به نظر میرسد یکی از اثرات مهم شوری روی گیاه پیری برگ می باشد و عامل مهم در این میان کاهش میزان کلروفیل 

 . به وسیله اکسیژن فعال می باشد یکی از مهمترین دالیل کاهش کلروفیل ها، تخریب آنها تحت تنش شوری می باشد.

 

 وزتاثیر شوری بر فروکت 

با توجه به آزمایشات انجام شده و نتایج به دست آمده  .( انجام گردید1125گیری فروکتوز با استفاده از روش اشول ) اندازه

یزان خود یعنی رین م% به کمت2/1کاهش داشتیم که در غلظت شمعدانی در گیاه  CaCl2 با افزایش میزان تنش شوری 

/% افزایش 82تا غلظت  NaCl  در تنش شوری .بودمشاهده  نسبت به شاهد اختالف معنی داریرسید و دارای  62/01

ی در سطح اختالف معنا دار که%( با کاهش فروکتوز مواجه شدیم 2/1% و 1%،52فروکتوز را داشتیم وبا افزایش غلظت شوری )

با توجه  کاهش میزان فروکتوز در گیاه شمعدانی نسبت به گیاه شاهد رو به رو شدیم. هر دو تنش شوری با در. شد مشاهده 1%

به نمودار زمان در می یابیم که آبیاری گیاه شمعدانی با تیمار شوری در فواصل زمانی کم تر باعث افزایش میزان فروکتوز در 

 معنا داری می باشد. دارای اختالف 2و 1این گیاه می شود به طوری که این کاهش در زمان های 
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 میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه فروکتوز - 6نمودار

 

 فروکتوز

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **3/4 1523/81 16762/001 تیمار

 **9/98 4420/03 4420/03 زمان

 0/95ns 423/59 4659/56 زمان *تیمار

 میانگین فروکتوز در سطوح مختلف شوری و زمان - 6جدول

 

 نتیجه گیری

آبسزیک از نتایج فوق میتوان استنباط نمود که با افزایش شوری کلیه شاخص های فیزیولوژیکی گیاه از جمله پرولین، 

 و NaCl نمک هایبا افزایش غلظت محتوای آب نسبی برگ، ، b و  aفروکتوز، کلروفیل اسید در برابر شوری افزایش و 

CaCl2 طبق نتایج به دست آمده گیاه شمعدانی نسبت به شوری تحمل و مقاومت تا  .در مقایسه با شاهد کاهش یافته اند

% به حداقل تحمل خود رسیده است بنابراین میتوان کاهش عملکرد را 2/1را به خوبی نشان داده است، و در غلظت  %1غلظت 

نیز میزان مقاومت از نمک  CaCl2ی نمک ها در داخل گیاه نسبت داد. در نمک به تجمع زیاد یون ها در غلظت های باال

NaCl  معناداری و افزایش کمتر است. در گیاه مورد مطالعه با افزایش سطوح شوری، کلیه شاخص های مورد مطالعه کاهش

اخص رشد رابطه معکوس شوری با ش میتوان گفت در شاخص های اندازه گیری شده که با کاهش روبه رو شدیمیافتند و 

 داشت.
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Effect of salinity stress on physiology properties in pelargonium plants 

 

oojarBbdossi, Masud A, Vahid eikverdiBMarziyeh  
 

Abstract 

Salinity is one of the limited important non-biological tension of the ornamental plants .Salinity of 

water and soil is the growing problem in global which is involving great lands of our country. Salinity 

is effecting on the growing of plants by making influence on physiological activities of the plants. in 

this research in purpose to survey some of the Physiological quality of geranium has been done 

according to the following condition: 3months years old geranium plants from a same seed source 

within 80 days with 2 treatment of NaCl and CaCl2 in 6 level of salt (including numbers: control, 

25%(2/5 gr NaCl per of litter of water and 2/5 gr CaCl2 per of litter of water), 5%, 75%, 1%, 1/5%). in 

plan by random program and four (4) repetition in researching and educational consulting flowers and 

plants Center of 5th Shahrdari region has been done The watering program in the first 45 days with 

two alternative days has been done with salty water and fourth time washing, then in the next 35 days 

the watering has been done in every alternative days and two times washing. All the consideration 

results show that the increasing of salt level will lead to decreasing of relative water content in  leaf 

membrane, Foroktoz , Kolorofil a, kolorofil B and causing the raise of proline clearly which was 

significant at the 1 levels. 
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