
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
  2932شهریور        22 - 22

 
 

191 

 

 بررسی اثرات شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه شمعدانی

 
 3، مسعود مشهدی اکبر بوجار2وحید عبدوسی ،1مرضیه بیک وردی

  گرمساردانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،گروه باغبانی1
 تهران، علوم و تحقیقاتواحد دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه باغبانی 2

 ، تهراندانشگاه تربیت معلم3

m.beikverdi@yahoo.com 

 

 چکیده

ارزیابی تحمل به  شوری خاک از مشکالت در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر میگیرد.

شوری گیاهان زینتی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر شوری ناشی از 

در  99-91در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار در سال  یآزمایش لسیم بر گیاه زینتی شمعدانیککلرید سدیم و  یدکلر

یک  در این تحقیق، گیاهان سه ماهه شمعدانی از اجرا شد.تهران  5گلخانه مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 

% 25غلظت  ،شاهد )بدون تیماردهی(شامل:  ،در شش سطح  CaCl2و  NaClروز با دو تیمار 09تهیه، و به مدت  بذری منبع

)دسی % 5/1%، 1%، 55%، 5کلرید کلسیم در یک لیتر آب مقطر(، گرم  5/2 در یک لیتر آب مقطر و گرم کلرید سدیم 5/2)

هار مرتبه و چ آب شور به صورت دو روز در میان روز اول 55برنامه آبیاری در مدت با زیمنس بر متر کلرور سدیم و کلسیم( 

نتایج حاصل از بررسی ها  در دو مرحله آبشویی صورت گرفت.روز بعد آبیاری یک روز در میان  35و در با آب مقطر آبشویی 

که افزایش سطوح شوری باعث کاهش وزن خشک ساقه، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ ها، طول ساقه و تعداد برگ  داد نشان

 بود.% معنادار 1در سطح  که ،در گیاه شمعدانی شد ها

 

 کلرید سدیم، کلرید کلسیم.آبشویی،  : شوری، شمعدانی،کلمات کلیدی

 

 مقدمه

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

ی در سطح جهان و از جمله ایران (. شوری پس از خشکی مهمترین و رایج ترین تنش های محیط6بیند) کلر  صدمه می

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

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

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

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

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

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

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

هم اکنون  توجه به اینکه گیاه شمعدانیبا  (.1303)کاظمی، ی قرار مییرد و هم چنین گونه گیاهی متفاوت استدر معرض شور

و کاشت آن در فضای شهری مورد  باشد و تولید آن در کشور رو به افزایش استبه عنوان یک گیاه زینتی تجاری مد نظر می

شود. از طرف وری یکی از مهمترین عملیات باغبانی محسوب میلذا بررسی مقاومت این گیاه به سطوح مختلف ش توجه است
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باشد لذا یکی از مهمترین معضالت و شوری آب در حال افزایش می EC آب زیرزمینی یگر با کاهش میزان سطح سفره هاید

سم های در کشاورزی و صنعت تولید گیاهان زینتی در آینده بر روی مقاومت گیاهان مختلف به شوری و شناسایی مکانی

یکی از تحقیقات کاربردی  و به چشم انداز آینده یباشد. این تحقیق  نگرشافزایش مقاومت به شوری در گیاهان مختلف می

 میباشد.

 

 موادو روش ها

ه زینتی شمعدانی در گلخانه مرکز آموزش و ا، گیکیمورفولوژیاین آزمایش به منظور بررسی تاثیر شوری بر برخی صفات 

گیاه  به اجرا درآمد. 99-91در قالب طرح کامال تصادفی در چهار تکرار در سال  تهران 5اه شهرداری منطقه مشاوره گل و گی

% 25غلظت ن تیماردهی(، شاهد )بدو :شاملسطوح شوری، تهیه شد. منبع بذری دو برگی شمعدانی که سه ماهه بودند از یک 

یمنس )دسی ز% 5/1%، 1%، 55%، 5د کلسیم در یک لیتر آب(، کلریگرم  5/2ودر یک لیتر  آب مقطر گرم کلرید سدیم  5/2)

محیط  سانتی متر بودند. 12سانتی متر و ارتفاع  16واحد آزمایش شامل گلدان هایی با قطر بر متر کلرور سدیم و کلسیم(. 

انتی گراد تنطیم درجه س 23±5و در شب  5±26گلخانه در شرایط نور طبیعی در بهار و تابستان قرار گرفته و دمای در روز 

پس از انتقال شمعدانی ها به گلخانه برای اطمینان از رشد در این شرایط به مدت یک هفته نگهداری و با آب مقطر  شد.

که هر کدام جداگانه اندازه ( CaCl2) ( و کلرید کلسیمNaCl) کلرید سدیمتیمارهای شوری گل ها با  آبیاری شدند، سپس

. در ابتدا دوره آبیاری با آب شور در چهار نوبت به صورت دو روز در میان انجام شد بیاری شدندگیری و از قبل آماده بودند آ

هر گلدان در انتهای آبشویی دوم برداشت اول انجام شد و از بعد از اتمام چهار دوره آبیاری یک آبشویی با آب مقطر انجام شد. 

گاه فرستاده شد. سپس آبیاری به صورت یک روز در میان و در دو آزمایش به آزمایشبرای  و گیاه شمعدانیخاک  ای از نمونه

فرستاده شد. داده ها ی بدست برای آزمایش به آزمایشگاه  و خاک گلدان ها  گل ها یان سایراپدر  .نوبت آبشویی انجام شد

 م شد.انجا Excelو جداول با استفاده از نرم افزار  Sasو  Spssآمده با استفاده از نرم افزار آماری 

 

 نتیجه و بحث

 طول ساقه

حاکی از کاهش شدید در طول ساقه شمعدانی بود و در نمک CaCl2  و NaClنتایج آبیاری گیاه شمعدانی با هر دو نمک 

NaCl .در نمک این کاهش بیشتر مشاهده شدCaCl2   سانتی متر و در  26درصد طول ساقه  5/1در بیشترین غلظت یعنی

سانتی متر مشاهده شد.  31سانتی متر رسید، در صورتی که در شاهد طول ساقه 23درصد به  5/1طول ساقه در NaClنمک 

اختالف  %1نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول ساقه تحت تنش شوری نسبت به شاهد در این آزمایش در سطح احتمال 

بر میزان طول ساقه مشاهده می شود که آبیاری با مقایسه نمودار زمان در تاثیر تیمار شوری  (.1)جدول دادمعناداری را نشان 

نتایج حاکی  با فواصل زمانی مختلف )کمتر( تاثیر معناداری بر وزن تر ساقه دارد و هر دو زمان دارای اختالف معناداری هستند.

شده است. رش گزا (15)آویشن (،13)همیشه بهارسطح برگ، ارتفاع بوته در اثر شوری در گیاهان مختلفی مانند  از طول ساقه،

Clی فیزیولوژیکی در محیط ریشه و هم چنین رقابت کاز دالیل کاهش طول ساقه گیاه ایجاد خش
 -و  -

So
توسط  No3با  4

ی شوری با کاهش تقسیم و طویل شدن سلول، نمودند میر محمدی و همکاران بیان .(گزارش شده است2میبدی و قره یاضی)

( بیان نمودند، تغییرات مورفولوژیکی که در پاسخ به 1306و جعفری )تیموری  همچنین. باعث کاهش ارتفاع بوته می گردد

 باشد.های شوری بازداشتن از رشد میترین اثرکند، یکی از معمولیافتد، ظاهرا در گیاهان مختلف فرق میشوری اتفاق می



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
  2932شهریور        22 - 22

 
 

193 

 

 
 .میانگین طول ساقه در سطوح مختلف شوری و زمان - 1نمودار 

 

 طول ساقه

 F میانگین مربعات مجموع مربعات راتمنبع تغی

 **3/66 50/60 556/66 تیمار

 **40/51 558/93 558/93 زمان

 *2/06 28/51 313/69 زمان *تیمار

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

  ns%1سطح %                     **معناداری در 5*معناداری در سطح 
 معنادار نشدن                       

 

 تعداد برگ

% شاهد کاهش 5/1% و1% و55، /%5در غلظت های CaCl2 مشاهده می شود در تنش شوری  2همان طور که در نمودار 

ترین  تعداد برگ ها به کم است،CaCl2 % که بیشترین مقدار شوری 5/1تعداد برگ ها در گیاه بودیم به طوری که در غلظت 

تعداد برگ نیزNaCl  در تنش شوری  رسید و این اختالف معنادار بود. بود، 5/15که  نسبت به گیاه شاهد 5/15 میزان خود

دارای اختالف معناداری عدد مشاهده شد که نسبت به شاهد  11تعداد برگ  % 5/1ها کاهش یافت به طوری که در غلظت 

با مقایسه نمودار زمان  (.2داشت)جدولگیاه بر تعداد برگ در  %1در سطح احتمال  بود. نتایج نشان داد شوری تاثیر معناداری

مشاهده می شود که آبیاری با فواصل زمانی مختلف )کمتر( تاثیر معناداری بر وزن تر ساقه دارد و هر دو زمان دارای اختالف 

با افزایش غلظت نمک ها با کاهش تعداد برگ  در نتیجه با مقایسه نمودار هر دو نمک میتوان نتیجه گرفت معناداری هستند.

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت شوری از طریق کاهش فشار تورژسانس  روبه رو شدیم و این اختالف معنادار بود.

شوری بر روی  سبب کاهش رشد و توسعه سلول ها خصوصا در برگ ها گردیده است و به همین دلیل اولین اثر محسوس

(بیان نمودند 6ماس و گریو) ن به صورت تعداد کمتر برگ ها، اندازه کوچکتر آن ها و ارتفاع کمتر گیاهان مشاهده گردید.گیاها

توان کاهش  می ته و دوره رشد رویشی ساقه را کوتاه مینماید.سکه تنش شوری از تعداد نهایی برگ بر روی ساقه اصلی کا

اصر غذایی و اختالل تغذیه ای ناشی از شوری نسبت داد. بنا به گزارش های رشد و توسعه برگ ها و ساقه را به کمبود عن

  (.2-5میشود) و همیشه بهار در ذرت سبب کاهش ریشه و برگ، تعداد برگ موجود شوری
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 میانگین تعداد برگ در سطوح مختلف شوری و زمان -2نمودار 

 

 تعداد برگ

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **8/40 27/91 307/03 تیمار

5/35 17/77 17/77 زمان
*
 

1/08 3/59 39/50 زمان *تیمار
ns

 

 میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه تعداد برگ -2جدول 

 

 

 وزن تر و خشک ساقه

% بر روی وزن تر و خشک ساقه داشته 1ت معناداری در سطح احتمال وتفا نشان داد که شوری (3نتایج آزمایش )جدول 

با کاهش میزان وزن تر ساقه   CaCl2با افزایش میزان شوری 3است. با توجه به آزمایشات انجام شده و نتایج حاصله از نمودار 

در شاهد  1/31این کاهش از  % با شاهد دارای اختالف معناداری می باشد،5/1% و 1مواجه شدیم و این کاهش تا غلظت های 

با افزایش غلظت شوری نیز با کاهش میزان وزن تر ساقه مواجه  NaClدر تنش شوری  % رسید.5/1در غلظت  95/23ه ب

 53/22به  در شاهد 1/31و از  % دارای اختالف معناداری با شاهد بود،5/9% و 25شدیم که این کاهش به جز در غلظت های 

شمعدانی با افزایش میزان شوری کاهش وزن تر  گیاهی با دو نمک درآبیار مرحله در نتیجه در هر دو % رسید.5/1در غلظت 

با مقایسه نمودار زمان در تاثیر تیمار شوری بر میزان وزن تر ساقه مشاهده می شود که آبیاری با فواصل  ساقه را شاهد بودیم.

 معناداری هستند.مان دارای اختالف وزن تر ساقه دارد و هر دو ز معناداری بر)کمتر( تاثیر  زمانی مختلف

 

 
 میانگین وزن تر ساقه در سطوح مختلف شوری و زمان -3نمودار 

 

% 5/1غلظت  در .با افزایش میزان وزن خشک ساقه رو به رو شدیم تمام غلظت هادیده می شود  5همان طور که در نمودار 

 CaCl2در نمک  معنی دار بود. %1 در سطح در گیاه شاهد رسید که این اختالف 02/2از  23/2به کم ترین حد خود یعنی 
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% با کاهش وزن خشک ساقه مواجه شدیم که این کاهش با شاهد دارای اختالف معنا داری بود. 5/1% و 1نیز در غلطت های

بر  این آزمایش با آزمایش سالمی در گیاه شاهد رسید. 02/2از  39/2% به کم ترین حد خود یعنی 5/1این اختالف در غلظت 

Mgمحیط شور دارای مقدار زیادی از یون های مضر  طیب تطابق داشت.روی سنبل ال
2+ ،Na

+،Cl
So4و   -

میباشد که یا  -2

 ظخود آنها مضرند یا باعث اختالل در متابولیسم عناصر غذایی دیگر میشوند. یکی از شاخص های مهم تحمل به شوری، حف

گیاهان برای ساخت ی( و ساختن مواد آلی انجام میشود. آماس سلولی است و تنظیم اسمزی در اثر جذب نمک )یون های نمک

نبی  (.1) مواد آلی انرژی زیادی صرف میکنند که با صرف انرژی زیاد جهت تنظیم اسمزی، رشد اندام های هوایی کاهش میابد

بر  مول در متر مکعب گزارش کرد که شوری 299، 159، 199، 59، 9زاده با اعمال شوری در بستر کاشت شن و سطوح 

تنش شوری عالوه بر کاهش سطح برگ،  (.5عملکرد)فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی(زیره سبز اثر منفی دارد)عملکرد و اجزاء 

شود که این مطلب دلیلی بر کاهش سطح فتوسنتزکننده و نیز برهم خوردن تعادل  موجب کاهش وزن خشک گیاه می

ان اذعان داشت تنش شوری یک آزمون قابل اعتماد برای ارزیابی تو(. همچنین میMunns, 1988هورمونی درون گیاه است )

با کاهش وزن تر و خشک مواجه عسگری و همکاران هم با آزمایشی بر روی گل همیشه بهار . هاستتحمل بسیاری از گونه

 شدند.

 

 
 میانگین وزن خشک ساقه در سطوح مختلف شوری و زمان -5نمودار 

 

 وزن تر ساقه

 F میانگین مربعات موع مربعاتمج منبع تغیرات

 **3/8 60/02 660/29 تیمار

 **46/46 726/10 726/10 زمان

0/253 3/94 43/40 زمان *تیمار
ns

 

 وزن خشک ساقه

 **3/57 0/520 5/72 تیمار    

 **65/89 9/57 9/57 زمان

0/664 0/97 1/06 زمان *تیمار
 ns

 

 ر های اثر شوری و زمان روی مولفه وزن خشک ساقهمیانگین مربعات مربوط به تیما- 3جدول 

 

 وزن خشک برگ ها

% شاهد کاهش وزن خشک برگ ها بودیم، 55در غلظت  CaCl2مشخص است در تنش شوری  5همانطور که در نمودار 

در غلظت به طوری که اختالف آن با مقدار وزن خشک  برگ ها در گیاه شاهد دارای اختالف معنادار بود، و به همیت ترتیب 

همانطور که . (16/2به  60/2)ا به کمترین میزان کاهش پیدا کردمیزان وزن خشک برگ ه CaCl2% تنش شوری 5/1

در  کاهش پیدا کرد، NaClشود وزن خشک برگ ها با افزایش تنش شوری  مشاهده می 5آزمایشات نشان دادند و در نمودار 
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در نتیجه آزمایش در می یابیم که با افزایش  در گیاه شاهد می رسد. 60/2از  52/2% میزان آن به 5/1باالترین میزان یعنی 

% به باال اختالف 5و در هر دو نمک نیز از غلظت  تنش شوری هر دو نمک، باعث کاهش میزان وزن خشک برگ ها شده است.

ر کاهش میزان وزن خشک آبیاری با فواصل زمانی مختلف تاثیری ب کردیم. هشاهدمنسبت به شاهد را % 1در سطح معناداری 

 برگ ها دارد و این اختالف در دو زمان معنادار است.

 
 برگ ها در سطوح مختلف شوری و زمانمیانگین وزن خشک  - 5نمودار 

 

 وزن خشک برگ ها

 F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغیرات

 **5/43 0/256 2/81 تیمار

 **507/03 23/90 23/90 زمان

0/498 0/023 0/258 رزمان *تیما
ns

 

 میانگین مربعات مربوط به تیمار های اثر شوری و زمان روی مولفه وزن خشک برگ ها -5جدول

 

 نتیجه گیری

وزن خشک و تر ساقه،  ز جملهاگیاه  مورفولوژی از نتایج فوق میتوان استنباط نمود که با افزایش شوری کلیه شاخص های

با اینکه  در مقایسه با شاهد کاهش یافته اند. CaCl2  و NaClگ ها با افزایش غلظت طول ساقه، تعداد برگ و وزن خشک بر

%را به 1روند شاخص ها کاهشی بوده اما طبق نتایج به دست آمده گیاه شمعدانی نسبت به شوری تحمل و مقاومت تا غلظت 

یتوان کاهش عملکرد را به تجمع زیاد بنابراین م % به حداقل تحمل خود رسیده است5/1خوبی نشان داده است، و در غلظت 

 کمتر است. NaClنیز میزان مقاومت از نمک  CaCl2در نمک  .یون ها در غلظت های باالی نمک ها در داخل گیاه نسبت داد

در گیاه مورد مطالعه با افزایش سطوح شوری، کلیه شاخص های مورد مطالعه کاهش معناداری یافتند و به عبارتی شوری با 

 د رابطه معکوس داشت.شاخص رش
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Effect of salinity stress on morphology properties in pelargonium plants 
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Abstracts 

Salinity is one of the limited important non-biological tensions 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 morphological activities of the 

plants.  In this research in purpose to survey some of the morphological 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 NaCl and CaCl2 in 6 level of salinity  including 25%, 5%, 

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

random program and four 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 stem length, 

shoot dry weight, weight dry leaves, shoot fresh weight, dry weight of leaves, the leaves of the 

geranium plants, which was significant at the 1 level. 
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