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 مورفولوژیکی گیاه اشنانایی و یبیوشیمثر تنش شوری بر روی برخی خصوصیات بررسی ا

 
 ، ابوالفضل رنجبرسمیه حیدرنژاد

 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان ،گروه مهندسی علوم بیابان

S. heydarnejad110@yahoo.com 

 

 کیدهچ

يندهاي فیزيولوژي، بیوشیمیائی آخوبی محقق شده که حضور بیش از حد انواع نمك ها در بستر زندگی گیاهان براي فر هب

تغییرات  در اين پژوهش اگر اين تنش محیطی با تنش خشکی همراه باشد.ويژه  هها مضر است ب ن  وژيکی آورفولو پارامترهاي م

مورد بررسی قرار  تحت تنش شوري (.Seidlitzia rosmarinus L) ي اشنان ی گونهمورفولوژيک هاي بیوشیمیايی و ويژگی

شاهد یمارهاي آزمايش عبارت بودند از ت .است. بدين منظور آزمايشی در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار اجرا شد گرفته

قندهاي محلول، مجموع داد که  (. نتايج نشاندرصد )وزن خشك خاک بستر 1و  2/0، 2/0، 72/0شوري  و چهار سطح

پروتئین کل، وزن محتواي  در مقابلداري افزايش يافت.  پرولین با افزايش شوري به طور معنی محتواي اسیدهاي آمینه آزاد و

به طور کلی نتايج  .يافت اهشداري ک ايش شوري به طور معنیبا افز گیاه اشنان جانبیهاي  شاخهتر و خشك، تعداد برگ و 

و بر  کند هاي سازگار کسب می نمك را از طريق سنتز محلولتنش شوري ن است که گیاه اشنان توانايی تحمل به حاکی از آ

 .هاي شور و قلیا را دارد اساس اين نتايج گیاه اشنان توانايی رشد در خاک

 

 ، پرولین، اسیدهاي آمینه، قندهاي محلولاشناني، تنش شور کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ترين عوامل محدود کننده رشد و تولید محصوالت به ويژه در مناطق خشك و نیمه خشك  کی از مهمشوري آب و خاک ي

هاي خاص و  اي، اثر سمی يون گیاهان شامل کاهش تنش اسمزي، عدم تعادل تغذيه . اثرات مخرب شوري بر(77و  11) است

هاي متابولیکی گیاه دارد و نتیجه آن  یاري از جنبه، که اين عوامل اثرات زيادي در بس(11و  2) يا ترکیبی از اين عوامل است

درصد از وسعت  7/12هاي شور بوده و  .کشور ايران داراي مناطق وسیع با خاک(13 و 11) کاهش رشد و عملکرد گیاه است

-و باتالق نمکزارها .(73) هاي کشاورزي تحت تأثیر شوري قرار دارند درصد زمین 22میلیون هکتار ( و  11کل کشور ) تقريباً 

هاي ملی و محل بسیاري  ها سرمايه هاي نمکی معموالً به عنوان اراضی موات در نظر گرفته شده است. با اين حال، اين زيستگاه

و پتانسیل اقتصادي بااليی براي افزايش تولید غذا، فیبر و همچنین براي باال  (12و  73) هاي مقاوم در برابر شوري استازگونه

هاي ي زندگی خود را در خاکاند و چرخهتصادي مورد استفاده دارد، که اين گیاهان به خوبی سازگار شدهبردن محصوالت اق

برخی از . (77) و خشکی دارد (1)ي شورزي است که تحمل باال به شورياشنان يك گونه .(16و  17) کنندشور کامل می

و  11)دهد ي معین( افزايش میافزايش شوري )در يك دامنهمطالعات انجام شده گوياي اين است که اشنان بیومس خود را با 

 رودهاي چیره در مناطق بیابانی به شمار می. به هر حال اشنان به علت مقاومت بااليی که به شوري و خشکی دارد از گونه(16

یاه اشنان انجام گرفته گ مورفولوژيکیخصوصیات بیوشیمیايی لذا مطالعه حاضر به منظور درک میزان اثرات تنش شوري بر .(7)

 است.
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 ها مواد و روش

گیاه اشنان،  بیوشیمیايی و همچنین مورفولوژيکیبرخی از خصوصیات  رات تنش شوري بر رويبه منظور بررسی اث

ي منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان واقع در شهرستان آران و بیدگل  ي تحقیقاتی دانشکده آزمايشی در محیط گلخانه

، 72/0سطح شوري شامل:لب طرح کامالً تصادفی باپنج تکرار اجرا گرديد. تیمارهاي آزمايش عبارت بود از کنترل و چهار در قا

هاي واقع  (. نمك مورد استفاده براي اعمال تیمارها، براساس ترکیب طبیعی نمكبستردرصد )وزن خاک خشك  1، 2/0، 2/0

آوري شده از کوير مرنجاب( با  )جمعNaCl ،CaCl2 ،MgCl2هاي ی ازنمكدر رويشگاه اصلی گیاه اشنان، و بر اساس ترکیب

بذر اشنان نیز از رويشگاه طبیعی اين گیاه شد، پس از سبز شدن درصد تهیه شد.  7.11و  70.17، 22.22هاي به ترتیب  نسبت

پس از اتمام ها اعمال گرديد.  سانتیمتر تیمارهاي شوري براساس وزن خشك خاک گلدان 70ها به  بذرها و رسیدن ارتفاع نهال

به منظور اثرات تنش  شد. به آزمايشگاه منتقل، ها به منظور بررسی تغییرات گیاه در اثر اعمال تیمارها ، نهالمدت تیماردهی

شوري بر روي برخی از خصوصیات مورفورلوژيکی گیاه اشنان در شرايط رويشگاه و مقايسه آن با شرايط گلخانه، از رويشگاه 

و  1لوري اندازه گیري محتواي پروتئین با استفاده از روشهاي گیاهی در چهار نقطه و با پنج تکرار برداشت شد،  اب نمونهمرنج

. مجموع قندهاي (10) مورد استفاده قرار گرفت7گیلمور روش ،گیري محتواي پرولین . براي اندازه(71) انجام شدهمکاران 

. (72) تعیین شد 3مور و استین و اسیدهاي آمینه آزاد نیز از روش  (71) گیري شد زهاندا 1نیلسون محلول با استفاده از روش 

گیري وزن خشك هر  براي اندازه. هاي فرعی نیز اندازه گیري شد هاي کمی مانند وزن تر و خشك، تعداد برگ و شاخه ويژگی

گراد قرار داده شد.  درجه سانتی 10ن در دماي ساعت در آو 73ها داخل پاکتی جداگانه قرار داده شد و به مدت  کدام از نمونه

تجزيه و  ها تعیین شد. هاي خشك شده با ترازوي ديجیتال با دقت يك صدم گرم توزين شده، وزن خشك نمونه سپس نمونه

از اکسل و رسم نمودارها با استفاده  ها با آزمون دانکن ، مقايسه میانگینانجام شد 11نسخه  SPSSها با نرم افزار  تحلیل داده

 صورت گرفت. 

 

 نتایج

 تأثیر تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی 

داري مواجهه شده است)  نتايج تجزيه واريانس نشان داد که مجموع قندهاي محلول با افزايش شوري با تغییر معنی

02/0p<)داري افزايش نشان  ق نتايج آزمون دانکن مجموع قندهاي محلول با افزايش شوري به طور معنی، به طوري که بر طب

داري نشان داده است و تا باالترين سطح شوري ادامه  درصد افزايش معنی 2/0افزايش قند محلول از سطح شوري داده است. 

توان نتیجه  از مشاهده نتايج تجزيه واريانس می داري مشاهده نشد. درصد تفاوت معنی 1و  2/0يافته است ولی بین تیمارشوري 

ها  (. نتايج مقايسه میانگین>02/0pداري وجود دارد)  اي آمینه آزاد و سطوح مختلف شوري ارتباط معنیگرفت که بین اسیده

داري يافته است. اثر سطوح  نیز مؤيد اين مطلب بوده به طوري که با افزايش سطوح شوري، اسیدهاي آمینه آزاد افزايش معنی

داري کرده و  درصد( شروع به افزايش معنی 2/0ح متوسط شوري )دار نشده است ولی از سطو پايین شوري بر اين ويژگی معنی

مشاهده نتايج تجزيه واريانس حاکی از ارتباط معنادار محتواي پروتئین و تیمارهاي  درصد ادامه داشته است. 1تا سطح شوري 

ی داري کاهش ها مشخص شد محتواي پروتئین با افزايش شوري به طور معن (. در مقايسه میانگین>02/0pشوري است) 

درصد( تحت تأثیر قرار گرفت و تا باالترين سطح شوري به تدريج کاهش  72/0يافت. اين ويژگی در سطوح پايین شوري )

                                                           
1Lowry 
2
Gilmour 

3Nelson 
4
Moore and Stein 
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معنی دار پیدا کرد. بیشترين محتواي پروتئین به ترتیب در تیمار شاهد و کمترين مقدار اين ويژگی در باالترين سطح 

(. >02/0pدار شوري و محتواي پرولین نیز از ديگر نتايج مطالعه حاضر بود)  اط معنیارتب درصد( مشاهده شد. 1شوري)تیمار 

دار محتواي پرولین درگیاه  ها نشان داد که اعمال تیمارهاي مختلف شوري باعث افزايش معنی به طوري که مقايسه میانگین

درصد(  2/0ست و از سطوح متوسط شوري )داري بر محتواي پرولین نداشته ا اشنان شده است. سطوح پايین شوري اثر معنی

 درصد ادامه داشته است. 1داري کرده و تا سطح شوري  شروع به افزايش معنی

 

 
 ج(محتواي پرولین ،ب(اسیدهاي آمینه ،الف(قندهاي محلول :پارامترهاي بیوشیمیايی گیاه اشنان شوري برسطوح مختلف اثر :1شکل 

 ف معنی داري ندارند.. حروف مشترک اختالد( محتواي پروتئین و
 

 تاثیر تنش شوري بر خصوصیات مورفولوژيکی و مقايسه آن با شرايط رويشگاه طبیعی

داري در وزن تر و خشك برگیاه اشنان شد)  نتايج تجزيه واريانس نشان داد که، افزايش شوري سبب کاهش معنی

02/0p<درصد به طور  2/0تر برگ از تیمار شوري  ها حاکی از آن است که وزن ي میانگین (. نتايج حاصل از مقايسه

 72/0درصد ادامه دارد همچنین وزن خشك برگ از سطح شوري  1داري تحت تأثیر قرار گرفته است و تا سطح شوري  معنی

نتايج به دست آمده نشان داد که در اثر شوري تعداد . داري کاهش يافت ) شکل(درصد به طور معنی 1درصد تا سطح شوري 

ها مشخص شد که تعداد برگ در  داري مواجهه شده است)جدول (. با توجه به نتايج مقايسه میانگین ا تغییر معنیها ب برگ

داري کاهش يافته  درصد ( تحت تأثیر قرار گرفته و تا باالترين سطح شوري به طور معنی 2/0سطوح متوسط شوري ) سطح 

ري کاهش يافته است. به طوري که طبق نتايج آزمون دانکن بیشترين ها در شرايط رويشگاه نیز با افزايش شو است. تعداد برگ

نتايج تجزيه واريانس  براساسدرصد مشاهده شد.  2درصد و کمترين تعداد آن در سطح شوري  7تعداد برگ در سطح شوري 

دانکن نیز حاکی از  (. نتايج آزمون 7-3داري تحت تأثیر شوري قرار گرفته است) جدول  هاي جانبی به طور معنی تعداد شاخه

داري کاهش يافته است. به طوري که تأثیر شوري بر تعداد  رشدي با افزايش سطوح شوري به طور معنی  آن بود که اين ويژگی

درصد مشاهده شده است. مشابه شرايط گلخانه  1درصد ظاهر شده و اين تأثیر تا تیمار  72/0هاي جانبی از سطح شوري  شاخه
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داري  هاي جانبی مشاهده شد. تفاوت معنی داري در تعداد شاخه ت شده از رويشگاه طبیعی کاهش معنیهاي برداش در نمونه

 درصد يافت نشد. 2و  3بین شوري 

 
حروف مشترک اختالف  )ب(. رويشگاه طبیعیو  الف() تحت شرابط گلخانه اشنان گیاه تر و خشك توده وزن تغییرات مقايسه :7شکل 

 داري ندارند معنی

 

 
. حروف مشترک اختالف (د - ( و رويشگاه طبیعی )بج - )الفمقايسه اثر شوري بر تعداد برگ و شاخه تحت شرايط گلخانه : 1ل شک

 معنی داري ندارند

 

 حث ب

افزايش يافت. نتايج مشابهی از افزايش  و پرولین تحقیق نشان داد که با افزايش شوري، مجموع قندهاي محلول نتايج 

رادي و همکاران احمد ،Atriplex halimusمورد در( 1111و همکاران ) 2جیبا توسطفزايش شوري قندهاي محلول با ا

و تغییرات  (2)قندهاي محلول نقش مهمی در تنظیم اسمزي سلول دارند .(1و  7) گزارش شده استدر مورد گندم  (7011)

، انتقال مواد فتوسنتزي و تنفس در ارتباط هاي فیزيولوژيکی مانند فتوسنتز غلظت اين ترکیبات به طور مستقیم به واکنش

                                                           
5
Bajii 
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 (1112و همکاران ) 6گیچاردهاي  که با يافتهداري افزايش يافت  محتواي پرولین به طور معنیدر اين آزمايش  (72)هستند

ر هاي سازگا تجمع محلول.(1و  1) . پرولین به عنوان يك ترکیب سازگار در ايجاد تحمل به شوري نقش دارد(13)مطابقت دارد

شود و براي محافظت گیاهان در  گیرند انجام می شوري قرار می  از قبیل پرولین و قندها در گیاهان هنگامی که در مقابل تنش

اي براي تنظیم اسمزي  پرولین يك مولکول آلی غالب است که به عنوان واسطه.(16) شوند ها ظاهر می ها اين محلول برابر تنش

هاي مربوط به تنش اسمزي عمل  ه ساختارهاي زير سلولی، مخزن انرژي و حتی سیگنالدر شرايط تنش شوري، تثبیت کنند

تواند به عنوان يك  کند و می میکند. عالوه بر تنظیم اسمزي سلول، از پروتئین ها در مقابل از دست دادن آب محافظت می

در برابر آسیب هاي تنش و تنظیم  نقش پرولین شامل حفاظت از پروتئین .(17) آنزيم تنظیمی تحت شرايط تنش عمل کند

هاي بن  افزايش پرولین و قندهاي محلول در مطالعه حاضر با يافته (70) هاي محافظت کننده در برابر تنش است پروتئین

به تدريج با افزايش شوري کاهش يافت. اين کاهش در  محتواي پروتئین کل برگ. (3) ( براي بنه مطابقت دارد7017حسنی)

شوري در اکثر موارد باعث کاهش  ین ممکن است به دلیل افزايش فعالیت اسید و پروتئاز قلیايی مشاهده شود.محتواي پروتئ

افزايش اسیدهاي آمینه به عنوان  (11و  1) شود سنتز پروتئین و همچنین افزايش فعالیت آنزيم هیدرولیز پروتئین می

. بنابراين تیمار شوري در گیاه اشنان نشان داد که افزايش اسیدهاي آمینه به همراه (10) اي از تنش شوري مشاهده شد نتیجه

تنش است. تنظیم اسمزي، حفاظت از توانمندي گیاه به تنظیم اسمزي تحت شرايط نشان دهنده کاهش محتواي پروتئین، 

هاي آزاد از جمله وظايف تجمع  الزدايی از سلول و مهار راديک سازي نیتروژن، سم هاي سلولی، فرم ذخیره ماکرومولکول

با است. در اين پژوهش کاهش محتواي پروتئین و افزايش تجمع اسیدهاي آمینه آزاد  و ساير متابولیت ها اسیدهاي آمینه آزاد

 Bruguieraدر پارديا  ودر زعفران 1متیوکومار( در ترپچه، 1111)2کندي که با نتايج افزايش شوري مشاهده گرديد

parviflora دهد و در شوري میزان انرژي الزم براي حفظ شرايط طبیعی سلول را افزايش می .(11و 71و  12) طابقت داردم

-تر بوده و برگماند. بنابراين گیاهان در شرايط شور به طور عام ضعیفنتیجه مقدار انرژي کمتري براي نیازهاي رشد باقی می

شود. از جمله اين ها میسبب تغییرات ساختمانی ويژه در گونه شوري تري نسبت به گیاهان معمولی دارند.هاي کوچك

هاي کمتر در واحد سطح برگ، کوتیکول ها، استماتي کوچکتر برگتوان به تعداد کمتر و اندازهتغییرات ساختمانی را می

در حقیقت  کرد.ي بافت آوندي و چوبی شدن زودرس ريشه اشاره ها، کاهش تفکیك و توسعهتر و سطوح واکسی برگضخیم

هاي مسن و پايینی گیاه در اثر شوري ناشی شده است. ها از مرگ و ريزش برگقسمتی از کاهش مشاهده شده در تعداد برگ

، بنابراين (13) دهدگیاه آب کمتري را از طريق تعرق از دست می يهاي برگبديهی است که با کاهش سطح، تعداد و اندازه

 .هاي دفاعی گیاه اشنان براي تحمل شوري در نظر گرفتبتوان به عنوان يکی از مکانیسم محدود شدن سطح برگ را شايد

( 7011) دادخواه، Ziziphus spina-christi( در 7001و همکاران ) سهیلها در شرايط شوري که توسط کاهش تعداد برگ

به طور خالصه نتايج حاکی از آن  .( 6و  11) دهندگزارش شده است، نتايج اين تحقیق را مورد تأيید قرار می چغندر قنددر 

هاي مورفولوژيکی قادر  ها و ترکیبات سازگار و همچنین تغییر ويژگی است که گیاه اشنان در مواجهه با شوري با سنتز محلول

اد هاي شور و قلیا پیشنه هاي مناسب در جهت اصالح خاک است تنش شوري را تحمل کند بنابراين اين گیاه به عنوان گونه

  شود. می
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Effect of salt stress on some biochemical and morphological characteristics in saltwort plants 

(Seidlitzia rosmarinus L.) 

 

S. Heydarnezhad, A. Ranjbarfordoei
 
 

 
Abstract 

Well-established there is too much salt in the life of plants is harmful to the physiological 

processes, biochemical and morphological parameters, especially if the environmental stresses 

associated with drought. In this study, the effect of salt stress on biochemical and morphological 

characteristics of (Seidlitzia rosmarinus L.) were investigated. Experiment was carried out in 

completely random design (CRD) with 5 replicates. Treatments were composed of: control, 0.25, 0.5, 

0.75 and 1% (of dry soil bed’s weight). Results indicated that total soluble sugars, free amino acids 

and proline content increased with increasing salinity. Contrast, total protein content, dry weight, 

number of leaves and plant tributaries saltwort significantly decreased with increasing salinity. 

Overall results suggest that (Seidlitzia  rosmarinus L.) salt tolerant through the synthesis of 

compatible solutions. Based on these results, (Seidlitzia rosmarinus L.) can grow in saline and 

alkaline soils. 
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