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  وتیور  و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه رشد بر سدیم کلرید از ناشی شوري تنش اثر
  ايدر شرایط گلخانه Chrysopogon zizanioides  گراس

  

  2، داوود اخضري 3، بهروز محمد پرست2از عطائیان، بهن*1طیبه ملکی
  ، مالیرارشد مرتعداري، گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیر کارشناسی1

  ، مالیراستادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیر2
 ، مالیردانشگاه مالیرشناسی، دانشکده علوم پایه،  استادیار گروه زیست3

  12/02/1396؛ تاریخ پذیرش: 21/12/1394تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
 هـاي گیـاهی   ونهگ. استمحیط زیستی جدي یکی از معضالت ایران  یمرتعي ها اکوسیستم شوري خاك در

ـ   هاي مناسب جهت اصالح مراتع شـور بـه   تواند یکی از گزینه دلیل تحمل شوري می وتیور گراس به  د.شـمار آی
این . است در پاسخ به تنش شوريوتیور گراس کاتاالز و ترکیبات فنل آنزیم با هدف بررسی رشد،  حاضر مطالعه

و سه تکرار در گلخانه انجام ) ds m-1 44، 32، 16، 8، 4، 0سطح شوري ( 6مطالعه در قالب طرح کامال تصادفی با 
، ولـی  )≤05/0pبرگ و ریشه معنی دار نبود ( شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تنش شوري برطول متوسط

محتواي آنزیم کاتـاالز و فنـل تحـت    تغییرات داشتند.  )≥05/0pدار افزایشی ( رات معنیوزن برگ و ریشه تغیی
 32تغییرات آنزیم کاتاالز در برگ تا سـطح شـوري    ).≥05/0p( تنش شوري در برگ و ریشه گیاه معنی دار بود

 دسی زیمنس بر متر کـاهش یافـت.   44ک روند افزایشی بود که در سطح شوري دسی زیمنس بر متر بیانگر ی
دسی زیمنس بـر  (صفر  یک روند کاهشی معنی دار نسبت به سطح شاهد فعالیت آنزیم کاتاالز در ریشه بیانگر

تغییرات معنی دار افزایشی و کاهشی نسبت بـه  . در ضمن در محتواي فنل کل برگ و ریشه )≥05/0pمتر) بود (
گیـاه وتیـور   و سـریع  کلی، نتایج پژوهش حاضر بیانگر سازگاري اولیه طور به ).≥05/0p(ش شوري نشان داد تن

عنوان  بود. به همین جهت بهاي  در شرایط گلخانهدسی زیمنس بر متر  32گراس نسبت به تنش شوري تا سطح 
 گردد.متر پیشنهاد می دسی زیمنس بر 32هاي اصالحی مراتع شور در سطوح اي مقاوم براي پروژه گونه

  
 ، وتیور گراسشور يها خاكاصالح مراتع، : هاي کلیدي واژه

                                                             
  tayebe.maleki313@gmail.com  سئول:نویسنده م*
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  مقدمه
در مناطق  غیر زنده گیاهان و تنشی ي رشدکننده ترین عامل محدودعمده شوري خاك یکی از

 7که حدود  طوري به )Mane, 2013؛ 1392 ،پور عباسو  موسوي پورناکی( خشک و نیمه خشک است
شور ایران با درجات میلیون هکتار اراضی ک 35بیش از و  )1394(مسعودي، اي جهان هدرصد زمین

هاي سرد تا گرم کشور که در اقلیم )1387هادي و همکاران، (ثیر شوري قرار دارد مختلفی تحت تا
ترین ترین و محلولفراوان )NaCl( از آنجا که کلرید سدیم). 1391(برزویی و همکاران، اند پخش شده

تعادل از بین رفتن  ،تنش اسمزي سببدر خاك  آنوجود و  )Munns et al., 2008( موجود است نمک
 عملکردکاهش  و )1390همکاران، و خاکساران( رشد براي هاییمحدودیتایجاد  )Munns, 2003( یونی
 تعدیل نظیر هاییتمام گیاهان سازوکار جاي تعجب نیست کهپس  ).1384 جعفري،(گردد می گیاه
 بکار آن به منظور کنترل انباشت را یونی سمیت آثار کاهش و سلول یونی تعادل حفظ اسمزي، تنش

اشرف و  )Yusef-Zadeh, 2013 & Karimi( زاده کریمی و یوسف ).Munns, 2008 & Testerگیرند (می
تنش تحت  گیاهانوزن طول و  معنی دار افزایش به یهایپژوهشدر  )Ashraf et al., 2004( و همکاران

 تحمل به در کلیدي نقش اکسیدانی آنتی هايآنزیم گیاهی، هاياز گونه تعدادي درشوري اشاره نمودند. 
 شامل که موثري دفاعی سیستم از اکسیدانی با تنش مقابله براي گیاهان. کنندمی ایفا محیطی هايتنش

 از دیگري تعداد وفنلی   باتدسموتاز، ترکی سوپراکسید پراکسیداز، کاتاالز، هاي فعالیت آنزیم افزایش
 يهاآنزیمفعالیت  افزایش). McKersie, 1993 & Walkerکنند ( استفاده می است، اکسیدانی آنتی مواد
 تنش در فعالهاي ه اکسیژنحمل برابر در مقابله کننده واحدهاي ترینسریع عنوان به اکسیدان آنتی

 هابیومولکول این غلظت). Das, 2005 & Parida( است شده گزارش متعددي توسط محققان شوري
کنند  می گیاه تعدیل در را تنش به پاسخ يها هزینه و یافته افزایش سرعت تنش به با گیاه مواجهه از سپ
)Iqbal, 2007 & Ashraf.(  هاي مرتعی اصالح و احیاء اکوسیستمپس با توجه به این مشکالت جهت

ي کشت و تکثیر این گیاهان جهت معرفی در مراتع هاهاي مناسب، آگاهی از روششور شناخت گونه
هاي اصالح ویژه در مراحل ابتدایی رشد در موفقیت پروژه ها به چنین مطالعه نحوه استقرار آنشور و هم

  گذار است.و احیاء مراتع بسیار تاثیر
 Chrysopogon zizanioidesنام علمی که امروزه به گراسروتیو، گونه مرتعی 1980از اواخر دهه 

شناخته شد و جهت اصالح و احیاء مراتع و اراضی شور توسط بانک جهانی معرفی گردید (شوشتریان و 
) و قبیله Poaceae( و برافراشته متعلق به خانواده گندمیان دائمی تیور گیاهیو ).1390، تهرانی فر

Andropogoneae  30تر و به گستردگی مسانتی 200تا  150با ارتفاع  ،)1390، فر تهرانی(شوشتریان و 
متر در خاك  2-4هاي افشان، بسیار منشعب و حجیم بوده و تا عمق ریشهاست که داراي  مترسانتی

یی آب و هواهر شرایط اقلیمی و وتیور با گیاه  ).1389بندري قوچانی و همکاران، شاه( کنند نفوذ می
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هاي دراز مدت، خشکسالی، شدید نـسبت به تغییرات اقلیمی آنو دامنه تحــمل  دهد خود را وفق می
). 1390و همکاران،  پور جاللیمحیطی شامل دما و شوري باال است (هاي سیل، شرایط ماندابی و تنش

تحقیقات انجام شده در بررسی مقاومت این گونه گیاهی نسبت به تنش شوري بیانگر عملکرد مناسب 
) EC(الکتریکی  ي شور با هدایتها در خاكطور مثال گیاه وتیور  هاي شور است. به این گونه در خاك

در ). 1391 دهقانی بیدگلی، زیمنس بر متر رشد مناسبی داشته است (اخضري و دسی 20تا  4بین 
گزارش شده است (شوشتریان و  دسی زیمنس برمتر 8برخی مطالعات تحمل این گیاه به شوري معادل 

اراضی و مراتع تخریب شده و شور نقشی کلیدي تواند در احیاء  ). به همین دلیل می1390، تهرانی فر
گیاه وتیور در مطالعات متعددي در سراسر دنیا کاشت و استقرار  ).1392ایفا کند (محمدي و همکاران، 

که متاسفانه در کشور ما مطالعات انجام شده جهت بررسی  اند شور را موفقیت آمیز گزارش نموده اراضی
نه گیاهی محدود بوده و عمده مطالعات بر کارایی این گیاه در گیاه اثرات تنش شوري بر عملکرد این گو

مطالعات پایه در زمینه عملکرد این گونه  ست کها پاالیی اراضی آلوده تمرکز یافته است. و این در حالی
ي ها گیاهی در اراضی شور پیش نیاز هر گونه تصمیم مدیریتی صحیح در زمینه اصالح اکوسیستم

این  بیوشیمیایی به همین دلیل، مطالعه رفتارهاي مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مرتعی و شور است.
در ي اصالحی مراتع می باشد. ها گیاه تحت تنش شوري امري ضروري در استفاده از این گیاه در پروژه

 ریشه گیاه وتیوربرگ و صفات فیزیولوژیکی  و بر رشدبه بررسی تاثیر تنش شوري  حاضر مطالعه
)Chrysopogon zizanioides L.(، )ریشه) پرداخته برگ و و وزن  متوسط فنل کل، طول ،آنزیم کاتاالز

  شد. 
  

  هامواد و روش
گیـاه   یفیزیولـوژیک  خصوصـیات  رشد و صفات برخی شوري بر بررسی اثر تنش هدف پژوهش با این

فنل کل برگ و  طول متوسط، آنزیم کاتاالز ووزن، شامل  ).Chrysopogon zizanioides L(گراس روتیو
سطح مختلف شوري با هدایت با سه تکرار و شش  . پژوهش در قالب طرح کامال تصادفیریشه انجام شد

، 48/20، 24/10، 12/5، 56/2( دسی زیمنس بر متـر  44و  32، 16، 8، 4) صفر (شاهد)، ECالکتریکی (
مالیر در سال  دانشگاه یقاتیدر گلخانه تحق )et al Kachout 2009 ,.بر لیتر) ( کلرید سدیم گرم 16/28

در طـول فصـل    تیمار مـورد نظـر  آب شور در سی سی  250ابتدا به هر گلدان  انجام شد. 1394-1392
بار تا دهـه  هر چهار روز یکمورد نظر  هايا آب شور در تیمارنیز بهاي بعدي آبیاريداده شد.  رشد گیاه

هـاي نمـک بـه    افـزایش غلظـت  ابتـدا  سـمزي،  جلوگیري از شوك ابراي  .دي) انجام شد 3اول دي ماه (
و آخـرین مرحلـه اعمـال شـوري     صـورت گرفـت. پـس از طـی      (نصف تیمار مورد نظر) صورت تدریجی
مختلـف رشـد، خصوصـیات     اثـر تـنش شـوري بـر صـفات      در آزمایشـگاه ي گیـاهی،  هـا  برداشت نمونـه 
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جـراي آزمـایش، بافـت خـاك     الزم به ذکر است که قبـل از ا  گیاه مورد بررسی قرار گرفت.فیزیولوژیکی 
)Gee & Bauder,1986(،PH   وEC )FAO,1999 ( ) نیتروژن، کلر، کلسیم و کلسیم+ منیـزیمWaling 

et al.,1989 .ترکیب خـاك،   با ماسه زهکشی و هر گلدان ابتدا همچنین) خاك مورد آزمایش قرار گرفت
تـا اگـر آبـی از     ي زیر گلـدانی بودنـد  نیز دارا ها (همه گلدان به آن اضافه شد) 1:1:3ماسه و کود دامی (

خصوصـیات فیزیکـی و    يتجزیـه  نتـایج  )1. جـدول ( )ها خارج شود دوباره به آن برگردانده شـود گلدان
  دهد.می را نشان نظر مورد هايتیمار کاشت گیاه در از قبل هان گلدا خاك شیمیایی

  
  کاشت گیاه زا قبل هاگلدان خاك کوددار شیمیایی و فیزیکی خصوصیات - 1جدول 

اك
ت خ

 EC باف
(dS m-1) PH  سیلت 

(%)  
 رس
(%) 

 شن
(%) 

 نیتروژن
(%)  

  کلر
(ppm)  

  کلسیم
(ppm)  

  کلسیم+
  منیزیم
(ppm)  

 - لومی
  4/14  6/13  7/9  98/23  54  12  34  64/7  255/0  شنی

 

  
  ).Chrysopogon zizanioides L( وتیورهاي گیاهی پایهنحوه کاشت  - 1شکل 

  
  بارتند از:ي انجام شده عها سنجش

استفاده  )1386( از روش گلرنگ و همکاران گیاه ریشه متوسط برگ و و وزن ) جهت سنجش طول1
در هاي باال و پایین برگ گیاه ارتفاع عمومی یعنی حد فاصل قسمت . جهت سنجش طول متوسط،شد

  شد. نیز سنجیده ها نظر گرفته شد، سپس وزن تر آن
که  استفاده گردید )Aebi,1974( ابی برگ و ریشه گیاه از روش کاتاالز جش میزان آنزیمبراي سن )2

نانومتر با  240جذب این فاکتور در طول موج  ها ابتدا بافر استخراج تهیه شد، سپس بعد از تهیه عصاره
) خوانده Hitachi U- 2800(ساخت ژاپن،  )spectrophotometry( استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

  شد.
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استفاده شده  )Mole & Waterman,1994(مول و واترمن  ریشه از روشبرگ و فنل ) براي سنجش 3
جذب این فاکتور در طول  ها تهیه شد، سپس بعد از تهیه عصاره Folin-Dennisکه ابتدا معرف  است.
  ) خوانده شد.Hitachi U- 2800(ساخت ژاپن،  نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر 765موج 

ها جهت تعیین اثر معنی دار سطوح مختلف ها، تجزیه و تحلیل آماري دادهآوري داده معپس از ج
و  ANOVAهاي آنالیز واریانس هاي مورد مطالعه صورت گرفت. بدین منظور از روششوري بر پارامتر

در نظر  05/0) استفاده شد. سطح معنی داري معادل Duncanاي دانکن (مقایسه میانگین چند دامنه
ي مورد نیاز که نرمالیتی و ها ها، پیش فرضذکر است قبل از انجام آنالیزه ). الزم ب≥05/0pفته شد (گر

مورد بررسی قرار  Leveneو  Shapiro-Wilkهاي ترتیب با استفاده از روش بودند به ها همگنی واریانس
  انجام شد.  SAS v.9.1افزار  هاي آماري در نرمگرفتند. کلیه تجزیه و تحلیل

  
  بحث و نتایج

  Chrysopogon zizanioidesگونه گیاهیهاي مورفولوژیکی اثر تنش شوري بر برخی از فاکتور
با توجه با :  Chrysopogon zizanioidesطول متوسط ساقه در گونه گیاهی اثر تنش شوري بر

 ه استشتول متوسط ساقه تفاوت معنی داري نسبت به تنش شوري نداتوان بیان نمود که طمی هایافته
)05/0p> ترین (اي دانکن بیش). در نتایج حاصل از آزمون چند دامنه2) (جدولcm7/28ترین ) و کم
)cm5/23 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد  44و  16) مقدار طول متوسط ساقه در سطوح شوري

ل ساقه هرچند که این تغییرات از لحاظ آماري معنی داري نبود. به طور متوسط تعییرات حداکثر طو
متر بود که پراکندگی یکنواختی در سطوح مختلف شوري قابل مشاهده بود سانتی 28تا  25حدود 

در تحقیق  Chrysopogon zizanioidesمتوسط ساقه گیاه برخالف روند کاهشی طول  ).2دول (ج
د گونه افزایشی دیده شد به عنوان مثال، افزایش رشي گیاهی دیگر روند ها حاضر، در بسیاري از گونه

) تحت تنش شوري در مطالعات متفاوتی گزارش شده bigelovii Salicorniaگیاهی سالیکورنیا پرسیکا (
 طول متوسط ساقه گیاه وتیور )Mane et al., 2011( مان و همکاراندر مطالعه ). 1392است (درویشی، 

بود. افزایش طول درصد افزایش نسبت به شاهد همراه  8/24میلی موالر با  50در سطح شوري  گراس
ها در محلول خاك باشد که منجر به تحریک رشد ساقه می تواند ناشی از غلظت مناسب برخی نمک

ي باال در گیاه موجب سمیت شده و کاهش رشد را به همراه دارد که ها گردد. به عبارتی غلظت گیاه می
توجه به شرایط محیطی و  کند. حد آستانه شوري بااین حد آستانه تحمل گیاه به شوري را مشخص می

 Chenopodiumسلمه تره (لوفیت تیره اسفناجیان مانند سودا، ها نوع گونه گیاهی متفاوت است. گیاهان

Album(  ها در موالر نشان دادند و رشد آن میلی 300تا  100و سالیکورنیا حداکثر رشد را در شوري
ها نیز حساسیت به در خانواده گرامینه. )Amor et al., 2005هاي باالتر به شدت کاهش یافت (غلظت
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بررسی قرار گرفت که با افزایش شوري از  مورد ).Hordeum vulgare L(ها مانند جو شوري برخی گونه
 Movafeghمیلی موالر کاهش یافت ( 250میلی موالر، طول ساقه در سه رقم جو در سطح  250به  50

et al., 2012ي تنظیم اسمزي ها ظیم اسمزي نیاز دارند و یکی از راه). گیاهان براي تحمل شوري به تن
ها است. ساخت این مواد براي گیاهان با ساخت مواد آلی مانند سوربیتول، پرولین و گالیسین در بافت

انرژي مصرفی براي تنظیم اسمزي باعث کاهش رشد اندام  و به همین سبب صرف انرژي همراه است
به رغم مطالعات ذکر شده اثرات تنش شوري بر گیاه  ).penalas et al., 1997(گردد هوایی در گیاه می

گیاه آگاستین  روي )،1389خرسندي و همکاران (وتیور گراس معنی دار نبوده است. در مطالعات 
)Agastache foeniculum kuntz.روي گیاه (1393( ) و سلیمان نژاد و همکاران ،(Puccinellia 

distans( متوسط ساقه طول و تعداد مشاهده نشد. کاهش داري معنی اختالفه طول ساق نظر نیز از 

 را اتالف آب کند می تالش گیاهان آن وسیله به که مقاومت به تنش باشد سازوکار نوع یک است ممکن

  ).1389دهند (خرسندي و همکاران،  کاهش
  

 Chrysopogonیاهیگ گونه در ساقه و ریشهتر میزان طول متوسط و وزن  بر يشور مختلف سطوح اثر -2جدول 

zizanioides )(حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار هستند  
 تیمارها

Pr > F 44 متغیرهاds/m 32ds/m 16ds/m 8ds/m 4 ds/m شاهد 
a26/2±5/23 a12/1±25 a2/3±7/28 a1/3±5/27 a 1/3±5/26 a2/3±5/25 8/0  ساقهطول  

a26±8/48 a 8/20±3/44 a5/15±8/39 a3/12±6/34 a9± 6/29 a 6/5±4/25 52/0 ریشه طول  
a47/0±7/4 ab1/0±2/4 ab4/0±7/3 b 6/0±5/3 b49/0±3/3 c7/0±2/2 003/0 وزن ساقه 
a 8± 6/19 ab6/7±4/16 abc7/3±1/14 abc5/2±9/11 bc6/1±6/10 c 2/1± 6/7 05/0 وزن ریشه 

  
در نتـایج   : Chrysopogon zizanioidesطول متوسط ریشه در گونـه گیـاهی   اثر تنش شوري بر

هـا نتوانسـتند   یسات میـانگین دانکـن و دیگـر آزمـون    مقاحاصل شده از طول متوسط ریشه گونه وتیور، 
 least-squaresمقایسـات میـانگین حـداقل مربعـات (    . اما تفاوت معنی دار طول ریشه را مشخص کنند

means بیانگر تفاوت معنی دار شاهد و (T5 توانسـت بـه تعیـین    حجم نمونـه مـی   بود که شاید افزایش
تـوان گفـت   هاي بدست آمده میوجه به میانگینبا ت دار در طول ریشه کمک بیشتري کند.تفاوت معنی

تـرین و  دسی زیمنس بـر متـر، کـم    44طول متوسط ریشه گونه گیاهی وتیور در سطوح شوري شاهد و 
چنین اثـر افـزایش   ). هم2مل شدند (جدول متر شاسانتی 8/48و  4/25ترتیب برابر  ترین طول را بهبیش

سطح شوري بر میزان این پارامتر یک رابطه یکنواخت خطی افزایشی ایجاد کرد. به نحـوي کـه افـزایش    
درصـد طـول    95/47دسی زیمنس بر متر نسبت به سطح شـاهد بـه میـزان     (T5) 44غلظت شوري به 
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 هـاي یـون  سـازي  فیلتر کنترل عبور و آمادهریشه به عنوان یک  ).2ا افزایش داد (جدول متوسط ریشه ر
Na + و K +  شوري افـزایش مـی یابـد.     تنشمصرفی ریشه تحت بنابراین انرژي  ؛گیاه استبراي فعالیت

منجر به کاهش تدریجی طـول  ریشه و جذب عناصر غذایی را کاهش دهد و ایی تواند کاراین موضوع می
هاي وتیور دیده شد کـه  حاضر، هنگام برداشت ریشه در تحقیق ).Movafegh et al., 2012(ریشه گردد 

تـر شـده و افـزایش طـولی     در تیمارهاي دیگر نسبت بـه شـاهد ضـخیم    ها با افزایش تنش شوري، ریشه
اند که احتماال این سازوکاري جهت مقاوم شدن گیاه به شـوري اسـت. در مطالعـات دیگـر     کمتري یافته

 ریشه کلزا گشـت. در بررسـی   منجر به افزایش طول شوري افزایش ،)1389( و همکارانمانند نظربیگی 
 دائمی گرامینه گونه سه گیاهچه در قدرت و زنی جوانه بهبود بر) 2CaClاسمتیک ( محلول تیمار پیش اثر

 ریحانگیاه در  ).1394ها اشاره شد (مسعودي و همکاران، شوري به افزایشی طول ریشه آن تنش تحت
.)Ocimum basilicum L(  طاهري نیز شرایط شوريتحت ) را  طـول ریشـه   )، افـزایش 1392و همکاران

 Carthamusي گلرنـگ ( طول ریشـه  رشد بر سدیم کلرید گزارش داد. در مخالفت با نتایج حاضر، تنش

tinctorius L.(  ،الله و همکاران) هـاي چـاي تـرش   گیاهچـه  ریشه چـه  ). طول1390اثر کاهشی داشت 
)Hibiscus Sabdariffa( کشاورز بیجه هايبق یافتهنیز ط) با افزایش تنش شوري 1390ي و همکاران ،(

که  مشاهده شدنتایج  نیز ).Hordeum vulgare L( کاهش معنی داري داشته است. در سه رقم گیاه جو
 Movafegh etیافته است ( طول ریشه کاهش میلی موالر 250به  100کلرید سدیم از  با افزایش غلظت

al., 2012(. مشـاهده شـد امـا ایـن تغییـرات       العه حاضر نیز هر چند یک روند افزایشی یکنواختدر مط
 Puccinelliaگیـاه ( روي  )1393سـلیمان نـژاد و همکـاران (   دار نبوده است، و این یافته با نتـایج   معنی

distans (توانـد بـه عوامـل متعـددي از     است. عدم تغییرات معنی دار در طول متوسط ریشه می یکسان
  .گیاهان بستگی داشته باشدریشه  در یونی تعادل عدم و ضروري عناصر مبودکجمله 

آمده از  بدست نتایج:  Chrysopogon zizanioidesدر گونه گیاهی ساقه تر وزن اثر تنش شوري بر
درصد  5در سطح  وزن تر ساقه میزان برشوري  دار معنی تاثیر حاکی از اي دانکنآزمون چند دامنه

یافت. آنالیز آماري  به صورت خطی نامنظم افزایش شوري افزایش این پارامتر با قدارم ).2است (جدول 
 دسی T5 )44ح گیاه وتیور در سط ساقه تر میانگین وزنترین بیشنتایج بدست آمده نشان داد که 

 مقدار تیمار شاهد با در آن مقدار ترینکمگرم مشاهده شد در صورتی که  7/4 متر) با مقدار بر زیمنس
تمام سطوح تر بود. نتایج چند دامنه اي دانکن نیز حاکی از این بود که بین تیمار شاهد  گرم وزن 2/2

ایج مطالعه حاضر، نشانگر افزایش نت .)2درصد وجود دارد (جدول  5تفاوت معنی داري در سطح  شوري
 توانمی را امر اینخطی نامنظم میزان وزن تر ساقه گونه وتیور با افزایش غلظت کلرید سدیم است. 

کاهش یافته ولی  به دلیل کمبود آب طول اکثر گیاهان  خاك شوري افزایش با که کرد توجیه چنین
نتایج حاضر  .)1382پور،  (میرداودي و زاهدي ضخیم و ستبر می شوند ها براي سازگاري با تنش برگ
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گونه گیاهی سالیکورنیا  ) است که طبق گزارش وزن تر ساقه گیاه1392در مطابقت با مطالعه درویشی (
 تنش شوري افزایش یافته است. در مطالعه اي دیگر نیز بیان شد ) تحتbigelovii Salicorniaپرسیکا (

محمدي ). Amira et al., 2010گردیده است ( )Vicia faba L(. ماشک وزن ساقهباعث افزایش شوري 
شوري  افزایشگزارش داد با ) Lolium perenne L.بر گونه چمن ( شورياثر در مطالعه بررسی  )1392(
در گیاهان  ايسمیت یون یا عدم تعادل تغذیه گیاه افزایش یافته است. ساقهوزن تر  )میلی موالر 150 (

). در Levitt, 1980ي کاهش طول و وزن اکثر گیاهان است (ها تحت تنش شوري از مهم ترین علت
) و گلرنگ Calendula officinalis L.در گل همیشه بهار (حاضر، مخالفت با نتایج تحقیق 

)Carthamus tinctorius L.الله و همکاران، ( یافته است کاهش وزن ساقه با افزایش شوري ) نیز
کلرید تحت تنش   Vitis viniferaاي دیگر نیز روي گیاه  در مطالعه ).1390و همکاران،  واعظی ؛1390
  . )Yusef-Zadeh, 2013 & Karimi r( به کاهش وزن ساقه اشاره نمودند ، سدیم

 گونه در وزن ریشه:  Chrysopogon zizanioidesریشه در گونه گیاهیتر وزن  اثر تنش شوري بر
 واریانس آنالیز از حاصله تحت تاثیر تنش شوري قرار گرفت. نتایح Chrysopogon zizanioides گیاهی

است  داشته دار معنی یراتتغی شوري تیمار تاثیر تحت وزن ریشه که داد نشان نیز هاداده
)0001/0<P( .سطوح وزن ریشه در يها میانگین که داد اي دانکن نیز نشانآزمون چند دامنه نتایج 

وزن  با افزایش شوري میزان. )2جدول ( )≥05/0p( اندداشته دار معنی تفاوت یکدیگر با شوري مختلف
ترین میزان . به طوري که بیشفته استري به صورت خطی افزایش یاریشه گیاه وتیور به طور معنی دا

درصد  49گرم وزن تر با  6/19دسی زیمنس بر متر به میزان  44آن در تیمار با هدایت الکتریکی 
درصد  61گرم وزن تر با  6/7ترین مقدار آن در تیمار شاهد است که مقدار آن حدود افزایش و کم

یانگر تفاوت معنی دار میانگین وزن ریشه در دامنه اي دانکن بکاهش همراه بود. نتایج آزمون چند
نتایج  .)2جدول دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد بوده است ( (T5) 44و  (T4) 32هاي تیمار

مطالعه حاضر، نشانگر افزایش خطی میزان وزن تر ریشه گونه وتیور با افزایش غلظت کلرید سدیم است. 
کمبود آب  یک با گیاهان آستانه، حد از خاك شوري افزایش با هک کرد توجیه چنین توانمی را امر این

 فشار از دوري دنبال به عمق، و سطح در نفوذ و حجم افزایش با ریشه که رسد یم نظر به و شده مواجه
نتایج حاضر در مطابقت با  .)1382پور،  است (میرداودي و زاهدي آب تامین و خاك باالي اسمزي

 تنش شرایط در گندم )، است که طبق گزارش وزن ریشه گیاه1389کاران (مطالعه اکبري قوژدي و هم
گزارش داده شد ) Lolium perenne L.بر گونه چمن ( شورياثر در مطالعه بررسی . شوري افزایش یافت

در مطالعه  ).1392گیاه افزایش یافته است (محمدي، وزن تر ریشه  )موالر میلی 150 شوري ( افزایشبا 
درصد افزایش همراه  68موالر با  میلی 300گیاه وتیور در سطح شوري طول ساقه  )Mane,2011( مان

 ماشک وزن ریشهباعث افزایش شوري  در مطالعه اي بیان کردند )Amira, 2010( میرااچنین بود. هم
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.)Vicia faba L( با سازگاري شرایط ایجاد در سعی می شود. احتماال گیاه با ضخیم تر کردن ریشه 
ثر افزایشی تنش شوري بر وزن ریشه برخی مطالعات رغم ا به ).1384(جعفري، تنش را دارد  شرایط

وزن ریشه گیاه وتیور در سطح  )Mane, 2011( مانکاهش وزن ریشه را گزارش نمودند. در مطالعه 
با  نیز انگور سلطانیهاي گیاهی پایهدر درصد کاهش همراه بود. وزن ریشه  10میلی موالر با  50شوري 

هاي کاهش محتواي  به احتمال زیاد یکی از علت ).Mehanna et al., 2010یافت (افزایش شوري کاهش 
 ايسمیت یون یا عدم تعادل تغذیههاي ریشه گیاهان تحت تنش شوري، این صفت در بعضی از تیمار

 گل همیشه بهار)، نیز به کاهش وزن ریشه 1390و همکاران ( واعظی). Levitt, 1980است (
.)Calendula officinalis L(  اشاره کرده اند. در دیگر مطالعات  ش شوري حاصل از کلرید سدیمتنتحت

که با نتایج  )Yusef-Zadeh, 2013 & Karimi( این پارامتر اشاره شده استقابل توجه نیز به کاهش 
  حاضر مطابقت ندارند.

  Chrysopogon zizanioidesی گیاهگونه هاي فیزیولوژیکی اثر تنش شوري بر برخی از فاکتور
: Chrysopogon zizanioides اثر تنش شوري بر میزان آنـزیم کاتـاالز در بـرگ گونـه گیـاهی     

 میانگین میزان آنزیم کاتاالز در برگ وتیور گراس در سطوح شوري اعمـال شـده تغییـرات معنـی داري    
م کاتاالز برگ بیـانگر  رامتر آنزیاي دانکن پا). نتایج مقایسات چند دامنه3) (جدول ≥05/0pداشته است (
 کلی اثر کاهشـی شـوري  طور دسی زیمنس بر متر بود. به 8و  4 هايدار تیمار شاهد با تیمارتفاوت معنی

ds/m 4  و اثر افزایشی شوريds/m 8  داري قابل مشاهده بود.  طور معنی میانگین آنزیم کاتاالز برگ بهبر
گرم آنزیم  5/1دسی زیمنس بر متر با مقدار  4ز برگ مربوط به ترین میزان آنزیم کاتاالبه طوري که کم

 6/2دسی زیمنس بـر متـر بـا مقـدار      8ترین میزان آن مربوط به و بیش بر میلی گرم پروتئین بر دقیقه
هـا  عملکرد اصلی آنزیم کاتاالز محافظت سلول .)3بود (جدول  گرم آنزیم بر میلی گرم پروتئین بر دقیقه

ها تحت شرایط طبیعی الزامی بـوده و نقـش   است. کاتاالز براي برخی از انواع سلول یژنهآب اکسدر برابر 
کنـد  هـا بـازي مـی   هـاي تطبیقـی سـلول   مهمی در کسب مقاومت در برابر تنش اکسایشـی در واکـنش  

 در مطالعه بررسی تغییرات فیزیولـوژیکی گیـاه جـو    )Tabatabaei, 2013طباطبایی (). 1392(درویشی، 
)Hordeum vulgare L. (بـا   کاتاالز در حد تیمار کنترل تغییر یافت ولییان نمود در ابتدا مقدار آنزیم ب

انجـام شـده بـر روي گیاهـان      مطالعـات متعـدد  در  .افزایش یافتـه اسـت  مقدار آن افزایش تنش شوري 
 شـرایط اسـترس  هاي آنتی اکسـیدانی در پاسـخ بـه    افزایش فعالیت آنزیمشورپسند نتایج حاصل گویاي 

روي گیـاه  افزایش فعالیت کاتاالز در حضـور تـنش شـوري    چنین هم ).Esfandiari et al., 2007( بودند
مطالعات انجام شده روي گیاهـان مختلـف    ).Aghaeie, 2009(اعالم شده است  )Vigna radiata( ماش

نیـز   )Cicer arietinum(و نخـود   )Glycine max( سـویا  ).Hordeum vulgare L( گیاهان زراعـی جـو  
اهمیت افزایش فعالیت آنریم کاتاالز جهت کاهش اثرات پراکسید هیدروژن هنگام تنش است کـه   بیانگر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 20

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-176-fa.html


 96ار و تابستان شماره دهم، به ،دوره پنجم/ انحفاظت زیست بوم گیاهنشریه 

128 

در تحقیـق   ).Mojtahedi, 1988 & Salardinieدر مقاومت گیاه به شـرایط تـنش نقـش بسـزایی دارد (    
م تغییـرات  و حتـی عـد   ds/m 8افزایش معنی دار فعالیت آنزیم کاتاالز برگ در سطح شـوري  حاضر نیز 

در واقـع   هاي شـوري بـاال اسـت.   تر بیانگر مقاومت گیاه وتیور به تنشمعنی دار آن در سطوح شوري باال
 برابر در مقابله کننده هايواحد ترینسریع عنوان به اکسیدان اندام هوایی آنتی هايفعالیت آنزیم افزایش
تر گیاه در مقابل تنش شوري ت بیشمنجر به مقاوم شوري هستند که تنش در فعال يها اکسیژن حمله

ي دیگـر نیـز بـه    هـا  در عدم مطابقت با نتایج تحقیق حاضر پـژوهش  ).Das, 2005 & Paridaمی شوند (
رقـم کلـزا   سـه   در مطالعه اشاره نمود. به طور مثال: گیاه تحت تنش شوري فعالیت آنزیم کاتاالز کاهش

)zarfam, B.licord, B.talayeb Brassica (آبیلی  زارع وشوري،) تحت تنش Abili, 2014 & Zare(به ، 
 ,zarfam, B.licord, B.talayebاشاره نمود. هم چنین در چهار رقم کلـزا ( فعالیت آنزیم کاتاالز  کاهش

B. opera Brassica (تنش شوري کاهش یافته افزایشکاتاالز با  فعالیت آنزیم ) استFarhoudi et al., 

 گنـدم زراعـی   )، روي گیـاه 1394و همکاران ( عابدینی نیز در مطالعهاین صفت کاهش فعالیت ). 2015
  گزارش شد.

  
ـ گ گونـه  درآنزیم کاتـاالز بـرگ و ریشـه     زانیم بر يشور مختلف سطوح اثر -3جدول   Chrysopogonیاهی

zizanioides (حروف التین متفاوت بیانگر تغییرات معنی دار هستند)  
یرهامتغ Pr > F شاهد  تیمارها   44 ds/m  32 ds/m  16 ds/m 8ds/m 4ds/m 

cd01/0±8/1 bc005/0± 2 b 3/0± 3/2 a01/0±6/2 d1/0± 5/1 bc001/0±2/2 0002/0 کاتاالز برگ 
c02/0±22/0 c01/0±2/0 b03/0±27/0 c02/0±18/0 b001/0±26/0 a01/0±36/0 0001/0<  کاتاالز ریشه 

  
بر : Chrysopogon zizanioides یاهیگ اثر تنش شوري بر میزان آنزیم کاتاالز در ریشه گونه

آنزیم کاتاالز در ریشه گونه اساس نتایج بدست آمده اثر کاهنده سطوح مختلف تنش شوري بر میزان 
. این تغییرات بر اساس مقایسات درصد معنی دار بود 5سطح  در Chrysopogon zizanioidesگیاهی 

). همان گونه 3اوت معنی دار داشته است (جدول تفاي دانکن در همه سطوح با تیمار شاهد چند دامنه
دسی زیمنس بر متر با مقدار   )T3( 16ترین اثر کاهشی در تیمار شود کم، مشاهده می3جدول که در 

دسی زیمنس بر  8ترین اثر کاهشی آن در تیمار گرم آنزیم بر میلی گرم پروتئین بر دقیقه و بیش 27/0
نکته قابل توجه  میلی گرم پروتئین بر دقیقه نسبت به سطح شاهد بود.گرم آنزیم بر  18/0متر با مقدار 

طی نبوده و در پاسخ به تنش شوري به صورت خ آنزیم کاتاالز در ریشهدیگر این که روند کاهش غلظت 
تدریج واکنش تدافعی گیاه کاهش یافته است. این امر ممکن است به دلیل  با افزایش شدت تنش به

شود متابولیسم گیاه به سرعت دچار ي شوري باشد که به صورت یکباره باعث میاه نحوه اعمال تیمار
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به طور کلی بین  اختالل شود و گیاه نتواند سازوکار دفاعی مناسبی در کوتاه مدت از خود نشان دهد.
تفاوت  44و  32، 8هایی با هدایت الکتریکی و تیمار دسی زیمنس بر متر (T3) 16با  (T1) 4هاي تیمار

تیمار شاهد و شرایط معمولی و بدون عنی داري وجود ندارد ولی در نتایج حاصل از هر دو گروه با م
ورود  کلرید سدیم در منطقه ریزوسفر و چنین. هم)3مشاهده شد (جدول  تفاوت معنی داريتنش 

 زند.ر هم میتواند متابولیسم سلولی را بگیاه شده که می ها به گیاه باعث کاهش آنزیم کاتاالز و رشد آن
اي دانکن حاکی از روند کاهشی فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه در مطالعه  نتایج حاصل از آزمون چند دامنه

شاید روند کاهشی ناشی از کمبود عناصر ریزمغذي باشد  .)3(جدول حاضر با افزایش تنش شوري است 
هاي محیطی حساسیت گیاهان به تنش افزایش هاي آنتی اکسیدانت وکه منجر به کاهش فعالیت آنزیم

 پتاسیم گیاه با کمبود یونچنین احتماال گیاه طی تنش ). همMarschner, 1992 & Cakmakشود (می
اثرات  ).et al., 2008 Amjad(ه است مواجه شدشود، که منجر به کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز می

هاي انجام شده متعددي گزارش شده است که ریشه در تحقیق فعالیت آنزیم کاتاالز کاهشی شوري بر
) wheat( گندم فعالیت آنزیم کاتاالز در دو رقم . به طور مثال؛مطالعه حاضر است مطابقت با نتایج در

 150یافت به طوري که افزایش غلظت نمک به کاهش میلی موالر  150تحت تنش شوري در سطوح 
نتایج  ).Amjad et al ,. 2008( آنزیم نشان داددسی زیمنس بر متر اثر کاهشی شدیدتري بر فعالیت 

فعالیت آنزیم نیز بیانگر کاهش میزان  ),.Aghaleh et al 2011(حاصل از تحقیقات آقاله و همکاران 
) تحت تنش شوري بود. اثر کاهشی Salicornia europaeaریشه در گیاه سالیکورنیا اروپا ( کاتاالز

) نیز Salicornia persicaم مذکور در گونه گیاهی سالیکورنیا (میلی موالر بر فعالیت آنزی 600شوري 
 Aghaleh et 2011(نتایج حاصل از تحقیقات آقاله و همکاران  ).1392گزارش شده است (درویشی، 

al.,( ) نشان داد که فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه در گونه سالیکورنیا پرسیکاSalicornia persica نسبت (
نتایج تحقیقات انجام شده روي پنج در تر است. ) بیشSalicornia europaeaا اروپا (به گونه سالیکورنی

دهد که آنزیم کاتاالز افزایش یافته است تنش نشان می شرایط ) تحتmulberry cultivarsرقم توت (
)Kao, 1996 Lin &.( زنگنه ) گندم (نیز در گیاه  )1392و همکارانwheatافزایش  ) تحت تنش شوري

 Shao 2005( شائو و همکارانانجام شده توسط  مطالعات متعدددر این پارامتر را گزارش دادند. لیت فعا

et al.,(  هاي آنتی اکسیدانی در پاسخ به افزایش فعالیت آنزیمروي گیاه گندم، نتایج حاصل گویاي
  تطابق نداشتند. شرایط تنش بودند، که با نتایج حاضر

بـر اسـاس   : Chrysopogon zizanioidesل در برگ گونه گیـاهی  اثر تنش شوري بر میزان فنل ک
از  حـاکی  Chrysopogon zizanioidesهاي انجام شده، نتایج تحقیق حاضر بر روي گونه گیاهیآزمایش

). مقایسـات چنـد   P≥031/0آن است که تنش شوري بر پارامتر فنل کل برگ تـاثیر معنـی داري دارد (  
دسـی زیمـنس بـر متـر      44و  16دو سطح شـوري  دار تیمار شاهد با  نینگر تفاوت معاي دانکن بیادامنه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 20

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-176-fa.html


 96ار و تابستان شماره دهم، به ،دوره پنجم/ انحفاظت زیست بوم گیاهنشریه 

130 

) نشان داد که میزان فنـل کـل در بـرگ گونـه     4( جدولنتایج تحقیق حاضر بر اساس  .)4(جدول است 
. بـه طـوري کـه تـنش     یابدوتیور با افزایش تنش شوري نسبت به شاهد به صورت غیرخطی افزایش می

میلی مول بر گرم وزن خشک بیشترین  4/1زیمنس بر متر با مقدار  دسی (T5) 44هاي شوري در تیمار
چند که این تغییرات نسبت به ها روي میزان فنل داشته است. هراثر افزایشی را در مقایسه با بقیه تیمار

تغییرات  ds/m 44و  16تیمار شاهد عمدتا معنی دار نبوده است و همان طور که گفته شد در دو سطح 
و  16ي ها . به طور کلی افزایش سطح شوري در غلظتي نسبت به شاهد مشاهده شدی دارافزایشی معن

44 ds/m  درصدي غلظت فنل کل نسبت بـه غلظـت ایـن پـارامتر در سـطح شـوري        7منجر به افزایش
 ).4شـود (جـدول   اختالف معنی داري مشاهده نمی T5و  ,T1 T4هايبین شاهد و تیمارولی شاهد شد. 

 Chrysopogonي حاصل از اثر تنش شوري بر میزان فنل کل در بـرگ گونـه گیـاهی    ها ر اساس یافتهب

zizanioides   محتویـات فنلـی بـرگ   که یک روند افزایشی و معنی داري داشت، می توان گفت در کـل 
 آیـد کـه  آن به شـمار مـی  مهم  و مقاومتی اجزاي محافظتییکی از  گیاهان شورپسندي مانند گیاه وتیور

 و محافظت فعال اکسیژن هايرادیکال فعالیت مهار براي راهکاري به شوري متحمل یاهانگ در آن تجمع
که نتـایج تحقیـق حاضـر گیـاه      )Singh, 2004( شود محسوب می شوري تنش صدمات از سلول غشاي

ي گندم ها )، بر روي جوانهLim, 2012(لیم  نتایج مطالعهوتیور با نتایج مطالعات دیگري در توافق است. 
از جمله سطح گیاه گندم  اي جوانهباعث بهبود کیفیت تغذیهتواند میکه غلظت مناسب نمک  دادان شن

) مقدار فنـل کـل   Salicornia persicaنیر در تحقیقی روي گیاه سالیکورنیا ( شده است.ترکیبات فنلی 
همکـاران   زاده و در پژوهش عشـقی ). 1392داري یافت (درویشی،  برگ با افزایش شوري، افزایش معنی

مـوالر کلریـد    میلـی  140 تیمـار  ترین مقدار آن بـه پارامتر فنل کل داراي روند افزایشی و بیش )1393(
  سدیم تعلق داشت.

شوري بر اثر  )Posmyk et al., 2009اي پوسمیک و همکاران (در مخالفت با نتایج حاضر، در مطالعه
زیاد ح وسط چنین درهم نلی اشاره نمودند.کاهش ترکیبات ف ) را بررسی و بهIris fulvaگیاه زنبق (

و همکاران  عزیزي ).Latha et al., 1989( مشاهده شد یها کاهش قابل توجهمجموع فنلدر  نمک
) به کاهش این پارامتر در سطح Festuca arundinacea( گیاه علف برهنیز در گزارشی روي  )1394(

  اشاره نمودند. موالر میلی 75/0شوري 
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ـ گ گونـه  درفنل برگ و ریشه  زانیم بر يشور مختلف سطوح راث -4جدول   Chrysopogon zizanioides یاهی
 دار هستند) بیانگر اختالف معنیمتفاوت  حروف التین(

 متغیرها Pr > F شاهد تیمارها
ds/m 44  32 ds/m ds/m 16 ds/m 8 ds/m 4 

a1/0± 4/1 ab08/0±16/1 a 1/0±35/1 ab02/0±16/1 ab01/0±18/1 b02/0±03/1 031/0 برگ فنل 
b03/0±108/0 ab01/0±35/0 a 03/0±5/0 ab03/0±4/0 ab06/0±42/0 a2/0±57/0 057/0 ریشه فنل 

  

سـطوح  : Chrysopogon zizanioidesاثر تنش شوري بر میزان فنل کل در ریشه گونـه گیـاهی   
ـ Chrysopogon zizanioides مختلف شوري بر غلظت فنل کل در ریشه گونه گیـاهی  اثیر معنـی داري  ت

در سـطوح مختلـف شـوري بـر     مقایسه میانگین غلظت فنل کل در ریشه گیاه وتیور گراس داشته است. 
دسی زیمـنس   (T5) 44اي دانکن بیانگر این است که تیمار شاهد فقط با سطح اساس آزمون چند دامنه

ن سطح شوري بـر محتـواي   ). قابل ذکر است که ای4) (جدول ≥05/0pاختالف معنی داري دارد (بر متر 
اي . بر اساس نتـایج بدسـت آمـده از آزمـون چنـد دامنـه      ریشه گیاه اثر کاهشی داشته است فنل کل در

تـرین تـاثیر و   بیشمیلی مول بر گرم وزن خشک  5/0با مقدار  T3شود که تیمار دانکن نیز مشاهده می
تـاثیر   ترینر گرم وزن خشک کممیلی مول فنل ب 108/0دسی زیمنس بر متر با میزان  44سطح شوري 

دسی زیمـنس بـر متـر سـبب      44. در واقع افزایش سطح شوري به غلظت را روي مقدار فنل ریشه دارد
 T5و  T1 ،T4. در تیمارهاي درصدي غلظت فنل کل ریشه نسبت به سطح شوري شاهد شد 89کاهش 

ثر تنش شوري بر میـزان فنـل کـل    در نتایج بدست آمده از ا .داري با شاهد وجود نداردنیز تفاوت معنی 
 کـه  چنـد . هـر )4(جـدول   روند کاهشی دیـده شـد   Chrysopogon zizanioidesگیاهی در ریشه گونه 

داده ولـی ایـن تغییـرات     داري کاهش معنی صورت به را فنل کل فعالیت ریشه محیط شوري در افزایش
ازگاري آن در مقابـل تـنش شـوري    هاي هوایی گیاه و نیز سـ کاهشی ریشه بیانگر افزایش مقاومت اندام

 .Acanthophyllum( تــاغ گونــه در )، بیــان کــردMeratan, 2007مراتــان ( ).1389اســت (حســیبی، 

laxiusculum ( تنش شوري  فنل کل ریشه تحت میلی موالر مقدار 200با افزایش تنش شوري به سطح
افزایش قابـل  ) Acanthophyllum. glandulosumتاغ ( گونه چنین این پارامتر دریافته است. هم کاهش
، Acanthophyllum. sordidumو در نوع شان دادک را ننم والرم میلی 200تا  50 هايی بین تیمارتوجه

موالر نمک طعام افزایش یافته و پـس از آن در شـوري    میلی 50 سطح در پلی فنل اکسیداز هايفعالیت
 در نشـان داد کـه  بررسی اثـر شـوري بـر انگـور     در  )Jogaiah, 2014(. جوگایاه تر کاهش یافته استباال
را در بر دارد، که این نتـایج   یکاهش قابل توجه ریشهمجموع فنل میلی موالر نمک  50از  ترح باالوسط

ــاه وتیــور اســت (   ــق حاضــر گی ــایج تحقی ــا نت ــزارش ). در4جــدول در توافــق ب ــاي  گ ــگ و ن ــاي وان   ه
)Nii, 2000 & Wang( روي گونه گیاهی تاج خروس )Amaranthus tricolor 100) تحت تنش شوري 
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بـا سـطح    ایـن صـفت   افـزایش نیـز   جو اشاره شده است. روي گیاه فنل کلبه افزایش صفت  موالر میلی
). میزان فنـل ریشـه و   Hesham, 2003 & Refaatدسی زیمنس بر متر مشاهده شد ( 100شوري باالي 

). André et al., 2009دارنـد ( یدانی در گیاهـان  هاي دفاعی و آنتی اکسنقشواکنش آن به تیمار شوري 
دسی زیمنس بیانگر مقاومت مناسـب   44قابل ذکر است که عدم تغییرات معنی دار فنل ریشه تا سطح 

  ).  4جدول گیاه به تنش شوري است و در رشد طول متوسط ریشه گیاه وتیور تاثیرات مثبت دارد (
  

  گیري نتیجه
شوري و با در نظر گرفتن روند خشکسالی، افـزایش جمعیـت و    با توجه به وسعت اراضی تحت تنش

تخریب منابع آب و خاك کشور، اصالح و احیاء اراضی شور و مطالعه جامع در خصوص گیاهان مقاوم به 
اي است و چون تحمـل و سـازگاري گیـاه بـه تـنش شـوري       شرایط نامساعد محیطی داراي جایگاه ویژه

صفت گیاهی نیست، بلکه برآیندي از عملکرد صـفات متفـاوت گیـاهی    تابعی از فعالیت یک اندام یا یک 
اي دانکن تحقیق حاضر نشان داده شـد کـه سـطوح مختلـف     است. در نتایج حاصل از آزمون چند دامنه

شوري باعث ایجاد آثار افزایشی یا کاهشی معنی داري بر خصوصیات رشد و صفات فیزیولـوژیکی وتیـور   
در طی شروع و توسعه تنش شوري در داخـل گیـاه،   گردد. می) .Chrysopogon zizanioides Lگراس (
انـد و بـه نظـر     ر گراس تغییرات معنی داري نداشتههاي گیاه وتیواقه و ریشههاي طول متوسط سپارامتر

رسد گیاه توانایی حفظ شرایط رویشی را حتی در شرایط تـنش شـوري شـدید داشـته اسـت. حتـی       می
  44ds/mدرصدي این پـارامتر در شـرایط تـنش     157ریشه که بیانگر افزایش  ترتغییرات افزاینده وزن 

رسـد  به طور کلی به نظر می. است درصدي وزن تر ساقه 57و افزایش  نسبت به شرایط بدون تنش بوده
اثرات سوء سدیم و کلر، کاهش پتانسیل اسمزي و کـاهش جـذب آب در محـیط ریشـه و سـاقه تغییـر       

این مسئله به اهمیـت اسـتفاده از ایـن گیـاه در      ه وتیور بوجود نیاورده است.اساسی در سیستم رشد گیا
هاي مشخص کننده دامنـه تحمـل   از جمله پارامتر کند.هاي حفاظت خاك و مرتع کاري تاکید میپروژه
هاي فیزیولوژیکی گیاه نسبت بـه تـنش مـذکور اسـت. در ایـن      هاي گیاهی به تنش شوري، پارامترگونه

) ≥05/0p(معنـی دار   Chrysopogon zizanioides هاي فیزیولوژیکی گیـاه ري بر رفتارتحقیق تنش شو
هـدایت  بـرگ تـا   هـاي کاتـاالز   ترین فعالیت آنـزیم حاکی از بیشاي دانکن شد. نتایج آزمون چند دامنه

 44در شـوري   ناگهـانی  کـاهش ایـن صـفت یـک     در دسی زیمـنس بـر متـر اسـت ولـی      32الکتریکی 
تر آن در شرایط تنش بـاال در  تواند بیانگر حساسیت بیش این موضوع می دیده شد. زیمنس بر متر دسی

در ریشـه   هـاي کاتـاالز  با افزایش شوري محتواي آنزیمبرخالف نتایج برگ وتیور،  مقایسه با شاهد باشد.
. نکتـه قابـل توجـه در ایـن تحقیـق نقـش پررنـگ و        داشـتند هاي تحت تنش نیز یک روند کاهشی پایه

مقاومت ها منجر به برگ در تحمل شوري گیاه مورد مطالعه بود که افزایش این پارامتر فنل کلی افزایش
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چنین برخالف روند افزایشی فنل کل برگ مقدار این پارامتر در ریشه هم .شددر برابر تنش شوري  گیاه
ه وتیور نیست در گیا ها کاهش یافت. البته کاهش بعضی از پارامترهاي موجود در ریشه گویاي ضعف آن

  کند.هاي هوایی و سازگاري گیاه در تنش کمک میبلکه ریشه با کم کردن توقعات خود به تقویت اندام
ش شوري بین هاي وتیور تحت تنکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد سازگاري اولیه گیاهچهطور به

ي گیاه نیز در سطح ارزیمنس بر متر است. صفات مهم جهت مقاومت و سازگ دسی 16تا  4تیمارهاي 
القا شده با کلرید سدیم براي این زیمنس بر متر روند افزایشی داشتند. در ضمن شوري  دسی 32شوري 
در بعضی موارد غیر قابل تحمل و تنش شدیدي را ایجاد کرد که کاهش شدید رشد نمود گونه 

دیم براي گیاه بسیار زیمنس بر متر کلرید س دسی 44خ است. لذا غلظت القا شده مشخصی از این پاس
می به طورکلی ي گیاهی شد. ها سنگین بود طوري که باعث کاهش ناگهانی و شدید بسیاري از پارامتر

فعالیت افزایشی بیش تر صفات ذکر شده در گیاه وتیور تا بیانگر هاي حاضر یافتهتوان بیان نمود که 
دوست بودن گیاه در  یت و نمکلوفها دسی زیمنس بر متر) است که خود گویاي T4 )32سطح شوري 

دسی  25/0ها قبل از کاشت گیاه (شوري اولیه خاك گلداناین سطح است. همچنین با توجه به 
دسی زیمنس بر  44و  32، 16، 8، 4، صفرسطح مختلف شوري (زیمنس بر متر) و شوري نهایی شش 

با کشت در نقاط شور  ).Chrysopogon zizanioides L(وتیورگراس گیاه توان گفت می اعمال شده متر)
دست آمده از  هنتایج ب اي مناسب است.هاي شور، جهت اصالح و احیا این اراضی گزینهو آبیاري با آب

اند  که بیان داشته )Aghbash, 2013 & Akhzari r( اخضري و آقباش تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات
  قت دارد.ي شورپسند است، مطابها گونه گیاهی وتیور گراس از گونه

  
  منابع
 يها ژنوتیپ مورفولوژیک تغییرات . بررسی1389مجدآبادي، ع.  ،.برزوئی، ا ،.ع دربندي، یزديا ،.قوژدي، ا اکبري

  .16-4: 1 اي، گلخانه يها کشت فنون و شوري، علوم تنش شرایط در گندم
خصوصیات جوانه زنی و رشد اثر تنش شوري بر  .1390 ، م.زین العابدین ،.، مموسوي نیک ،.، م.حبیجهکشاورزي

هاي اولین همایش ملی تنش شوري در گیاهان و راهکار ،)Hibiscus Sabdariffaي چاي ترش (ها گیاهچه
   .79-65: 25،دانشگاه زنجان توسعه کشاورزي در شرایط شور

کاسنی  ).Satureja hortensis L(زنی سه گونه دارویی مرزه  . اثر شوري بر جوانه1389 االسالمی، م.ج. ثقه
)Cichorium intybus L.( و کنگر فرنگی )Cynara scolymus L.،( 8ي زراعی ایران، ها نشریه پژوهش: 

825 -823.  
 .100-74: 1 . احیاي مناطق خشک و بیابانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1384 جعفري، م.

هاي ي آلوده به شیرابه پسماندها كایش خپاال مطالعه عملکرد علف وتیور در .1390 .ا.ع، قائمی ،.ه ،پور جاللی
  .57-42: 14 ،دانشگاه تهران چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، شهري دشت شیراز
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 خصوصـیات  برخـی  . مطالعه1389 مقامی، ف. قائم ،.رضوان، ن رشیدي ،.مقامی، ن قائم ،.زندیه، ل ،.حسیبی، پ
 تحت تنش شوري از منـابع کلریـد سـدیم و کلریـد     ).Triticum aestivum L( رقم گندم دو فیزیولوژیکی

   .46-34: 2 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، کلسیم، فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی،
تغییرپذیري مکانی شوري خاك بـه منظـور    .1390 .ص، مرادي ،.ش ،محمود ،.ر، سکوتی اسکوئی ،.د ،خاکساران

هاي نـوین  اولین کنگره ملی علوم و فناوري ،مطالعه موردي دشت جنوبی ارومیه هاي شورمدیریت ویژه خاك
 .17- 28زنجان،  کشاورزي
 رشـد،  بـر  سـدیم  کلـرور  از ناشی شوري تنش . اثر1389، ح.  شیرزاد ،.ف سفیدکن، ،.حسنی، ع ،. خرسندي، ع
 پژوهشـی  -علمـی  ، فصـلنامۀ .A gastache foeniculum kuntz اسـانس  يهـا  ترکیـب  و میـزان  عملکرد،
   .451-438: 26 ایران، معطر و دارویی گیاهان تحقیقات
 Salicornia. بررسی فیزیولوژیکی اثرات اسید آبسـیزیک تحـت تـنش شـوري و خشـکی در     1392درویشی، ع. 

persica AKHANI. ،دانشگاه مالیـر،  )گرایش فیزیولوژي گیاهی( شناسی  ارشد زیست نامه کارشناسی پایان ،
80-98.  

 - Lاثر پرایمینگ بذر با اسید آمینه  .1392 ، ق.نژاد محمدي ،.، خکالنتري ،.، فنصیبی منوچهري ،.، رهزنگن
اولین  ،ي آنتی اکسیدان در ریشه گیاه گندم تحت تنش شوريها هاي رشد و فعالیت آنزیمآرژینین بر پارامتر

دانشگاه شهید مدنی ، ورهمایش ملی تنش شوري در گیاهان و راهکارهاي توسعه کشاورزي در شرایط ش
  .66- 32:33، آذربایجان

 آنتی يها آنزیم فعالیت رشد، بر شوري . اثرات1393 پور، ح.ر. صادقی حمیدرضا ،زاده، ا. عبدل ،.نژاد، ز سلیمان
 تحقیقات پژوهشی- علمی ، فصلنامهPuccinellia distans  گیاه. در معدنی ترکیبات انباشتگی و اکسیدان

  . 94-83 :21ان، ایر بیابان و مرتع
 Vetiveriaمعرفی گیاه وتیور .1389.ص ،دادفر ،. م ،تجملیان ،.م، محسنی ساروي ،. ر ،شاه بندري قوچانی

zizanioide  سومین همایش ملی ، هاي نامتعارفاستفاده از آب به منظور حفاظت خاك، زهکشی زیستی و
 .36-25: 22، اهواز ي آبیاري و زهکشیها مدیریت شبکه

 .پ ترانک، تألیف ي منحصر به فرد آن.،ها با گیاه وتیور و ویژگی . آشنایی1390 .ع فر، تهرانی ،.س یان،شوشتر
  .25-14.ایران کشاورزي علم انتشارات، .ا پیترز، .ت.ت ون،
میزان پرولین  مشخصات نویسندگان مقاله اثر اسید هیومیک بر رشد رویشی و .1392 ، م.رستمی. ،.، قطاهري

اولین همایش ملی تنش شوري در گیاهان ، . درشرایط متفاوت شوري.Ocimum basilicum Lگیاه ریحان 
  .83-68: 38، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، هاي توسعه کشاورزي در شرایط شورو راهکار

اثر کاربرد سیلیسیم در افزایش مقاومت به  .1394 ، ح.ر.پور صادقی ،. پ ،مهربان جوبنی ،.، ازاده عبدل ،.م ،عزیزي
فصلنامه منابع طبیعی، بوم ، Festuca arundinaceaشوري با کاهش تنش اکسیداتیو در گیاه علف بره 

  .86-72: 9، پژوهشی (کشاورزي) -شناسی و مدیریت مرتع داراي رتبه علمی 
رد وزن چندگونه علفی . برآو1386روحانی، ح. مشایخی، م.  ،. فالحتی، ح ،.رمضانی، ر ،.ن،گقزانچیا ،. گلرنگ، ب

  .178-158: 15، و قطر، مطالعات علمی تحقیقاتی فصلنامه مرتع و بیابانگیري ارتفاع گیاهان  براي اندازه
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. تاثیر تنش شـوري کلریـد سـدیم بـا سـه روش      1390اسالمی، س.و.  ،. یفی، زشر ،.االحمدي، م جامی ،.الله، س
 ي زراعیها نشریه پژوهش ).Carthamus tinctorius L( گلرنگ گاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچهآزمایش
   .27-19 :9  ایران،
اثر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی،  .1392. م، محمدي

پایان  ،) تحت تنش شوريLolium perenne L. var.fancyمورفولوژیکی و کیفی گونه چمن لولیوم پرنه (
  .12-10،)یش فیزیولوژي گیاهیگرا( شناسی  ارشد زیست نامه کارشناسی

زنی و  . بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه1389بزرگمهر، ع.  ،.جاجرمی، و ،.گزانچیان، ع ،. مسعودي، پ
شاورزي، ویژه علوم قدرت گیاهچه در سه گونه گراس دائمی تحت تنش شوري، مجله علوم و صنایع ک

 .65-52: 22باغبانی، 
اثر تنش شوري بر برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم انگور قره اوزوم و . 1392 ، ن.سپورعبا ،.س ،موسوي پورناکی

دانشگاه ، اولین کنفرانس ملی تنش شوري در گیاهان و راهکارهاي توسعه کشاورزي در شرایط شور، حسینی
  .95 -81: 3 ، محیط زیست،شهید مدنی آذربایجان

 شورپسند، فصلنامۀ گیاه گونه سه در خاك شوري به مقاومت یزانم . بررسی1382پور، ح.  زاهدي ،.میرداودي، ح.ر
 .450-426: 11ایران،  بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی

اثر تنش شوري حاصل از کلرید سدیم بر جوانه زنی گل همیشه بهار  .1390 ، م.حیدري ،.، مدانشور ،.، زواعظی
Calendula officinalis L.، 79- 64، موسسه آموزش عالی مهر اروند . 
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