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  چکیده
دليل كمبود آب با -. بهاستتوسعه فضاي سبز شهري در مناطق خشك  كننده-محدود و فراگير مسئله يك شوري

معرفی  مورد توجه قرار گرفته و تر جهت آبياري گياهانهاي با كيفيت پايينكيفيت مناسب در اين مناطق، استفاده از آب
لخانه جهت هاي متحمل به شوري جهت استفاده در فضاي سبز شهري امري ضروري است. اين پژوهش در شرايط گگونه

هاي كامل تصادفی در قالب طرح بلوکزيمنس بر متر دسی 12و  9، 6، 3، 4/0شامل آب آبياري  شوريسطح  پنجبررسی اثر 
داد  به اجرا در آمد. نتايج نشان (Nerium oleander)هاي فيزيولوژيکی گياه خرزهره بر روي برخی شاخصبا سه تکرار 

دار غلظت سديم و كاهش ميزان پتاسيم ريشه در تمامی سطوح شوري در مقايسه با كه شوري منجر به افزايش معنا
دار در مقايسه با تيمار شاهد معنازيمنس بر متر دسی 12شوري سطح در  تنهاشاهد شد. ميزان سديم برگ خرزهره تيمار
 ها زايش شوري مقدار پرولين برگبا اف همچنينهوايی خرزهره تحت تأثير شوري قرار نگرفت.  غلظت پتاسيم در اندام بود.

رسد مشاهده نشد. به نظر میبين تيمارهاي مختلف ري معنادا تغييرولی در مقدار قندهاي محلول و كلروفيل  ،افزايش يافت
تنش شوري را  ، ها به برگدر ريشه و عدم انتقال آن كلريدهاي سديم و جذب و نگهداري يون ،خرزهره با تجمع پرولين

 است. تحمل نموده

 

 فضاي سبزيك، ، خصوصيات فيزيولو(Nerium oleander)خرزهرهتنش شوري،  :کلیدیهای هواژ
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Abstract 

Salinity is a widespread problem and a limiting factor on the development of urban landscape in arid 

regions. Due to lack of good quality water in these areas, there is a noticeable to use of low quality water for 

irrigation of plants. In this regard, introduction of salt tolerant species for using in urban landscape is necessary. 

In order to investigate the effects of five levels of irrigation water salinity, including: 0.4, 3, 6, 9 and 12 dS/m-

1 on some physiological attributes of Nerium oleander under greenhouse condition, an experimental was 

conducted based on randomized complete block design with three replicates. The results showed that the all 

salinity levels caused significant increase of sodium concentration and reduction of potassium in root in 

comparison with the control treatment. The amount of sodium in leaves of Nerium oleander only at the 12 

dSm-1 concentration level had a significant difference with control. On the other hand the potassium 

concentration in Nerium oleander leaves was not affected by the salinity. Also the leaf Proline concentration 

was increased with increasing salinity, but there was no significant difference in the amounts of soluble sugars 

and chlorophyll between different treatments. So, it seems Nerium oleander by the Proline aggregation and 

also absorption and holding the sodium and chlorine in the roots and preventing their translocation to the 

leaves, can tolerate salt stress. 

 
Keywords: Landscape, Nerium oleander, Physiological attributes, Salt Stress. 

 

 مقدمه
يکی از عوامل محدودكننده توسعه منابع طبيعی و 

باشند. شوري هاي شور میكشاورزي، اراضی و آب
در طول  باشد كه جانداران زا تنشممکن است اولين عامل 

ها و بزرگی از خاکاند. بخش تکامل با آن مواجه شده
ويژه در مناطق خشك گيري از كل منابع آبی بهحجم چشم

مختلف شوري هستند  متاثر ازسطوح خشكو نيمه
ند ا مطالعات نشان داده برخی  (.2000افيونی و همکاران )

 با اتخاذ ،نامناسب براي آبياري منابع آبی ازكه 
هاي صحيح مديريتی شامل تکنولوژي آبياري استراتژي

مناسب مقاوم به شوري گياهان زراعی پيشرفته، انتخاب 
طور هب  توانها در قسمت ريشه، میو شستشوي نمك

 اثرات سوءبدون داشتن  گياهان،رشد  در آميزي موفقيت
ون و همکاران ) كرد ها استفاده روي محصوالت و خاک

هاي كشور حجم اكثر استان حال حاضر در در (.2010
هاي با كيفيت مناسب جهت آبياري گياهان زيادي از آب

كه  گيردزينتی  فضاي سبز شهري مورد استفاده قرار می
با  هاياين مناطق استفاده از آب دليل كمبود آب دربه

كيفيت پايين جهت آبياري فضاي سبز شهري ضروري 
رفی گياهان شوري و مع گياهان بهواكنش  بررسی و بوده

هاي زينتی متحمل به شوري جهت استفاده در پروژه
از اهميت بااليی  سازي مناطق خشكفضاي سبز و منظر

 Nerium oleanderخرزهره با نام علمی است.  برخوردار
متر  سهتا  يكاي با ارتفاع درختچه Apocynaceaeاز تيره 
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 هاي نوک تيز باهاي انبوه، قائم يا راست، برگبا شاخه
نژاد ايران)باشد سبز می آرايش پيرامونی و هميشه

هاي مركزي ايران اين گياه در استان(. 1386پاريزي 
هاي در پروژهتواند ، میهستند مشکل كمبود آب  داراي

قرار مورد استفاده اي طور گستردهفضاي سبز شهري به
 .گيرد

كه در مطالعه خود عنوان كرد  ( 2013زمانی )
باعث افزايش قندهاي  2و كاج الدار 1سروناز در شوري

مقدار  سروناز گرديد. شوري درمحلول و پرولين 
داد ولی بر ميزان كلروفيل برگ كاج  را كاهش كلروفيل
شوري مقدار سديم  سطوح  افزايشثير بود. أت-الدار بی

سديم ريشه  مقاديربر  داد ولیافزايش را  دو گياههر برگ 
با افزايش شوري كاهش ميزان داري نداشت. ااثر معن

، (2005خالقی و رامين )در سه گونه چمن   bو  aكلروفيل 
، كاهش (2008عصاره و شريعت ) 3چهار گونه اكاليپتوس

و  (2011كمالی و همکاران ) 4ايتکمهكلروفيل كل در گل 
مشاهده  (2012كمالی و همکاران ) 5زينتی تاج خروس

شريعت و ) 6روباهلعه بر روي توت شده است. در مطا
گونه اكاليپتوس و چهار  (2011آباد حيدري شريف

با افزايش مشخص گرديد كه  (2006عصاره و همکاران )
فورنز و ها كاهش يافتند. همه رنگيزهمقادير  شوري 

افزايش شوري باعث  ( گزارش نمودند كه2007همکاران )
و  8گل كيفی ،7بهاردر هميشه bكلروفيل ميزان  كاهش 

افزايش باعث  و گرديد  9زايش مقدار آن در اطلسیاف
در برگ اطلسی، كاهش پتاسيم و  كلريد وغلظت سديم 

در ( 2004دانشور و كيانی ) شد.بهار و گل كيفی هميشه
  گزارش نمودند كه مطالعه بر روي چهار ژنوتيپ صنوبر

و پتاسيم برگ  كلريدسديم،  غلظتشوري موجب افزايش 
در مطالعه خود بر ( 2004نائينی و همکاران ) .ه استشد

با افزايش غلظت اظهار داشتند  روي سه رقم تجاري انار
ها و پتاسيم در بافت كلريدهاي سديم، كلرور سديم غلظت

كلسيم، نيتروژن و قندهاي محلول  مقادير و ،افزايش

                                                           
1Cupressus sempervirens   
2Pinus eldarica 
3 Eucaliptus spp 
4Gomphrena globosa  
5 Amaranthus caudatus 

 (2009در مطالعه ابوطالبی و همکاران ) كاهش يافت.
پنج در ريشه  كلريد تجمع بيشتر افزايش شوري موجب 

تحقيق بر روي سه گونه  مركبات شد.گونه 
و درختچه  (2012صبرا و همکاران ) 10اسطوخودوس

افزايش  (2012الوارز و همکاران ) 11گوش بره ارغوانی
باال را با گياهان  در بافت كلريدهاي سديم و غلظت يون

چهار گونه  بررسی  درشوري نشان داد.  رفتن ميزان
عصاره و شريعت ، 2006عصاره و همکاران )اكاليپتوس 

آباد شريعت و حيدري شريف)و توت روباه  (2008
را باال  ميزان پرولين و قندهاي  افزايش شوري (2011

 برد.
اي در زمينه اثر تاكنون مطالعه با توجه به اينکه 

شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکی خرزهره صورت 
بررسی اثر سطوح مختلف تنش  ،هدف  اين تحقيق ،نگرفته

شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکی گياه خرزهره و 
همچنين تشخيص مکانيسم تحمل به شوري اين گونه 

 باشد.گياهی می
 

 هامواد و روش
ه دانشگاه در گلخان 92-93تحقيق حاضر در سال 

در از نهالستان اصفهان تهيه شده  هاييزد اجرا شد. نهال
 دو شامل مركب خاک دار حاويهاي زهکشگلدان داخل
تيمارهاي . كاشته شد ماسه واحد يك و برگكود  واحد
آب آبياري با  شامل تحقيق اين در بررسی مورد
، 3 سديم با هدايت الکتريکی مختلف نمك كلريد هايغلظت

با هدايت آب شرب و  زيمنس بر متردسی 12و  9 ،6
به عنوان  PH 40/7 ,زيمنس بر متر دسی 4/0الکتريکی 

جهت اعمال تيمارها از طرح  .شد گرفتهنظر  درشاهد 
ها گلدانتکرار استفاده گرديد.  سههاي تصادفی با بلوک

هر چهار روز يکبار و در هر نوبت با حدود يك ليتر آب 
آبياري شد و جهت جلوگيري از تجمع با شوري مشخص 

 پس از آبشويی شد.  مقطرامالح هر دو هفته يکبار با آب 

6 Sanguisorba officinalis 
7 Calendula persica 
8 Calceolaria herbohybrida 
9 Petunia hybrida 
1 0 Lavandula stoechas  
1 1 Phlomis purpurea 
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برداشت شده و  گياهانماه از اعمال تيمارها  پنجگذشت 
خصوصيات فيزيولوژيك شامل مقدار كلروفيل، پرولين و 

، كلريدپتاسيم،  هاي سديم،و يون هاقندهاي محلول  برگ
-اندازهها موجود در برگ و ريشه نهال كلسيم و منيزيم

 گيري شد. 
ترتيب از و قند به پرولينگيري مقدار جهت اندازه 

( استفاده گرديد. 1978( و كوچرت )1973روش بيتس )
همچنين مقدار كلروفيل برگ بر اساس روش ليچن تالر 

هاي گيري مقدار يونجهت اندازهگرديد. تعيين ( 1987)
هاي هر نهال از هم جدا شده و ها و ريشهموجود، برگ

ساعت در آون با  48مدت  بهپس از شستشو با آب مقطر 
قرار داده شد. پس از خشك  سلسيوسدرجه  70دماي 

گرم ماده خشك ريشه  5/0و  هها آسياب شدشدن، نمونه
ليتر ميلی 10سپس .شدو برگ از هر نهال توزين 

و درب ظروف  هاضافه شد هابه نمونهاسيدنيتريك غليظ 
-بهبا ماليمت  محلولساعت  24بسته شد. پس از گذشت 

تا كليه بخارات اسيد  داده شد حرارت ساعت دو مدت
از كاغذ صافی  سپس عصاره با استفادهخارج گردد. 

ليتر ميلی 100به حجم با آب مقطر واتمن صاف شده و 
هاي سديم و پتاسيم موجود گيري يوناندازه رسانده شد.

 -فوتومترفليم دستگاه  ازدر عصاره با استفاده 
گيري كلسيم و و اندازه( 1393منصوري و احمدي مقدم )

 02/0روش تيتراسيون با محلول ورسين -منيزيم به
گرم بر گرم ميلیبر حسب  هاانجام شد و مقدار آننرمال 

وزن خشك برگ و ريشه هر نهال محاسبه شد. جهت 
موجود، از يك گرم ماده خشك  يدگيري مقدار كلراندازه

-عصارهبا استفاده از آب مقطر  هر نهالبرگ و ريشه 

نرمال در حضور  01/0شده و توسط نيترات نقره  گيري
 كلريددر پايان مقدار  تيتر شد.درصد  پنجكرومات پتاسيم 

گرم در گرم ماده موجود در هر نمونه بر حسب ميلی
 (.2012طريقت ) گرديد خشك محاسبه

 از هاي حاصلداده تحليل و تجزيه منظوربه 
 روش ها، ازبودن دادهپس از اطمينان از نرمال  آزمايش

 از هاميانگين مقايسه و براي تجزيه واريانس يك طرفه
درصد  5در سطح احتمال  دانکن ايآزمون چند دامنه

 افزارنرم از هاداده آماري جهت تجزيه شد. استفاده
 Excelافزار  نرم از نمودارها رسم براي و SPSSآماري 
 .شد استفاده

 
 و بحث نتایج

های موجود در ریشه ار یونشوری بر مقداثر تیمارهای 
 خرزهره
 گر آن استحاصل از تجزيه واريانس بيان نتايج 

هاي سديم، مقدار يونداري بر انعشوري تأثير مكه 
در  سديم به پتاسيمهمچنين نسبت  و كلريدپتاسيم و 

است  داشتهدرصد  يكريشه خرزهره در سطح 
(p<0.01)  معنادارولی اثر آن بر مقدار كلسيم و منيزيم 

 (.1)جدول (p>0.05)نبوده است 

 
 .خرزهره های موجود در ریشهمقدار یون )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول

 منابع تغيير
درجه 
 آزادي

 منيزيم كلسيم  كلريد پتاسيم  سديم 
نسبت سديم 

 به پتاسيم

        
ns473/0 ns636/1 ns324/57 ns46/3 2 بلوک

9 

ns26/25
5 

ns420/0 

ns33/6 359/212** 623/68** 642/201** 4 تيمار 
1 

ns74/27
9 

**156/2
5 

 093/3 26/264 13/38 469/49 879/2 974/9 8 خطا

ضريب 
 تغييرات

 82/9 00/22 93/14 52/19 32/23 89/34 

ns  درصد 1 احتمال دار در سطحامعنترتیب غیر معنا دار و  به **و 
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كه با افزايش  داد نشان  ها  نتايج مقايسه ميانگين
-دسی 12و  9در تيمارهاي  كلريدشوري مقدار يون 

زيمنس بر متر و مقدار سديم در همه تيمارها نسبت به 
نيز با داري داشته است. غلظت پتاسيم اشاهد افزايش معن

كمترين كه طوريبه افزايش شوري كاهش يافته است
زيمنس بر متر دسی 12و  9مقدار آن مربوط به تيمارهاي 

 (. 1)شکل  بود

 
 .آب آبیاری مختلف شوری سطوحهای ریشه خرزهره تحت تأثیر یون غلظتمقایسه میانگین  -1شکل

 داري ندارند.ادرصد آزمون دانکن اختالف معن 5باشند در سطح حرف مشترک میهايی كه داراي حداقل يك ميانگين

 
 تيمارهاي گر آن است كهنتايج اين تحقيق بيان

در ريشه  كلريدشوري باعث افزايش غلظت سديم و 
هاي تحقيقات ديگر در اين خرزهره شد كه همسو با يافته

، دانشور و 2009)ابوطالبی و همکاران  باشدزمينه می
، نائينی و همکاران 2011، عبدالهی و همکاران 2004كيانی 
، 2007، فورنز و همکاران 2012، الوارز و همکاران 2004

. نتايج كاهش پتاسيم ريشه (2012صبرا و همکاران 
خرزهره با افزايش شوري مطابق با نتايج تحقيقات 

اي و زبان سرو خمره در ( 2011عبدالهی و همکاران )
بهار، اطلسی هميشه-(2007و فورنز و همکاران )گنجشك 

بر روي چند رقم نتايج مطالعه - .باشدمیو گل كيفی 
نائينی و همکاران انار )( و 2004دانشور و كيانی سنجد )

  مقدار پتاسيم  بر شوري  تيمارنشان داد  كه ( 2004
 تفاوتاحتماال كه دليل آن  .داري نداشتمعناثير أريشه ت

ها در مقابله و مکانيسم متفاوت آن گونه هانوع گونه در
 با شوري است.

  ،در محيط كلريد سديم از مهمترين اثرات افزايش
سديم عنصر سديم در داخل گياه است.  تجمع  مقادير

آن موجب كاهش جذب و تجمع  نبوده ضروري براي گياه 
پتاسيم و كاهش رشد و عملکرد در گياهان ميگردد. غلظت 

ولی بوده  نيازسديم در برگ براي حفظ تورژسانس گياه 
 ،تواند جانشين مناسبی براي پتاسيم محسوب شودنمی

طور اختصاصی براي سنتز پروتئين و زيرا پتاسيم به
نيز به سهولت  كلريدها ضروري است. فعاليت آنزيم

و همواره تجمع آن موازي با تجمع  شده توسط گياه جذب
بنابراين اثرات (. 2001آباد حيدري شريفباشد )سديم می

ناشی از انباشتگی زياد نمك در گياه( )سميت سديم كلريد 
دليل اثرات مستقيم يون سديم نباشد، ممکن است تنها به

علت كاهش مقدار عناصر مغذي ضروري پتاسيم بلکه به
 (. 1992رنگل كلسيم در گياه باشد )و 
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های موجود در برگ دار یوناثر تیمارهای شوری بر مق
 خرزهره

هاي موجود در يونجدول تجزيه واريانس  نتايج 
و نسبت مقدار يون سديم دهد كه نشان میبرگ خرزهره 

تحت تأثير تيمارهاي مختلف شوري سديم به پتاسيم 

درصد داشته است  يكداري در سطح معناتفاوت 
(p<0.01) . كلريد ،هاي پتاسيماز نظر مقدار يوناما ،

بين تيمارهاي مختلف شوري تفاوت  كلسيم و منيزيم
 (.2)جدول  (p>0.05) ايجاد نشده استداري معنا

 
 .تحت تأثیر شوری آب آبیاری خرزهرههای موجود در برگ مقدار یون )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -2جدول

 منابع تغيير.
درجه 
 آزادي

 منيزيم كلسيم  كلريد پتاسيم  سديم 
نسبت سديم 

 به پتاسيم
      

        
ns139/0 ns101/3 ns684/17 ns8/12 2 بلوک

4 

ns99/212
8 

ns001/0 

ns151/3 ns206/29 ns66/3 983/1** 4 تيمار 
4 

ns72/623
4 

**014/0 

 002/0 27/2848 46/95 019/11 823/1 252/0 8 خطا

ضريب 
 تغييرات

 9/20 33/24 96/18 42/24 40/25 44/19 

Ns  درصد                                                                                                                          1 احتمال دار در سطحامعنترتيب غير معنا دار و  به **و                                                                                  

  

 
 .آب آبیاری مختلف شوری سطوحموجود در برگ خرزهره تحت تأثیر  هاییونغلظت میانگین  مقایسه -2شکل

 داري ندارند.ادرصد آزمون دانکن اختالف معن 5باشند در سطح هايی كه داراي حداقل يك حرف مشترک میميانگين

  
سديم در برگ  با افزايش شوري مقدار يون

تنها در  كهطوريا شيب ماليمی افزايش يافت بهخرزهره ب
طور زيمنس مقدار آن نسبت به شاهد بهدسی 12شوري 

كه  نشان دادداري افزايش يافت. نتايج همچنين معنا
تاثير  در برگ خرزهره كلريدافزايش ميزان  درشوري 

پتاسيم برگ هم تحت تأثير شوري   ي نداشت.معنادار
 (.2)شکل .- قرار نگرفت

هوايی نسبت به  بودن غلظت سديم در اندام پايين
-سلولحالت غشا مانند  ايجاددليل -ريشه ممکن است به

ها هاي پارانشيم آوند چوبی جهت ممانعت از ورود نمك
سديم ممکن است  بااليلذا مقادير  ،باشد به جريان تعرق 
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درصد  و فتهيا تجمع  ،گياهان در معرض شوريدر ريشه 
كافی هاي هوايی منتقل شود )ها به اندامكمی از اين نمك

(. در اندام هوايی خرزهره تفاوت 2002و مهدوي دامغانی 
و  هدار نبودمعنادر بين تيمارها  كلريدغلظت پتاسيم و 

دار پتاسيم نسبت به معناافزايش شوري منجر به كاهش 
  شاهد نشد.

 افزايش نسبت سديم به پتاسيمدهنده نتايج نشان
در برگ و ريشه خرزهره با افزايش شوري است. مقايسه 

خرزهره بين و ريشه در برگ  ،دهدنشان میها ميانگين
زيمنس بر متر دسی 12و  9،  6شاهد و تيمارهاي تيمار 

 (.3داري وجود دارد )شکل معنااز اين نظر اختالف 

 

 .خرزهره تحت تأثیر تیمارهای مختلف شوریو ریشه برگ  در سدیم به پتاسیمنسبت  های-مقایسه میانگین -3شکل
 داري ندارند.معنادرصد آزمون دانکن اختالف  5باشند در سطح هايی كه داراي حداقل يك حرف مشترک میميانگين

 
هاي همچنين نسبت سديم به پتاسيم در بخش

هوايی خرزهره به مقدار زيادي در مقايسه با ريشه كمتر 
بود. با توجه به اينکه تبادل سديم و پتاسيم در ريشه 

عدم كاهش  احتماال ( 1999گراتان و گريو گيرد )انجام می
شديد پتاسيم برگ خرزهره ناشی از افزايش تبادل اين 
عنصر از ريشه به برگ باشد. با توجه به اينکه  بخش 

ها از طريق بافت آوند آبکش به ريشه زيادي از سديم برگ
 افزايش( 2003دوران زوازو و همکاران يابد )انتقال می

غلظت يون سديم ريشه نسبت به برگ خرزهره ممکن 
عالوه بر جذب اين عنصر توسط ريشه، در اثر است 

تبادل  ،مکانيسماين  .ارسال سديم از برگ نيز باشد
پتاسيم و سديم در ريشه را تحت تأثير قرار داده و در 

 احتماالباشد. میكاهش بيشتر يون پتاسيم ريشه موثر 
گياهان هاي هوايی در بخش غلظت كمتر سديم و كلر

امين پناه باشد )ها میآن تحملعلت  ،مقاوم به سديم كلريد
( و اين موضوع در مورد گياهان 2005و سروش زاده 
 (، زيتون2011عباسی و همکاران انبه )مختلفی از جمله 

نيز  (2009اورعی و همکاران ) بادامو  (2006ی يطباطبا)
 گزارش شده است.

نتايج اين بررسی نشان داد افزايش شوري تفاوت  
كلسيم و منيزيم ريشه و برگ داري در مقدار معنا

خرزهره ايجاد نکرد. در رابطه با مقدار كلسيم و منيزيم 
كلسيم به شدت با منيزيم  ،شده مشخصهاي گياهی بافت

كند. بدين ترتيب كه در جذب شدن توسط گياه رقابت می
 كلسيمبه ،هاي ريشه هاي اتصال در غشاي سلولمکان

دهند نشان میتمايل بيشتري منيزيم   در مقايسه با
 Agropyron(. مطالعه بر روي 2001آباد حيدري شريف)

عدم تغيير ميزان كلسيم و منيزيم با افزايش شوري را 

c

bc

ab a

a

b

b

a

b

a

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.4 3 6 9 12

گ
بر

م 
سي

پتا
ه 

م ب
دي

س
ت 

سب
ن

   
ه  

ش
ري

م 
سي

پتا
ه 

م ب
دي

س
ت 

سب
ن

(dS m-1)سطوح قابليت هدايت الکتريکی

ریشهنسبت سدیم به پتاسیم

برگنسبت سدیم به پتاسیم



 1396سال  / 3شماره  27شریه دانش آب و خاک / جلد ن                         و ...                                       کریمیان ، زارع زاده                         48

 

(. نائينی و 1994ينگ و همکاران نشان داد )
نشان دادند شوري بر غلظت منيزيم  (2004)همکاران

اما  ،نداشته داريمعنااثر  هاي تحتانی و ريشه اناربرگ
 كلسيم را كاهش داده است.مقدار 

ندهای اثر تیمارهای شوری بر مقدار کلروفیل، پرولین و ق
 محلول موجود در برگ خرزهره

دهد كه از نظر تجزيه واريانس نشان می نتايج 
مقدار پرولين موجود در برگ خرزهره بين تيمارهاي 

درصد  پنجداري در سطح معنامختلف شوري تفاوت 
از نظر مقدار قندهاي محلول و  اما (p<0.05)وجود دارد 

 بين تيمارها مشاهده نشدداري معنالروفيل اختالف ك
(p>0.05)  (.3)جدول 

 
 . هقندهای محلول موجود در برگ خرزهر مقدار کلروفیل، پرولین و (میانگین مربعات)تجزیه واریانس  -3جدول

درجه  منابع تغيير
 آزادي

 مقدار كلروفيل كل   bمقدار كلروفيل aمقدار كلروفيل مقدار قند  پرولينمقدار 

       
 ns160/0 ns229/0 ns108/3 ns278/0 ns814/3 2 بلوک

 ns947/0 ns881/5 ns129/1 ns248/11 154/0* 4  تيمار

 998/8 765/0 675/4 555/0 029/0 8 خطا

 63/26 25/21 33/23 62/19 36/26  ضريب تغييرات

Ns  درصد                                                                                                                          1 احتمال دار در سطحامعنترتیب غیرمعنا دار و  به **و                                                                                  
 

 
افزايش شوري باعث افزايش دهد نتايج نشان می

مقايسه  .گرديد موجود در برگ خرزهره مقدار پرولين
 12و  9 هاي شوريدار تيماراتفاوت معن ها-ميانگين

بين شاهد  داده  ورا با شاهد نشان زيمنس بر متر دسی
زيمنس بر متر از اين نظر تفاوت دسی 6و  3و تيمارهاي 

 (.4شکل ) داري وجود نداردامعن
مقدار كلروفيل برگ يك معيار بسيار مفيد جهت 
ارزيابی وضعيت فيزيولوژيك گياه و تعيين ظرفيت 

باشد. در اين مطالعه با افزايش شوري فتوسنتزي می
هاي موجود در برگ داري در مقدار كلروفيلمعناتفاوت 

خرزهره مشاهده نشد. اين مطلب بيانگر آن است كه 
بوده هاي كلروفيل تا حدي به تنش شوري مقاوم رنگدانه

كاهش در ميزان كلروفيل برگ بر اثر تنش شوري و و
و گياهانی كه در  را كاهش داده  يی فتوسنتزآكار ،خشکی

شرايط تنش ميزان كلروفيل خود را حفظ كنند بالطبع 
تر هستند متحمل و شته كارايی فتوسنتزي باالتري دا

مطالعه بر روي كاج الدار  (. در1999گراتان و گريو )
آبادي و همکاران حکم( و سه پايه پسته )2013زمانی )

( شوري اثري روي مقدار كلروفيل نداشت كه با 2005
 نتايج اين تحقيق همخوانی دارد. 
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 .آب آبیاری مختلف شوری سطوحپرولین موجود در برگ خرزهره تحت تأثیر  غلظتمیانگین  مقایسه -4شکل
 داري ندارند.امعن آزمون دانکن اختالفدرصد  5باشند در سطح هايی كه داراي حداقل يك حرف مشترک میميانگين

 
گياهان، تنش شوري منجر به تغيير در بيشتردر  

 جه افزايش سنتز مواد نگهدارنده وها و در نتيبيان ژن
شود. تجمع پرولين و فشار اسمزي می كنندهتنظيم 

ها داراي بيشترين اهميت در ر برگقندهاي محلول د
سازگاري به شرايط استرس هستند. عالوه بر تنظيم 

عنوان يك محافظ در برابر تنش عمل اسمزي، پرولين به
ها اثر متقابل به طور مستقيم با ماكرومولکول كرده و

ها و ساختار شکل پروتئين داشته و از اين طريق به حفظ
كند شرايط تنش كمك میطبيعی غشاهاي زيستی تحت 

نتايج اين مطالعه  (.2011آباد شريعت و حيدري شريف)
مقدار پرولين برگ با افزايش شوري نشان داد كه 

با نتايج ساير محققين در اين  كه خرزهره افزايش يافت
حيدري ، شريعت و 1392)زمانی  زمينه همخوانی دارد

، عصاره و 2006، عصاره و همکاران 2011آباد شريف
  (.2008شريعت 
هاي مهمی هستند قندهاي محلول از ديگر اسموليت 

در پاسخ به تنش شوري گزارش ها آنمقادير  كه افزايش 
وجود  نتايج تحقيق حاضر نشان دهنده عدمشده است. 

 دار در مقدار قندهاي محلول موجود در برگمعناتفاوت 
نتايج باشد. خرزهره بين تيمارهاي مختلف شوري می

 هاقندميزان  بر تجمع ضد و نقيضی در مورد اثر شوري 

كاج الدار و سرو ناز  بررسیدر  در گياهان وجود دارد.
افزايش قندهاي محلول با افزايش شوري مشاهده شد 

 ،با افزايش غلظت كلرور سديم آب آبياري (.2013زمانی )
سه رقم تجاري انار ها حلول در برگميزان قندهاي م

گياه گز و در  .(2004نائينی وهمکاران ) كاهش يافت
تجمع مواد قندي و پرولين  و طريق دفع نمك از آتريپلکس 

كنند اما مکانيسم مقابله با شوري در با شوري مقابله می
 (. 2010قبادپور باشد )گياه الكت از طريق جذب سديم می

 
 کلی گیرینتیجه

كه درختچه خرزهره با نشان داد  نتايج اين تحقيق 
كارهاي دفاعی از قبيل كاهش  و به كارگيري برخی ساز

هوايی، عدم  بخشاز ريشه به  كلريدانتقال يون سديم و 
هوايی، افزايش غلظت  بخشپتاسيم در  غلظتكاهش 

و همچنين ثبات ساختار كلروفيلی، تنش  برگپرولين در 
 زيمنسدسی 12شوري تا سطح  وشوري را تحمل نموده 

. لذا خواهد بودمناسبی برخوردار  از رشد نسبتاً بر متر
گيري از اين بهره با لحاظ نمودن مديريت صحيح آبياري،

-شور امکان در فضاي سبز مناطق داراي آب نسبتاً گياه

 باشد. پذير می
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