
 

 farahnaztalebi@yahoo.com. پست الکترونیک: سیده فرحناز طالبی: نگارنده پاسخگو

 

 زراعیدر علوم  یطیمحیهاتنشمجله 
 93دومنیمه، دوم، شماره هفتمجلد 

xx-xx 
 

 گزارش علمی كوتاه

 (Zinnia elegans)در گل آهار بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکیتاثیر تنش شوری 

 3، یاور شرفی2،سید نجم الدین مرتضوی1سیده فرحناز طالبی
 ؛ کشاورزی، دانشگاه شیراز دکتری گیاهان زینتی، دانشکدهدانشجوی . 1

 ؛دانشگاه زنجان، گروه علوم باغبانیدانشکده کشاورزی، ، استاد یار دانشگاه زنجان. 2
 .استادیار دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، تهران.3

 26/12/92؛ تاریخ پذیرش: 19/10/91: افتیدرخیتار

 دهیچک
هوای سدیم بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گل آهار آزمایشی در قالب طرح بلوو کلریدهای مختلف به منظور ارزیابی غلظت

الکتریکی محلول موالر با قابلیت هدایتمیلی 75، 50، 25، صفر هایسدیم در غلظتکامل تصادفی در سه تکرار با افزودن نمک کلرید
 50ید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک بوه سوحوح بواالتر از متر اجرا گردزیمنس بر سانتیمیلی 3/9و  6، 1/3، 1به ترتیب 
داری موالر در محیط ریشه، تعداد برگ، سحح برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه و میزان کلروفیل به طوور معنویمیلی

پراکسیداز افوزایش یافوت و فعالیوت آنوزیم  های کاتاالز وسدیم فعالیت آنزیمکلرید یابد. در این آزمایش با افزایش غلظتکاهش می
باشند، شوری باالتر از های آهار نسبت به شوری مقاوم میکاتاالز نسبت به آنزیم پراکسیداز بیشتر بود. بنابراین با توجه به این که گل

 تواند رشد و نمو گیاه را کاهش دهد.متر میزیمنس بر سانتیمیلی 6

 .فاکتورهای رشدی، کلروفیلتنش، اکسیدانت، یهای آنتمآنزی: کلیدی یهاواژه

 مقدمه
سانان گل آهار گیاهی است یک ساله، از خانواده کالهپرک

(Asteraceae)  که به دلیل ارزش اقتصادی، به عنوان یکی
ها های بریدنی مقاوم به خشکی و شوری در گلخانهاز گل

. شوری خاک یکی از (Carter, 2010)شوندکشت می
ش های غیر زیستی است که می تواند تولید مهمترین تن

محصوالت کشاورزی را در جهان محدود کند. مطالعات 
ها مانند آهار و های گلدهند که برخی از واریتهنشان می

 Carter) کنندتاج خروس سطوحی از شوری را تحمل می

and Grieve, 2010; Carter et al., 2005) . خصوصیات
ها،تغییر درالگوی سته شدن روزنهفیزیولوژیک گیاهازجمله ب

های بارزی ها نمونههای رشدوتجمع متابولیتتنظیم کننده
 ,.Singh et alباشند)از سازگاری با شرایط تنش می

-نشان می (Xu et al., 2000) زو و همکاران نتایج(.2004

یابد. به دهد که با افزایش شوری مقدار کلروفیل کاهش می
اکسیژن فعال در گیاهان تحت تنش های تولید گونهعالوه 

، پروتئین، کلروفیل و DNAتواند به یابد که میافزایش می
ها، غشاء از طریق متابولیسم اکسیداتیوی در کلروپالست

 ,.Gao et al)ها آسیب وارد کند زوممیتوکندری و پراکسی

-دهند که مقدار آنزیم. مطالعات بسیاری نشان می(2008
های زمانی که گیاهان تحت تاثیر تنشاکسیدانت های آنتی

گیرند افزایش زیستی مانند شوری قرار میزیستی و غیر
یابند و ارتباط نزدیکی بین تحمل به شوری و افزایش می

 ,Mittoveاکسیدانت وجود دارد )های آنتیفعالیت آنزیم

هدف از اجرای این آزمایش بررسی میزان مقاومت (.2002
مختلف شوری و ارزیابی میزان گل آهار نسبت به سطوح 
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اکسیدانت این گیاه تحت شرایط تنش های آنتیآنزیم
 باشد.می

 
 هاروشمواد و 

ساعت در آب معمولی  24بذرهای گل آهار ابتدا به مدت 
خیسانده شدند و سپس در خاک پیت به دلیل تخلخل 

داری آب و ظرفیت تبادل کاتیونی کشت کافی، ظرفیت نگه
های همگن و به نسبت نه زنی گیاهچهشدند. پس از جوا

سدیم هفته، تیمار کلرید 1یکسان انتخاب و پس از گذشت 
موالر با موالر( میلیمیلی 75، 50، 25، 0در چهار سطح )

 3/9و  6، 1/3، 1الکتریکی محلول به ترتیب قابلیت هدایت
-های اندازهمتر اعمال گردید. شاخصزیمنس بر سانتیمیلی

تعداد کل برگ، سطح برگ، وزن تر ساقه  گیری شده شامل
های آنزیمکلروفیل،و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه، 

های اکسیدانت بود. این پژوهش در قالب طرح بلوکآنتی
کامل تصادفی در سه تکرار و هر تکرار شامل چهار گیاه اجرا 

های به دست آمده از آزمایش توسط نرم شد. داده
ها با استفاده یسات میانگینتجزیه و مقا MSTAT-Cافزار

درصد  5ای دانکن در سطح احتمال از آزمون چند دامنه
 صورت گرفت.

 
 نتایج و بحث

 75سدیم به نتایج به دست آمده با افزایش غلظت کلرید
موالر تعداد برگ، سطح برگ، طول ریشه، وزن تر میلی

یابد، در ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه کاهش می
پارامترهای رویشی در گیاهان شاهد افزایش  صورتی که

(. به طور کلی شوری باعث کاهش تعداد برگ 1یافت)جدول
و سطح برگ و به دنبال آن کاهش فتوسنتز و رشد گیاه 

(. با توجه به Sun and Dickinson, 1993خواهد شد )
سدیم بر طول ساقه تاثیری افزایش کلرید 1نتایج جدول 

گیری کرد که نین نتیجهتوان چنداشته است و می
حساسیت ریشه به شوری به دلیل تماس با غلظت باالی 
نمک و پتانسیل آب پایین نسبت به ساقه بیشتر است. این 

مانند ) نتایج توسط دانشمندان بسیاری گزارش شده است
Jaleel et al., 2008) در صورتی که صادقی و .

گرفته  ( در آزمایش انجامSadeghi et al., 2008همکاران)
بر روی کاج تهران بیان کردند ساقه حساسیت بیشتری به 

 نمک دارد.
سدیم مقدار کلروفیل را کاهش موالر کلریدمیلی 75غلظت 

سدیم موالر کلریدمیلی 25داد و گیاهان تیمار شده با 
کاهش در سطوح بیشترین مقدار کلروفیل را داشتند. 

زایش فعالیت تواند به افکلروفیل در گیاهان تحت تنش می
-Al)کننده کلروفیل )کلروفیالز( مربوط باشدآنزیم تخریب

Sobhi, et al., 2006). موالر میلی 75گیاهان تیمار شده با
های کاتاالز و پراکسیداز سدیم بیشترین فعالیت آنزیمکلرید

را در ساقه و ریشه داشتند. نتایج نشان داد زمانی که گیاه 
بیشترین افزایش در فعالیت گیرد تحت تنش شوری قرار می

باشد. اکسیدانت مربوط به کاتاالز میهای آنتیآنزیم
های آزاد اکسیژن مهمترین تاثیر تنش شوری تولید رادیکال

است که منجر به مسمومیت سلول، اختالل در عملکرد 
های آهار از طریق افزایش شود و گلغشاء و مرگ سلول می

راکسیداز و کاتاالز اثرات اکسیدانت شامل پهای آنتیآنزیم
دهند. نتایج های اکسیژن فعال را کاهش میناشی از گونه

 ,Chookhampaeng)چوخامپانگ هایاین آزمایش با یافته

 در فلفل مطابقت دارد. (2011

 
 

 
 

 : مقایسات میانگین تاثیر کلرید سدیم بر صفات اندازه گیری شده1جدول

Table1. Mean comparison effect of NaCl on the parameters 

وزن خشک 
 ریشه

وزن تر 
 ریشه

وزن خشک 
 ساقه

وزن تر 
 ساقه

 طول

 ریشه 
 طول 

 ساقه
 سحح

 برگ 
 تعدا

 د برگ
کلرید 
 سدیم

Root 
DW 

Root 
FW 

Shoot 
DW 

Shoot 
FW 

Root 
height 

Shoot 
height Leaf area Leaves 

No. 
NaCl 

------------------------- gr ------------------------- ---------- cm ---------- cm2  Mm 

a0.07±0.01  a0.95±0.12  a0.54±0.02  a7.07±0.35  
27.53±1.82 

a 

39.20±3.70 
a 

25.96±1.90 
a 

22.65±0.56 
a 

0 

a0.06±0.01  a0.95±0.06  a0.54±0.01  a7.02±0.15  27.15±0.32 
a 

39.13±4.21 
a 

25.52±1.37 
a 

21.00±1.00 
a 25 

b±0.01 0.05 0.70±0.10 
b 

0.41±0.01 
b 

5.30±0.10 
b 

24.26±2.20 
b 

37.90±1.65 
a 

22.51±1.53 
b 

19.00±1.00 
b 50 
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c0.03±0.01  0.55±0.06 
b 

c0.39±0.01 5.10±0.15 
b 

23.35±1.73 
b 

36.20±2.72 
a 

21.02±1.82 
b 

17.67±1.1 
b 75 

 ای دانکن(داری ندارند)آزمون چند دامنههای با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیمیانگین
Means followed by similar letters in each column are not significantly different(Duncans Multiple Range Test) 

  Table1. Continued                                                                                                                        . ادامه                                  1جدول
فعالیت آنزیم 
 ریشه پرواکسیداز

فعالیت آنزیم 
 ساقه پرواکسیداز

 فعالیت آنزیم 
 ریشه کاتاالز

 فعالیت آنزیم 
 کلروفیل ساقه کاتاالز

کلرید 
 سدیم

Root peroxidase 

activities 
leaf peroxidase 

activities 
Root catalase 

activities 
leaf catalase 

activities Chlorophyll NaCl 

------------------------------------------ (ΔA/min mg protein) ------------------------------------------ (mg g-1 FW) (Mm) 

1.01c 0.91c 1.32b 1.2b 8.3ab 0 

1.24b 0.97c 1.63b 1.51b 9.2a 25 
1.45b 1.34b 1.88a 1.79a 6.7b 50 
1.7a 1.5a 1.95a 1.91a 3.5c 75 

 ای دانکن(داری ندارند)آزمون چند دامنههای با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیمیانگین
Means followed by similar letters in each column are not significantly different(Duncans Multiple Range Test) 
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Short Communication 

Effect of salinity on some morphophysiological specifications on Zinnia elegans 

Talebi, S.F.1*, S.N. Mortazavi2, Y.Sharafi3 

1.P.h.D student, Department of Horticultural Science, University of Shiraz; 

2. Assistant Professor,Department of Horticultural Science, University of Zanjan; 

3. Department of Horticultural Science, Shahed University, Tehran. 

Abstract 
Salt stress in soil or water is one of the major abiotic stresses that will reduce plant growth and 

performance. So was performed effect of salinity on some morphophysiological specifications on 

Zinnia elegansin the Zanjan University. Experiment were randomized complete block design with 

three replications and each replication consisted of four plants were considered by the addition of 

NaCl concentrations of 0, 20, 50 and 75 Mm with electro conductivity of the solution was 1, 3/1, 6 and 

9/3 mScm-1respectively.In thise study growth factors such as leaf number, leaf area, stem length and 

root length, shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, chlorophyll content and enzyme 

activity of catalase and peroxidase have been investigated. The result of this study showed that the 

increase of the concentration of NaCl over 50 mM decreases the leaf number, leaf area, root length, 

shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, chlorophyll content and increased catalase and 

peroxidase activities that Catalase activity of the enzyme isis more than peroxidase activity. So 

because Zinnia eleganscan be resistant to salinity, but salinity above the 6mScm-1 can reduce plant 

growth and development. 

Key words: NaCl, Growth parameters, antioxidant enzyme, chlorophyll content, Zinnia 

elegans 
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