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اثر خاکهای سه منطقه شور بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه
( Halocnemum strobilaceumمطالعه موردی :حاشیه جنوب شرقی دریاچه ارومیه)
نادر احدی ،لطیفه

پوراکبر*

گروه زیست شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش99/51/59:

تاریخ دریافت99/9/6 :

چکیده
شوری خاک در تمام دنیا رو به گسترش بوده و یکی از مهم ترری ارا

هرا بررای اشراورزی در نهران

محسوب میشود .تحقیقات نشان داده است اره خراکهرای شرور رشری گیاهران را محریود مری سرازد گیراه
 Halocnemum strobilaceumاز خانواده انوپودیاسه و شورپسنی است اه با خشک شین دریااه ارومیره نرء
گیاهان رشی یافته در خاکهای شور ای منطقه میباشی ای تحقیق به منظور بررسی تاثیر خراکهرای شرور برر
فااتورهای رشری و اسرمو یتهرای گیراه  H.strobilaceumدر سره منطقره (ایپقلرو ،تپره باسرتانی اهراربر و
صحران ) حاشیه ننوب شرقی دریااه ارومیه بود نمونههرای گیراهی  H. strobilaceumاز سره منطقره مرورد
مطا عه همراه با خاک نمونهبرداری شی خاک منطقه و گیاه مورد نظر نهت آنا یء و بررسری برخری پارامترهرای
رشی و شاخصهای فیءیو وژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد اه منطقه تپه اهرار برر برا بافرت
سیلت -ومی امتری (  3/5دسی زیمنس بر متر) و منطقه صحرا ن با بافت شنی -ومی بیشتری (71/33دسی
زیمنس بر متر) شوری را داشت همچنی نتایج نشان داد با افءای

سطوح شوری میءان طول ،وزن تر و خشک

انیام هوایی و ریشه ،الروفیل  ،aالروفیل  bو ترایبات ااروتنوئییی ااه
با افءای

معنیداری یافت ای در حا یست اه

سطوح شوری میءان ما وندیآ یهیی و اسمو یتهای سازگار پرو ی و گالیسی بتائی افءای

یافت

واژههای کلیدی :پرو ی  ،شوری ،رنگیءههای فتوسنتءی ،گالیسی بتائی  ،ما وندیآ یهیی

مقدمه

5

شیه است اه بیشتر مناطق آن خشک و نیمره خشرک

تن های غیرزیستی ماننی خشکی ،شوری ،درنره

است در اشور مناطقی ونود دارنی اه میرءان تبخیرر

حرارت باال و پایی  ،سمیت مواد شیمیایی و تن های

در آنهررا برری

از  8برابررر میررءان بارنرریگی مرریباشرری

ااسییاتیو تهیییی نریی بررای اشراورزی و محری

( )Dehnavy - Movahhedy et al., 2009در ایرران

زیست میباشی انتظرار مریرود اره افرءای

مساحت خاکهایی اه به نروعی تحرت ترثثیر شروری

شروری

زمی های زراعی ،اثرات مخرب نهانی داشته و پری

قرار دارنی ،با غ بر  35میلیون هکتار است اره نءدیرک

بینی شیه است اه  33درصی از زمی هرای اشراورزی

به 33درصی از سطح ال اشور و  55درصی از اراضی

در  55سال بعی و تا  53درصی تا سال  5353غیر قابل

قابل اشت را شامل میشرود (

Pazira and Homaee,

شوری هماننی بسیاری از تن های غیر-

استفاده شونی ( )Heidari et al., 2011ایرران برهد یرل

 )2003تن

موقعیت نغرافیایی در محیودهای از اره زمری واقر

زیستی دیگر ،رشی گیاه را محیود مریانری توقر
ااه

* نویسنیه مسئولl.porakbar@yahoo.com :

1

رشی در شرای تن

شوری را میتوان به تن

و

اثر خاکهای سه منطقه شور بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه...

خشکی ناشی از ونود یونها محلرول در خراک و برا

طول شرقی  35درنه و  35دقیقه ا ری  34درنره و 5

بررروز اثرررات سررمیت یررونی و اختالل در نﺬب سایر

دقیقه با وسعت بی

عناصر نسبت داد ()Munns and Tester, 2008

 7583متر براالتر از سرطح دریرا در اسرتان آذربایجران

تقسیم و طویل شین سلو ی میتوانری

غربی و شرقی به روسرتای خضرر و ،آخونری قشرالق،

شوری با ااه
باعث ااه

از  85333هکترار و برا میرانگی

ارتفاع گرردد برییهی اسرت اره اراه

خلیلونی ،قرایق ،خانرهبررق ،قررهقشرالق ،احمریآباد،

وزن آن و به تبر آن اراه

مجییآباد ،نمشییآباد ،فسنیوز ،اهاربر  ،آقداش تپه

مراده خشرک مریشرود ( )Tuna et al., 2007اراه

رش،صحرای ن  ،گردهرش ،قیرءلقلعره ،گرلحسر ،

طول ساقه باعث ااه

رشی رویشی گیاهان در شرای تن
ااه

شوری بره علرت

بفرمان ،خوره ،گردهقی و زرینهور محیود مریشرود

پتانسیل اسمءی خاک است اره باعرث اراه

نمونرههرای گیراهی  Halocnemum. strobilaceumاز

نﺬب آب توس ریشه گشته و در نتیجه با بسته شین

سه منطقره ننروب شررقی دریااره ارومیره روسرتای

روزنهها ،میءان تعرق و فتوسنتء ام شیه و رشری گیراه
اراه

ایپقلو ،حاشیه تپه باستانی اهاربر ومنطقره ممنوعره

مرییابری ( )Ben-Asher et al., 2006گونرره

صحرای ن همراه با خاک نمونهبرداری شی و نهت

 Halocnemum strobilaceumگیرراهی انرری سررا ه،

سنج

اغلب بوتهای ،به نیرت درختچهای ،بره ارتفراع  55ترا

و بیوشیمیایی به آزمایشگاه فیءیو وژی گیاهی دانشرگاه

 53و به نیرت ترا  83سرانتیمترر ،از پرایی منشرعب،

ارومیه انتقال یافت برای تعیی بافرت خراک از مثلرث

بیون ارک ،به رنگ سبء متمایل به زرد ،ارغوانی و یرا

تعیی بافت خاک استفاده گردیی

رنگهای بی سبء و ارغوانی ،انشعابات مس بنیبنی با

هیایت ا کتریکی خاک ( )ECبرا اسرتفاده از روش

بنیهایی بهطول حیود  3و قطر حیود  3میلیمتر است

 )7994( Rhodesو دسررتگاه انرریااتومتر

و زمرران گررل دهرری و رسرریین میرروه آن پرراییء اسررت

گیری شی

هیف از ای تحقیق بررسری تراثیر خراکهرای برا
سطوح مختل

HANNA

میل  HI 9371بر حسب دسیزیمنس بر مترر انریازه-

()Asadi, 2011
شوری بر فااتورهای رشیی گیراه

ویژگیهای خاک و بررسی فااتورهای رشیی

اندازه گیری وزن تر و خشك گیااه :میرءان وزن ترر

H.

انیام هوایی و ریشه گیاهان نم آوری شیه با استفاده

 strobilaceumدر سه منطقه با شوریهای ام ،متوس

از ترازوی دیجیتال با دقت  3/337انریازهگیرری شری

و بیشتر (ایپقلو ،تپره باسرتانی اهراربر و صرحرای

سپس برای تعیی وزن خشک ،نمونهها بره مریت 15

ن ) ،همچنی بر رنگیءههای فتوسرنتءی و برر میرءان
اسمو یتهرای پررو ی و گالیسری بترائی برهعنروان

ساعت در آون با دمای  13درنه سانتیگراد قررار داده

مکانیسم سازگاری گیاه با محی های شور بود ،اره برا

شینی

خشک شین تیریجی دریااه ارومیه ای مناطق تبییل

ساجش

به بیابان شینی اه گونه  H. strobilaceumنء گیاهان

 )7985( Mcleanو توسرررر دسررررتگاه  pHمتررررر

گسترش یافته در ای مناطق میباشی

 OORNINGمیل  1انیازهگیری شی

 pHخاا pH ::خراک برا اسرتفاده ازروش

اندازهگیری رنگیزههای فتوساجتزی :بررای انریازهگیرری

مواد و روشها

رنگیرررءههرررای فتوسرررنتءی از روش  Linchenthalerو

حاشیه ننوب شررقی دریااره ارومیره برا عرر

 )7983( Wellburnو دسررتگاه اسررپکتروفتومتر (

شما ی  31درنه  73دقیقه ا ی  31درنه و 31دقیقه و

WPA

 )S2100, UK UV/VISاستفاده گردیی نﺬب نمونرههرا
2
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در طول مو های  435 ،445و  313نانومتر خوانریه شری

نشان داد اه بافت خاک تپه اهار بر از نوع سریلت-

و میءان رنگیءهها با استفاده از فرمول زیر محاسبه شی

ومی و بافت خاک منطقه ایپقلرو و صرحرای نر از

Chla = 11.75 A662 – 2.350 A645
Chlb = 18.61 A645 – 3.960 A662
CX+ C = 1000 A470 - 2.270 Chla -81.4
Chlb /227

نوع شنی -ومی بود (نیول )7
شوری خا ::بررسری نترایج حاصرل از انریازهگیرری
شوری خاک نشان داد اه بیشرتری میرءان شروری در

اندازهگیری مالوندیآلدئید :برای انیازهگیرری  MDAاز

منطقه صحرای ن با میءان  71/33دسریزیمرنس برر

روش  Heathو  )7948( Packerو دسررررررررررررررتگاه

متر و امتری شوری در منطقه تپه اهاربر با شوری

اسپکتروفتومتر  APELمریل  PD303UVاسرتفاده شری و

 3/5دسیزیمنس بر متر بود ای درحا یست اه میرءان

بعی از قرائت نﺬب نمونرههرا در دو طرول مرو  535و

شوری در منطقه ایپقلو  73/5دسیزیمنس بر متر بود

 433نانومتر میءان  MDAبا استفاده از ضرریب خاموشری

(نیول)7

( )mM-1 cm-1 155و فرمول زیر محاسبه گردیی:
MDA (μmol/g FW) = [A532-A600/155] × 1000

 pHخا pH ::خاک هر سه منطقره (تپره اهراربرر ،

اندازه گیری پرولین :بررای تعیری مقریار پررو ی از

ایپقلو و صحرای ن ) باالی  1بود ،در نتیجه هر سره

روش  Batesو همکاران ( )7913استفاده شری نرﺬب

منطقه نء خاکهای قلیایی و شور است بره طروری

نمونهها در طول مو  553نرانو مترر توسر دسرتگاه

اه باالتری میءان  pHدر منطقه صحرای ن برا 9/33

اسپکتروفتومتر  APELمیل  PD303UVخوانریه شری

مشاهیه گردیی (نیول

میءان پرو ی بر حسب میلی گرم بر گرم بافت تازه ،با

فاکتورهای رشد :طول ،وزن تر و خشک انیام هوایی

استفاده از منحنی استانیارد پرو ی تعیی شی

و ریشرره گیرراه  Halocnemum strobilaceumدر س ره

اندازهگیری گالیسین و بتاایین :بررای تعیری میرءان

منطقه تپه اهاربر  ،ایپقلو و صحرای ن نشران داد

Grattan

معنریدار

گالیسررری و بترررایی از روش  Grieveو

اه افرءای

(7

سرطح شروری مونرب اراه

( )7983استفاده شی نﺬب نمونره هرا در طرول مرو

میانگی طول ،وزن تر و خشک انیام هروایی و ریشره

 345نانو متر توسر دسرتگاه اسرپکتروفتومتر ()WPA

درسطح احتمال  3/35درصری آزمرون دانکر گردیری

 UV-visibleمرریل ( )S2100خوانرریه شرری و میررءان

(نیول  5و  )3بهطوری اه امتری میءان فااتورهای

گالیسی و بتایی بر حسب میلیگرم بر گرم خشک با

رشیی در منطقره ایپقلرو نسربت بره تپره اهراربرر

اسفاده از منحنی استانیارد محاسبه گردیی

مشاهیه گردیی

برای ااه

خطا ،نمونهبرداری و آزمای ها بهصورت

رنگیزههای فتوسجتزی :آنرا یءه دادههرای رنگیرءههرای

مریل

سطح شوری در هرر

 3تکرار انجام شی آنا یء دادههای آمراری برر اسرا

فتوسنتءی نشان داد اه با افءای

طرح پایههای ارامالا تصرادفی برا اسرتفاده از نررمافرءار 22

سررره منطقررره میرررءان الروفیرررل  b ،aو ترایبرررات

 SPSSبا تجءیهی واریانس یکطرفره و آزمرون دانکر در

ااروتنوئییی ااه

یافت (نریول  )3بره طروریاره

سطح احتمال آماری  P<0.05انجام گرفت

بیشتری میءان رنگیءههرای فتوسرنتءی در منطقره تپره
اهاربرر برا شروری امترر و امترری آن در منطقره

نتایج

صحرای ن با شوری باال مشاهیه گردیی

بافت خا ::بررسی نتایج حاصل ازتعیی بافت خراک

3

اثر خاکهای سه منطقه شور بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه...

نیول  :7ویژگیهای فیءیکی و شیمیایی خاک سه منطقه تپه اهاربر  ،ایپقلو و صحرای ن
مناطق

تپه اهار بر

ویژگیهای خاک

ایپقلو

3/5±3/5

شوری (دسیزیمنس بر

صحرای ن
71/33±7/3

73/5±3/1

متر)
57/35±5

1/3±3/8

79/53±3/5

سیلت ()%

18/58±5/5

55±3

54/95±7/1

ش ()%

3±3/3

44/3±3

53/83±3/8

بافت خاک

سیلیت -ومی

شنی -ومی

شنی -ومی

pH

8/81±3/39

8/34±3/85

9/33±3/51

ر

()%

جدول  :1میانگی تغییرات طول ،وزن تر و خشک انیام هوایی گیاه  Halocnemum strobilaceumدر سه منطقه مورد مطا عه
صفات انیازه گیری

وزن خشک انیام هوایی

وزن تر انیام هوایی

طول انیام هوایی

(بر حسب گرم)

(برحسب گرم)

(برحسب سانتیمتر)

11/94 ± 3/33

59/33 ± 3/33

مناطق
a

تپه اهاربر

55/35 ± 3/33

a

a

ایپقلو

79/94 ± 3/05b

45/53 ± 3/05c

78/35 ± 3/03c

صحرای ن

53/87 ± 3/37b

13/77 ± 3/34b

53/43 ± 3/37b

اعیاد دارای حروف غیر مشابه هر ستون در سطح احتمال  3/35درصی دارای اختالف معنیدار است

جدول  :3میانگی تغییرات طول ،وزن تر و ریشه گیاه  Halocnemum strobilaceumدر سه منطقه مورد مطا عه
وزن خشک ریشه

صفات انیازهگیری
مناطق

وزن تر ریشه

(بر حسب گرم)
تپه اهار بر
ایپقلو

(برحسب گرم)

(برحسب سانتیمتر)
a

51/34 ± 3/33

c

55/37 ± 3/07

71/97 ± 3/33

b

a

1/93 ± 3/31

a

79/33 ± 3/31

c

4/81 ± 3/35

b

78/88 ± 3/04

1/33 ± 3/338

c

b

صحرای ن

طول ریشه

55/58 ± 3/37

اعیاد دارای حروف غیر مشابه هر ستون در سطح احتمال  3/35درصی دارای اختالف معنیدار است
جدول  :4میانگی تغییرات رنگیءههای فتوسنتءی گیاه  Halocnemum strobilaceumدر سه منطقهی مورد مطا عه
اارتنوئییها (برحسب

الروفیل b

الروفیل a

میلیگرم بر گرم وزن تر)

(برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر)

(برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر)

تپه اهاربر

5/83 ± 3/35 a

3/59 ± 3/33 a

8/31 ± 3/35 a

ایپقلو

5/33 ± 3/335

b

3/13 ± 3/05

b

4/83 ± 3/05

7/45 ± 3/35

c

3/78 ± 3/35

c

صفات انیازهگیری
مناطق

b

c

صحرای ن

3/98 ± 3/37

اعیاد دارای حروف غیر مشابه هر ستون در سطح احتمال  3/35درصی دارای اختالف معنیدار است

مونب افرءای

مالوندیآلدهید :بررسری نترایج حاصرل از دادههرای
ما وندیآ یهیی در گیاه

معنریدار میرءان مرا وندیآ یهیری در

Halocnemum strobilaceum

سررطح احتمررال  3/35درصرری آزمررون دانک ر گردیرری

سررطح شرروری

(نیول  )5بهطوریاه بیشتری میءان ما وندیآ یهیی

در سرره منطقرره نشرران داد ارره افررءای

4
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در منطقه صحرای ن با شوری  71/33دسیزیمرنس

پرو ی و گالیسی بتائی گردیی (نیول  )5بهطروری

بر متر مشاهیه گردیی

ارره بیشررتری میررءان فااتورهررای پرررو ی و گالیسرری

پرولین و گالیسین بتائین :میانگی دادههای پرو ی و

بتائی مربوط به منطقه صحرای ن با شروری 71/33

گالیسی بتائی در سه منطقه مورد مطا عه نشان داد اه

دسیزیمنس بر متر بود

سطح شوری مونب افرءای

افءای

معنریدار میرءان

جدول  :9میانگی تغییرات ما وندیآ یهیی ،پرو ی و گالیسی بتائی گیاه  Halocnemum strobilaceumدر سه منطقه مرورد
مطا عه
صفات انیازهگیری

پرو ی

گالیسی بتائی

ما ون دیآ یهیی

(برحسب میلیگرم بر گرم وزن خشک)

(برحسب میکروگرم بر گرم وزن تر)

(برحسب میکروگرم بر گرم وزن تر)

تپه اهاربر

58/55 ± 3/38 c

9/53 ± 3/35 c

3/43 ± 3/35 c

ایپقلو

51/85 ± 3/75b

75/95 ± 3/03b

5/39 ± 3/35b

صحرای ن

17/84 ± 3/31

74/33 ± 3/35

4/15 ± 3/35

مناطق

a

a

a

اعیاد دارای حروف غیر مشابه هر ستون در سطح احتمال  3/35درصی دارای اختالف معنیدار است

جدول  :6همبسرتگی پیرسرون بری صرفات بیوشریمیایی گیراه  Halocnemum strobilaceumدر سره منطقره مرورد مطا عره.
اارتنوئییها

الروفیل b

الروفیل a

الروفیل a

**-3/913

**-3/917

**-3/991

**3/917

**3/995

7

الروفیل b

**-3/914

**-3/913

**-3/993

**3/913

7

اارتنوئییها

**-3/957

**-3/998

**-3/985

7

پرو ی

**3/915

**3/985

7

گالیسی بتائی

**3/953

7

ما وندی-آ یهیی

7

ما وندیآ یهیی

پرو ی

گالیسی بتائی

**نشانگر دار در سطح  3/37درصی میباشی.

همبسااتگب بااین :اافا  :همبسررتگی برری صررفات

 strobilaceumگردیرری تحقیقررات نشرران داده اسررت

بیوشیمیایی نشان داد اه فااتورهای پرو ی  ،گالیسری

پتانسیل شیمیایی محی شور مونب برر هرمریختگری

بتائی و ما وندیآ یهیری همبسرتگی مثبرت و براالیی

تعررادل پتانسرریل آب در فضررا برری یاختررهای و درون

نسبت با یک دیگر داشتنی (نیول  )4ای در حا یست

یافته

یاختهای میشود و در نتیجه پتانسیل فشار ااه

ارره بررا رنگیررءههررای فتوسررنتءی همبسررتگی عکررس و

و ای پیییه مونب ااه

معنیدار در سطح  3/37درصی نشان داد

 )et al., 2009از طرف دیگر ترن

اسرمءی از نملره

مشکالتی است اه به دنبرال ترن

شروری بره ونرود

میآیی و نتیجه آن اراه

بحث
نتایج ای اار تحقیقی نشان داد اه افءای

ترورگر سرلولهاسرت و از

آنجا اه رشی سلول نهت غلبه بر مقاومت دیوارههای

سطوح

سلو ی وابسته بره تورژسرانس اسرت بنرابرای فقریان

شرروری در منرراطق مررورد مطا عرره مونررب ارراه
شررراخصهرررای رشسررریی گیررراه

رشی میگردد (

Montoliu

تورگر مونب ااه

Halocnemum

5

رشی گیاه میگردد ( Yazici et

اثر خاکهای سه منطقه شور بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه...

 )al., 2007همچنی ااه
شوری به د یل افءای
بوده اه باعث ااه

( )Kaya et al., 2013اه با نتایج ای تحقیق همخوانی

طرول گیراه تحرت ترن

داشت

فشرار اسرمءی محلرول خراک
نﺬب آب توسر گیراه (آمرا

سلولها) و در نهایت ااه

نتررایج پررژوه

تقسیم ،تطویرل و تمرایء

منرراطق مررورد مطا عرره مونررب ارراه

سلو ی مریشرود ( )Saied et al., 2007بررسریهرا
نشان داده است اه ااه

اه ااه

و اخررتالل در

مقیار الروفیل به احتمال زیاد ناشی از تثثیر

مءم تجم یونها در الروپالست میباشی شوری از

فعا یتهای زیستی و متابو یسمی و در نتیجره اراه

طریق تن هرای ااسرییاتیو باعرث تخریرب الروفیرل

ذخایر انرژی در گیاه باشی ()Tanou et al., 2009
تحقیقران نشرران داده اسرت شرروری رشری گیرراه را
بهعلت ایجاد تن

رنگیررءههررای

فتوسنتءی گیراه  Halocnemum strobilaceumگردیری

رشی در گیاهان تحت تن

شرروری مرریتوانرری از طریررق ارراه

حاضرر نشرران داد ارره شرروری در

میشود افءای

سطح شوری ،از طریق افءای

امرالح

منجر به ااه

تو یی الروفیرل مریگرردد (

Bybordi,

در منطقه ریشه و سمیت یونها در

 )2012از آنجایی اه گلوتامات ترایب او یه پرو ی و

بافت های گیاهی نیء تحت تاثیر قرار میدهی عناصری

الروفیل میباشی به نظر میرسی اره بیشرتر بره تو یری

ماننی سییم از طریق تراثیر برر پمر هرای پروترونی و

پرو ی اختصاص یافته و به همی د یل مقیار الروفیل

در تقسریم و تطویرل

محتوای الروفیرل در اثرر

اختالل در آنهرا سربب اراه
سلو ی و در نتیجه ااه
تن

شوری از طریق افءای

باعث ااه

ال ااه

رشی میشود عالوه بر ایر

نشان داد ااه

شوری برر اسرا

گرءارشهرای داده شریه از طررف

هورمون اتریل در گیراه،

پژوهشگران دیگر میتوانری ناشری از اثرر بازدارنریگی

رشی ریشه و رشی عمومی گیاه میشرود

یررررونهررررای تجمرررر یافترررره در الروپالسررررت

از طرف دیگر ااه

فتوسنتء ناشری از ترن

بهد یل هیایت روزنهای پائی  ،ااه

( ،)Chookhampaeng, 2011تخریب الروفیل توسر

شروری

ترن

در نﺬب اررب

ااسرییاتیو ناشری از نمرک (

Sevengor et al.,

و سوخت و ساز ،مهار ظرفیت فتوشیمیایی ،یا ترایبری

 )2011و فعال شین آنءیم الروفیالز یا ناپاییار شرین

عملارد

امپلکس رنگیءه پروتئی توس یونهای نمرک باشری

از همه ای صفات در نهایت منجر به ااه
در گیاهان میگردد ()Ho et al., 2012
میتروان بیران نمرود اره ترن

( )Saha et al., 2010مطا عه برر روی دو رقرم انگرور
توس  )5375( Bybordiنشان داده است اره افرءای

شروری از طریرق

محیودیت در نﺬب عناصر غﺬایی ،امبرود آب قابرل
استفاده گیاه و سمیت غرﺬایی ،باعرث اراه
رشی سلو ی شیه و ااه

قریرت

سرطح برر

و فتوسرنتء را

به همراه دارد ای موارد باعرث اراه

اربوهیریرات

تو ییی و در نتیجه ااه

رشی انءای مختلر

شیه اه در نهایرت سربب اراه

بیومرا

سطح شروری تراثیر معنریداری برر اراه

محتروای

الروفیل  aو  bداشت اه برا نترایج ایر ارار تحقیرق
همسویی نشان میدهی
در مطا عه حاضر مقیار ما وندیآ یئیی در شررای
تن

گیراه

مریشرود

شوری افرءای

یپیها بعلت تن

یافرت افرءای

پرااسییاسریون

شوری توسر محققران دیگرر هرم

( )Azari et al., 2012مطا عه بر روی گیاه ذرت تحت

گءارش شیه است ( (El-Tayeb, 2005تخمی مقریار

سرطوح شروری،

ما وندیآ یئیی اه محصول ثانویه نهایی ااسییاسریون

مرراده خشررک در گیرراه ذرت مرریشررود

اسییهای ارب بلنی غیرر اشرباع اسرت عمریتاا بررای

تن

شوری نشان داده است افءای

باعررث ارراه

انیازهگیری مقیار پرااسییاسیون ،بعنوان شاخص تن
6
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ااسییاتیو استفاده میشود افءای
آ یهیی تحت تاثیر ترن

غلظرت مرا ون دی

شروری در برر

گءارش شیه است اه احتماالا با ااه
محض آغاز تن

در تحقیرق حاضرر مشرخص گردیرری اره افررءای
شرروری مونررب افررءای

ذرت نیرء

گالیسی بتائی تنها از طریق فعال اردن آنتیااسییان-

پتانسیل آبی به

شوری شییی مرتب است

ها میتوانی رادیکالهای آزاد را از بی ببرد ،اما پرو ی

( Eraslan

عالوه بر فعال اردن آنتیااسییانها ،خود نیء برهطرور

)et al., 2010

نتایج تحقیق حاضر نشران داداره شروری مونرب

مستقیم میتوانی سبب مهرار رادیکرالهرای آزاد شرود

تجم پرو ی گردیی اه تجمر براالی پررو ی تحرت
تن

گالیسرری بتررائی گردیرری

( )Kumar et al., 2010گالیسری بترائی طری ترن

شوری میتوانی به علت باال برردن فعا یرتهرای

شوری باال با تنظیم تعادل اسمءی بی گیراه و محری ،

اورنیتررری آمینوترانسرررفراز ( )OATو پیررررو ی -5-

حفاظررت در برابررر تررن

اسررمءی را فررراهم مرریانرری

اربواسرریالت ردواترراز ( ،)P-5-CRآنررءیم دخیررل در

( )Hassine et al., 2008گالیسری بترایی برا بحرران

بیوسنتء پرو ی  ،و همچنی با تونه بره مهرار پررو ی

تن

ااسررییاز و پرررو ی دهیرریروژناز ( ،)PDHآنررءیمهررا

اسمءی مؤثر در گیاهان محسوب میشرود و برا رشری

Sadak and Mostafa,

گیاهان در محی های خشک و شور همبستگی براالیی

گونههای ااسریژنی

دارد ( )Hanson et al., 2007مطا عه بر روی پههرای

فعال ( )ROSاز نمله رادیکرال سوپرااسریی ،ااسریژن

شروری

ااتررابو یءه پرررو ی هسررتنی (

 )2015پرو ی تحت شرای تن

در گیاه ظاهر و بره عنروان یرک محلرول تنظریم

گیاه  Jatrophaنشان داده اسرت اره افرءای

در محتوای گالیسری بترائی ایر گیراه

آزاد و پرااسیی هییروژن و رادیکالهای هییرواسریل

باعث افءای

مرریتوانرری در مقررادیر زیرراد تو یرری شررونی پرااسرریی

گردیی میگردد ) (Gao et al., 2013اه با نترایج ایر

هیرریروژن و رادیکررالهررای سوپرااسرریی نسرربتاا غیررر

تحقیق همخوانی دارد

واانشی هستنی اما میتواننی با تشرکیل رادیکرالهرای
هییرواسیل برای پروتئی  ،اربیها و  DNAخطرناک

نتیشهگیری نهایب

باشنی ( )Farkhondeh et al., 2012تنظیم اسمءی ساز

بررهطررورالی نتررایج ایرر تحقیررق نشرران داد ارره

شروری مریباشری در

فااتورهای از قبیل طول ،وزن و رنگیءههای فتوسنتءی

و ااری برای انتنراب از ترن

بسیاری از گیاهان تجمر پررو ی در پاسر بره ترن
شوری روی میدهی اه نقر
مقابل تن

در شوری بیشتر ااه

مییابری و برا عنایرت بره ایر

مهمری در حفاظرت در

تحقیق اه ما ون دی آ یهیی و اسمو یت های سرازگار،

شوری بازی میانی تجم امالح سرازگار

سرطوح شروری

در غلظتهای باال در گیاه برای اراه

پرو ی و گالیسی بتائی برا افرءای

عریم فعا یرت

آنءیمهرا یرا ثبرات غشرا سرلو ی ناشری از ترن

افءای

می یابنی میتوان نتیجه گیری ارد اه تغیررات

آب

فااتورهای مورد مطا عه درنهت سراز گرار ترر شرین

شروری در گیراه

گیاه  H.strobilaceumبه خاکهای شور میباشی رﺬا

شروری

برا تونره بره سرازگاری ایر گیراه بره شروری برراالی

یافته و بیشتری میءان پرو ی در

خاکهای اطراف دریااه ارومیه در مناطق خشک شیه

تیمار  9/5دسیزیمنس بر متر و امترری میرءان آن در

دریااه ،میتوان با اشت ای گیاه از ایجاد طوفانهای

میباشی مطا عه بر روی اثرات ترن

بابونه شیرازی نشان داده است اه برا افرءای
میءان پرو ی افءای

تیمار شراهی مشراهیه گردیریه اسرت (

Nouri et al.,

نمک نلوگیری نمود

 )2013اه با نتایج ای تحقیق همخوانی دارد
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