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  چکیده

 هــايویژگیمطالعه برخی  این در. است ایران خشک و گرم مناطق  در توسعه فضاي سبز کننده محدود مهم عوامل از یکی شوري آب و خاك 
 شوري تیمار سطح هشتتعداد  .شد سوکان سمنان بررسی نهالستان به تنش شوري آب در توت و ایالن ز،شیرا سرو هايفیزیولوژیکی نهال -مورفو

 طــول و در انجام شهریورماه ماه تا تیر از آبیاري لیتر چهار مقدار به بار دو ايهفته .شد گرفته نظر در dS/m 14  و 12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 صفر، آب
پایان آزمایش  در .گردید گیرياندازه تیمار اعمال شروع از پس باریک روز 15 هر یقه قطر نهال، ارتفاع مانند یمورفولوژیک هايویژگی آزمایش دوره
محتوي نسبی آب برگ و میزان عناصر سدیم  ریشه و اندام هوایی، خشک و ترصفات وزن آوري و به آزمایشگاه انتقال وها جمعهاي برگ نهالنمونه

روش کمپلکسومتري، میزان نیتروژن برگ با استفاده از روش تیتراسیون و فسفر برگ سنجی، کلسیم و منیزیم برگ بهلهروش شعو پتاسیم برگ به
تر و خشک ریشه و ارتفاع نهال، قطر یقه، تعداد برگ، وزن داد که براي صفات نشان نتایج شد گیريبه روش آمونیوم مولیبدات در آزمایشگاه اندازه

تیمارهاي شوري و گونه در سطح یــک  ي نسبی آب برگ، میزان عناصر سدیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، نیتروژن و پتاسیم برگاندام هوایی و محتو
دار و براي صفات قطر یقه و عناصر نیتــروژن و دار بود. ولی اثر متقابل گونه و شوري براي کلیه صفات فوق در سطح یک درصد معنیدرصد معنی

ها نشان داد که با افزایش شوري میزان سدیم برگ افزایش ولی باقی صفات فوق کــاهش د. بررسی نتایج مقایسه میانگیندار نبوپتاسیم برگ معنی
حــد  تا شوري توانندمورد مطالعه می هايگونه دهدمی نشان که بود باال به dS/m 8تا  6 شوري در اغلب فوق صفات تغییرات حساس یافت. نقطه

هوایی و محتــوي نســبی آب ریشه و اندامتر و خشکصفات ارتفاع نهال، قطر یقه، تعداد برگ، وزن کلیه مقایسه از نظر در نمایند. تحمل مذکور را
 ســرو شــیراز و ایالن و ســپس هاي توتگونه به ترتیب گونه سه بین در برگ، میزان عناصر سدیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، نیتروژن و پتاسیم برگ

 .دادند نشان را شوري به مقاومت بیشترین
  

     .درختی هايگونه ؛فیزیولوژیکی ؛مورفولوژیکی ؛آب شور :کلیدي گانواژ
  
  

  مقدمه
 ترینمــوثراز  یکــی سبز شهري فضاهاي امروزهشک بی
ن نوی شهرنشینی در انسانی و طبیعی حیات پایداري عناصر

و از  جهــان کشــورهاي بیشــتر در اکنــون ند.آیمی شمار به
 فضــاهاي توسعه کننده محدود عامل ترینمهم جمله ایران

 ایــن کــه طــوريه ، بــاســت آب منــابع کمبــود شهريز سب
. ]21[د اثر بگــذار کشورها این توسعه بر توانسته محدودیت

 عامــل تــرینمهــم و اولــین آب منــابع کمبــود نیز ایران در

 توســعه و کــاريجنگــل کشــاورزي، توســعه در محــدودیت
 منظــور بــه دقیــق ریــزيبرنامــه بنــابراین است. سبز فضاي

 است برخوردار ايویژه اهمیت از آب منابع از بهینه استفاده
]17[ .  

ــرینمهم از ــل ت ــدود عوام ــده مح ــی کنن ــرا محیط ي ب
ن گیاهــا رشــد دلیل به همین .است شوري گیاهی تولیدات

 آنهــا از بســیاري و در یافته نمک کاهش فراوانی تحت تاثیر
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 در هــازمین از تــوجهی قابل مقدار. دکنایجاد می حساسیت
 آنهــا مقــدار کــه دارنــد قرار شوري معرض در سراسر جهان

 هکتار میلیون 40 از بیش. است افزایش حال در روز به روز
 درصــد 55 حــدود کــه انــدرفته کشت زیر به دنیا از اراضی

 ســاله هــر آن بــر افزون و دارند قرار شوري ثیرأت تحت آنها
بــاال  شــوري دلیــل بــه نیز هکتار از اراضی میلیون نیمویک
 کــاهش دلیل به امروزه .]33[ نیستند دهیمحصول به قادر

 هــايبخش در روزافزون نیاز و کیفیت مناسب با آب ذخایر
 آب منــابع از اســتفاده شــرب، و کشاورزي، صــنعت مختلف

 اجتنــاب امــري بــاغی و زراعــی آبیــاري گیاهــان براي شور
 شــوري گیــاهی، ايهگونه از بسیاري . در]34[است  ناپذیر

 طــرق از گیــاه رشد در خیرأت یا و کاهش باعث و خاك آب
 اختالل و معدنی عناصر کمبود یونی، سمیت اسمزي، تنش

 گیــاه فرآیندهاي متابولیسم در بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی
  .]20[شوند می

 تــأثیر تحــت کــه فیزیولوژیک گیاه خصوصیات جمله از
 و اســمزي فرآینــد کــاهش گیردمی شور قرار آب با آبیاري
 خاصــیت ایجاد و فتوسنتز کاهش انرژي، مصرف آب، جذب
 هــم بــر بــه منجــر شــود کــهمی گیاه به خاك یونی از ویژه

منیزیم، کلســیم  مانند ضروري غذایی عناصر تعادل خوردن
 کــاهش بــا شورپســند گیاهــان از د. برخیشوو پتاسیم می

 جــذب رگ،ب به عناصر این انتقال عدم و کلر و سدیم جذب
 آمینــه، اســیدهاي افــزایش کنــار ســدیم، در پتاسیم باالي

کنند می مقاومت شوري برابر در گلیسین و بیوتین پرولین،
]39[ .  

 گیاهــان تنهــا مناطق مبتال بــه شــوري آب و خــاك در
 هايبــوده، برخــی از گونــه رشــد بــه قــادر شــوري به مقاوم

 لقابــ شــور هــايمحیط در هاگونــه ســایر به نسبت گیاهی
 کــه را شناســایی کــرد گیاهانی بتوان اگر سازگارتر هستند.

 خــاك و آب از نمک باال، توان جذب شوري به آنها مقاومت
 چنــد بــه تــوانمی بپوشــانند هم را خاك سطح داشته و را

 کــردن کم مناطق، این در اقتصادي کشت مثل خوب هدف
 گیاهان، این برداشت با مناطق آب و خاك این میزان نمک

  .رسید غبار و گرد پخش از جلوگیري و خاك دنپوشان
هــاي متعــددي در ایــران و جهــان در خصــوص پژوهش

هاي درختــی انجــام استفاده از آب شور براي آبیــاري گونــه
 ســطح پنج ز موارد زیر نام برد. بررسی اثرتوان اشده که می

 بــر dS/m 3/12 و 6/9، 4/6 ،2/3، صــفر آبیاري آب شوري
 کُنار نشان داد که شوري هاير نهالد عناصر غلظت و رشد

 .]43[ داد کــاهش را برگ عرض و طول تعداد، گیاه، ارتفاع
و  150، 100، 50، 25، 0شــوري شش سطح بررسی تأثیر

نشــان داد  هاي یکساله کاج تهــراننهالبر  موالرمیلی 200
مــوالر در محــیط میلــی 50 از که با افــزایش غلظــت نمــک

ها نسبت به ریشــه و برگو ریشه میزان رشد طولی کاهش 
میلـــی 150غلظت نمک تا تر بوده با افزایش سساقه حسا

در ریشه، ساقه افزایش سدیم و کاهش پتاسیم  میزان موالر
مــوالر میلــی 200تــا  اما با افزایش غلظت و برگ دیده شد،

افزایش غلظــت  شوري باعث سدیم نیز کاهش یافت.میزان 
هــا و و فســـفر در بــرگمنیزیم در ریشه و ساقه، کلســـیم 

 .]36[شد افزایش نسبی نیتروژن در هر سه اندام 
ي شــوربــا  سپیدارهاي نهال روي بر شوري تنش اعمال

شــد  بــرگ نهــال در ســدیم افزایش باعث میلی موالر 200
هاي شمشاد با آب شــور نشــان داد کــه . آبیاري نهال]10[

 پتاســیم غلظــت و افزایش شــوري افــزایش با سدیم غلظت
 بــین رقابــت پتاســیم کــاهش غلظــت و علــت یافته شکاه

 محــیط در کــه است گیاه توسط جذب در سدیم و پتاسیم
 باشــدمی نرمال محیط از بیشتر هاي سدیمیون غلظت شور

 . بررسی]13[ یابدمی افزایش جذب سدیم میزان نتیجه در
 داد نشــان شوري اکالیپتوس به هاينهال فیزیولوژیک رفتار

 هش رشد شده و در میان صفات ســطحکا شوري باعث که
   .]5[یقه بود  قطر و از ارتفاع ترحساس برگ

شور نشان داد که هاي شیشهنهال بر اعمال تنش شوري
 دارمعنــی افــزایش گیــاه ســدیم غلظــت شــوري افــزایش با

مــاه  6هاي خرما به مدت . تنش شوري بر نهال]3[یابد می
نشان دادند که مول میلی 105و  75، 30،  2هاي با غلظت

 105شــوري  در کــل خشــک وزنکــاهش  به منجر شوري
 ریشــه (در در کلــر و ســدیم غلظــت و افــزایش  مولمیلی

 در( برگ سدیم غلظت و) مولمیلی 105و  75، 30 شوري
 . ]42[گردد مول) میمیلی 105و  75 شوري

تغییراتی  آهاي پیسهبا اعمال تنش شوري بر روي نهال
نشــان  هاهاي سدیم و پتاسم در برگوندر مقدار افزایش ی

 مؤلفــهتــرین توان به عنوان مطمئنها را میمتغیرداد و این 
آ در نظــر هــاي پیســهجهت بررسی تــنش شــوري بــه نهال

  . ]37[گرفت 
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 دو در اعمال تنش شوري بر خصوصــیات فیزیولــوژیکی
 تحتexcelsa  Juniperusو  sabina Juniperus گونه
 به) 24ds/m و 14، 4 شاهد،( حسط چهار در شوري تنش
 همــهســبب کــاهش  شــوري داد کــه نشان ماه چهار مدت

 دو هر سدیم و کلر در و افزایش تجمع مورفولوژیکی صفات
 و منگنــز منیــزیم، فســفر، عناصــر کــاهش جــذب و گونــه

 . ]23[گردید  کل نیتروژن
 فیزیولوژیــک-مورفــو هــايویژگی بــر شوري تنش تأثیر

و  200، 100، 50هــاي غلظت از دهاســتفا بــا هاي پدهنهال
 مــاه دو مــدت بــه هفتــه در بــار دو همــراه موالرمیلی 400

ــنش داد نشــان ــه در ت ــا 50شــوري ک ــوالرمیلی 400 ت  م
 وزن قطــر، ارتفــاع، شــادابی، مانی، زنده کلریدسدیم صفات

 بــا را داريمعنی اختالف هانهال ریشه و ساقه برگ، خشک
 دهندهنشــان نتــایج ،لــیک طــور بــه. داد شاهد نشان تیمار

 بــراي را گونــه ایــن توانمی و بود پده متوسط شورپسندي
 آب ایســتابی بــاالي بــا ســطح شــور اراضی احیاي عملیات
   .]4[کرد  توصیه

اي که در خصوص بررسی تنش شوري بر رشد و مطالعه
، 17، 0هــاي تغییرات فیزیولوژیکی در نهال ممرز در غلظت

روز  42و  28، 14بــه مــدت مــول میلی 85و  68، 51، 34
افــزایش و  کــل در ســدیم انجام شد نشــان داد کــه میــزان

مقادیر نسبت سدیم به پتاسیم، سدیم به کلســیم و ســدیم 
گرفت.  قرار شوري ثیرأت تحت داريمعنی طور به منیزیم به

هــاي ممــرز در دهد که امکان رشد نهالاین نتایج نشان می
 . در]15[پذیر است انمول امکمیلی 34تا  17دامنه شوري 

 منابع کاهش و خاك افزون روز شدن شور وجود با ،مجموع
 مطالعــات معتدلــه، نــواحی شــهري منــاطق در شیرین آب

 عامــل ایــن بــه شــهري درختــان مقاومت مورد در چندانی
 در شــوري تــدریجی افــزایش اگــر. است نشده انجام زاتنش

 ایــن بــا مقابلــه امیــدهاي از یکــی یابــد، ادامــه هاخاك این
   . ]20[ است شوري به مقاوم درختان از استفاده بحران،

 آبیــاري با رابطه در پژوهشی تاکنون که این به با توجه
 انجــام شور آب با ایالن و معمولی توت سروشیراز، هاينهال
 و خشــک منــاطق در خصوصبه شیرین آب کمبود و نشده
ژوهش کاري، این پجنگل و نهال تولید به نیاز و خشکنیمه

 ســه گونــه فــوق و در شــور آب بــه تحمــل ارزیابی با هدف
 دامنــه بــا منــاطق در کاشــت منظــور ها بهگونه این معرفی

 مطالعــه انجــام شــد. نتــایج ایــن ds/m 14 تــا صفر شوري
 فضــاي ها بــرايگونــه این انتخاب در تريروشن بتواند دید

 در دیربــاز درختان از این زیرا. گذارد اختیار در شهري سبز
 ایــن واکــنش بررســی و داشــته کــاربرد شهري سبز فضاي
 توســعه مــورد در نهــایی قضــاوت تواندمی شوري به هاگونه
 آســان را شــور آب از اســتفاده و شهري سبز فضاي در آنها

  .سازد
   

  هامواد و روش
 ســوکان نهالســتان در 1397 تابســتان در مطالعــه این

 انجــام انســمن اســتان آبخیزداري و طبیعی منابع کل اداره
 5 در ســمنان، شهرســتان مرکــزي بخش در نهالستان. شد

 و شــرقی 59° 38´00˝ طــول در و سمنان شهر کیلومتري
ــاالتر متــر 990 ارتفــاع و شــمالی 36°16´00˝ عــرض  از ب
 محــدوده اقلیمــی متغیرهــاي. اســت گرفته قرار دریا، سطح
 بارنــدگی میــانگین شــامل مطالعــه مــورد تحقیقاتی عرصه
) شــهریور( انهماه بارندگی حداقل متر،میلی 7/193 ساالنه

 3/51) اســفند( انــهماه بارنــدگی حــداکثر متــر،میلــی 6/0
درجــه  9/15  ســاالنه حــرارت درجــه متوســط ،متــرمیلــی

درجــه  -2/9) دي( ســال مــاه ســردترین دمــاي سانتیگراد،
درجه + 1/40) خرداد( سال ماه ترینگرم دماي سانتیگراد و

  . ]18[است  گرفته سانتیگراد قرار
 تــوت سروشــیراز، دوســاله هــاينهال آزمــایش ایــن در

 و عمــومی وضــعیت و ارتفــاع نظــر از کــه ایــالن و معمولی
 شــروع از قبــل مــاه شــش ،داشتند یکسانی شرایط شادابی
 انــدازه پالســتیکی هايگلدان به و انتخاب عرصه از آزمایش

12 )cm 35×40 (تیمارها اعمال جهت. شدند داده انتقال 
 هــانهال مــاه ســه مــدّت به منظم شرایط در هانهال روي بر

 ظرفیــت اساس بر(  آب لیتر چهار میزان بار  به دو ايهفته
، 10، 8، 6، 4، 2صــفر،  هايغلظت با و) گلدان خاك زراعی

  .شدند آبیاري ds/m 14و  12
 ماننــد مورفولوژیکی هايویژگی آزمایش دوره طول در 

 بــا( نهال یقه قطر ،)cm حسب بر نواري متر با( نهال ارتفاع
 6 مجمــوع در و بار یک روز15 هر) mmحسب  بر کولیس

  . ]2[د ش گیرياندازه تیمار اعمال شروع از پس بار
 گیــاه یفیزیولــوژیک هايمشخصــه نیز آزمایش پایان در
سدیم و پتاسیم،  برگ، و ساقه ریشه، خشک و تروزن مانند
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گیري شــد. انــدازه کلسیم، منیزیم، نیتروژن و فســفر بــرگ
 بــرگ و ریشه ساقه، ابتدا شده، تیمار گیاهان تر وزن  براي
 بــا دیجیتال ترازوي با هانمونه سپس و جدا گلدان هر نهال
 و شــد وزن گیــاه هر براي گرم حسب بر گرم، 001/0 دقت
 آب بــا ابتدا ریشه، و ساقه برگ، هاياندام خشک وزن براي

 دمــاي بــا آون در ساعت 48 مدتبه و سپس مقطرشستشو

 بــا کــدام هــر آن از پس. شد داده قرار سلسیوس درجه 75
-انــدازه. وزن گردیــد گــرم 001/0 دقت با دیجیتال ترازوي

ـــت محتـــوي گیـــري ـــه بـــرگ آب نســـبی رطوب  روش ب
Yamasaki و  Dillenburg 1 رابطه از استفاده با و انجام 

  .]30[ آمد دسته ب

  
  100×]تورژسانس وزن - خشک وزن/  تر وزن - خشک وزن[ (%)= نسبی رطوبت محتواي                              )1(
  

-ســنجی (فلــیمروش شــعلهسدیم و پتاســیم گیــاه بــه
گیــري شــد و غلظــت ســدیم و پتاســیم فتــومتري) انــدازه

ترتیب با گرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه بهبرحسب میلی
  .محاسبه شد 3و  2هاي استفاده از رابطه

  

)2   (                        
  

)3                           (  
  

: قرائت نمونه پس از قــرار دادن در معادلــه C :که در آن
حجــم  :Vضــریب رقــت در صــورت لــزوم،  :Rرگرســیون، 

  وزن نمونه برحسب گرم است.  :Wعصاره و 
-روش کمپلکســومتري انــدازهم گیاه بــهکلسیم و منیزی

گیري غلظت کلسیم و منیــزیم گیــاه گیري شد. براي اندازه
 2حجم مشخصی از عصاره هضم شده در اسید کلریــدریک 

لیتر سود نرمال میلی 10نرمال برداشته شد. پس از افزودن 
ــا  ــنجی ب ــا روش عیارس ــید، ب ــرف موراکس ــداري مع و مق

EDTAواالن اکــیسب میلــی، غلظت کلسیم و منیزیم برح
محاســبه  5و  4هايبر وزن خشک گیاه با استفاده از رابطــه

  گردید.
  

)4(                             
  

)5(                            
  

ــه در آن ــدار  :A :ک ــه  :Nمصــرفی،  EDTAمق نرمالیت
EDTA، EV: عصاره و  حجم کلV حجم عصاره برداشــته :

شده است. نیتروژن موجود در بخش هــوایی بــا اســتفاده از 
  دست آمد.ه ب 6روش تیتراسیون و با استفاده از رابطه 

  
)6     (  

  
T.N: (درصــد) نیتروژن کل ،T حجــم اســید مصــرفی :

تیتــر : حجم اسید مصــرفی بــراي ml( ،Bبراي تیتر نمونه (
  .)mشاهد (

ــوم مو ــا روش آمونی ــاه ب ــدات (روش زرد) فســفر گی لیب
  محاسبه شد. 7و درصد فسفر براساس رابطه  گیرياندازه
  

)7         (            
  

: قرائت جذب نور نمونه پــس از قــرار دادن C :که در آن
ه : وزن نمونــW: حجــم عصــاره و Vدر معادلــه رگرســیون، 

: S: حجم عصاره مــورد آزمــایش اســت. 1Vبرحسب گرم و 
نرمالیتــه اســید ســولفوریک : N) و g( وزن نمونــه گیــاهی

   .است نرمال) 02/0(
 انجام SAS افزار نرم با آماري هايداده تحلیل و تجزیه

 طــرح قالــب در فاکتوریل آزمون صورته ب تحقیق شد. این
 انجــام رتیمــا ســطح هشــت و تکــرار سه با و تصادفی کامل
 آزمــون از اســتفاده بــا هــاداده بــودن نرمال ابتدا در .گرفت

 مــورد لــون آزمــون با هاواریانس همگنی و ویلیک –شاپیرو
 هــاداده واریانس همگنی و بودن نرمال دلیله ب. شد بررسی

 از مختلــف تیمارهــاي در بررســی مــورد هايمشخصه براي
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 مقایســات و بــراي کلی مقایسه براي واریانس تجزیه آزمون
  شد. استفاده دانکن آزمون از هامیانگین چندگانه

  
  نتایج

داد تیمــار شــوري آب و  نشــان واریــانس آزمون تجزیــه
هاي مــورد مطالعــه ماننــد گونه بر صفات مورفولوژیک گونه

تر و خشک ریشــه و ارتفاع نهال، قطر یقه، تعداد برگ، وزن
در ي نســبی آب بــرگ ااندام هوایی (ساقه و برگ) و محتــو

دار بود. اثــر متقابــل گونــه و شــوري سطح یک درصد معنی
براي کلیه صفات فوق به جز قطر یقه در سطح یک درصــد 

  ).1ل ( جدو دار نبوددار و براي صفت قطر یقه معنیمعنی

  
  صفات مورفولوژیک واریانس تجزیه از حاصل مربعات یانگینم -1جدول

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

  )Msمیانگین مربعات(
 Rwc  وزن خشک اندام هوایی  وزن تر اندام هوایی  وزن خشک ریشه  تر ریشه وزن  تعداد برگ

  5/429**  49414**  337106**  730**  4871**  1725**  2  گونه
  3/325**  7/345**  2260**  65**  269**  8/228**  7  شوري

  7/24**  6/55**  294**  7/13**    2/37**  3/33**  14  گونه*شوري
  8/2 7/18  8/4  7/5  2/2  3  46  خطا

  19/2  5/7  47/1  5/13  4/3  1/4    تغییرات ضریب
  درصد 5= عدم معنی داري در سطح خطاي nsدرصد،  5= معنی دار در سطح خطاي  * درصد، 1= معنی دار در سطح خطاي **

  
بررسی صفات ارتفاع، قطر یقه و تعداد برگ نهال نشــان 

 طــوره کور بمقدار کلیه صفات مذ شوري افزایش با دهدمی
 شاهد تیمار به نسبت 14ds/m تا 4 شوري بین داريمعنی

در  cm5/108 ز یافــت. مقــدار میــانگین ارتفــاع ا کــاهش
و قطر ds/m 14در تیمار شوري  cm 9/79شوري صفر به 
کاهش و تعداد برگ  cm 7/5به  cm 5/11یقه از میانگین 
 اثــر بررسی در عدد کاهش یافت. 34به  47نیز از میانگین 

تــوت بــا  به مربوط ترتیبه ب مقدار بیشترین ارتفاع بر گونه
ــدار  ــدار  cm 2/92مق ــرین مق ــالن  در cm 6/81و کمت ای

  است.

ایــالن بــا  بــه مربــوط مقدار بیشترین یقه قطر صفت در
 مربــوط بــه cm41/7 کمتــرین مقــدار  و cm 33/9مقــدار 

  ). 1توت مشاهده شد (شکل
و تعداد برگ نهال  اثر متقابل شوري و گونه براي ارتفاع

در ds/m 14دهد که ارتفاع نهال در تیمار شوري نشان می
ایالن و تعداد برگ در همان شــوري و در گونــه سروشــیراز 
بیشترین تغییرات را در مقابل اعمال تیمار شــوري بــر روي 

  ).ب-2و  الف-2ل هاي مورد مطالعه دارد (شکگونه

  

  
  )ب) و (الف( قطر یقه ر اصلی شوري و گونه بر شوري براث .1شکل 
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  )ب) و تعداد برگ نهال (الف. اثر متقابل گونه و شوري بر ارتفاع نهال(2شکل 

  
و  تــرنوز میزان دهد که باالترینبررسی نتایج نشان می

بــا  dS/m 2و صــفر  تیمارهــاي در ترتیــبه ریشه بــخشک
ه آنهــا بــ میــزان تــرینکــم و گــرم 33/33و  11/48ر مقادی

 2/13و  20ر و به مقــادی dS/m 14و  12ترتیب در شوري 
شوري  اثر گرم مشاهده شد که روند کاهشی داشت. بررسی

 بــاالترین تر و خشک انــدام هــوایی نشــان داد کــه بر وزن
و dS/m  4 تیمــار گــرم در 5/164تر بــه مقــدار وزن میزان

  dS/m 14ي گرم در تیمــار  شــور 120آن ترین میزان کم
  مشاهده شد. 

خشک ریشه نشــان  و تر وزن صفت بررسی اثر گونه در
داد که باالترین میزان این صــفات در سروشــیراز بــه مقــدار 

هاي تــوت بــا ترتیب در گونهه گرم و سپس ب 8/23و  2/59
 1/13 و 9/31گرم و در ایالن بــا میــزان  16 و 3/38مقدار 

 وزن صــفت کاهشی نشان داد. بررسی اثر گونه درگرم روند 
خشک اندام هوایی نشان داد که بــاالترین میــزان ایــن  و تر

ــدار  ــه مق ــیراز ب گــرم و 3/108، 16/286صــفات در سروش
 9/34، 5/92هاي تــوت بــا مقــدار ترتیب در گونهه سپس ب

گــرم رونــد کاهشــی  4/25، 9/70گرم و در ایالن با میــزان 
ثر متقابل شــوري و گونــه بــراي صــفات بررسی ا نشان داد.

تــر و  دهد که میانگین وزنتر و خشک ریشه نشان می وزن
گــرم در تیمــار صــفر و در گونــه  5/18، 45ز خشک ریشه ا

، در dS/m 14گــرم در تیمــار شــوري  3/28، 120توت به 
 5/11 و 28گرم در تیمار صفر بــه  5/13، 33گونه ایالن از 

گرم بــه  6/27و  3/66و از dS/m  14گرم در تیمار شوري 
  در سروشیراز کاهش یافت. 4/18و  6/43

بررسی اثر متقابل شوري و گونه براي صــفات وزن تــر و 
تــر  و دهــد کــه میــانگین وزنخشک اندام هوایی نشان می

گرم در تیمار صفر  7/117و  6/309خشک اندام هوایی از  
ز، در سروشــیرا 14گرم در تیمار شوري  4/89و  3/238به 
گــرم در  7/22تا  3/61گرم در تیمار صفر به  39و  104از 

گــرم در  5/28و  77در تــوت، از dS/m  14تیمار شــوري 
 ds/m 14گرم تیمــار شــوري  6/22و  3/60تیمار صفر  به 

  ایالن کاهش یافت.  در
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تر و خشک انــدام هــوایی  بررسی اثر گونه بر میزان وزن
از، تــوت و ســپس ترین گونــه سروشــیردهد مقاومنشان می

ایالن است. ایــالن بیشــترین تغییــرات را در مقابــل اعمــال 
هاي مــورد مطالعــه دارد و فقــط بــراي تیمار شوري بر گونه

، تیمــار dS/m 14وزن خشک ریشه افزون بر تیمار شوري 
نیز مشابه شرایط فــوق اســت کــه بیــانگر  12dS/mشوري 

ــه ــین گون ــالن در ب ــه ای ــه ایــن اســت ک ــورد مطالع هاي م
 12هــاي ترین گونه در مقابل تنش شوري و غلظتساسح
هــاي موثرترین غلظت نمــک در میــان غلظت dS/m 14و 

تر و خشک ریشه و اندام هــوایی مورد مطالعه در صفات وزن
  ).D-3تا  A-3است ( شکل هاي 

ر تیمــا درRwc ن میــزا بــاالترین  شوري اثر بررسی در
اهش و از آن کــ میــزان شــوري افــزایش شاهد مشاهده و با

 66/65در تیمار شاهد به کمتــرین میــزان آن  2/82مقدار 
 میــزان دیده شد. بررسی اثــر گونــه بــر 14dS/mشوري در

Rwc  گونه ایالن با مقدار  داد بیشترین میزان آن در نشان
ه بــ و در سروشــیراز  مشــاهده 2/75و کمتــرین آن 91/80

 نشــان کاهشــی سرو شیراز روند و توت هايگونه در ترتیب
  داد. 

 نشــانRwc  صفت براي گونه و شوري متقابل نتایج اثر
 بیشترین سروشیراز در dS/m 14 شوري تیمار دهد کهمی

 هايگونــه روي بــر شوري تیمار اعمال مقابل در را تغییرات
  ).4دارد (شکل مطالعه مورد

داد تیمــار شــوري آب و  نشــان واریــانس تجزیــه آزمون
اي مــورد مطالعــه ماننــد هگونه بر صفات فیزیولوژیک گونــه

سدیم، کلسیم، فسفر و منیزیم، نیتروژن و پتاسیم برگ در 
دار بود. اثــر متقابــل گونــه و شــوري سطح یک درصد معنی

براي صفات سدیم، کلسیم، فسفر و منیزیم برگ در ســطح 
دار و بــراي صــفات نیتــروژن و پتاســیم یــک درصــد معنــی

  ).2ل دار نبود ( جدومعنی
  

  صفات فیزیولوژیک واریانس تجزیه از حاصل مربعات نیانگیم -2جدول

  
دهد که بــا افــزایش نشان می هابررسی مقایسه میانگین

 14در تیمــار  6/9بــه  8/3 شــوري میــزان ســدیم بــرگ از
بــه  4/26ترتیب میزان عناصر کلسیم بــرگ از ه افزایش و ب

 83/4، فسفر بــرگ از 1/16به  7/23، منیزیم برگ از 6/20
و پتاسیم بــرگ از  78/1به  76/2، نیتروژن برگ از 68/2به 
و ب،  و الف  -5هاي کاهش یافت (شکل 77/23به  11/31

  ). د-7تا  الف-7
هاي مــورد مطالعــه نشــان داد ري بر گونهبررسی اثر شو

ها از نظــر تغییــرات که با اعمال تیمار شــوري پاســخ گونــه
میزان عناصر متفاوت است و در عناصــر ســدیم، پتاســیم و 

و  62/32، 99/7فسفر بیشترین مقدار عناصر در گونه تــوت 
مشــاهده و در عناصــر منیــزیم، نیتــروژن و کلســیم   81/4

و  13/3، 75/24ر گونــه ایــالن  بیشــترین مقــدار عناصــر د
مشاهده و سروشیراز در اغلب تیمارها پس از تــوت  12/29

-7تــا  الف-7و الف و ب،  -6هاي (شکلت و ایالن قرار گرف
  ).د

بررسی اثر متقابل گونه و شوري بر میزان عناصر سدیم، 
کلسیم، فسفر برگ نشان داد بیشــترین تغییــرات در تیمــار 

14 dS/m سروشـــیراز مشـــاهده شـــد بـــر روي گونـــه  و
). در بررسی اثــر متقابــل گونــه و ج–7تا  الف-7ي ها(شکل

داد کــه بیشــترین  منیــزیم بــرگ نشــان شوري بــر میــزان
هاي تــوت و و بــر روي گونــهdS/m 14تغییــرات در تیمــار 

  ).د-7سرو شیراز مشاهده شد (شکل

  

  )Msمیانگین مربعات(  درجه آزادي  منابع تغییرات
Na K  N  P  Ca  Mg  

  5/614**  614**  8/16**  8/16**  7/696**  5/71**  2  گونه
  6/55**  5/34**  6**  1/17**  7/64**  8/34**  7  شوري

  ns26/2  ns 16/0  **38/0  **5/14  **2/9  3**  14  گونه*شوري
  1/2  9/2  05/0  09/0  6/2  12/0  46  خطا

  6/7  7  8/5  1/14  7/5  3/5    تغییرات ضریب
  درصد 5داري در سطح خطاي = عدم معنیnsدرصد،  5دار در سطح خطاي = معنی * درصد، 1دار در سطح خطاي = معنی**
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)، وزن خشک اندام ج( )، وزن تر اندام هواییب( )، وزن خشک ریشهالف( ر میزان وزن تر ریشه. اثر متقابل گونه و شوري ب3شکل 

  ).دهوایی (
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  . اثر متقابل گونه و شوري بر محتوي نسبی آب برگ4شکل 

  

  
  )ب) و نیتروژن برگ (الف( اثر اصلی شوري بر میزان پتاسیم برگ .5شکل

  

  
 )ب) و نیتروژن برگ (الف( اثر اصلی گونه بر میزان پتاسیم برگ .6شکل 

  
  گیريبحث و نتیجه

 تمــام مجمــوع در و تمــایز ســلول و رشــد بر شوري اثر
 باالي و مقادیر شده ثابت چوبی گیاهان زیستی هايفعالیت

ـــا شـــوري ـــل از بســـیاري اخـــتالل در ب  انفعـــاالت و فع
کــاهش  باعــث درختــان در منفــی اثر یجادا و فیزیولوژیکی

ــد از ]45[د شــومی زایشــی و رویشــی رشــد . کــاهش رش
ترین اثرات ظاهري گیاه به تنش شوري اســت و مقــدار مهم

ــه  ــک، مرحل ــت نم ــوع و غلظ ــه ن ــته ب ــد بس ــاهش رش ک

فیزیولوژیکی گیاه، مدت زمانی که در معــرض شــوري قــرار 
   .]28[گیرد و نوع گونه گیاهی متفاوت است می

در این مطالعه نیز بررسی صفات رویشی ارتفــاع و قطــر 
یقه و تعداد برگ نشان داد که با افزایش شوري این صــفات 

یابد که این نتایج با مطالعات شــوري بــر رویشی کاهش می
 ]15[ چینــی نارون ،]38[ بادام ،]36[ تهران کاج هاينهال

  .دارد همخوانی ]12[ پسته و
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)، میزان فســفر بــرگ ج)، میزان منیزیم برگ (ب)، میزان کلسیم برگ (الف. اثر متقابل گونه و شوري بر میزان سدیم برگ (8شکل 

  ).د(
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 هــاينهال بــر شــوري تــنش اعمــال نتیجه در پژوهشی
. همچنــین ]40[ ذکر شده اســت هاآن کاهش ارتفاع پالونیا
 همــه روي بــر شــوري غلظــت افزایش نهال با ارتفاع میزان

  .]29[یافت  کاهش مطالعه مورد بادام هايژنوتیپ
ارتفــاع و تعــداد بــرگ مشــخص  بــر گونه اثر بررسی در

گردید که گونه تــوت مقاومــت بیشــتري از دو گونــه دیگــر 
بیشــتر در گونــه یقــه ایــن مقاومــت  قطر صفت در داشته و

دهــد در مقایســه بــین نشان میامر این  ایالن مشاهده شد.
گونه از نظر خصوصیات مــذکور گونــه تــوت از دو گونــه سه 

تر و سپس ایالن و مقاومت سروشــیراز کمتــر از دیگر مقاوم
همه است. اثر متقابل شــوري و گونــه بــراي صــفات ارتفــاع 

دهــد کــه در هــر دو صــفت نهال و تعــداد بــرگ نشــان می
ترتیــب ه و بــ dS/m 14بیشترین تغییرات در تیمار شوري 

توان شیراز، ایالن و توت است. در واقع میسرو هايدر نهال
گفت که با افزایش شوري صــفات مــذکور کــاهش یافتــه و 

از علل کمترین مقاومت در گونه سروشیراز مشاهده گردید. 
توان بــاال کاهش رشد در گیاه در شرایط تنش شوري را می

هــاي ســدیم رفتن مصرف انرژي در گیاه بــراي خــروج یون
شــود و در نتیجــه وفــور یافــت میمهاجم کــه در گیــاه بــه 

زش و مقابلــه بــا مصرف مقدار زیادي انرژي سلولی براي سا
به این ترتیــب رشــد و عملکــرد گیــاه  تنش شوري دانست،

  . ]22[یابد کاهش می
 تــنش مطالعــات در دیگــر صــفات کنــار در برگ تعداد 

 ترینمقــاوم تشــخیص در کــه اســت صــفاتی از یکی شوري
 کننــده تعیــین و موثر تواند می يشور تنش اعمال به گونه

-مــی شــوري تنش اثر در برگ تعداد کاهش واقع در باشد.
 گیــاه اندام اولین برگ هايسلول که باشد این علته ب تواند
 گرفتــه قرار ثیرأت تحت تنش وقوع از بعد بالفاصله که است

 بــه توانــدمی بــرگ تعداد کاهش. یابدمی کاهش آن رشد و
 جدیــد هايبرگ تولید کاهش یا و برگ ریزش تشدید علت

 هــابرگ رشــد ســرعت کــاهش. ]1[باشد  شوري شرایط در
 و امــالح تجمع علت به به طور عمده شوري، افزایش از پس
 محض به. است گیاه هايریشه اطراف در شوري اسمزي اثر

 در هــايبرگ رشد سرعت شور، محیط در گیاه گرفتن قرار
 ترآهســته جدیــد هايبرگ ظهور یافته، کاهش توسعه حال
  . ]37، 34[ گردد می تشکیل کمتري هايشاخساره شده،

 ثیرأارزیــابی تــ بــراي مطلــوب هــايویژگی از یکی دیگر
. اســتگیــاه  خشــک وزن تعیــین گیاهــان، بر شوري تنش

 بــه اســت شــوري ممکــن تنش شرایط در گیاه وزن کاهش
 ثیرأتــ طریــق از که شوري چرا ،باشد فتوسنتز کاهش دلیل

 میــزان کــاهش موجب جانبی آن فرآیندهاي و فتوسنتز بر
. در این مطالعه نیز بــا افــزایش ]34[گردد می گیاه در رشد

تر و خشک ریشــه و انــدام  میزان صفات وزن غلظت شوري
 صفت داد. در بررسی اثر گونه در نشان کاهشی هوایی روند

 و سروشــیراز در میــزان بــاالترین ریشــه خشــک و تــر وزن
 کاهشــی رونــد ایــالن و تــوت هايگونه در ترتیب به سپس
  .داد نشان
تر و  بررسی اثر متقابل شوري و گونه براي صفات وزن  

دهــد کــه بــا افــزایش خشک ریشه و اندام هوایی نشــان می
کــاهش  و خشک ریشه و اندام هــوایی تر شوري مقدار وزن

 طریــق اخــتالل از یابد که علت آن این است که شوريمی
 هــوایی و انــدام ریشه تر وزن کاهش به منجر آب جذب در

 هايدر ســلول آب میزان افزایش شوري، شود. بامین گیاها
 و طویــل ســرعت کــاهش امــر، کاهش یافته کــه ایــن برگ

 ترکوچــک باعــث و داشته همراه به ها راسلول شدن تقسیم
 به کاهش منتج شده که هاآن سطح کاهش و هابرگ شدن
   .]28، 34[د گردبرگ می خشک وزن

بررسی اثر گونه بر میزان وزن تر و خشک انــدام هــوایی 
ترتیب سروشیراز، تــوت و ه ترین گونه بدهد مقاومنشان می

سپس ایالن اســت.  نتــایج اثــر متقابــل گونــه و شــوري در 
تر و خشک ریشه و اندام هــوایی نشــان داد کــه  صفات وزن

گونــه در  ترینهاي مورد مطالعه حســاسایالن در بین گونه
ـــوري و غلظت ـــنش ش ـــل ت ـــاي مقاب  dS/m 14و  12ه

هــاي مــورد مطالعــه موثرترین غلظت نمک در میــان غلظت
است. این نتایج با تحقیقات اثر شوري آب آبیاري بر ارتفاع، 

تر و خشک ریشــه و انــدام هــوایی بــر روي  یقه و وزن قطر
. ]38، 31، 1[ خوانی داشــتهاي کنار، بادام و پده همنهال

هــاي مــورد تنش شــوري بــر نهال ر مطالعات مشابه دیگرد
 .]3[شاخساره شد  ارتفاع و ریشه خشک وزن سبب کاهش

 بــا بــاالیی همبســتگی بــرگ نســبی رطوبــت يامحتــو
 برگ نسبی رطوبت يامحتو کاهش .دارد برگ آب پتانسیل

 مقــادیر در و فتوسنتز کاهش ها،روزنه شدن بسته به منجر
 و ممانعــت نــوري الکتــرون، الانتقــ توقــف بــه منجر شدید
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 تــنش آثــار از یکــی اینکــه به توجه با. شودمی غشا تخریب
 اســت، خشکی تنش ایجاد و آب جذب از جلوگیري شوري

 کــاهش را نســبی رطوبــت يامحتــو کــاهش علــت توانمی
ــرگ آب پتانســیل ــا ریشــه از آب جــذب کــاهش و ب  در ه

 Rwcبا افزایش شوري میــزان  .]44[دانست  خشک شرایط
نشــان داد   Rwc میــزان اهش یافت و بررسی اثر گونه بــرک

ســرو شــیراز  و ترتیــب ایــالن، تــوته بیشترین میزان آن ب
 صــفت بــراي گونــه و شــوري متقابل شد. نتایج اثر مشاهده

Rwc 14 شــوري تیمــار دهد کهمی نشان dS/m ســرو در 
 بــر شوري تیمار اعمال مقابل در را تغییرات بیشترین شیراز
 کــه دهدمر نشان میا این .دارد مطالعه مورد ايهگونه روي

 گونه ترینحساس مطالعه مورد هايگونه بین در سروشیراز
ــل در ــنش مقاب ــ dS/m 14 غلظــت و شــوري ت  وثرترینم

  صــفت در مطالعــه مورد هايغلظت میان در نمک غلظت
Rwcهــاي پســته است که با نتایج مطالعات مشابه بــر نهال

  ت داشت. مطابق ]41[و مورد  ]11[
اعمال تنش شوري بر روي سه رقم انجیر تحــت ســطح 

نشــان داد کــه بــا  dS/m 8تنش شوري تا حداکثر شــوري 
بررســی . ]46[یابــد کاهش می Rwcافزایش شوري میزان 

شش رقم درخت انار تحت  بر سدیم کلرید شوري تنش اثر
سطح تنش شوري نشان داد کــه افــزایش شــوري ســبب  4

  .]42[ است برگ آب نسبی محتواي کاهش
 مقاومــت افزایش در مهمی نقش گیاه ايتغذیه وضعیت

 زیــادي تــأثیرشوري  چون. دارد محیطی هايتنش به گیاه
 باعــث اســت ممکــن و گذاشــته خــاك هــايیون فعالیت بر

 تواندمی شوري شود، در گیاهان عناصر کمبود عالئم ظهور
 گیــاه در ايتغذیــه عناصر پراکنش یا و جذب دسترسی، بر
 عنصــر آن نیــاز میــزان تغییــر باعث تواندمی یا و بگذارد اثر

کــه  اســت داده نشــان تحقیقــات از بســیاري ،شــود درگیاه
 توانــدمی شور غیر شرایط در خاص عنصر یک بهینه غلظت

. ]6[گیــاه باشــد  نیــاز حد از بیش یا و کم شور، شرایط در
نتایج نشان داد با افزایش شوري میزان سدیم برگ افزایش 
و میزان باقی عناصر عناصرکلسیم، منیزیم، فسفر، نیتــروژن 
و پتاسیم برگ کاهش یافت که این بــا نتــایج مطالعــات بــر 

 .]29، 24[هاي زیتون تلخ، خرما مطابقت داشت روي نهال
، در فســفر از  8dS/mاین تغییــرات در پتاســیم از شــوري 

4ds/m  در عناصر نیتروژن، کلسیم و منیــزیم از شــوري  و

2 dS/m  مشاهده شد کــه بیــانگر ایــن اســت کــه گیــاه در
مقابــل اعمــال تیمــار شــوري در عناصــر مــورد بررســی در 
ــري نســبت بــه عناصــر  پتاســیم و فســفر حساســیت کمت

  نیتروژن، کلسیم و منیزیم دارد. 
هاي مــورد مطالعــه نشــان داد بررسی اثر شوري بر گونه

رات تغییــها از نظــر که با اعمال تیمار شــوري پاســخ گونــه
در عناصــر ســدیم، پتاســیم و  میزان عناصر متفاوت اســت.

فسفر بیشترین مقدار عناصــر در گونــه تــوت مشــاهده و در 
عناصر منیزیم، نیتروژن و کلسیم بیشترین مقدار عناصر در 

ا پس از توت و گونه ایالن بوده و سروشیراز در اغلب تیماره
اعمــال توان گفت در مقابل می مجموعدر  ایالن قرار گرفت.

تیمــار شــوري بــا بررســی تغییــرات مقــادیر عناصــر فــوق 
بیشترین مقاومت گونه ایالن، سپس توت و بعد سروشــیراز 

  قرار دارد. 
تاغ نشــان  زرد برگونه مطالعه اثر شوري در مشابه نتایج
ــن ــاه داد ای ــز گی ــدار نی ــادي مق ــدیم زی ــذب را س  در و ج

 رفشــا طریــق ایــن از و کنــدمی انباشــت هــوایی هــايبافت
 پــژوهش هايیافتــه بــا کــه کنــدمی تنظیم را خود اسمزي
 .]29[دارد  خوانیهاي مورد مطالعه هممورد گونه در حاضر

هــاي حــرا و همچنــین اعمــال تــنش شــوري بــر روي نهال
کنوکارپوس نشان داد کــه افــزایش شــوري باعــث افــزایش 

د شــومقادیر عناصر سدیم و کاهش میزان منیزیم برگ مــی
بــادام نشــان  مختلــف هايپایــه شــوري در . مطالعات]26[

 و ریشــه در ســدیم غلظــت شــوري، افــزایش دادند کــه بــا
 ها کاســتهاندام این در پتاسیم غلظت از و افزایش شاخساره

. اعمال تنش شوري در پنج سطح شــوري ]16، 1[شود می
 هاي استبرق نشان داد که با افزایش شــوري غلظــتبر نهال

ر نیتــروژن و پتاســیم کــاهش سدیم افزایش و مقدار عناصــ
  . ]9[یافت 

 میــزان شــوري افزایش با گردید مشاهده که طور همان
 ایــن را امر این دلیل توانمی که یافت افزایش سدیم جذب
جــذب  افــزایش بــا گیــاه است ممکن که کرد عنوان چنین
 داده انجــام اســمزي تنظــیم و کــرده مقابله شوري با سدیم

 گیــاهی هايســلول کوئــلوا در ســدیم امــالح باشد. تجمع
 از آب بیشــتر جــذب و شــده اســمزي فشــار افــزایش باعث

 ممکــن اســت گیــاه در امــالح این انباشت. گرددمی محیط
  . ]12[باشد  شوري به مقاومت هايمکانیسم از یکی
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 فیزیولــوژیکی از فرآینــدهاي بسیاري تنظیم در کلسیم
 هســتند، مــوثر هــاي محیطــیتنش به پاسخ و رشد در که

 کــاهش بــر مثبــت کلســیم اثرات. کندمی ایفا مهمی نقش
 برخــی .توجــه اســت قابــل درگیاهــان ســدیم یــون سمیت

 درون یــون کلســیم غلظــت کــه اســت داده نشان مطالعات
 و خشــکی آنها به پاسخ و گیاهان اسمزي تنظیم در سلولی
 برخــی محققــان نظــر اســاس دارد. بــر مهمی نقش شوري
یزان تحمل آن به م با کلسیم یون جذب در گیاهان توانایی

  خوانی دارد. شوري آب و خاك هم
پتاسیم یک تنظیم کننده اســمزي اســت و در صــورت 

کــاهش  باعــث و ها جذبفراهم بودن در خاك توسط ریشه
 نتیجــه در و شــده ســلول داخــل محــیط اســمزي پتانسیل

 از شــوري از اثــرات یابد. یکــیمی کاهش گیاه از آب تلفات
. ]17[ســت ا هــادر برگ اســیمپت یــون وظایف رفتن دست

 دلیــل بــه توانــدمی تنش شــوري شرایط در پتاسیم کاهش
 غشــاء هــايناقل بــه هــاي اتصــالمکان سر بر سدیم رقابت

 غشــاء ثبــات عــدم بــه دلیــل پتاســیم نشت یا و پالسمایی
 . شوري غلظت فســفر در بافــت هــاي]16[باشد  پالسمایی

ســفر در گیاهی را نیز کــاهش داده چــون مقــدار انحــالل ف
ها به ویــژه خاك تابع اسیدیته و اثر متقابل با بعضی از کانی

ها در خــاك با افزایش بعضی از نمک ،بنابراین است.کلسیم 
یابــد. از جمله کلرید سدیم مقدار فسفر در گیاه کــاهش می

همچنین با افزایش شوري به دلیل افزایش جمــع و تجمــع 
هــاي گهاي کلر سبب کــاهش غلظــت نیتــروژن در بریون

  .]20[گردد گیاه می

 دهــدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج کلی طوره ب 
و  افــزایش بــرگ سدیم شوري میزان تیمار اعمال اثر در که

تــر و  مقدار صفات ارتفاع نهال، قطر یقه، تعــداد بــرگ، وزن
 ي نســبی آب بــرگ،اخشک ریشه و انــدام هــوایی و محتــو

 بــرگ نیتــروژن و رفســف منیــزیم، کلســیم، پتاسیم، عناصر
 در اغلــب فــوق صفات تغییرات حساس نقطه. یافت کاهش
 هايگونه دهدمی نشان که بود باال به dS/m 8 تا 6 شوري

 در و تحمــل را مــذکور حــد تــا شــوري تواننــدمی درختــی
 ترتیــبه بــ گونــه ســه بــین در فــوق صــفات کلیــه مقایسه

 بــه مقاومــت بیشــترین شیراز سرو و ایالن و توت هايگونه
  . دادند نشان را شوري
 اعمــال )1: گــرددمی پیشنهاد حاضر مطالعه راستاي در

 قالــب در و ترطــوالنی زمانی هايدوره در شوري تیمارهاي
 نقطــه تــا گیــرد انجــام ســاله 10تا  5 هاي تحقیقاتیطرح

 ؛گــردد مشــخص تردقیــق طوره ب درختان شوري به تحمل
 هــايبازه رد شــوري تیمــار اعمــال زمینــه در مطالعاتی )2

 کــاربردي تــا انجــام بــالغ درختان روي بر تحقیقاتی زمانی
ــودن ــه ب ــق مطالع ــخص تردقی ــردد مش ــات )3 ؛ وگ  مطالع

 ســبز فضــاي مناســب و غالــب هايگونه روي بر ،شورورزي
 تــا انجــام کشــور، خشــکنیمه و خشــک مناطق در شهري
 درختــان براي شوري به مقاومت مشخص الگوي یک بتوان

 .دنمو ارائه شهري بزس فضاي مناسب
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Abstract  
Water and soil salinity is one of the important factors limiting the development of green space in 

arid regions of Iran .In this study, some morpho-physiological characteristics of Morus alba, 
Ailanthus altissima and Cupressus Sempervirens seedlings to water salinity stress in Sokan nursery 
of Semnan were investigated. Eight levels of water salinity treatment were considered as 0, 2, 4, 6, 
8, 10, 12 and 14 ds/m and irrigation was performed twice a week in the amount of four liters from 
July to September. During the experiment, morphological characteristics such as height and collar 
diameter of seedling were measured every 15 days after the start of treatment. At the end of the 
experiment, leaf samples of seedlings were collected and transferred to laboratory and dry and fresh 
weight of roots, shoots, leaves, Rwc, amount of Na+ and K+ leaf with flammimetric method, Ca+2 
and Mg+2 leaf was measured by the complexometry method, the leaf nitrogen level using titration 
and phosphorous leaf method by ammonium molybdate in the laboratory.The results showed that 
the traits of seedling height, collar diameter, number of leaves, fresh and dry roots and shoots and, 
Rwc, content of Na+, Ca+2, P, Mg+2, N and K+ of leaf in salinity and species treatments were 
significant at 1% percent level. However, the interaction effect of species and salinity were not 
significant for all the above traits at the level of 1% and for the trait diameter of the collar and the 
elements nitrogen and potassium of leaf were not significant. Results of comparison of means 
showed that with increasing salinity, the amount of leaf sodium increased, but others factor 
decreased. The critical point for the changes in the above traits was often at salinity 6 to 8 dS/m and 
above, which indicates that the studied tree species can tolerate salinity up to this level. In 
comparison, in terms of all seedling height, collar diameter, number of leaves, fresh and dry weight 
of roots and shoots and, Rwc, the amount of Na+, Ca+2, P, Mg+2, N and K+ in the leaves among the 
three species, respectively, Morus alba and Ailanthus altissima then Cupressus Sempervirens 
showed the highest salinity resistance. 
 
Keywords: Saltwater; Morphology; Physiology; tree species. 
 
 
 
  


