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چکیده
در این تحقیق اثرات نیتروپروسایدسدیم و اسید سالیسیلیك بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری در یك آزمایش به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در  3تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که باا افازایش ظل ات شاوری مقادار پارولین و
قندهای محلول در اندامهای هوایی و زیرزمینی بهطور معنیداری افزایش یافت ،بهطوریکه در شوری  22دسیزیمنس بر متر ،مقدار پرولین بار
نسبت به شاهد  13برابر شد .کاربرد دو ماده مذکور باعث کاهش مقدار پرولین در این ظل ت شد .مقدار قندهای محلول در ریشه و بر در ظل ات
 22دسیزیمنس  3برابر و کاربرد دو ماده مذکور باعث کاهش مقدار قند در این ظل ت شد .همچنین با افزایش شوری ،مقدار سدیم در بر به طور
معنیداری در دو ظل ت  12و  22دسیزیمنس بر متر افزایش یافت .کاربرد دو ماده مذکور تأثیر معنیداری در جذب سدیم در این ظل تها ایجاد
نکرد .در مقابل مقدار پتاسیم بهطور معنیداری در بر و ریشه کاهش یافت .افزایش شوری در دو ظل ت  12و  22باعث کااهش معنایدار مقادار
کلروفیل نسبت به شاهد شد .با وجود اینکه کاربرد اسید سالیسیلیك تأثیری در مقدار کلروفیل ایجاد نکرد ،ولی نیتروپروسایدسدیم باعاث افازایش
مقدار کلروفیل در ظل ت  22شد .با افزایش شوری وزن خشك ریشه کاهش معنیداری نشان داد.
واژگان کلیدی :زیتون تلخ؛ شوری؛ نیتروپروسایدسدیم؛ اسید سالیسیلیك؛ کلروفیل.

مقدمه
شوری آب و خاک از جمله عوامال تانشزای محیطای
است که به علت افزایش روزافزون در سراسار جهاان ماورد
توجه زیادی قرار گرفته است [ .]32تنش شاوری از طریاق
ساز و کاار اسامزی ،باه دلیال افازایش پتانسایل اسامزی
محلول خاک ،باعث اختالل در تعرق و تنفس میشود .ساز
و کار اثرات سمیت یونی نیز مربوط به جذب یاون و تغییار
در فرآیندهای فیزیولوژیکی ناشی از سمیت و کمباود و یاا

بسیاری از تك لپهایها در شرایط شوری باال اسات .تجماع
پرولین در پاسخ به کمبود آب نیز مانند شوری اتفاق مای-
افتد .بنابراین بیوسنتز پرولین یك پاسخ ظیر اختصاصی باه
پتانسیل کم آب در محیط رشد است [.]33
[ ]8در تحقیقی تحت عنوان اثر شوری بار خصوصایات
فیزیولاوژیکی دو گوناه  Sorghum bicolorو Sorghum
 sudanenseنشان دادند که مقدار قند در گونه Sorghum

تغییر در عناصر معدنی میباشد .به این ترتیب که شوری با
ایجاد اختالل و کاهش قابلیت جذب آب توسط ریشاههاا و
با بر هم زدن تعادل یاونی در محایط خااک ،گیاهاان را از

 bicolorتا  %118افزایش یافت ،در حالیکه در گونه دیگار
هیچ افزایشی دیده نشد .در باالترین ظل ت شاوری مقادار
پاارولین در گونااه  S. bicolorتااا  %34افاازایش یافاات ،در

ن ر تغذیهای و فرآیندهای سوخت و ساز دچار مشکل می-
کند [ .]22تجمع پرولین یکی از ویژگایهاای عماومی در

حالیکه در گونه دیگر تا  %82نسبت به شاهد کاهش نشان
داد.
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کلروپالست نیز در تنش شاوری و خشاکی تاأثیر مای-
پااذیرد .ایاان تاانشهااا باعااث هیاادرولیز پااروت ینهااای
تیالکوئیادی و کاااهش مقاادار کلروفیاال ماایشااود .تجزیااه
پروت ینهای کلروپالستی منبع با ارزشی به من اور شاکل-
های قابل تحرک نیتروژن به محض ورود به شارایط تانش
است .تجزیه کلروفیل را مایتاوان باه عناوان یاك مرحلاه
مقدماتی در تخریب پاروت ینهاا در ن ار گرفات [ .]22باا
بررسی اثرات تنش اکسیداتیو و برخی از مؤلفاههاای رشاد
در گیاه ذرت تحت تنش شوری مشخص گردید که افزایش
شوری باعث کااهش مقادار کلروفیال در بار گیااه ذرت
شده است [.]13
سدیم کاتیون نفوذ پذیر قابل حل در بسیاری از خاک-
های مناطق خشاك و نیماه خشاك اسات .در طاول دوره
تنش طوالنی مدت ،مقادیر زیاد یون سدیم در ریشه تجمع
مییابد و مقدار کمتری از آن به اندام هوایی انتقال یافتاه و
در آنجا ذخیره میشود .پتاسایم عنصار ظاذایی پرمصار
است که نقش عمده آن در گیاهان تن ایم اسامزی اسات.
پتاسیم نقش کلیدی در باز و بساته شادن روزناههاا باازی
میکند .این عنصر در مقادیر نسبتاً زیاد برای فعالیاتهاای
متابولیسمی سلول مورد نیاز است [ .]33بار اسااس نتاایج
مطالعاتی با عنوان تحمل به شوری در گیاه فلفال و میازان
رشد و تغییر اماالح مشاخص گردیاد کاه افازایش شاوری
درکاهش ارتفاع بوته و نیز کاهش مقدار پتاسیم در ریشاه-
های این گیاه تأثیر زیادی دارد [.]38
اسید سالیسیلیك ( )SAترکیبی فنولی است کاه جازء
فیتوهورمونها به شمار میآید .در میان ترکیباات فنولیاك
مشتقات بنزوئیك و سینامیك اسیدها دارای اثراتی بر روی
متابولیسم و بیوسنتز و فعالیتهای اکسایداتیو و همچناین
فعالیتهای بیولوژیکی مانند رشد و نمو ،فتوسنتز ،تانفس،
جذب و انتقال یونها ،تغییر فعالیت برخی آنزیمهاای مهام
و ساختار کلروپالست است [.]2
[ ]3در آزمایشی که بر روی تأثیر اسید سالیسیلیك بر
مقاومات و القاای نقاش اکسایداتیو در گیااه ریحاان ساابز
( )Ocimum basilicumتحاات تاانش شااوری انجااام ش اد،
مشاااهده گردیااد کااه میاازان ساادیم در تیمااار بااا اسااید
سالیسایلیك و تاانش شاوری بااا ظل اتهاای  122و 222
میلیموالر کاهش معنیداری دارد که نشاندهنده بهبود
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اثر شوری در حضور اسید سالیسیلیك است.
نیتروپروسایدسدیم ( )SNPباهطاور معماول باه عناوان
ترکیب آزاد کننده اکسید نیتریك در گیاهان شناخته می-
شود .نتایج بسیاری از مطالعاات نشاان مایدهاد کاه ایان
ترکیب گیاهان را از طریق کااهش میازان پراکسیداسایون
لیپیدی و صدمه به رنگریزهها در مقابال تانش اکسایداتیو
محاف ت نموده و در حفظ کلروفیلها نقش دارد [.]25
در تحقیق دیگری با بررسی اثر نیتروپروسایدسدیم را بر
روی گیاااه پنبااه تحاات تاانش شااوری ثاباات نمودنااد کااه
نیتروپروسایدسدیم باعث بهبود بخشایدن اثارات ناشای از
تنش شوری و افزایش کلروفیل در بر ها میشود [.]21
فنولیااكهااا بااه طااور ذاتاای در گیاهااان نقااش آنتاای
اکسیدانت بازی نموده و باعث به دام انداختن رادیکالهاای
آزاد تولید شده توسط فرایند اکسیداسیون میشوند [.]2
در ایاان تحقیااق اثاارات نیتروپروسااایدساادیم و اسااید
سالیسیلیك بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتاون تلاخ
تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
گونه مورد مطالعه

زیتااااون تلااااخ ( )Melia azedarachاز خااااانواده
 ،Meliaceaeشامل حدود  12گونه درخت یاا درختچاه باا
بر های نیمه پایا یا خزان کننده است که در جنوب قاره-
های استرالیا و آسیا میروید .سنجد تلخ درختای اسات باا
بر های مرکب مضاعف ،انبوه ،متناوب ،میاوه شافت ،کام
گوشت ،به شکل میوه زیتون به صورت خوشه که به هنگاام
رسیدن به رنگ زرد مایل به سفید در مایآیاد .ایان گوناه
درختی است نور پسند که بلندی گونه اصلی آن تا  15متر
ماایرسااد .پوساات ،ریشااه و باار هااا در درمااان بعضاای از
بیماریهاا همچاون روماتیسام و ورم پاا کااربرد دارد ،باه
عالوه ،از بر ها برای تعلیف برخای از دامهاا نیاز اساتفاده
میشود [.]15
روش تحقیق
ایان پاژوهش در تابساتان  1331در یاك آزماایش بااه
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باا
سه تکرار به اجرا در آمد .در این آزمایش نهالهای یکساله
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نسابت باه شااهد

از نهالستان یازد تهیاه و در هماان محال باا شارایط آب و

دسیزیمنس بر متر ،مقدار پرولین بر

هوایی یکساان تیمااردهی شاد .نهاالهاای ماورد ن ار در
تیمارهای صفر (شاهد) 12،5 ،و  22دسیزیمانس بار متار
کلرید سدیم باه صاورت یاك روز در میاان محلاول دهای
(آبیاری) شادند ،بادین صاورت کاه بارای تهیاه شاوری 5
دسیزیمنس بر متر مقدار  3/2گرم نمك در یك لیتار آب
و همچنین شوری  12و  22به ترتیاب  8و  13گارم نماك
در یك لیتر آب حل شد .محلاولدهای شااهد نیاز باا آب
مقطر صورت گرفت .برای تهیه محلول نیتروپروسایدسادیم
 152میلیگرم از ماده ذکر شده در یك لیتر آب مقطر حل
شد و برای تهیه اسید سالیسیلیك  132میلایگارم از ایان
ماده ابتدا در اتانول (به دلیل محلاول نباودن در آب) حال
شد .سپس محلول به دست آمده با آب به حجم یاك لیتار
رسید .جهت کنترل تجمع نمك در خااک ،آبشاویی انجاام
شد و آب از زیر گلدان خارج شاد .اعماال تیمارهاا دو مااه
طول کشید .در گاام بعادی ،بالفاصاله پاس از اتماام دوره
تیماردهی ،اندازهگیری مقدار پرولین بر و ریشه باه رو
2
بیتس ]3[ 1و میزان قند بر و ریشاه باه رو کاوچرت
[ ]18انجام شد .همچنین اندازهگیاری کلروفیال بار باا
دستگاه کلروفیلسنج 3انجام شد .میزان سدیم-پتاسیم نیاز
با استفاده از رو فلیم فتومتری 4اندازهگیری شد.
باارای اناادازهگیااری طااول ریشااه و ساااقه از خااطکااش
میلیمتری و همچنین جهت بررسی وزن تار و وزن خشاك
ساقه و ریشه از ترازوی ( Sartariusمدل  )BP211با دقت
یك ده هزارم گرم اندازهگیری شد .برای آنالیز دادهها از نرم
افزار  SPSS 20استفاده شد .نرمال و همگن باودن دادههاا
نیز مورد بررسی قرار گرفت .دادهها به رو آنالیز واریاانس

 13برابر شد و کاربرد دو ماده نیتروپروساید سدیم و اساید
سالیسیلیك باعث کاهش مقدار پرولین در این ظل ت شاد.
مقدار قندهای محلول در ریشه و بر در همه ظل ات هاا
بهطور معنیداری افزایش یافت و مقدار آن در ریشه و بر
در ظل ت  22دسیزیمنس  3برابار شاد .کااربرد دو مااده
مذکور باعث کاهش مقدار قند در این ظل ت شد .همچنین
با افازایش شاوری ،مقادار سادیم در انادامهاای هاوایی و
زیرزمینی به طاور معنایداری افازایش یافات و کااربرد دو
ماده مذکور تأثیر معنیداری در جذب سادیم ایجااد نکارد
(جدول  .)1در مقابل مقدار پتاسیم باهطاور معنایداری در
بر و ریشه کاهش یافت و کاربرد اسید سالیسیلیك باعث
افزایش جذب پتاسیم در ظل ت  12دسیزیمنس در ریشه
شد .با افزایش شوری ،وزن خشاك ریشاه در ظل ات  12و
 22دساایزیماانس کاااهش معناایداری داشاات و کاااربرد
نیتروپروسایدسدیم و سالیسیلیك اسید باعث افازایش وزن
خشك در ظل ت  22شد (جدول  .)2با افازایش شاوری در
وزن تر ریشه و سااقه و وزن خشاك سااقه تغییاری ایجااد
نشد .افزایش شاوری و کااربرد  SNPو اساید سالیسایلیك
تغییری در مقدار کاروتنوئیدها ،طول ریشاه و طاول سااقه
ایجاد نکرد .افزایش شاوری در دو ظل ات  12و  22باعاث
کاهش معنیدار مقدار کلروفیل نسبت به شاهد شد .کاربرد
اسید سالیسیلیك تأثیری در مقادار کلروفیال ایجااد نکارد
ولی  SNPباعث افزایش مقدار کلروفیل در ظل ت  22شاد
(جدول .)3
بحث و نتیجهگیری

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه میاانگینهاا
از آزمون دانکن استفاده شاد .محاسابه احتماال معنایدار
بودن تفاوتها در سطح  2/25انجام شد.

در طی دوره تنش شاوری و خشاکی ،انتقاال ماواد باه
دلیل کاهش آب قابال دساترس ،منجار باه تغییار ظل ات
برخی از متابولیتها میشود .مقادار محلاولهاای ساازگار
مانند قندهای محلول ،آمینواسیدهای ویژه مانناد پارولین،
گلیسین و بتاائین افازایش یافتاه [ ،]3و جاذب بعضای از

نتایج نشان داد کاه باا افازایش ظل ات شاوری مقادار
پرولین و قندهای محلول در اندامهای هاوایی و زیرزمینای
بهطور معنیداری افزایش یافت .به طوری که در شوری 22

عناصر معدنی بیشاتر مایشاود [ .]4مطالعاات زیاادی در
زمینه نقش این ماواد تحات تانشهاای گونااگون صاورت
پذیرفته است که همگی بر نقش ترکیبات مذکور در تن یم
اسمزی داللت دارند [.]3

نتایج

1- Bates et al
2-Kochert
3-SPAD
4-Flame photometer
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جدول  -1اثر تنش شوری بر شاخصهای پرولین ،قند محلول و سدیم
تیمار
شاهد
شوری 5
شوری SNP+5
شوریSA+5
شوری 12
شوریSNP+12
شوری SA+12
شوری 22
شوریSNP+22
شوریSA+22
ماده SNP
ماده SA

پرولین بر
(میلی گرم بر
گرم وزن تر)

پرولین ریشه
(میلیگرم بر گرم
وزن تر)

قند محلول بر
(میلیگرم بر
گرم وزن خشك)

قندمحلول ریشه
(میلیگرم بر گرم
وزن خشك)

سدیم بر
(میلی اکی
واالن بر لیتر)

سدیم ریشه
(میلی اکی واالن
بر لیتر)

21/23g
52/334f
53/213ef
53/183ef
35/534d
33/313de
128/383c
282/332a
132/252b
153/343b
24/824g
18/24g

23/358f
43/333e
41/534e
43/553e
121/3532c
32/2312d
33/833cd
223/5323a
133/32b
138/35b
22/333f
23/328f

48/281efg
52/333defg
33/3323cde
34/1323g
34/8432cdef
32/2181cd
43/8348fg
133/1232a
121/2238b
83/1324bc
33/8551g
52/2138defg

43/1583g
82/3484e
33/5233ef
32/3382ef
113/3233bc
124/5138cd
85/1543de
153/3213a
123/333b
111/533bc
52/3533fg
83/2312de

2/21215cd
2/22855d
2/2118c
2/2238cd
2/21355b
2/22225ab
2/22225ab
2/22145ab
2/22335a
2/2234a
2/22315cd
2/22315cd

2/22883cd
2/214bcd
2/21532abcd
2/2133bcd
2/2153abcd
2/22235a
2/2132ab
2/21335abc
2/2221a
2/21435abcd
2/22855d
2/22823d

حرو یکسان در باالی میانگین تیمارها بیانگر عدم اختال معنیدار در سطح 2/5است.

جدول  -2اثر تنش شوری بر شاخصهای پتاسیم و وزن تر و خشك ریشه و ساقه
تیمار
شاهد
شوری 5
شوری SNP+5
شوری SA+5
شوری12
شوری SNP+12
شوری SA+12
شوری22
شوری SNP+22
شوریSA+22
ماده SNP
ماده SA

پتاسیم بر
(میلی اکی واالن
بر لیتر)

پتاسیم ریشه
(میلی اکی
واالن بر لیتر)

وزن تر ساقه
(گرم)

وزن تر ریشه
(گرم)

وزن خشك
ساقه (گرم)

وزن خشك ریشه
(گرم)

2/212a
2/134bc
2/2235a
2/13335ab
2/1523cd
2/1533c
2/1344bc
2/1523cd
2/1235de
2/1133e
2/2245a
2/22445a

2/2234a
2/2235a
2/2424a
2/1833b
2/1335cd
2/124de
2/1838b
2/1314c
2/1224de
2/2388e
2/23415a
2/22135a

5/1433a
5/2313a
5/343a
4/3423a
3/3133a
3/3813a
3/283a
4/2433a
5/33a
4/2233a
5/2223a
5/342a

13/434ab
13/333abc
15/3833abc
13/5233abc
14/533abc
11/5443bc
12/133abc
8/3343c
13/8183abc
14/333abc
14/2233abc
21/335a

3/2113a
3/4323a
2/333a
2/854a
3/322a
3/485a
1/3833a
2/1343a
2/38a
2/2833a
2/2823a
3/12533a

8/333b
3/222bcde
3/8333cde
3/2813bcde
5/325efg
5/2323fg
4/3223gh
3/443h
8/185bc
8/1bcd
3/4833def
12/4453a

حرو یکسان در باالی میانگین تیمارها بیانگر عدم اختال معنیدار در سطح 2/5است.
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جدول  -3اثر تنش شوری بر شاخصهای طول ریشه و ساقه و کلروفیل
تیمار
شاهد
شوری5
شوریSNP+5
شوریSA+5
شوری12
شوریSNP+12
شوریSA+12
شوری 22
شوریSNP+22
شوریSA+22
ماده SNP
ماده SA

نسبت ریشه به ساقه
()cm

طول ریشه
()cm

طول ساقه
()cm

()SPAD

2/3333ab
2/11253ab
2/5383ab
2/31333ab
1/553b
2/14813ab
2/3234ab
1/3341b
3/2314ab
4/2341a
3/3423ab
3/315ab

48/33a
48/33a
48/33a
45a
43/33a
33a
48/33a
44/33a
43a
43a
43a
48/33a

23/33ab
23/33ab
23/33ab
23ab
31/33a
23ab
22/33b
23/33ab
28ab
23/33ab
34/33a
25/33ab

13/3a
4/25fg
3/4d
5/1ef
11/35c
12/5cd
4/3ef
2/3gh
5/35ef
1/35h
14/45b
3/3e

کلروفیل

پرولین تجمع یافته نقشهاایی شاامل ایجااد ترکیاب

نتایج بررسی تأثیر تنش شوری بار رشاد رنگریازههاا و

اسمزی ،ترکیب ذخیره ای ازت (به علت داشاتن ترکیباات
چهااار تااایی آمونیااومی) ،از بااین برنااده رادیکااالهااای
هیدروکسیل ،محافظ ،تن یم پتانسیلهاای اکسیداسایونی
سلولی ،کاهش (تن ایم)  pHو حفاظ تورژساانس و حجام
سلول را به عهده دارد که همه آنها موجبات سااز و یاا
تحمل در برابر تنش شوری را فراهم مینمایند [.]13
نتایج تحقیق بر روی گونه زیتون تلخ نشاان داد کاه باا

تجمع یون در سه رقم پسته نشان داد که با افزایش شوری
در سطوح  2تا  322میلی موالر قنادهای محلاول در رقام
پسته اکبری افزایش مییابد [ .]1افزایش قند محلول ممکن
است به دلیل شکستن و تبدبل قندهای بزرگتار (نشاساته)
به قندهای کوچکتر (گلوکز) باشد .افازون بار ایان ،کااهش
مصر قند به دلیل کاهش فتوسنتز در طی تانش شاوری
نیز عامل دیگری برای افزایش ظل ت قنادهای محلاول در

افزایش شوری میزان پارولین و قنادهای محلاول باه طاور
معناایداری افاازایش یافاات .پژوهشااگران مختلااف [ ]13و
[ ]23با انجام آزمایشهاایی از افازایش میازان پارولین در
گندم و [ ]31در برنج تحت تنش شوری خبر دادناد]35[ .

سلول میتواند باشد [.]23
بررسیهای بیوشیمیایی نشان داده است که در گیاهان
تحت تنش شوری ،مواد محلول با وزن مولکولی کام  -کاه
مواد محلول سازگار نامیده شده و به عنوان اسمولیت عمال

در آزمایشی که بر روی یونجه تحات تانش شاوری انجاام
شد ،مشخص گردید شوری باعث افازایش میازان قنادهای
محلول میشود که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
[ ]32در پژوهشی بر روی لوبیا چشام بلبلای دریافتناد
که شوری باعث افزایش میزان قنادهای محلاول مایشاود.
[ ]28با بررسی اثر شوری بر جواناهزنای ،محتاوای یاونی و
پرولین یك نوع هالوفیت ،نشان دادند که با افزایش شاوری
وزن تر و خشاك گیااه باه هماراه پارولین و قناد محلاول
افزایش یافته که یافتههاای آنهاا باا نتاایج ایان پاژوهش
تطابق دارد.

میکنند  -در گیاهان تجمع پیدا میکنند.
از بین قندهای محلول به عنوان گروهی از اسامولیت-
های سازگار که در تنش شوری تجماع یافتاه و باه عناوان
عامل یا محافظ اسمزی عمل مینمایند ،میتوان به گلاوکز،
فروکتوز و ساکاروز اشاره کرد [.]23
کاربرد نیتروپروسایدسدیم و اساید سالیسایلیك باعاث
کاهش مقدار پرولین در ظل ت  22دسایزیمانس بار متار
شد که این ممکن است به علت شباهت در عملکرد این دو
ماده با پرولین باشد .باا افازایش شاوری ،مقادار سادیم در
اندامهای هوایی و زیرزمینای باهطاور معنایداری افازایش
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یافت .تجمع این امالح در واکوئل سلولهای گیااهی باعاث

بهبود وضاعیت ایان گیااه شاده و در نتیجاه افازایش وزن

افزایش فشار اسمزی شده و بنابراین نه تنهاا باعاث تعاادل
اسمزی شده بلکه باعث جاذب بیشاتر آب از محایط مای-
گردد .انباشات ایان اماالح در گیااه ممکان اسات یکای از
مکانیسمهای مقاومت به شاوری باشاد .گوناه Haloxylon
 ammodendronنیاز مقادار زیااادی ساادیم را جااذب و در
بافتهای هوایی انباشات مایکناد و از ایان طریاق فشاار
اسمزی خود را تن یم میکند [ .]34در تحقیق دیگری در
مطالعه اثر شوری بار روی جواناه زنای ،وزن خشاك و تار،
محتوای یاونی ،پارولین ،قناد محلاول و نشاساته در گوناه
 Suaeda fruticosaمشاهده گردید که باا افازایش شاوری
درصد جوانه زنی بذرهای این گیااه کااهش یافتاه و باعاث
افزایش یونهای سدیم و کلر در بافتهای هوایی گیاه می-
شود [ ،]28که مطابق با نتایج این پژوهش است.
پتاسیم یك تن یم کنناده اسامزی اسات و در صاورت
فراهم بودن در خاک توسط ریشهها جذب و باعاث کااهش
پتانسیل اسمزی (پتانسیل آب) محیط داخال سالول مای-
شود ،و در نتیجه تلفات آب از گیاه کاهش مییابد .یکای از
اثرات شوری میتواند از دست رفتن وظایف یون پتاسیم در
بر های گیاه باشد [ .]11کاهش پتاسیم در شرایط تانش
شوری میتواند به دلیل رقابت سادیم بار سار مکاانهاای
اتصال به ناقلهای ظشاء پالسمایی و یاا نشات پتاسایم باه
دلیل عدم ثبات ظشاء پالسمایی باشد [.]12
+
[ ]24گزار نمود که ظل ات یاونهاای  Naو  Clدر
چغندر قند تحت تنش شوری بهطاور معنایداری افازایش
یافت ،در حالیکه میزان یون پتاسیم کاهش نشان داد کاه
با نتایج پژوهش حاضر در مورد زیتاون تلاخ مطابقات دارد.

خشك را در پی خواهاد داشات ]12[ .در مطالعاهای روی
پیش تیمار گیاه جو با سالیسایلیك اساید باه ایان نتیجاه
رسید که این امر باعث افزایش میزان وزن خشك ریشهچاه
در شارایط تاانش شاوری ماایشاود و از کاااهش زیاااد وزن
ریشهچه در شرایط تنش شوری مایکاهاد کاه نتاایج ایان
تحقیقات با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
افزایش شاوری در دو ظل ات  12و  22باعاث کااهش
معنیدار مقادار کلروفیال نسابت باه شااهد شاد .کااربرد
سالیسیلیك اسید تأثیری در مقادار کلروفیال ایجااد نکارد
ولی نیتروپروسایدسدیم باعث افازایش مقادار کلروفیال در
ظل ات  22شاد .کااهش شاادت فتوسانتز ناشای از تاانش
شوری به دلیل عوامل متعددی مانند دهیدراتاسیون ظشااء
سلول و در نتیجه کاهش نفوذپذیری  CO2به دلیال بساته
شدن روزنهها ،تساریع در فرآیناد پیاری در نتیجاه نماك،
تغییر فعالیات آنازیمهاا باه دلیال تغییارات سااختاری در
سیتوپالسم و بازخور منفی به دلیل کااهش فعالیات منباع
است [ .]33همچنین با افازایش ظل ات نماك در محایط
رشد ،محتوای کلروفیل بار باه دلیال کمباود یاونهاای
منیاازیم و پتاساایم (بااه عنااوان عناصاار اصاالی در ساااخت
کلروفیل) و کاهش نسبت پتاسایم باه سادیم و همچناین
تخریب ساختمان کلروفیل کااهش یافتاه اسات و تواناایی
گیاه در فلورسانس نیز کاهش یافته است .کاهش محتاوای
کلروفیل تحات شارایط تانش باه واساطه اثار کلاروفیالز،
پراکسیداز و ترکیبات فنلای و در نتیجاه تجزیاه کلروفیال
است [.]23
[ ]13در بررسااای اثااارات شاااوری بااار خصوصااایات

[ ]23نیز گزار کرده است که رشد گندم با کااهش یاون
پتاسیم در شرایط شوری کاهش مییابد.
با افزایش شوری وزن خشك ریشه در هماه ظل اتهاا
کاهش معنیداری داشت و کااربرد نیتروپروسااید سادیم و
سالیسیلیك اسید باعث افزایش وزن خشك در ظل ات 22
شد .دو ماده مذکور به علت نقش اساسی در کاهش میازان
پراکسیداسیون لیپیدی و صدمه باه رنگریازههاا در مقابال
تنش اکسیداتی و همچنین فعالیتهاای بیولاوژیکی مانناد

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در ارقام انگاور نشاان داد کاه
افزایش شوری بهطور قابل توجهی باعاث کااهش شااخص
کلروفیل در بر ها شده است.
[ ]5طی آزمایشی که بر روی بر های گندم انجام داد
دریافت که میزان رطوبت نسبی و کلروفیل تحت تنشهای
محیطی با کاربرد نیتروپروسااید سادیم افازایش ماییاباد.
[ ]14گزار کرد که سطح بر و میزان کلروفیل با تنش
شوری کاهش مییابد که مطاابق باا نتیجاه ایان پاژوهش

رشد و نمو ،فتوسنتز ،تنفس ،جذب وانتقال یونهاا ،تغییار
فعالیت برخی آنزیمهای مهم و ساختار کلروپالسات باعاث

است.
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و تر و در نتیجاه افازایش مقاومات گیااه ماذکور در برابار

نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه زیتون تلخ از طریق

 در صاورت، با توجه به نتایج ایان آزماایش.شوری میشود
،کاشات و پارور گیاااه زیتاون تلاخ در خاااکهاای شااور
پیشنهاد میگردد قبل از انتقاال باه محال اصالی از پایش
تیمااار نیتروپروسااایدساادیم و اسااید سالیساایلیك (جهاات
.مقاومت به تنش شوری) استفاده شود

 قنادهاای محلاول و تجماع سادیم،افزایش میزان پرولین
 نیتروپروسااید سادیم باا افازایش.شوری را تحمل میکند
مقدار کلروفیل و افازایش وزن خشاك ریشاه شارایط ایان
 اسااید.گیاااه تحاات تاانش شااوری را بهبااود ماایبخشااد
سالیساایلیك نیااز بااه دلیاال نقشاای کااه در فعالیااتهااای
بیولوژیکی ن یر رشد و نمو دارد باعث افزایش وزن خشاك
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Abstract
In this research, effects of Sodium NitroProside (SNP) and Salicylic Acid (SA) on some
physilogical characteristics of Melia azedarach under salinity conditions were studied. Thus, a
factorial experiment was conducted using a randomized complete block design with three
replicates. Results showed that amount of proline and sugar in root and leaves significantly
increased with increasing salinity. As a result, stem proline in concentration of 20 ds/m increased to
13 times more than control and application of SA and SNP decreased amounts of proline in this
salinity concentration. The amount of solouble sugar in roots and leaves significantly increased with
increasing salinity in concentration of 20 ds/m and application of SA and SNP decreased amounts
of sugar. In contrast, K significantly decreased in leaves and roots. The amount of chlorophyl
significantly decreased in concentration of 10 and 20 ds/m with increasing salinity. Application of
SA did not change the amount of chlorophyl but SNP increased leaves chlorophyl. Increase in
salinity also significantly decreased dry weight of root.
Keywords: Salinity stress; Sodium nitroproside (SNP); Salicylic acid (SA); Chlorophyl.

