فنآوری تولیدات گیاهی /جلد هیجدهم /شمارة اول /بهار و تابستان 79
DOI: 10.22084/ppt.2018.4740.1295

تأثیر تنش شوری روی برخی از ویژگیهای کمی و کیفی ژنوتیپهای "برگ موجی" و
"برگ صاف" آلترنانترا ()Alternanthera repens
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چکیده
این پژوهش باهدف بررسی اثرات تنش شوری روی برخی از ویژگیهای مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا بهصورت
گلخانهای انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت .گیاهان بهروش
تقسیم بوته ازدیاد و در شرایط هیدروپونیک کشت شدند .پس از استقرار گیاهان ،تیمار شوری شامل چهار سطح صفر (شاهد)04 ،34 ،
و  34میلیموالر کلریدسدیم بهمدت  12هفته بر روی دو ژنوتیپ "برگ موجی" و "برگ صاف" اعمال شد .نتایج نشان داد اثر ژنوتیپ
و شوری بر تمام ویژگیها معنیدار بود .در شوری  34میلیموالر در مقایسه با شاهد طول گیاه در ژنوتیپ "برگ موجی" به  24درصد
و در ژنوتیپ "برگ صاف" به  22درصد رسید .با افزایش تنش شوری وزنتر و خشک شاخساره و ریشه ،محتوای نسبی آب برگ نیز
کاهش نشان دادند .میزان پرولین ،نشت الکترولیت و آنتوسیانین با افزایش تنش شوری افزایش پیدا کردند .در تیمار شوری 34
میلیموالر در مقایسه با شاهد در ژنوتیپهای "برگ موجی" و "برگ صاف" بهترتیب محتوای نسبی آب برگ  12/12و  31/32درصد
کاهش ،کلروفیل کل  25/2و  52/2درصد کاهش ،نشت الکترولیت  045/2و  054/0درصد افزایش ،پرولین  322/1و  235/2درصد
افزایش و آنتوسیانین  322/0و  155/2درصد افزایش نشان دادند .براساس نتایج ژنوتیپ "برگ موجی" مقاومتر بود و توانست تا شوری
 34میلیموالر را تحمل کند و به بقای خود ادامه دهد ،درحالیکه ژنوتیپ " برگ صاف" شوری بیشتر از  04میلیموالر را تحمل نکرد
و گیاهان تیمار شده با شوری  34میلیموالر در این ژنوتیپ دچار آسیب شدند.
واژههای کلیدی :کلرید سدیم ،آنتوسیانین ،پرولین ،محتوای نسبی آب ،کلروفیل
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نتیجه کاهش محتوای کلروفیل تحت تأثیر تنش شاوری اسات.
به طورکلی مقدار کلروفیل و کارتنوئید بارگ تحات اثار شاوری
کاهش مییابد .برگ های پیرتر تحت تنش شوری طوالنی شروع
به توسعه کلاروز و ریازش مایکنناد (آگاساتیان 2و همکااران،
 .)2000کاهش در محتوای کل کلروفیل و کلروفیل  aبا افازایش
سطح شوری در گوجهفرنگی مشاهده شد (کندی و دفلیپایس،3
 .)1999گیاهان تحت تنش شوری از دو عامل تانش اسامزی و
اثرات اختصاصی یونها تأثیر میپذیرند .بنابراین تنش شوری از
طری القای اسمزی می تواند موجب القای تجمع آنتوسیانینهاا
گردد .همانگونه که تجمع آنتوسایانینهاا در ریشاههاای ررت
تحت تأثیر شوری توسط سایرین گزارش شده است (کالیماراتی
و راوو.)1994 ،14
بهدلیل افزایش روزافزون خسارتهای ناشی از تنشها بهویژه
تنش شوری به محصوالت کشاورزی لزوم شاناخت پاساخهاای
فیزیولوژیک در شرایط تانش شاوری آشاکار مایشاود .لاذا در
صورت درک بهتار پارامترهاای تأثیرگاذار بار افازایش عملکارد
محصول میتوان نسبت به شناسایی و غربالکردن ژنوتیپهاای
متحمل و حساس اقادام نماود .هادف از اجارای ایان آزماایش
بررسی میزان تحمال گیااه آلترناانترا باه شاوری و مقایساه دو
ژنوتیپ از این گیاه از نظر ویژگیهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی
و مرفولوژیکی بود.

مقدمه
خاروس1

اسات کاه از
آلترنانترا گیاهی پوششی از خانواده تاا
سالها قبل در ایران کشت می شود و در حاشیههای گالکااری
مورد استفاده قرار مایگیارد .ایان گیااه در منااط گرمسایری
بهصورت چند ساله و در مناط سرد بهصورت یکسااله کشات
میشود (قاسمی قهساره و کافی.)1334 ،
شوری خاک یکی از عوامل محیطی است که توزیع و قابلیات
تولید بسیاری از گیاهان را با محدودیت مواجه میکند (اشارف و
فولد .)2007 ،2در شرایط تنشهاای محیطای نظیار کام آبای و
شوری کاهش ماده خشک میتواند بهدلیل کااهش ساطح بارگ
گیاه ،کاهش فشار آماس سلول و کاهش میازان فتوسانتز باشاد.
شوری باعث ایجاد تنش اسمزی در ریشه گیاه میشاود .گیاهاان
نیاز دارند که پتانسیل آب درونای را پاایینتار از محایط اطاراف
ریشه نگه دارند تا فشار و جذب آب برای رشد تداوم داشته باشد.
بنابراین وقتی صدمه اسمزی به ریشه وارد میشود که افزایش در
فشار اسمزی محلول اطاراف ریشاه باه وجاود آیاد و در نتیجاه
پتانسیل آب خارجی کاهش یابد .در این مورد اثر ناشای از تانش
آب باعث میشود غلظت نماک محایط اطاراف ریشاه بیشاتر از
غلظت نمک درون ریشه شود و پژمردگی و نهایتاً کاهش شادابی
و رشد را بهدنبال دارد (مونز و جیمز.)2003 ،3
کاهش رشد گیاه در نتیجه شاوری اغلاب باه ساه مکانیسام
فیزیولااوژیکی نساابت داده ماایشااود کااه شااامل کاااهش فشااار
تورژسااانس ساالولی ،کاااهش فعالیاات فتوساانتزی و اثاار منفاای
یون های نمک روی مسیرهای متابولیکی مایباشاد (جمیال 0و
همکاران .)2005 ،در شرایط تنش شوری میازان تولیاد پارولین
برای ایجاد مقاومت در گیاه و شرکت در فرآیند تنظیم اسامزی
افزایش مییابد (توناا 2و همکااران .)2007 ،محتاوای نسابی آب
برگ معیار مناسبی جهات بررسای وضاعیت آبای گیااه اسات.
کاهش محتوای نسبی آب میتواند درنتیجه کاهش دسترسی به
آب در اثر افزایش پتانسیل اسمزی ناشی از وجاود نماک باشاد
(کایا 0و همکاران .)2006 ،تنش شوری همچنین باعاث کااهش
قابل توجهی در وزن خشک و تر برگ ،ساقه و ریشاه مایشاود
(هرناندز 5و همکاران .)1995 ،کایا و همکاران ( 2001و  )2002با
مقایسه ژنوتیپهای توتفرنگی و اسفنا دریافتناد کاه شاوری
غلظت کلروفیل را کاهش میدهد و بیان داشتند پیری بارگ در

مواد و روشها
کاشت گیاه آلترنانترا
این پژوهش بر روی دو ژنوتیپ "برگ موجی" و "برگ صاف"
گیاه آلترنانترا در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران اهواز در سال  1332انجام شد .ابتدا گیاهان از
طری تقسیم بوته تکثیر گردیدند و سپس در گلدانهای با قطر
 22سانتیمتر درون ماسه کاشته شدند .سپس گیاهان روزانه به
میزان  244میلیلیتر با محلول غذایی هوگلند (هوگلند و
آرنون )1950 ،11تغذیه شدند.
اعمال تیمارهای شوری
سدیم12

برای هر تیمار با
ابتدا میزان الزم نمک خالص از کلرید
غلظتهای صفر (شاهد) 04 ،34 ،و  34میلیموالر تهیه شد و
با محلول هوگلند برای اعمال تیمارهای شوری ترکیب گردید.

1. Amaranthaceae
2. Ashraf and foold
3. Munns and Jams
4. Jamil
5. Tuna
6. Kaya
7. Hernandes

8. Agastian
9. Kennedy and Defillippis
10. Kalimaoorthy and Rao
11. Hoagland and Arnon
12. NaCl
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هدایت الکتریکی 1محلول ها بهترتیب  5/22 ،0/24 ،1/52و
 14/54دسی زیمنس بر متر بود.
بعد از استقرار گیاهان که بهمدت یک ماه طول کشید،
تیمارها اعمال شد .هر هفته یکبار گلدانها با یک لیتر آب
مقطر شستشو شدند که این کار بهخاطر عدم تجمع نمک در
گلدانها بود .اعمال تیمارها بهمدت  12هفته ادامه داشت و در
پایان این مدت برخی ویژگیهای مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی اندازهگیری شد.
ویژگیهای مرفولوژیکی اندازهگیری شده شامل طول گیاه،
قطرگیاه و سطح برگ بود .طول گیاه بهوسیله خطکش ،قطر
گیاه با کولیس دیجیتالی از میانگره دوم گرفته شد و سطح
برگ با استفاده از دستگاه اندازهگیری سطح برگ 2اندازهگیری
شد.

نشت

نشت الکترولیت با استفاده از روش رایپو 0و همکاران ()1998
اندازهگیری شد .برای این منظور قطعات برگی را به اندازه 1-2
سانتیمتر (وزن تازه بافت برگ  4/2گرم) جدا کرده و در
فالکونهای حاوی  24میلیلیتر آب مقطر قرار داده شدند .پس
از  34ثانیه ورتکس نمونهها EC0 ،هر نمونه اندازهگیری شد.
نمونه ها بهمدت  20ساعت در دمای  0درجه سانتیگراد نگه
داری و سپس  EC1اندازهگیری گردید .پس از آن نمونهها به
مدت  12دقیقه در اتوکالو با دمای  121درجه سانتیگراد قرار
داده شدند و بعد از خنک شدن در دمای اتاق  EC2اندازهگیری
گردید .نشت الکترولیت از رابطه زیر بهدست آمد.
درصد نشت الکترولیت

EL(%) = (EC1/EC2) ×100

سنجش میزان کلروفیل

وزن تر و خشک اندامهای هوایی و ریشه

تالر5

میزان کلروفیل در برگ براساس روش پیشنهادی لیختن
( )1325با استفاده از استون  24درصد جهت استخرا
کلروفیل و اندازهگیری جذب در طول مو های  003و 002
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد 4/1 .گرم نمونه برگ
را وزن کرده و در فالکون قرار داده سپس  14میلیلیتر استون
 24درصد به آن اضافه گردید .پس از بستن در ظرف با پارافیلم
و پوشانیدن ظرف با ورقه آلومینیومی ،نمونه در محل تاریک و
دمای  0درجه سانتیگراد قرار داده شد تا کلروفیل برگ خار
شد و بافت برگ سفید گردید .البته در فواصل زمانی مختلف
تکان دادن ظرف حاوی نمونه انجام گرفت .قرائت در طول
مو های  003و  002نانومتر صورت گرفت .میزان کلروفیل با
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.

نظر به اینکه گیاه پوششی میباشد با استفاده از کادر 14×14
سانتیمتری از هر گلدان بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد و
جهت اندازهگیری وزن تر و خشک ،قسمت هوایی بههمراه ریشه
جدا شد و بالفاصله وزن تر اندازهگیری گردید و در آون با دمای
 54درجه سانتیگراد بهمدت  02ساعت قرار داده شد و وزن
خشک نیز اندازهگیری شد.
محتوای نسبی آب

الکترولیت5

برگ3

محتوای نسبی آب برگ طب روش ریچی و هنسون (ریچی و
هانسون )1990 ،0اندازهگیری شد .برای این منظور برگهای
جوان توسعه یافته در اوایل صبح نمونهبرداری و وزن تر ()FW
اندازهگیری شد .سپس نمونهها در آب مقطر قرار گرفته و پس
از  20ساعت وزن اشباع ( )SWبرگها اندازهگیری و برگها
بهمدت  02ساعت در آون با دمای  54درجه سانتیگراد در قرار
گرفته و وزن خشک ( )DWهر کدام اندازهگیری شد .با قرار
دادن اعداد حاصل از توزین با ترازوی دیجیتالی در فرمول زیر
میزان محتوای نسبی آب برگ بهدست آمد.
%RWC= [(Fw-Dw)/ (Sw-Dw)] ×100

)Chl a (mg/g)= [12.7(A663)-2.69(A645)]× (V/1000 ×W
)Chl b (mg/g)= [22.9(A645)-4.68(A663)] × (V/1000 ×W
Total Chl (mg/g) = Chl a + Chl b
 :Wوزن نمونه :V ،حجم استون :A ،میزان جذب

سنجش مقدار پرولین
بیتس2

و همکاران ()1973
اندازهگیری پرولین مطاب روش
انجام گرفت .جذب در طول مو  232نانومتر خوانده شد و با
استفاده از منحنی استاندارد پرولین ،مقدار این ماده محاسبه و بر
حسب میلیگرم بر گرم وزن تر اعالم شد.

)5. Electrolyte leakage (EL
6. Ryyppo
7. Lichtenthaler
8. Bates

)1. Electrical conductivity (EC
2. Delta-T scan, Delta-T Devices Ltd, England
)3. Relative water content (RWC
4. Ritchie and Hanson
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محتوای نسبی آب برگ آن به زیر  54درصد رسید درحالیکه
ژنوتیپ "برگ موجی" در شوری باال مقاومتر بود .با افزایش
غلظت نمک میزان پرولین ،آنتوسیانین و نشت الکترولیت
افزایش یافت که بیشترین میزان اندازهگیری شده مربوط به
باالترین غلظت نمک یعنی  34میلیموالر بود که ژنوتیپ "برگ
صاف" افزایش بیشتری در این ویژگیها از خود نشان داد .در
تیمار شوری  34میلیموالر در ژنوتیپهای "برگ موجی" و
"برگ صاف" بهترتیب محتوای نسبی آب برگ از  22/0به
 53/3درصد و از  23به  03/0درصد (معادل  %12/12و
 )%31/32کاهش نشان داد (شکل  .)1Aنشت الکترولیت از 4/3
به  2/0و از  4/30به  0درصد (معادل  %045/23و )%054/0
افزایش نشان داد (شکل  .)1Bکلروفیل کل از  4/443به 4/442
و از  4/442به  4/443میلیگرم بر گرم وزن تر (معادل %25/2
و  )%52/2کاهش نشان داد (شکل  .)1Cپرولین از  12/5به
 35/1و از  12/2به  01/2میلیگرم بر گرم وزن تر (معادل
 %322/1و  )%235/00افزایش نشان داد (شکل .)1D
آنتوسیانین از  4/444103به  4/44232و از  4/444300به
 4/44441میلیمول بر گرم (معادل  %322/33و )%155/21
(شکل  )1Eنسبت به شاهد افزایش نشان داد.

سنجش مقدار آنتوسیانین
واگنر1

( )1970انجام گردیاد.
سنجش آنتوسیانین بر طب روش
دیسکهای برگی تهیه شده از گیاه را در هاون چینی با مقاداری
متانول اسایدی )متاانول خاالص و اسایدکلریدریک خاالص باه
نسبت حجمی  )33:1کامالً سائیده و عصاره در لولههای آزمایش
سرپیچ دار ریخته شد و بهمدت  20سااعت در تااریکی و دماای
 22درجه سانتیگراد قرار گرفت .ساپس باهمادت ده دقیقاه باا
سرعت  0444دور در دقیقه سانتریفوژ و جذب رو شناور در طول
مو  224نانومتر انادازهگیاری گردیاد .بارای محاسابه غلظات
ضریب خاموشی  33444سانتیمتر بر مول در نظر گرفتاه شاد.
میزان آنتوسیانین با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
A= єb c
 :A ،33444cm/mol :єجذب خوانده شده : b ،عرض کووت،
 :Cغلظت محلول مورد نظر
تجزیه و تحلیل آماری
آزمایش به صورت فاکتوریال بار پایاه طارح بلاوکهاای کامال
تصادفی و با چهار تکرار انجام شد .فاکتور اول شامل ژنوتیاپ در
دو سطح ("برگ موجی" و "برگ صاف") و فااکتور دوم شاامل
شوری ( 04 ،34 ،4و  34میلایماوالر کلریاد سادیم) در چهاار
سطح بود .برای تجزیه آماری از نرمافزارهای MSTAT-C ،SAS
و  EXCELاستفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزماون
 LSDدر سطح احتمال  4/42انجام گردید.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان داد که
ویژگیهای اندازهگیری شده بهطور بسیار معنیداری ()P<0.01
تحت تأثیر شوری قرار گرفتند .اثر شوری بر ژنوتیپ معنیدار
شد و این اثر بیانگر این است که ژنوتیپهای مورد استفاده
تحت تأثیر شوری واکنش متفاوتی از خود نشان دادند .نتایج
مقایسه میانگین (جدول  )2نشان داد که اندازه گیاه (طول و
قطر گیاه) ،سطح برگ ،وزن تر هوایی و ریشه ،وزن خشک
هوایی و ریشه با افزایش میزان شوری کاهش یافتند که
بیشترین کاهش در غلظت  34میلیموالر شوری بود .طول
گیاه در ژنوتیپ "برگ موجی" از  05/24به  23/52سانتیمتر
( %144به  )%24و در ژنوتیپ "برگ صاف" از  04/24به
 11/24سانتیمتر ( %144به  )%22رسید .با افزایش شوری
محتوای نسبی آب برگ و محتوای کلروفیل ،کاهش یافتند که
بیشترین کاهش مربوط به تیمار  34میلیموالر شوری بود.
ژنوتیپ "برگ صاف" کاهش بیشتری را نشان داد بهصورتیکه
1. Wagner
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B

A

)RWC (%

محتوای نسبی آب برگ (درصد)

کلرید سدیم (میلموالر)
)NaCl (Mm

C

)NaCl (Mm

)Total chlorophyll (g/g FW

)Proline (mg/g FW

کلرید سدیم (میلموالر)

کلرید سدیم (میلموالر)

)NaCl (Mm

)NaCl (Mm

)Anthocyanin (g/g FW

آنتوسیانین (گرم بر گرم وزن تازه)

E

پرولین (میلیگرم بر گرم وزن تازه)

کلروفیل کل (گرم بر گرم وزن تازه)

D

نشت الکترولیت (درصد)

)Electrolyte leakage (%

کلرید سدیم (میلموالر)

کلرید سدیم (میلموالر)
)NaCl (Mm

شکل  :1مقایسه میانگینهای اثر ژنوتیپ و شوری بر محتوای نسبی آب برگ ) ،(Aنشت یونی ) ،(Bپرولین ) ،(Cکلروفیل کل ) (Dو
آنتوسیانین ) (Eدر گیاه آلترنانترا
Fig. 1: Mean comparisons of the effects of genotype and salinity on relative water content (A), electrolyte leakage (B),
chlorophyll content (C), proline content (D) and anthocyanin (E) in Alternanthera plant
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... تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی

 فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ آلترنانترا، تجزیه واریانس اثر شوری روی ویژگیهای مورفولوژیکی:1 جدول
Table 1: Aanalysis of variance of the effect of salinity on morphological, physiological and biochemical characteristics of two
Alternanthera genotypes
وزن خشک شاخساره
وزن تر شاخساره
سطح برگ
قطر ساقه
طول گیاه
درجه آزادی
منابع تغییرات
Shoot dry weight

Shoot fresh weight

**

Leaf area

**

573

12369

0.032

ns

Stem diameter
0.008

Plant height

ns

ns

3.864

df

Sources of variations

بلوک

3

Block
36450**

57111**

20.839**

1092.871**

0.018 ns

ژنوتیپ

1

Genotype
9650**

20597**

14.234**

5.355**

1097.114**

شوری

3

Salinity
2183**

2872.1**

0.739**

0.888**

32.531**

اثر متقابل ژنوتیپ و شوری

3

Genotype × Salinity
0.166

16.162

0.012

0.018

1.459

خطا

21

Error
2.20

1.51

3.87

4.75

)ضریب تغییرات (درصد

3.95

CV (%)

 و عدم معنیدار4/42 ،4/41  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  * و،**
**, * and ns: Significant at 0.01, 0.05 and not significant, respectively

 فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ آلترنانترا، تجزیه واریانس اثر شوری روی ویژگیهای مورفولوژیکی:1 ادامه جدول
Table 1 Continued: Analysis of variance of the effect of salinity on morphological, physiological and biochemical characteristics
of two Alternanthera genotypes
پرولین
نشت یونی
محتوای نسبی آب
وزن خشک ریشه
وزن تر ریشه
درجه آزادی
منابع تغییرات
Proline

Electrolyte leakage

**

*

44.3030

6.8435

RWC
**

22.67

Root dry weight

Root fresh weight

*

**

24.2096

325.198

df

Source of variations

بلوک

3

Block
2063.100**

29.4950**

30.08**

2146.93*

31312.531**

ژنوتیپ

1

Genotype
1144.67**

74.8831**

702.71**

1123.80*

32001.198**

شوری

3

Salinity
111.413**

4.4711ns

67.30**

94.281**

569.531**

اثر متقابل ژنوتیپ و شوری

3

Genotype × Salinity
7.523032

1.663552

1.719824

0.093706

0.2932

خطا

21

Error
10.75

23.53

1.73

2.86

3.21

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

 و عدم معنیدار4/42 ،4/41  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  * و،**
**, * and ns: Significant at 0.01, 0.05 and not significant, respectively

 فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ آلترنانترا، تجزیه واریانس اثر شوری روی ویژگیهای مورفولوژیکی:1 ادامه جدول
Table 1 Continued: Analysis of variance of the effect of salinity on morphological, physiological and biochemical characteristics
of two Alternanthera genotypes
آنتوسیانین
کلروفیل کل
درجه آزادی
منابع تغییرات
Anthocyanin
**

4.96 e-13

Total chlorophyll

df

0.000004ns

3

Sources of variations

بلوک
Block

3.70e-11**

0.00003**

1

ژنوتیپ
Genotype

6.66e-11**

0.00005*

3

شوری
Salinity

3.54e-13**

0.000001 ns

3

اثر متقابل ژنوتیپ و شوری
Genotype × Salinity

3.60e-15

0.00000233

21

خطا
Error

1.39

)ضریب تغییرات (درصد

27.541

CV (%)

 و عدم معنیدار4/42 ،4/41  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  * و،**
**, * and ns: Significant at 0.01, 0.05 and not significant, respectively
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جدول  :2مقایسه میانگین های اثر متقابل ژنوتیپ و شوری روی برخی ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیو لوژیکی گیاه آلترنانترا
Table 2: Mean comparisons of the effects of genotype and salinity on some morphological and physiological characteristics of
Alternanthera plant
وزن خشک
وزن تر ریشه
وزن خشک
وزن تر شاخساره
قطر ساقه
طول گیاه
شوری (میلیموالر
سطح برگ
ژنوتیپ
ریشه (گرم)
(گرم)
شاخساره (گرم)
(گرم)
)
متر
میلی
(
)
متر
سانتی
(
کلریدسدیم)
(سانتیمترمربع)
Genotype

برگ موجی
Undulate leaf

برگ صاف
Entire leaf

)Leaf area (cm2

Shoot fresh
)weight (g
745.50a

Shoot dry
)weight (g
171.25a

Root fresh
)weight (g
222.50a

Root dry
)weight (g
55.37a

Salinity
)(mM NaCl
0

Plant height
)(cm
47.50a

Stem diameter
)(mm
3.60b

611.50b
513.50d
410.50e
521.25c
365.00f
212.00g
114.00h

161.25b
141.25c
131.25d
141.25c
111.25e
51.25f
31.25g

202.50b
162.50d
92.50f
182.00c
142.50e
82.25g
23.00h

52.66b
50.38c
36.25f
45.40d
40.40e
32.42g
10.89h

3.15c

30
60
90
0
30
60
90

41.25b
33.00c
23.75e
40.50b
30.50d
16.25f
11.50g

3.36c
3.05d
2.35f
4.54a
3.15d
2.60e
1.88g

2.58d
1.71e
0.72f
5.41a
4.48b
3.15c
1.58e

اعداد دارای حروف مشترک ،در سطح پنج درصد معنیدار نیستند
Data with similar letters are not significant at 5% level

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شوری روی
ویژگیهای مرفولوژیکی گیاه اثر منفی دارد .به نظر میرسد
زمانی که گیاه در شرایط غلظت باالی نمک قرار میگیرد ،فشار
اسمزی محلول خاک باال میرود یا بهعبارت دیگر پتانسیل آب
خاک منفیتر می شود ،بنابراین میزان جذب آب توسط ریشه
کاهش می یابد ،کاهش جذب آب در نهایت کاهش رشد گیاه را
در پی خواهد داشت .کاهش در ارتفاع گیاه میتواند به تغییر در
روابط آبی گیاه تحت تأثیر شوری نسبت داده شودکه سبب
کاهش فعالیت مریستمی و نیز طویل شدن سلولی میشود
(دورقام .)1991 ،1تنش شوری باعث کاهش پتانسیل آب و از
بین بردن تعادل یونی یا از بین رفتن هموستازی و سمیت یون
میشود (هاگرمن و اردمان .)1997 ،2از آنجا که تنش شوری
عامل تنش اسمزی و یونی است توقف رشد ارتباط مستقیمی
با غلظت نمکهای محلول و پتانسیل اسمزی خاک دارد (گرین
وی و مونز .)1980 ،3کاهش طول ریشه در گیاه مریم گلی تحت
تنش شوری گزارش شده است (جامپیتون و بریکس .)209 ،0در
این مطالعه وزن تر و خشک قسمت هوایی و ریشه کاهش یافت.
درآزمایش بر روی گیاهچههای آنغوزه طبس 2بهمنظور بررسی
تأثیر تنش شوری تحت شرایط هیدروپونیک مشخص شد که با
افزایش شدت شوری ،طول ساقه و ریشه ،وزن خشک و تر
ریشه و ساقه کاهش یافت (شیری و همکاران.)1322 ،
همچنین در پژوهش حاضر با افزایش شوری به دلیل کاهش
جذب آب محتوای نسبی آب برگ کم شد که در ژنوتیپ "برگ
صاف" کاهش بیشتری دیده شد .مقایسه میانگینها (شکل

 )1Aنشان داد که در شوری باال میزان محتوای نسبی آب برگ
به زیر  54رصد رسید و برگهای آن شروع به نکروزهشدن و
ریزش کرد .پایین بودن بودن پتانسیل آب در ریشه باعث
میشود سیگنالهایی ازجمله اسید آبسیزیک از ریشه به شاخه
فرستاده شود (سیبولت 0و همکاران .)2003 ،کاهش محتوای
نسبی آب برگ تحت شرایط تنش شوری ،در نتیجه محدودیت
دسترسی به آب جهت فرایند توسعه سلولی بوده و نشانگر
کاهش تورژسانس سلولی میباشد (یاماساکی و دایلنبرگ،5
 .)1999خیلی از پروسههای مهم فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی از
قبیل توسعه برگ ،باز شدن روزنهها و فتوسنتز برگ را به طور
مستقیم به وسیله کاهش پتانسیل آماس برگ (که توأم با
کمبود آب در برگ است) تحت تأثیر قرار میدهد (جونز و
ترنر .)1973 ،2گیاهان در شرایط تنش ممکن است با دو
محدودیت مواجه شوند :محدودیت روزنه ای و غیر روزنهای .تا
زمانی که میزان محتوای نسبی آب برگ بین  54تا  144درصد
باشد محدودیت روزنهای داریم ،یعنی گیاه در برابر تنش
روزنههای خود را می بندد بنابراین از ورود دیاکسیدکربن به
داخل برگ جلوگیری میشود و در نتیجه میزان فتوسنتز
کاهش پیدا میکند و در نهایت رشد گیاه کم می شود .اما اگر
محتوای نسبی آب برگ به زیر  54رسید گیاه وارد محدودیت
غیر روزنهای میشود که باعث آسیب به دستگاه فتوسنتزی
می شود .در این شرایط نور رسیده به گیاه مازاد می باشد که
میتواند باعث آسیب به فتوسیستم  2و در انتقال الکترون در
آن اخالل ایجاد کرده و باعث تولید گونههای اکسیژن فعال3
شده و در نهایت باعث نکروزه و ریزش برگها میشود واین نوع

1. Dorgham
2. Hagemann and Erdmann
3. Greenway and Munns
4. Jampeetong and Brix
5. Ferula assafoetida

6. Sibolet
7. Yamasaki and Dillenburg
8. Jones and Turner
9. Reactive oxygen species

بحث
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محدودیت غیرقابل برگشت است (اللور .)2002 ،1با افزایش
شوری نشت الکترولیت هم افزایش پیدا کرد .حفظ و سالم
ماندن غشای سلولی تحت شرایط تنش تعیین کننده اصلی
مقاومت در گیاهان است (کومار و همکاران .)2005 ،2این نتایج
با نتایج کایا و کیماک )2001( 3و تونا و همکاران ()2007
بهترتیب در مورد توت فرنگی و گوجه فرنگی مطابقت داشت .در
مطالعه حاضر با افزایش شوری میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو
کلروفیل کل کاهش یافت .کاهش در غلظت کلروفیل احتماالً
به سبب اثر مهارکنندگی تجمع یونهای نمکی مختلف در
بیوسنتز بخشهای مختلف کلروفیل باشد .کلروپالست در
استحکام پیوندهای غشایی خود وابسته به استحکام غشاء است
که تحت وضعیت شوری باال به ندرت سالم باقی میماند و سبب
کاهش در کلروفیل میشود (علی 0و همکاران .)2004 ،احمد 2و
همکاران ( )1978نتایج مشابه را در آفتاب گردان و کتان بدست
آوردند .کاهش کلروفیل دالیل مختلفی دارد که یکی از آنها در
ارتباط با زوال غشاء است (اشرف و باتی .)2002 ،0با افزایش
تنش شوری میزان پرولین و آنتوسیانین افزایش نشان داد که
در ژنوتیپ "برگ صاف" بیشتر بود .پیشساز ساخت کلروفیل
در گیاه گلوتامات است در زمانی که گیاه تحت تنش شوری
باشد گلوتامات به جای وارد شدن در مسیر بیوسنتز کلروفیل
وارد مسیر ساخت پرولین میشود و بیوسنتز کلروفیل را با
محدودیت مواجه میکند (کایا و کیکماک .)2001 ،درپژوهش
حاضر با افزایش شوری میزان آنتوسیانین گیاه افزایش یافت که
این افزایش در ژنوتیپ "برگ صاف" بیشتر بود که به نظر می
رسد بهدلیل حساسیت بیشتر آن به شوری میزان مواد
آنتیاکسیدان ازجمله آنتوسیانین برای حفظ بقای گیاه در
شرایط تنش افزایش یافته است .تنش شوری از طری القای
اسمزی میتواند موجب القای تجمع آنتوسیانینها گردد .تجمع
آنتوسیانین ها تحت تنش شوری در عشقه نیز گزارش شده
است (موری.)1994 ،5

میدهد .بنابراین سایر تغییرات متابولیک گیاه نظیر افزایش
اسید آمینه پرولین ،بهعنوان پاسخی موقت تحت شرایط تنش
شوری مطرح میباشند .میتوان نتیجهگیری نمود که گیاه
آلترنانترا بهطور نسبی به شوری مقاوم است .ژنوتیپ "برگ
موجی" مقاوم تر و شیب تغییرات در آن کمتر از ژنوتیپ "برگ
صاف" بود .ژنوتیپ "برگ موجی" تا شوری  34میلیموالر
توانست به بقای خود ادامه داد درحالیکه ژنوتیپ "برگ صاف"
تا شوری  04میلیموالر را بیشتر تحمل نکرد و در شوری باالتر
دچار آسیب شد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از اساتید و پرسنل محترم آزمایشگاههای گروه علوم
باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و اساتید محترم دانشگاه
لرستان جهت مساعدتهای بیدریغشان کمال تشکر و قدردانی
را داریم.

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که تنش شوری اثرات
مخرب خود را از طری کاهش مقدار رنگدانههای گیاهی ،طول،
قطر ،وزن تر ،وزن خشک و افزایش نشت الکترولیت بروز
1. Lawlor
2. Kumar
3. Kaya and Kimak
4. Ali
5. Ahmed
6. Ashraf and Bhatti
7. Murray
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Effects of Salinity Stress on some Quantitative and Qualitative Characteristics of
Alternanthera repens Genotypes: "Entire Leaf "and "Undulate Leaf"
Pourghasemi1, D., Chehrazi2*, M. and Rezaei Nejad3, A.
Abstract
In order to study the effect of salinity on some morphological, physiological and biochemical characteristics of
Alternanthera repens, this project was carried out as a factorial experiment based on a randomized complete block
design with four replications in a greenhouse. Two Alternanthera genotypes, "Undulate leaf" and "Entire leaf" were
propagated through plant division, and grown hydroponically. After establishment of the plants, they were treated with
0 (control), 30, 60 and 90mM NaCl for 12 weeks. Results showed that effects of genotype and salinity were significant
on all measured traits. Compared to the controls, plants height were reduced in plants grown under 90mM NaCl to 50
and 28 percent, in "Undulate leaf" and "Entire leaf", respectively. As salinity level increased, shoot fresh and dry weight
and relative water content (RWC) decreased. Further, as salinity level increased, proline content, electrolyte leakage
(EL) and anthocyanin content increased. Compared to the controls, plants grown under 90 mM NaCl showed 18.15 and
31.95 percent less RWC, 57.5 and 78.5 percent less chlorophyll, 407.5 and 670.4 percent more EL, and 382.4 and 177.8
more anthocyanin, in "Undulate leaf" and "Entire leaf", respectively. According to the results, "Undulate leaf" was more
resistant to salinity compared to "Entire leaf". At 90 mM NaCl salinity, "Undulate leaf" could survive, while, "Entire
leaf" was completely injured.
Keywords: NaCl, Anthocyanin, Proline, Relative water content, Chlorophyll
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