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 چکیده 

 
در اکثر مناطق دنیا تنش شوری عمده ترین تنشی است که از طریق کاهش پتانسیل اسمزی و اختالل در جذب آب و  

گیاهی هالوفیت، یکساله ومقاوم    Salicornia Persicaگیاه  برخی از عناصر غذایی رشد و عملکرد گیاه زراعی را محدود میکند.  

حریک فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، مقاومت گیاهان را نسبت به تنش  به شوری است. آسکوربیک اسید می تواند از طریق ت

لوژیک  فیزیومیلی موالر( بر ویژگی های مورفو2/0و    0به منظور ارزیابی تأثیر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید )  .  افزایش دهد

در گلخانـه تحقیقـاتی دانشگاه  1399( آزمایشی در سـال  ppm600  و   300،  0سالیکورنیا پرسیکا، تحت شرایط تنش شوری )

کاهش میزان رنگیزه  . نتایج نشان داد تنش شوری سبب  مالیر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی به اجرا درآمد

در مجموع می توان   کاهش یافت.   ppm  600افزایش یافت و در شوری    ppm  300های فتوسنزی شد. میزان پرولین در شوری  

رشد و افزایش تحمل این گیاه در برابر  گیری کرد که محلول پاشی سالیکورنیا پرسیکا با آسکوربیک اسید، موجـب بهبـودنتیجه  

 شوری گردید و سبب بهبود اثرات ناشی از شوری شد. تنش 
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 مقدمه 

دنیا   مناطق  اکثر  ترین  در  عمده  شوری  تنش 

و   اسمزی  پتانسیل  کاهش  طریق  از  که  است  تنشی 

اختالل در جذب آب و برخی از عناصر غذایی رشد و  

آباد)عملکرد گیاه زراعی را محدود میکند و    یاندولت 

همچنین افزایش یون های سدیم و  (.  1300همکاران  

جمله   از  های ضروری  یون  کاهش جذب  موجب  کلر 

پتاسیم، کلسیم، آمونیوم و نیترات شده و از  یون های  

برهم   را  غشا  ساختار  و  کاسته  ها  آنزیم  فعالیت 

شوری رشد گیاه  (.  1390سالح ورزی و همکاران  )میزند

را از طریق تنش اسمزی ناشی از وجود نمک در محیط  

اطراف ریشه و نیز سمیت یونی ناشی از تجمع نمک در  

 Meneguzzo et) برگ ها تحت تأثیر قرار می دهد

al ,2000).  م یمستق  ی ابی دست  یها برا  یاز استراتژ  ی ک ی  

کار    ی مناسب و متحمل در برابر شور  ی هانهیتر به گز

رو ها  تیهالوف   اهانیگ  یبر  گونه    یدارا  یاهیگ  یو 

ا  یتحمل ذات  بوده است.  از لحاظ    اهانیگ  نیبه نمک 

  طی در شرا  دیو روند رشد و تول  ی دامنه تحمل به شور

دارا ز  ی شور  گیاهی  هستند.    یادیتنوع  سالیکورنیا 

رگ،  زوایدی بسیار کوچک شبیه ب هالوفیت، یکساله با

.  (Blum 1996)   گل های کم رنگ و میوه می باشد

به روش گرده از آب شور تغذیه و  افشانی   سالیکورنیا 

از خانواده اسفناجیان   تولید مثل می کند. سالیکورنیا 

گونه در ایران است. در این گیاه    6جنس و    5که شامل  

و ممکن   بدون کرک هستند  و  یافته  کاهش  ها  برگ 

است تا حدی تغییر یافته باشند. برگ ها فلس مانند  

  ورنگ آن ها سبز تیره است و ساقه ها بند بند هستند 

(Parida et al, 2005).   نظیر عناوینی  با  سالیکورنیا 

علف شور، لوبیا در دریا، مارچوبه دریا و رازیانه آبی که  

شود   می  برده  نام  هستند  پسند  شور  همگی 

(Golshan et al, 2007).  آنتی اولین آسکوربات 

 پراکسید با مستقیم طور  به  که است مهمی اکسیدان

 و سوپراکسید هیدروکسیل،   های  رادیکال هیدروژن،

 در مهمی نقش و دهد  می  واکنش یکتایی اکسیژن

 تنش برابر در گیاهی های   سلول   کلروپالست  حفاظت

 همچنین،  .(Akhani et al, 2003)دارد اکسیداتیو

  تولید  باز  در کننده احیا  یک عنوان  به  ماده این

 و داشته شرکت گزانتوفیل ی  چرخهتوکوفرول،  

دارد.عهد بر نیز را  ها   آنزیم از حفاظت  اسید ه 

 رشد و میتوز برتقسیم که  است   ترکیبی آسکوربیک 

 Horbowicz et al)دارد تأثیر  گیاهان  در ها  سلول

 انتقال طی در فیتوهورمونی سیگنال عنوان به  .(2008,

 ,Noctor et al)  دارد  دخالت زایشی به رویشی فاز  از

1998).  

 هدف 

مطالعه اثر تعدیل کنندگی    , هدف از این تحقیق

آخانی   اسید روی گیاه سالیکورنیا پرسیکا  آسکوربیک 

باشد. می  شوری  تنش  یک    تحت  پرسیکا  سالیکورنیا 

هالوفیت از خانواده اسفناجیان می باشد که شوری های  

باال را می تواند تحمل کند. این گیاه با قدرت تحمل  

د  خوبی  رویشی  پتانسیل  تواند  می  باال  های  ر  شوری 

مناطق شور ایران باشد. از طرفی مطالعه بر روی برخی  

آسکوربیک   همانند  شوری  ی  کننده  تعدیل  ترکیبات 

به عدم   توجه  با  است.  نشده  انجام  گیاه  این  در  اسید 

چنین مطالعاتی لزوم این تحقیق در راستای مطالعه اثر  

تعدیل کنندگی آسکوربیک اسید در حین تنش شوری  

سیکا به چشم می خورد. گونه ی  در گیاه سالیکورنیا پر

سالیکورنیا پرسیکا گونه ی بومی ایران بوده و اهمیت  

 ویژه ای دارد.  

 روش ها مواد و  

سال   در  مالیر،  دانشگاه  گلخانه  در  پژوهش  این 

کامال تصادفی   به صورت فاکتوریل در قالب طرح1399

( ppm600و    300شوری )صفر،   اجرا شد. سه سـطح

سطح    NaClنمـک   دو  اول،  فاکتور  عنوان  به 

اسید و    آسکوربیک  عنوان    2/0)صفر  به  موالر(  میلی 

این   انجام  جهت  شدند.  گرفته  نظر  در  دوم  فاکتور 

درگلـدان   پرسیکا  سالیکورنیا  بذرهای  ابتدا  آزمایش 

خاک سبک با درصد   kg3  پالستیکی که حاوی هـای

سانتی متری کاشته شدند    1رس پایین بودند در عمق  

آبیاری به صورت یک روز در میان انجام شد. پس از    و
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و کامل شدن ظهور اولین بـرگ، تا قبل از   جوانه زنی

ورود گیاه به فاززایشی اعمـال تـنش شـوری و تیمار  

در برگی(  اسپری  صورت  شد )به  آغاز  اندازه  .گیاهان 

برگ از  دو هفته پس  ویژگی های مورفولوژی   گیری 

 پاشی صورت گرفت.

سنجش محتوای  یزه های فتوسنتزی:  سنجش رنگ

(، انجام  1983کلروفیل با استفاده از روش لیتچن تالر )

بافت تر در هاون چینی حاوی    2/0ابتدا    شد.   5گرم 

درصد ساییده شد و با کاغذ واتمن    80میلی لیتر استون  

بدست   عصاره  حجم  سپس  گردید.  صاف  یک  شماره 

به   استون  با  رسید.  10آمده  لیتر  شدت جذب   میلی 

  ٤۷0و    8/6٤6،  2/663نوری عصاره در طول موج های 

خواند اسپکتروفتومتری  روش  به  شد  نانومتر  ه 

(Conklin et al, 2004). 

Chl.a=12/25 A663/2 – 2/79 A646/8 
Chl.b=21/51 A646/8 – 5/10 A663/2 

 

گرم    5/0سنجش پرولین: برای سنجش پرولین   

تر در   اسید    10بافت  لیتر سولفوسالیسیلیک    3میلی 

درصد در هاون چینی سائیده و کامال همگن شد. دو  

لیتر محلول  دو میلیمیلی لیتر از عصاره صاف شده با  

میلی دو  و  هیدرین  گالسیال  نین  اسید  استیک  لیتر 

مخلوط شده و به مدت یک ساعت در حمام آب گرم  

سانتی  100) با  درجه  آن  از  پس  گرفت.  قرار  گراد( 

دقیقه در حمام    10های آزمایش به مدت  قراردادن لوله

میلی یافت. سپس چهار  پایان  مذکور  واکنش  لیتر  یخ 

  15محتویات هر لوله اضافه گردید و به مدت  تولوئن به  

که   رویی  فاز  شد.  داده  تکان  به شدت  دست  با  ثانیه 

شامل تولوئن و پرولین بود از فاز آبی جدا شد و جذب  

ی دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج  آن به وسیله

  .(Lichtenthaler, 1987)نانومتر تعیین گردید   520

افزار نرم  از  استفاده  با  آماری  نسخه     spssمحاسبات 

  Excel1و ترسیم نمودار با استفاده از نرم افزار 2016

   .انجام گردید.
 

μ moles prolin/g =
(μg prolin/ml × ml toluene)/115.5μg/μmol

g sample/5
 

 

 لوژیکی گیاه فیزیو روی صفات موفو  آسکوربیک اسیدجزیه واریانس تاثیر تیمار شوری و  نتایج ت  -1جدول

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و عدم معنی دار بودن هستند   % 5، %1نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح بترتیب به   ns**، * و 

 

 

 

 

 میانگین مربعات  df منابع تغییر

  aکلروفیل  

(mg/gFW ) 

 bکلروفیل  

(mg/gFW ) 

پرولین  

(µmol/gFW ) 

 006/0** 061/0** 015/0** 2 تیمار شوری 

 ns001/0 *008/0 **016/0 1 تیمار آسکوربیک اسید 

آسکوربیک    * شوری 

 اسید 

5 **006/0 **02۷/0 **00۷/0 

CV 12 000/0 001/0 000/0 
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 نتیجه و بحث 

(، برای  1جدولبا توجه به جدول آنالیز واریانس)

اثر متقابل شوری و آسکوربیک اسید    aمیزان کلروفیل  

معنی دار شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه  

و عدم کاربرد   ppm 300در شوری    aمیزان کلروفیل 

آسکوربیک اسید نسبت به شاهد، افزایش معنی داری  

نسبت به شاهد کاهش   ppm  600داشت و در شوری  

نتایج   از طرفی  کاربرد  یافت.  داد که  میلی    2/0نشان 

هر   در  اسید  آسکوربیک  باعث  3موالر  شوری  سطح 

کلروفیل   آسکوربیک    aافزایش  کاربرد  عدم  به  نسبت 

 واکنش در طریق سه به آسکوربیک  اسید  .اسید شد

بیوشیمیایی  . کند می نقش ایفای گیاهان در های 

این اینکه نخست به ،   به اکسیدان آنتی عنوان اسید 

 تولید هیدروژن پراکسید بین بردن از در مستقیم طور

 اینکه، دوم .کند می نوری عمل احیای  وسیلۀ به شده

مونو در اکسیژن یک،   دهیدروآسکوربات فتوسیستم 

پراکسیداز وسیلۀ به شده تولید  طور به آسکوربات 

است. در الکترون پذیرندة مستقیم  سوم فتوسیستم 

 چرخۀ ویوال برای کوفاکتوری آسکوربیک  اسید  اینکه،

آنزیم   VDE ( کننده کاتالیز دپوکسیداز گزانتین

 است (گزانتوفیل چرخه در) زاگزانتین به ویوالگزانتین

چرخه   این .دارد آسکوربات به نیاز خود فعالیت که برای

 از اکسیداسیون ناشی های آسیب برابر در را گیاهان

حفاظت کند   نوری  در  اسید    (. 1٤)می  آسکوربیک 

افزایش گندم  در  مؤثری  و     b  ،aکلروفیل   نقش 

دارد   ها  مطالعات    (Bates et al 1973)کاروتنوئید 

نشان داد در شرایط    2005خان و همکاران در سال  

برگ ها ابتدا کلروزه می شوند و سپس    تنش شوری، 

می کنند. کاهش در مقدار رنگیزه های    شروع به ریزش

به گیاهان  ها    فتوسنتزی  روزنه  شدن  بسته  دلیل 

 Degu et)  می باشد   وجلوگیری از بیوسنتر کلروفیل 

al 2008).

  

 
 سالیکورنیا پرسیکا   aمیزان کلروفیلاسید بر  آسکوربیک  اثر متقابل غلظت های مختلف شوری و کاربرد    -2شکل

 

  ی (، برا1)جدولانسیوار  زیبا توجه به جدول آنال

شور  b  ل یکلروف   زانیم متقابل  آسکورب  یاثر    ک ی و 

دار شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان    ی معن  دیاس

و عدم    ppm  300   یدر شور   b  لیکلروف  زان یدادکه م

  کاهش یافتنسبت به شاهد،    د یاس   ک ی کاربرد آسکورب

.  افتی به شاهد کاهش    ت نسب  ppm  600  یو در شور

موالر    یلیم  2/0نشان داد که کاربرد    جی نتا  یاز طرف 

  شیباعث افزا  یسطح شور3در هر    دی اس  ک یآسکورب

آسکورب  b  لیکلروف  کاربرد  عدم  به    د یاس  کینسبت 

در گندم بهاره افزایش شدت تنش شوری موجب   شد.

بین   از  و  ها  کلروفیل  ساختمان  در  تغییراتی  ایجاد 

رفتن ساختار تیالکوئیدی کلروپال ست شده، که این  
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مر درنهایت موجب کاهش محتوی کلروفیل کل گیاه  ا

است   های  (Saeed et al 2020)شده  گزارش   .

روی شوری  افزایشی  تأثیر  از  محتوای    معدودی 

است   دست  در  ها   Shigeoka et al)کلروفیل 

اکسیدان    .(2002 آنتی  عنوان  به  آسکوربیک  اسید 

آزاد   های  رادیکال  فعالیت  از  است  توانسته  قوی 

اکسیژن ناشی از تنش و به دنبال آن تخریب غشای  

  کلروپالستی جلوگیری کرده و محتوای کلروفیل گیاه 

  .(Amin et al 2008)را حفظ کند 

 

 
 سالیکورنیا پرسیکا  bمیزان کلروفیلاسید بر  آسکوربیک  اثر متقابل غلظت های مختلف شوری و کاربرد    -3شکل

 

  ی (، برا1)جدولانسیوار  زیجدول آنالبا توجه به  

  د یاس   ک ی و آسکورب  یاثر متقابل شور پرولین    زانیم

نشان    ی معن پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  شد.  دار 

م  و عدم    ppm  300   ی در شورپرولین    زانیدادکه 

آسکورب شاهد،    دیاس  ک ی کاربرد  به  افزایش  نسبت 

به شاهد کاهش   تنسب ppm 600 ی و در شور یافت 

  ی ل یم  2/0نشان داد که کاربرد    ج ینتا  ی. از طرفافتی

آسکورب هر    دیاس   ک یموالر  شور3در  باعث    یسطح 

  د یاس   ک ینسبت به عدم کاربرد آسکورب  پرولین  شیافزا

کننده    شد. حمایت  محلول  مهمترین  گیاهان  در 

  .  (Zhang et al 2003)اسمزی سازگار پرولین هست

افزایش   با  مستقیم  و  مثبت  رابطه  پرولین  تجمع 

دارد گیاه  در  شوری  به  افزایش    .مقاومت  زمینه  در 

بیانگر   که  دارد  وجود  هایی  گزارش  پرولین  میزان 

و   شوری  تنش  تحت  گیاهان  در  پرولین  افزایش 

است همزمان  طور  به  سویا  مانند  -Le) آسکوربات 

Dily et al 1993). 
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 نتیجه نهایی  

به ساختار گیاه می   تنش شوری سبب آسیب 

شود و در سطوح پایین شوری تولید پرولین افزایش  

میزان   باالتر  شوری  سطوح  در  اما  کاهش  آیافت  ن 

دستگاه   به  آسیب  سبب  شوری  همچنین  یافت. 

موالر    یل یم  2/0فتوسنتزی گیاه می شود. و کاربرد  

از شوری    د ی اس  کیآسکورب اثرات ناشی  بهبود  سبب 

 شد.  
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Abstract 
 

In the most regions of the world, salinity stress is the most important stress that limits 

the growth of plants and its performance by decreasing the osmotic potential and disrupting 

the absorption of water and some nutrients. Salicornia Persica, is a halophyte and annual 

plant and resistant to the salinity. Ascorbic acid can increase resistance of plant than stress 

through stimulating the activity of antioxidant enzymes. An experiment was carried out 

in2019 in the research greenhouse of Malayer University in a factorial format in a 

completely randomized design, in order to evaluate the effect of different concentrations of 

ascorbic acid (0, 0. 2mm) on the morphological characteristics of Salicornia Persica, under 

the conditions of salinity stress (0,300, and 600ppm). The results showed that salinity stress 

caused a significant increase in the dry weight of aerial parts. On the other hand, spraying 

with ascorbic acid caused an increase in the dry weight of aerial parts. Salinity caused a 

reduction in the amount of photosynthetic pigments. The amount of Proline increased at 

300ppm salinity and decreased at 600ppm salinity. Generally, It can be concluded that 

spraying of Salicornia Persica with ascorbic acid improved the growth and the tolerance of 

this plant against the effects of salinity. 
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