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چکیده
 تأثیر سطوح مختلف شوری و کاربرد پلیآمین پوترسین در غلظتهای مختلف برای کاهش تأثیر زیانبار کلرید سدیم بر،در این پژوهش
 آزمایش فاکتوریل با سه سطح پوترسین.ویژگیهای ریختشناختی (مورفولوژیک) و فیزیولوژیک کنار بومی جنوب ایران بررسی شد
 گرم نمک در لیتر با چهار تکرار در یک طرح کامل تصادفی12/8 ،6/4 ،9/2 ،1  میلیموالر و چهار سطح کلرید سدیم1/1  و1/11 ،1
 طول ساقه و ریشه همچنین وزن تازه و خشک، نتایج نشان داد که با افزایش شوری همۀ شاخصهای رشد مانند شمار برگ.اجرا شد
 میلیموالر سبب بهبود وضعیت رشدی گیاه در شرایط1/1 برگ و ریشه کاهش یافت و محلولپاشی با پوترسین بهویژه در غلظت
 کاربرد پوترسین سبب تعدیل جذب سدیم و. شوری سبب افزایش جذب یون سدیم و کلر و کاهش جذب یون پتاسیم شد.شوری شد
. شوری همچنین سبب کاهش سبزینه (کلروفیل) و میزان نشاسته و افزایش پرولین و قندهای محلول شد.افزایش جذب پتاسیم شد
.کاربرد پوترسین سبب کاهش تأثیر زیانبار شوری بر تجزیۀ سبزینه و همچنین سبب افزایش میزان پرولین قند و نشاسته شد
. نشاسته، قندهای محلول، سبزینه، تنش شوری، پرولین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research, effect of different levels of salinity and application of different concentration of putrescine were
investigated for decreasing harmful effects of salt on morphological and physiological characteristics of wild ‘Konar’.
A factorial experiment was arranged in a Compelet Randomized Design (CRD) with 4 replications. Treatments were
4 levels of 0, 3.2, 6.4 and 12.8 g/l sodium chloride and 3 levels of 0, 0.01 and 0.1 mM putrescine. The results showed
that with increasing salinity, all growth indices such as leaf number, stem length leaf and root fresh and dry weight
reduced and spraying application of putrescine especially with 0.1 mM concentration ameliorated seedlings growth in
salt condition. Salt stress increased Na+ and Cl- uptake and declined K+ uptake. Foliar Putrescine application reduced
and increased Na+ and K+ uptake, respectively. Salinity also reduced the amount of chlorophyll and starch, but the
amount of proline and soluble sugars were increased. Applied putrescine reduced the damaging effect of salt on
chlorophyll degradation and also increased the amount of proline, sugar and starch.
Keywords: Chlorophyll, proline, salt stress, soluble sugars, starch.
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مقدمه
در بسیاری از مناطق جهان ،شوری خاک به یکی از
جدیترین محدودیتها برای رشد گیاهان ،تبدیل شده
است .این مشکل بهویژه در نواحی خشک و
نیمهخشک که  16درصد زمینهای کشاورزی آن
متأثر از شوری است بیشتر دیده میشود ( Glenn et
 .)al., 1996در بسیاری از گونههای گیاهی ،شوری
خاک بهعنوان یکی از عاملهای کاهش رشد و نمو از
راه تنش اسمزی ،سمیت یونی ،مشکالت ناشی از
کمبود مواد کانی ،اختاللهای فیزیولوژیک و
بیوشیمیایی در فرآیندهای گیاهی شناخته شده است
(.)Glenn et al., 1996; Hasegawa et al., 2000
زمینهای کشاورزی به دلیل آبیاری با آبهای شور و
کمتوجهی به ویژگیهای آنها در مدتی کوتاه در
معرض شوری قرار گرفته و غیرقابل استفاده میشوند.
یکی از راهکارها برای رویارویی با این امر ،بهکارگیری
بهرهوری
گیاهان متحمل به شوری است که ما را در 
بهینه از این زمینها کمک میکند زیرا که گونههای
مختلف گیاهی توان متفاوتی را در برابر با شوری از
خود نشان میدهند (.)Hasegawa et al., 2000
جنس  Ziziphusمتعلق به تیرة Rhamnaceae
است .گونههای جنس  Ziziphusویژگیهای
فیزیولوژیک و ریختشناختی (مورفولوژیک) چندی
دارند که موجب افزایش توانایی آنها برای سازگاری با
محیطهای بیابانی میشود Z. spina-christi .از بین
گونههای مختلف این جنس یک درخت میوة
چندمنظوره است که در نواحی خشک و نیمهخشک
آسیا و آفریقا دیده میشود .میوه ،برگ ،پوست و چوب
این درخت بهطور گسترده توسط جمعیت روستایی
استفاده میشود و میوهها بهطور عمده بهصورت خام
مصرف میشوند ( ;Sudhersan & Hussain, 2003
 .)Saied et al., 2008bپراکنش جغرافیایی گونۀ
 Z. spina-christiدر ایران که بهنام کنار یا سدر
شناخته میشود شامل خوزستان ،لرستان ،فارس،
بوشهر ،کرمان ،هرمزگان و بلوچستان است ( Assareh,
 .)2008با توجه به اقتصادی بودن محصول
برداشتشده و وجود بازار مصرف مناسب (بهویژه در
جنوب کشور) برای میوة کنار گونۀ  Z. mauritianaبا

نام  Indian jujubaمعروف به کنار پاکستانی (در
بلوچستان ایران) در سالهای اخیر سطح زیرکشت این
محصول در شهرستانهای چابهار ،نیک شهر ،سرباز و
حواشی ایرانشهر رو به گسترش است و  016هکتار از
اراضی کشاورزی این شهرستانها زیرکشت این کنار قرار
دارد که بهطور عمده از درختان پیوندی استفاده میشود
( .)Assad, 1990در این راستا ،رقمهایی که میوة مرغوب
و عملکرد باال دارند انتخاب و به پایههای گونۀ بومی پیوند
زده میشوند تا محصول شایانپذیرشی را در زمینهایی
که برای دیگر انواع محصوالت کشاورزی نامناسب است،
تولید کنند .اما پژوهشهای علمی در ارتباط با وضعیت
رشدی پایۀ کنار بومی و میزان تحمل این گونه نسبت به
شوری بسیار محدود است.
استفاده از تنظیمکنندههای رشد بهعنوان یک
روش میتواند همراه با دیگر روشها ،در رشد و توسعۀ
گیاهی و رویارویی با تنشهای محیطی کارساز باشد
( .)Abbaspour Ashena Abad, 2005امروزه
تنظیمکنندههای رشد

آمینها بهعنوان یک گروه از
پلی 

گیاهی مطرح هستند و بهعنوان پیامآور ثانویه عمل
میکنند .از بین انواع پلیآمینها بهطورمعمول فراوانی
پوترسین در یاختۀ گیاهی بارز بوده و ممکن است تا
5/0درصد وزن خشک گیاهی را تشکیل دهد .به نظر
میرسد پلیآمینها در بسیاری از فرآیندهای یاختهای
ازجمله تقسیم یاختهای ،جنینزائی ،به تأخیراندازی
پیری برگها و تنظیم  pHیاختهای نقش ایفا کنند
( Marschner, 1995; Esna-Ashari & Zokaee
.)Khosroshahi, 2008
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی وضعیت رشدی
و تحمل پایۀ بذری کنار بومی نسبت به تنش شوری
(کلرید سدیم) و بررسی امکان افزایش رشد و تحمل به
شوری آن با استفاده از پلیآمین پوترسین در جهت
کوتاه کردن زمان انتقال از خزانه به باغ و افزایش
سطح زیر کشت این محصول است.
مواد و روشها
مواد گیاهی

برای انجام این پژوهش از نهالهای بذری کنار (پایۀ
بومی) یکساله به طول  91-76سانتیمتر استفاده شد.
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دانهالهای بذری کنار از یک نهالستان معتبر در رودان
بندرعباس در بهمنماه  5936خریداری و به
گلخانهای با دمای روزانه  08±5°Cو نور طبیعی

انتقال و به گلدانهای بدون زهکش  4لیتری محتوای
مخلوط پرالیت و خاک سترون به نسبت  5:5حجمی
انتقال یافتند .دور آبیاری گیاهان بر پایۀ تعیین
ظرفیت مزرعهای و نقطۀ پژمردگی آمیختۀ خاکی و با
توجه به ضریب آسانی دسترس  46درصدی کنار ،هر
سه روز یکبار تعیین شد .و هر هفته یکبار کود کامل
( 5/1 )N:P:K, 06:06:06گرم در لیتر شامل بور
( 066میلیگرم در لیتر) ،مولیبدن ( 76میلیگرم در
لیتر) ،کالتهای آهن ،منگنز ،روی و مس به ترتیب
 166، 166 ، 5666و  76میلیگرم در لیتر ،همراه با
آب آبیاری استفاده شد.
اعمال تیمار شوری (کلریدسدیم) بر گیاهان

پس از استقرار نهالهای بذری به مدت ده ماه،
تیمارهای مختلف کلریدسدیم با روش آبیاری به
گلدانها اعمال شد .تیمارهای شوری (کلریدسدیم) به
غلظتهای  0/7 ،9/0 ،6و  50/8گرم در لیتر معادل ،6
 56 ،1و  dS/m 06استفاده شد .برای تهیۀ محلول
نمک از پودر خالص کلریدسدیم ساخت شرکت مرک
) (Merckاستفاده شد .بهمنظور جلوگیری از تنش
ناگهانی شوری بر گیاهان ،میزانهای مختلف نمک در
سه نوبت همراه با آب آبیاری و به گلدانها داده شد.
اعمال تیمار پوترسین بر گیاهان

برای تهیۀ محلول پوترسین از پودر خالص این ماده
(شرکت سیگما) استفاده شد .غلظتهای  6/65 ،6و
 6/5میلیموالر از محلول پوترسین تهیه و بهصورت
محلولپاشی پس از یک ماه از اعمال تیمار شوری روی

گیاهان بهصورت کامل و یکنواخت و تا مرحلۀ
قطرهریزان ( ،)Run offیعنی به اندازهای محلولپاشی
شود که محلول بهصورت قطره از سطح برگ آغاز به
ریزش کند) صورت گرفت.
اندازهگیری شاخصهای رویشی

شانزده هفته پس از اعمال تیمارها ،شمار برگ و
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ریشههای جانبی شمارش شد .طول ساقه ،ریشه با
خطکش و سطح برگ از سطحسنج الکترونی
(مدل ADC Bio Scientific Ltd. Area Meter AM
 )200ساخت کشور تایوان استفاده شد .نمونههای تازة
برگ ،ساقه و ریشه توزین شده و سپس برای
اندازهگیری وزن خشک به مدت  78ساعت درون آون
(مدل  Borhan Pouyaکشور ایران) با دمای  81درجۀ
سلسیوس قرار داده شد.
اندازهگیری ویژگیهای فیزیولوژیک

نمونههای گیاهی در  166درجۀ سلسیوس به مدت
شش ساعت خاکستر شدند .سدیم و پتاسیم پس از
فرآیند هضم در محلول  5نرمال اسید نیتریک
شعلهسنجی

( )HNO3-با استفاده از دستگاه
اندازهگیری شدند .میزان کلر بر پایۀ روش گرماسنجی

(کالریمتری) تغییریافتۀ موهر ( Mathieu & Pieltain,
 )2003با استفاده از رابطۀ زیر تعیین شد.
(ml  N)AgNO3  35.5 100
W 1000

%Cl 

 =Nنرمالیته
 =Wوزن نمونه
میزان سبزینه

در آغاز سبزینۀ (کلروفیل) دانهالها با دستگاه
سبزینهسنج مدل ( )SPAD-502ساخت شرکت

 MINOLTAژاپن برای هر گیاه در هر تکرار به شمار
چهار مرتبه خوانده شد و سپس برگهای ده قرائت
مختلف که با دستگاه  SPADبیشینه و کمینه میزان
سبزینه را نشان دادند برای اندازهگیری به روش
شیمیایی به آزمایشگاه انتقال یافت و میزان سبزینۀ
آنها با روش عصارهگیری با استون و با استفاده از
رابطۀ زیر اندازهگیری شد.
mg
)
g F.W.
[20.0 (A645)  8.02 (A663)]  V
1000  W

( TotalChlorophyll

 =Aمیزان جذب در طولموج مورد نظر
 =Vحجم نهایی عصاره و استون
 =Wوزن تازة برگ
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با استفاده از معادلههای رگرسیونی و اعداد
خواندهشده توسط دستگاه ،میزان سبزینه در گیاهان

مورد آزمایش برآورد شد (.)Mostofi & Najafi, 2005
میزان پرولین ،با استفاده از ناین هیدرین و دستگاه
طیفسنج نوری (اسپکتوفتومتر) بر پایۀ روش Bates
 (1973)et al.و با استفاده از رابطۀ زیر اندازهگیری شد.
µmol Pr oline/g F. W. 
][(µg Pr oline/ml T oluen)/115.5µg/µmol
][(g Sample )/5

طرح آزمایش و تجزیۀ دادهها

آزمایش فاکتوریل در قالب یک طرح کامل تصادفی با
چهار سطح شوری ،سه سطح پلیآمین پوترسین و
چهار تکرار اجرا شد .تجزیۀ دادهها با نرمافزار SPSS
انجام شد و میانگینها با استفاده از آزمون توکی در
سطح  1درصد مقایسه شد.
نتایج و بحث
نتایج برهمکنش میزانهای مختلف نمک و پوترسین بر
صفات رویشی نشان داد که با افزایش نمک در محیط

کشت ،شمار برگ ،طول ساقه و ریشه کاهش یافت
(جدول  .)5محلولپاشی با پوترسین در دو غلظت  6/65و
شاخصهای نام برده ،در

 6/5میلیموالر سبب افزایش
شرایط بدون کاربرد نمک (شاهد) شد و اثر زیانبار نمک
را بهویژه در محلولپاشی  6/5میلیموالر در غلظتهای
مختلف نمک کاهش داد .اثر اصلی محلولپاشی پوترسین
سبب افزایش معنیدار  03 ،17و  15درصد به ترتیب در
شمار برگ ،طول ساقه و طول ریشه شد (جدول  .)5در
این پژوهش با افزایش شوری ،شمار برگ کاهش یافت و
غلظتهای باالی کلریدسدیم باعث ایجاد نشانههای
خشکیدگی ،بافتمردگی و ریزش برگ شد.
افزایش شوری در محیط کشت سبب کاهش
معنیدار وزن تازه و خشک برگ و ریشه در کنار بومی
شد (جدول  .)0محلولپاشی دانهالها با پوترسین
سبب افزایش شاخصهای نام برده در سطوح مختلف
نمک شد و این افزایش در غلظت  6نمک (شاهد)
معنیدار بود .بهعنوانمثال وزن تازه و خشک برگ در
محیط بدون نمک به ترتیب  7/0و  0/7گرم بود که با
محلولپاشی با پوترسین  6/5میلیموالر به  4/4و 7/0
گرم بهطور معنیداری افزایش یافت.

جدول  .5تأثیر تیمارهای کلریدسدیم و پلیآمین پوترسین بر میانگین شمار برگ ،طول ساقه و ریشه (سانتیمتر) در کنار بومی
Table 1. Effects of NaCl and putresine on the average of leaf number, stem and root length (cm) in wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.
Mean

0.1

157.4A
83.8B
52.2C
17.7D

168.0a
100.3d
66.0fg
24.6hi
94.4A

80.5A
60.1B
50.0C
39.8D

99.3a
bcd46/3
52.3cdef
44.6fg
65.2A

19.7A
11.4B
7.0 C
4.2D

25.3a
13.0cd
8.6efg
4.6h
12.9A

)Putresine (mM
0.01
Leaf number
162.0b
80.6e
50.6g
18.6ij
80.0B
Stem lenght
74.6b
62.3bcde
50.5def
42.0fg
57.2B
Root lenght
19.3b
11.3cde
6.6fgh
4.3h
10.4B

0

)Na Cl (mg/l

124.3†c
70.6ef
40.0h
10.0j
61.4C

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†67.6bc
53.6cdef
47.6efg
33.0g
50.5C

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†14.6c
10.0def
5.6gh
3.6h
8.5C

0
3.2
6.4
12.8
Mean

† در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک (حرفهای کوچک برای برهمکنشها و حرفهای بزرگ برای اثرهای اصلی) ازنظر آزمون توکی در سطح
احتمال  1درصد معنیدار نیستند.
† In each subject, Means with the same letter (small letters for interactions and capital letters for main effects) are not significantly different at P≤ 0.05,
using Tukey’s test.
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جدول  .0تأثیر تیمارهای کلریدسدیم و پلیآمین پوترسین بر میانگین میزان وزن تازه و خشک برگ و ریشه (گرم) در کنار بومی
Table 2. Effects of NaCl and putresine on the average rate of leaf and root fresh &dry weight (g) in wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.
Mean

0.1

6.2A
3.2B
1.8C
1.2D

7.7a
3.8cd
2.2de
1.3e
3.7A

3.37A
1.93B
1.20BC
0.76C

4.6a
2.1bcd
1.3cd
0.9cd
2.2A

8.3A
5.4B
3.0C
1.5D

10.0a
7.2bc
3.6def
1.8ef
5.6A

5.2A
3.0B
1.5C
0.66C

6.0a
4.0abc
2.0cde
0.86de
3.2A

)Putresine (mM
0.01
Leaf fresh weight
6.3ab
3.2cde
1.7de
1.1e
3.1AB
Leaf dry weight
3.1ab
1.9bcd
1.2cd
0.7cd
1.7AB
Root fresh weight
8.5b
4.9cd
3.2def
1.5f
4.5B
Root dry weight
5.2a
2.8bcd
1.5de
0.63de
2.5AB

0

)NaCl (mg/l

†4.6bc
2.6cde
1.5e
1.1e
2.4B

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†2.4bc
1.7bcd
1.0cd
0.6d
1.4B

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†6.6bc
4.0dc
2.2ef
1.1f
3.5C

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†4.6ab
2.4bcde
1.1de
0.5e
2.1B

0
3.2
6.4
12.8
Mean

† در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک (حرفهای کوچک برای برهمکنشها و حرفهای بزرگ برای اثرهای اصلی) ازنظر آزمون توکی در سطح
احتمال  1درصد معنیدار نیستند.
† In each subject, Means with the same letter (small letters for interactions and capital letters for main effects) are not significantly different at P≤ 0.05,
using Tukey’s test.

 (2002) Gupta et al.نیز بیان کردند که تأثیر
تیمار شوری شدید ( 86و  506میلیموالر کلرید
سدیم) بر  Z. spina-christiباعث آسیبهای شدیدی
در شاخ و برگ (سبزروی و بافتمردگی) و ریزش
برگها شده که منجر به کاهش شمار برگ در گیاه
میشود .برخالف درختان زیتون ()Olea europaea L.
تحت تنش شوری که برگهای آنها در همۀ اندازهها
و سنین و از همۀ موقعیتها ریزش داشتند ( Therios
 .)& Misopolinos, 1988نهالهای مورد بررسی کنار
تنها برگهای پیر خود را به دلیل کاهش ذخایر
کربوهیدراتشان از دست دادند ( .)Assareh, 2008به
نظر میرسد افزایش شوری باعث محدودیت انتقال آب
و مواد غذایی از ریشه به برگ ،کاهش میزان نورساخت
(فتوسنتز) و در نتیجه کاهش ذخیرة مواد غذایی گیاه
کنار (کربوهیدراتها) شده و برگها آغاز به ریزش
کرده و به این صورت ،شمار برگها کاهش مییابد.
پوترسین (همانند سایتوکنین) در به تأخیر
انداختن پیری برگ و جلوگیری از ریزش برگ مؤثر

است .به این صورت که افزایش تنش شوری باعث
کاهش انتقال میزان عناصر کانی سودمند مانند
پتاسیم از ریشه به برگ میشود و غلظت پلیآمین
پوترسین در بافتهای جوان برگ افزایش مییابد و در
این شرایط ،پوترسین باعث تقسیم یاختهای شده و با
افزایش تقسیم و بسط یاختهای ،جوانه و برگ جدید
تشکیل میشود ( .)Marschner, 1995بنابراین کاربرد
پوترسین میتواند به این امر کمک کرده سبب افزایش
شمار برگ در محیط بدون نمک و همچنین حفظ
برگ در محیط شور شود .این نتیجه با نتایج ارائهشده
توسط دیگر پژوهشگران مبنی بر اینکه نهالهای
مختلف جوجوبا ( )Ziziphus jujubaو کنار تحت تیمار
شوری شمار برگهای کمتری نسبت به تیمار شاهد
داشتند همسو است ( Gupta et al., 2002; Bhat et
.)al., 2008
تأثیر تنش کلریدسدیم بر  Z. spina-christiمنجر
به رشد دانهالهای کوتاهقد شد .چنین کاهشی در
ارتفاع گیاه با افزایش شوری از تأثیر معمولی تجمع
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یونهای سمی در یاختههاست که تأثیر منفی روی
تقسیم و بسط یاخته داشته است (.)Munns, 1993
بیان شده است که برخی از هورمونهای گیاهی
(آبسایزیک اسید) بهعنوان مشخصترین پیام ریشهای
در شیرة آوند چوبی وجود دارد و پس از اعمال تنش
میزان آن افزایش مییابد (.)Munns et al., 1986
یاختهای و در نتیجه

کنترل هورمونی بر تقسیم و تمایز
بر طول و شمار انشعابهای ریشه اثر میگذارد
( .)Rubinigg et al., 2004کاهش رشد ریشه میتواند
به دلیل کاهش محتوای آب و پتانسیل آب برگها
(کاهش نورساخت) ،ساقهها و ریشهها در خاک شور
باشد ( .)Taiz & Zeiger, 2006قندها ،سوبستریتهای
اصلی برای تنفس هستند با افزایش شوری ،سرعت
تنفس ریشهها افزایش مییابد .در نتیجه ریشه از مواد
کربوهیدراتی ذخیرة گیاه استفاده میکند که این
سبب تضعیف گیاه شده و سرانجام فعالیت ریشهای
مختل شده و کاهش رشد را در پی خواهد داشت.
تأثیر پوترسین در افزایش رشد ممکن است به این
دلیل باشد که پوترسین باعث افزایش قابلیت جذب و
نگهداری آب بافتهای ریشه ،ساقه و برگ از راه افزایش
پتانسیل اسمزی آب درونی این اندامها شده و باعث
افزایش وزن تازة گیاه میشود (.)Kafi et al., 2009
تأثیر برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میزان
سدیم برگ و ریشه

بدون در نظر گرفتن سطحهای مختلف کلریدسدیم،
تأثیر اصلی پوترسین بر میانگین میزان یون سدیم
برگ و ریشه معنیدار بود بهطوریکه میزان یون
سدیم برگ و ریشه به ترتیب از  58/3و 99/5
میلیگرم برگرم وزن خشک در تیمار شاهد به 51/4و
 03/8میلیگرم برگرم وزن خشک در اثر محلولپاشی
 6/5میلیموالر پوترسین کاهش یافت (جدول .)9با
افزایش کلریدسدیم ،میزان سدیم در برگ و ریشه
افزایش یافت و محلولپاشی با پوترسین بهطور
معنیداری سبب کاهش میانگین یون سدیم در
اندامهای نام برده شد .در همۀ تیمارها ،ریشه میزان
سدیم بیشتری نسبت به برگ داشت .بیشترین تجمع
یون سدیم در برگ و ریشه به ترتیب  00/0و 93/0

میلیگرم برگرم وزن خشک در غلظت باالی نمک
یعنی 50/8گرم در لیتر کلریدسدیم به 06/0و 90/0
میلیگرم در لیتر در اثر محلولپاشی با  6/5میلیموالر
بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)9در زیتون
سمیت سدیم اغلب باعث از بین رفتن ریشهها شده و
باوجود اینکه یون سدیم بهآسانی توسط ریشه جذب
میشود اما بیشتر یونهای سدیم گرایش دارند تا در
ریشه تجمع و با اشباع شدن ظرفیت ریشه ،آزادسازی
تنظیمکنندگی

سدیم به ساقه آغاز شده و آنگاه توان
ریشه بهطور شدیدی کاهش مییابد ( & Therios
 .)Misopolinos, 1988به نظر میرسد که درختان
کنار نیز همسان درختان زیتون با تجمع بیشتر سدیم
در ریشه ،انتقال آن را به برگ محدود ساختند که این
سازوکار کاهش انتقال سدیم از ریشه به ساقه و برگ
نقش مهمی در میزان تحمل به شوری دارد.
پلیآمینها نقش کلیدی را بهعنوان
حفاظتکنندههای اسمزی در شرایط تنش اسموتیک

کاتیونهای مشتق از آنزیمها

ایفا میکنند .پلی
(حفاظتکنندههای اسمزی) باعث پایداری و حفاظت

از غشاهای یاختهای میشوند .بیان شده است که
تجمع یون  Na+در طول دورة زمانی طوالنی تنش
شوری رخ میدهد ( .)Besford et al., 1993و
آمینهایی که بهعنوان پلیکاتیون در سیتوپالسم
پلی 
ایجاد میشوند ،مسئول حفاظت از موازنۀ آنیون-
کاتیون هستند ( ;Santa-Cruz et al., 1997b
.)Willadino et al., 1996
تأثیر کلریدسدیم و پوترسین بر پتاسیم برگ و ریشه

نتایج برهمکنش کلرید سدیم و پوترسین بر میزان یون
پتاسیم در کنار بومی نشان داد میزان پتاسیم برگ
بیشتر از پتاسیم ریشه بود .با افزایش شوری در هر سه
اندام میزان یون پتاسیم کاهش یافت .در همۀ سطوح
نمک ،محلولپاشی با  6/5میلیموالر پوترسین سبب
افزایش معنیدار پتاسیم در اندامهای مختلف برگ و
ریشه شد (جدول .)7
نقش پتاسیم در پاسخ به تنش شوری نیز بهخوبی
مستند است که سدیم میزان جذب پتاسیم را کاهش
میدهد ( Schachtman et al., 1997; Fox and

شکافنده و تختی :بررسی تأثیر پوترسین و کلریدسدیم بر ویژگیهای ریختشناختی و ...

 .)Guerinot, 1998; Sharma et al., 2013کاهش
جذب  K+بهوسیلۀ یون  Na+در گیاهان یک فرآیند
رقابتی است .بااینحال ممکن است پاسخ گونههای
مختلف ،متفاوت باشد .با انجام پژوهش روی ساقههای
سیب ( )Schreiner & Luedders, 1992و تمشک
( )Muralitharan et al., 1992مشخص شد که
همزمان بااینکه جذب  K+بهوسیلۀ شوری تحت تأثیر
قرار میگیرد ،سطح بیشتری از  K+برای رشد ساقهها
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در بافت مورد نیاز است درحالیکه ممکن است افزایش
غلظت  Na+تا حدی در برگها به حفظ توان گیاه
کمک کند اما  Na+نمیتواند بهطور کامل با  K+که
بهویژه برای ساخت (سنتز) پروتئین و فعالسازی آنزیم
الزم است ،جایگزین شود .پوترسین بهعنوان یک جزء
اساسی در غشاهای یاختهای و همچنین در افزایش
نشتی بُر و پتاسیم شناخته شده است ( Tiburcio et
.)al., 1990

جدول  .9تأثیر تیمارهای کلریدسدیم و پوترسین بر میانگین میزان سدیم برگ و ریشه (میلیگرم بر گرم وزن خشک) کنار وحشی
Table 3. Effects of NaCl and putresine on the average rate of leaf and root Na +(g) in wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.

Mean

0.1

12.3D
15.6C
18.5B
23.5A

10.3h
14.0fg
18.0cde
20.6bc
15.7C

24.2C
28.7BC
34.3B
37.8A

22.3h
27.3g
33.0de
36.6bc
29.8C

)Putresine (mM
0.01
Leaf Na+
13.6fg
16.0ef
18.6cde
23.3b
17.9B
Root Na+
23.6h
28.6fg
34.3cd
37.3b
31.0B

0

)NaCl (mg/l

†14.0fg
17.0de
19.0cd
26.6a
18.9A

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†26.6g
30.3ef
35.6cd
39.6a
33.1A

0
3.2
6.4
12.8
Mean

† در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک (حرفهای کوچک برای برهمکنشها و حرفهای بزرگ برای اثرهای اصلی) ازنظر آزمون توکی در سطح
احتمال  1درصد معنیدار نیستند.

† In each subject, Means with the same letter (small letters for interactions and capital letters for main effects are not significantly different at P≤ 0.05,
using Tukey’s test.

جدول  .7تأثیر تیمارهای کلریدسدیم و پوترسین بر میانگین میزان پتاسیم برگ و ریشه (میلیگرم بر گرم وزن خشک) کنار بومی
Table 3. Effects of NaCl and putresine on the average rate of leaf and root K+ (g) in wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.

Mean

0.1

30.6A
25.6B
22.2C
18.0D

33.0a
27.0cd
23.0efg
20.0hi
25.7A

20.3A
17.2B
16.1B
14.6C

21.3a
17.6bc
16.3bcd
15.0cd
17.85A

)Putresine (mM
0.01
Leaf K+
30.3ab
25.3de
22.3fgh
18.3ij
24.0A
Root K+
21.0a
17.0bc
16.0bcd
15.0cd
17.2AB

0

)NaCl (mg/l

†28.6bc
24.6def
21.3gh
16.0j
22.6B

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†18.6ab
17.0bc
16.0bcd
14.0d
16.4B

0
3.2
6.4
12.8
Mean

† در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک (حرفهای کوچک برای برهمکنشها و حرفهای بزرگ برای اثرهای اصلی) ازنظر آزمون توکی در سطح
احتمال  1درصد معنیدار نیستند

† In each subject, Means with the same letter (small letters for interactions and capital letters for main effects) are not significantly different at P≤ 0.05,
using Tukey’s test.

برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میزان کلر برگ
و ریشه

بدون در نظر گرفتن سطحهای مختلف کلریدسدیم،
کاربرد پوترسین بهطور معنیداری سبب کاهش میزان

کلر برگ و ریشه شد (جدول .)1با افزایش کلریدسدیم،
میزان کلر در برگ و ریشه بهطور معنیداری افزایش
یافت .میزان تجمع کلر ریشه بیشتر از برگ بود.
بیشترین میزان کلر برگ ( 4/06درصد) و ریشه
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( 57/60درصد) مربوط به غلظت  50/8گرم در لیتر
کلریدسدیم و کمترین آنها در محلولپاشی با 6/5
میلیموالر پوترسین مشاهده شد (جدول.)1
در زمینۀ جذب عناصر ،یون کلر سریعتر از سدیم
جذب میشود ،بنابراین آسیبهای ناشی از سمیت
یون کلر سریعتر از سدیم ظاهر میشود و شدیدتر
است .اگرچه تجمع کلر در واکوئل با افزایش شوری در

جهت تنظیم اسمزی یک سازوکار پذیرفته شده
است ( ;Bar et al., 1997; Feigin et al., 1987
 .)Lea-Cox & Syvertsen, 1993اما یکی از
اثرگذاریهای سوء کلر بر توقف رشد گیاهان در شرایط
تنش به علت کاهش جذب آنیونهایی مانند نیترات
است .که رشد گیاه را کاهش میدهد ( & Grattan
.)Grieve 1994

جدول  .1تأثیر تیمارهای کلریدسدیم و پوترسین بر میانگین میزان کلر برگ و ریشه (درصد) کنار بومی

Table 3. Effects of NaCl and putresine on the average rate of leaf and root Cl - (%) in wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.
Mean

0.1

3.0C
4.4B
6.5A
6.7A

2.8d
4.1bcd
5.9abc
6.2ab
4.C

5.1C
7.5B
8.8B
11.6A

4.3f
7.0cdef
8.5bcd
9.8bc
7.4B

)Putresine (mM
0.01
־
Leaf Cl
3.0d
4.3abcd
6.7ab
6.8ab
5.2B
Root Cl5.1ef
7.5cde
8.9bcd
10.9b
8.1AB

0

)NaCl (mg/l

†3.2cd
4.7abcd
7.0ab
7.2a
5.5A

0
3.2
6.4
12.8
Mean

†5.9def
8.2bcd
9.1bc
14.0a
9.3A

0
3.2
6.4
12.8
Mean

† در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک (حرفهای کوچک برای برهمکنشها و حرفهای بزرگ برای اثرهای اصلی) ازنظر آزمون توکی در سطح
احتمال  1درصد معنیدار نیستند.

† In each subject, means with the same letter (small letters for interactions and capital letters for main effects are not significantly different at P≤ 0.05,
using Tukey’s test.

تأثیر سطحهای مختلف کلریدسدیم و پوترسین بر
میزان قند و نشاسته در برگ

برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میانگین قند
نشان داد که با افزایش کلریدسدیم در محیط بهطور
معنیداری میزان قند افزایش یافت .افزون بر این
محلولپاشی با  6/5میلیموالر پوترسین سبب افزایش
بیشتر و معنیدار قند در همۀ سطحها شد (شکل .)5
بیشترین میزان قند ( 94/0میلیگرم برگرم وزن
خشک) در  50/8گرم در لیتر ( )06dS/mکلریدسدیم
همراه با کاربرد  6/5میلیموالر پوترسین به دست آمد.
برعکس میزان قند ،با افزایش کلریدسدیم میزان
نشاسته بهطور معنیداری کاهش یافت .اگرچه با
محلولپاشی پوترسین بهویژه در غلظت  6/5میلیموالر
میزان نشاسته بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد اما
بهطورکلی روند کاهشی خود را حفظ کرد (شکل .)5
بیان شده است ،در آفتابگردان ،میزان قندهای
محلول با افزایش شوری ،افزایشیافته و رگه

(الین)های متحمل به نمک نسبت به رگههای
حساس ،قندهای قابلحل بیشتری را در خود تجمع
میدهند (.)Ashraf & Tufail, 1995کربوهیدراتهایی
مانند قندهای گلوکز ،فروکتوز و سوکروز در شرایط
تنش افزایش مییابند که این کربوهیدراتها بهعنوان
حفاظتکنندة اسمزی و همچنین در تعدیل اسمزی و

ذخایر کربنی نقش دارند (.)Parida & Das, 2005
بنابراین بهنظر میرسد که محلولپاشی با پوترسین
در شرایط تنش شوری ،باعث افزایش فعالیت آنزیم
 ATPaseغشاء یاختهای ،سهولت ورود ساکاروز به آوند
آبکشی و افزایش بارگیری ساکاروز در آوند آبکشی
ساختهشده در برگ گیاه را

شده و در نتیجه میزان قند
در جهت رویارویی با تنش شوری ،افزایش میدهد
(.)Marschner, 1995
در این پژوهش با افزایش غلظت کلریدسدیم ،میزان
نشاسته کاهش یافت و کاربرد پوترسین باعث افزایش
میزان نشاسته شد .گزارش شده است که تری هالوزها
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بهعنوان اسمولیت و حفاظتکنندههای اسمزی در
بسیاری از موجودهای غیر آبزی ،تجمع مییابند ( Crowe
 .)et al., 1984همچنین شوری باعث در هم ریختن
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ساختار تیالکوئیدی ،کلروپالست ،افزایش در اندازه و
شمار پالستوگلبولها و کاهش میزان نشاسته در اثر تنش
کلریدسدیم میشود (.)Hernandez et al., 1995

شکل  .5برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میزان قند و نشاسته در برگهای کنار بومی.
در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک ازنظر آزمون توکی در سطح احتمال  1درصد معنیدار نیستند.
Figure 1. Interaction of NaCl and putrescine on the rate of sugar and starch in the leaves of wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.
In each subject, means with the same letter (s) are not significantly different at P≤0.05, using Tukey’s test.

 )2005( Parida & Dasبیان کردند ،نشانههای
مختلفی در پاسخ به شوری در ساختار کلروپالستی
شماری از گیاهان شامل تورم غشاء تیالکوئیدی،
دانههای نشاستهای ،تراکم کلروپالستی،
افزایش اندازة 
غیرطبیعی شدن غشاء و از بین رفتن ساختار
تیالکوئیدی وجود دارد.
تأثیر کلریدسدیم و پوترسین بر میزان سبزینه و
پرولین برگ

برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میانگین پرولین و
سبزینه نشان داد ،با افزایش کلریدسدیم میزان پرولین
بهطور معنیداری افزایش و میزان سبزینه بهطور
معنیداری کاهش یافت .محلولپاشی با  6/5میلیموالر

پوترسین با حفظ روند افزایشی در سطوح مختلف نمک
سبب افزایش بیشتر پرولین شد (شکل  .)0بیشترین
میزان سبزینه در محیط بدون نمک و با محلولپاشی 6/5
میلیموالر در لیتر پوترسین به دست آمد که با افزایش

شوری این میزان نیز کاهش یافت (شکل .)0
نشان داده شده است که با افزایش سطح شوری و
کاهش پتانسیل اسمزی ،میزان سبزینۀ برگ کاهش
مییابد .تنش شوری موجب تخریب کلروپالست و تغییر
در شمار و اندازة کلروپالست و همچنین مختل شدن
تبادلهای یونی به علت افزایش میزان یون کلر در محیط
ریشه و یا کاهش جذب منیزیم گشته که این عاملها
موجب کاهش میزان ساخت سبزینه میشود ( Frederic
.)et al., 2010; Sohail et al., 2009
غلظت زیاد  K+در استروما برای نگهداری قابلیت
نورساخت بهینه در شرایط تنش الزم است.
انجامشده نشان دادند که در گیاهان

بررسیهای

مختلف تحت تنش شوری ،پوترسین بر افزایش میزان
نورساخت تأثیر مثبت دارد و به نظر میرسد این تأثیر
به کاهش تخریب سبزینۀ و افزایش تشکیل و شمار
کلروپالستها مربوط میشود (.)Marschner, 1995
نتایج این پژوهش نشان داد ،تنش شوری باعث
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محلولپاشی گیاهان کنار

کاهش میزان سبزینه شده و
غلظتهای  6/65و 6/5

تحت تنش شوری با
میلیموالر پوترسین ،میزان سبزینه را بهبود میبخشد.

به نظر میرسد که کاهش میزان سبزینه تحت تیمار
شوری به دلیل تخریب و تغییر ساختمان کلروپالست،
جلوگیری از ساخت سبزینه و یا تسریع تخریب آن در
محیط شور باشد.
پرولین در سیتوپالسم بدون داشتن هیچ تأثیر

تعیینکنندهای روی فعالیت آنزیم سایتوسولیک تجمع
مییابد و هنگامیکه محتوای آب با افزایش شوری کاهش
مییابد ،تنظیم اسموتیکی توسط افزایش غلظت پرولین و
یون پتاسیم در بافتها به دست آمده و محتوای پرولین
با افزایش شوری خاک افزایش مییابد .افزون بر این نقش
اصلی پرولین تنها بهعنوان یک اسمولیت نیست بلکه به
یاختهها برای غلبه بر تنش اکسایشی در گیاهان تحت
تنش شوری کمک میکند (.)Sohail et al., 2009

شکل  .0برهمکنش کلریدسدیم و پوترسین بر میزان سبزینه و پرولین در برگهای کنار بومی
در هر عامل میانگینهای دارای حرفهای مشترک ازنظر آزمون توکی در سطح احتمال  1درصد معنیدار نیستند.
Figure 2. Interaction of NaCl and putrescine on the rate of chlorophyll and proline in the leaves of wild Konar
)(Ziziphus spina-christi L.

In each subject, means with the same letter (s) are not significantly different at P≤0.05, using Tukey’s test.

 )1998( Aziz et al.نشان دادند در موجودها،
باکتریها و گیاهان ،ارتباط عمیقی بین افزایش سطح
پرولین در یاخته و ظرفیت بقاء در شرایط کمبود آب و
افزایش نمک در محیط وجود دارد .در اندامهای
گیاهی در شرایط تنش شوری ،کاهش محتوای
پوترسین و اسپرمیدین ،بهطور موقت با آغاز تجمع
پرولین در ارتباط است .در برابری با این یافتهها،
کاربرد خارجی پوترسین در غلظتهای پایین باعث
تحریک تجمع پرولین میشود.
به نظر میرسد در شرایط تنش شوری ،با افزایش
یونهای  Na+و  Cl-در یاختههای برگ کنار ،گیاه
بهمنظور تنظیم اسمزی سیتوپالسم و اندامکهای آن

(مانند کلروپالستها) ،به تجمع مواد آلی محلول سازگار
(مانند پرولین) میپردازد که میزان آن به فشار اسمزی
شیرة واکوئلی وابسته است .بیان شده که پرولین نقش
مهمی در حفاظت سیتوپالسم در برابر نوسان پتانسیل
آب برگ در گیاهان است (.)Marchener, 1984
دستآمده از این پژوهش نشان
به 
بهطورکلی نتایج 
داد ،افزایش میزان شوری موجب کاهش شمار برگ،
وزن تازه و خشک برگ و ریشه ،طول ساقه و ریشه شد
و کاربرد پوترسین ،تأثیر مثبتی بر شاخصهای رشدی
در همۀ سطحهای کلریدسدیم داشت .نشان داده شد
که محلولپاشی با پوترسین باعث افزایش سبزینه در
مقایسه با کنترل شد که این حالت میتواند به دلیل
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بهدست
  بهطورکلی بر پایۀ نتایج.این تنش افزایش داد
بهعنوان
 آمده میتوان استفاده از پلیآمین پوترسین
گذاریهای سوء

تعدیلکنندة اثر

تنظیمکنندة رشد و

ناشی از تنش شوری را با در نظر گرفتن دیگر شرایط
.(میزان و هزینۀ باالی پوترسین) پیشنهاد داد

جلوگیری از تخریب سبزینه یا افزایش تشکیل
 پوترسین بر میزان پرولین گیاهان.کلروپالست باشد
تحت تنش شوری هم تأثیر مثبت داشت بهطوریکه
،با افزایش غلظت پوترسین در سطحهای باالی نمک
میزان پرولین افزایش یافت و تحمل گیاه را در مقابل
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