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  16/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 17/06/1399افت: تاریخ دری

  1چکیده
ها در سطح کره زمین است. در  رشد و گسترش رستنی محدودکنندهعوامل  ترین مهمتنش شوري از  سابقه و هدف:
هزار هکتار  75بیش از  میلیون هکتار و در استان گلستان 44میلیون هکتار، در ایران حدود  800حدود  جهان مساحتی

هاي مقاوم به شوري  بوده و داراي پوشش گیاهی فقیر، تنک و منحصراً از گونهخاك تأثیر شوري  از اراضی آن تحت
ها با افزودن مواد غذایی مورد نیاز از  هاي درختی مقاوم به تنش شوري و افزایش عملکرد آن است. استفاده از گونه

  هاي شور مؤثر واقع گردد. در جهت استقرار پوشش گیاهی و استفاده بهینه از زمینتواند  منابع مختلف به خاك می
  

 فاکتوریل دو عامله در قالب طرح به صورت هاي یک ساله زیتون تلخپژوهش حاضر بر روي نهال ها: مواد و روش
، 10، 5، 0بار و در پنج سطح شامل  تنش شوري با آب آبیاري هر پنج روز یککامل تصادفی اجرا گردید.  هاي بلوك

گرم کود معدنی هربان براي هر نهال با پنج تکرار  100و  75، 50، 0و کوددهی در چهار سطح شامل  ds/m 20و  15
روز قبل  50، کوددهی دیده آسیبهاي  تقلیل اثرات سوء جابجایی و ترمیم ریشه منظور بهروز اعمال شد.  120مدت  به

بار  مانی هر پنج روز یکنجام شد. در طول دوره اعمال تنش شوري میزان شادابی و درصد زندهاز اعمال تنش شوري ا
و جهت  SPSS افزار نرمها با استفاده از  هتجزیه واریانس داد گیري شد. صفت رویشی اندازه 15و در پایان دوره 

نیز با آزمون کروسکال و الیس مورد بررسی اي  هاي رتبه چنین داده هم آزمون دانکن استفاده شد. مقایسات میانگین از
  قرار گرفت.

  

مانی، شادابی، رشد طولی، سطح برگ، تعداد  دار درصد زنده داد تنش شوري باعث کاهش معنی نتایج نشان ها: یافته
برگ، میانگین مساحت فردي برگ، سطح ویژه برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ریشه و افزایش وزن 
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دار وزن دار رشد طولی و کاهش معنیدرصد شد. اثر کوددهی موجب افزایش معنی 5در سطح احتمال مخصوص برگ 
مانی در شرایط بدون تنش شوري و اعمال سطوح کود ترین میزان شادابی و درصد زنده مخصوص برگ گردید. بیش

گرم کود حاصل شد. افزایش  100 با ds/m 20تنش تیمار مانی نیز در ترین میزان شادابی و زنده مشاهده شد. کم
 ها نشان توجه کوددهی بود. مقایسه میانگین دار وزن مخصوص برگ تنها اثرات قابل دار رشد طولی و کاهش معنی معنی

مانی در پایان دوره ترین درصد زنده مشاهده نشد. بیش ds/m 5در سطح شاهد و  یادشدهداد تفاوتی بین میزان صفات 
  درصد بود. 75و  100برابر با  ترتیب هب ds/m 15و  10در سطوح 

  

را متحمل است و در صورت  ds/m5بنابراین با توجه به نتایج حاصل، زیتون تلخ به راحتی شوري  گیري: نتیجه
 ds/mتوان براي کشت آن در مناطقی با شوري  استفاده از کودهاي مناسب با زمان تثبیت کوتاه و درصد جذب باال، می

  با اهداف مختلف اقدام کرد. 10-15
  

    عناصر غذایی، صفات رویشی، کلرید سدیمهاي محیطی،  تنش هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
محیطی زاي  تنششوري آب و خاك از عوامل 

 در جهان آن که روند گسترش روزافزون )16( است
یلیون هکتار در سال برآورد شده مونیم  یکتقریباً 
از مساحت کل درصد  . بیش از شش)13(است 

است،  میلیون هکتار 800که معادل اراضی جهان 
 44 با ایران ،در آسیا). 26( قرار داردتأثیر شوري  تحت

هاي  سطح خاك پنجمین کشور از لحاظمیلیون هکتار 
درصد)  2/15( میلیون هکتار 25). 27و 10( استشور 

است  بالاستفادهدر اثر شوري بایر و  از اراضی کشور
ترین نمکی است که باعث فراوانکلرید سدیم  ).22(

تمامی گیاهان در  تا حدوديشود و شوري خاك می
هایی جهت کنترل و انباشت رویارویی با آن مکانیسم

سال پیش این اصطالح  100از حدود ). 20(دارند 
از خشکی  نوعیوجود دارد که تنش شوري 

). اثرات منفی شوري بر گیاهان 28فیزیولوژیک است (
فتن در معرض قرار گر مدت زمانغلظت نمک،  به

تن در معرض نمک، ژنوتیپ گیاه گرفنمک، زمان قرار
شوري در محیط ). 13ی دارد (و عوامل محیطی بستگ

به ) و 6اي (رشد گیاهان باعث برهم زدن تعادل تغذیه

کاهش توانایی گسترش برگ و ریشه، کاهش آن  دنبال
و در مجموع  اسمزند آیفرگیاه در جذب آب از طریق 

گیاه هاي ترین پاسخواضحگردد که از کاهش رشد می
از  يدر بسیارکه  در برابر تنش شوري است

طباطبایی و همکاران  ).1( است ثابت شده ها پژوهش
هاي داغداغان مورفولوژیکی نهال صفات )2014(
)Celtis caucasica Willd در شرایط آبیاري با آب (

را بررسی لیتر میلی 150 به میزان ds/m03/12 شور
داري صفات معنیها بیانگر کاهش نمودند. یافته

 رویشی شامل تعداد برگ، سطح برگ، رویش قطري و
 با . تنش شوري)26بود (ارتفاعی، نسبت به شاهد 

 400و  200، 100، 50سطوح در  کلریدسدیم
موالر با آب آبیاري دو بار در هفته و طی دو ماه  میلی

هاي پده بر نونهال) 2016توسط احمدي و همکاران (
)Populus euphratica (داد نشاننتایج . شدعمال ا 

ا افزایش غلظت ضمن کاهش صفات رویشی بکه 
شکیدگی کامل موالر موجب خمیلی 400نمک، سطح 

اثرات تنش شوري بر درخت  .)1گردد ( میها نونهال
تمامی صفات مورد بررسی در غلظت  نشان دادبادام 
چنین  . همیابدکلرید کاهش میموالر سدیممیلی 100
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داري بر خصوصیات کاهشی معنی شوري اثرات
مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و غلظت عناصر غذایی 

). اثرات تنش شوري نمک 20(بادام داشت 
و  8، 4، 1در چهار غلظت شامل شاهد، کلرید  سدیم
ds/m16 افزایش که  نشان دادر سه گونه اکالیپتوس ب

شوري موجب کاهش صفات قطر، ارتفاع، طول ریشه، 
متوسط اندازه برگ، سطح کل برگ، وزن تعداد برگ، 

) 2018(همکاران و ژو شود. خشک ساقه و ریشه می
درصد از  6و  4، 2، 0 اثرات تنش شوري با بررسی

هاي بذري بر نهال روز 48به مدت  کلرید نمک سدیم
 دریافتند کهپروونانس مختلف  6حاصل از  زیتون تلخ

سطح برگ تمامی  و رهارشد شاخس طولی،رشد 
 .)30(یابد داري کاهش میطور معنیبه ها پروونانس

در شرایط آبیاري با آب  )2002و همکاران ( تومار
گونه درختی، وضعیت خاك و  31شور، کارایی 

  ها ها را مورد بررسی قرار دادند. نهالاستقرار نهال
سال آبیاري با  9هاي مختلف در طول ماهه گونه 6

و چهار  ds/m10تا  5/8آب داراي هدایت الکتریکی 
در  ها گیري اندازهبار در سال انجام شد. نتایج  6تا 

مانی زندهدرصد  73زیتون تلخ با  نشان داد پایان دوره
درصد برتر از  20جزء  مترسانتی 630طولی و رشد 

  ).29( گونه بود 31میان 
ي در گیاهان از طریق اثر اسمزي، خسارت شور

ها و اختالل در جذب عناصر اثر سمیت ویژه یون
. در این شرایط با اضافه نمودن عناصر استغذایی 

وان اثرات منفی شوري تغذایی مورد نیاز گیاه می
، افزایش پتانسیل اسمزي خاك و توسعه ریشه(کاهش 
). 6جذب آب و مواد غذایی) را تقلیل داد (کاهش 
هاي شور در دهند که سطح زمینها نشان میبررسی

هزار  75 که به طوري) 21استان گلستان زیاد است (
هاي دشت گرگان داراي محدودیت هکتار از زمین

هاي ). با توجه به مساحت12شدید شوري هستند (
هاي بایر شور در استان گلستان، توجه زمین قابل

هاي درختی بومی با کاري با گونهشناسایی و جنگل
 منظور بهسرعت رشد مناسب و مقاوم به شوري 

اصالح خاك، جلوگیري از فرسایش بادي و آبی، 
ایجاد مکانی مساعد براي استقرار پوشش درختی و 

 نظر بههاي جانوري امري ضروري علفی و حیات گونه
  رسدمی

هاي کارياز جنگل شده آوري جمعاطالعات 
ها استان گلستان و حاشیه راه در مناطق شور شده انجام

ي زیتون تلخ  هاي مختلف، گونهاز میان گونه نشان داد
 Meliaceaeاز تیره  Melia a zedarachبا نام علمی 

 60مانی بیش از سال با درصد زنده 3پس از گذشت 
کاري و ایجاد ترین گونه براي جنگلدرصد مناسب

پژوهش حاضر فضاي سبز در مناطق شور است. 
حصول نتایج کاربردي که در سطح وسیع  منظور به

تنش مستقل و متقابل باشد به بررسی اثر  اجرا قابل
کود معدنی هربان بر صفات چنین  همشوري و 

زیتون تلخ که از معیارهاي مهم در مورفولوژیکی 
 )22و 23باشد (می به شوريهاي مقاوم انتخاب گونه

کود معدنی هربان شامل بیش از شصت  پردازد. می
عنصر از قبیل عناصر مغذي ماکرو و میکرو و نیز 

اصالح و باعث  احتماالًعناصر نادر و کمیاب است که 
طبیعی،  pH جذب تدریجی، داشتن شود.خاك احیاء 

ظرفیت باالي یونی، حفظ رطوبت از مزایاي این کود 
سایت باشد ( میمعدنی نسبت به انواع شیمیایی 

هاي  سطح آب باال بودنبا توجه به  شرکت هربان).
زیرزمینی در مناطق شور استان گلستان استفاده از یک 
کود معدنی به عنوان جایگزین بهتر نسبت به کودهاي 

  فرض شد.توسط نویسندگان دیگر 
  

  ها مواد و روش
سال  مردادماهپژوهش حاضر از اردیبهشت تا 

در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  1396
(انتقالی هاي یک ساله زیتون تلخ گرگان بر روي نهال
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انجام ) کیلومتري گرگان 22در واقع  از نهالستان قرق
فاکتوریل دو عامله در قالب  به صورتشد. آزمایش 

، 5، 0کامل تصادفی با سطوح شوري  هايبلوك طرح
و  75، 50، 0و کوددهی با مقادیر  ds/m 20و  15، 10

(تعداد  انجام شد تکرار 3با  گرم براي هر نهال 100
شنی  ،شده تهیه بافت اولیه خاك. )4نهال در هر تکرار 

. بود میکرو زیمنس 313آن  و هدایت الکتریکیلومی 
سازي خاك و افزایش زهکشی و جهت سبک

بادي ها خاك، ماسهجلوگیري از تجمع نمک در گلدان
  از میان  ترکیب گردید. 1:1:1و پرلیت با نسبت 

 240نهال ریشه لخت یک ساله زیتون تلخ،  1200
با  )نهال در هر تکرار 4تکرار،  3تیمار،  20( نهال

 17/101 ، ارتفاعمترمیلی 44/7 میانگین قطر یقه
 76/29و طول بلندترین ریشه فرعی  متر سانتی
ها و که از لحاظ سالمت پوست ساقه، جوانه متر سانتی

کاشت  .گردیدانتخاب  ریشه بررسی شده بودند،
 25×  35هاي نایلونی به سایز ها در گلدان نهال

 کوددهی زمان همو  ماه انجام در اواسط اسفند متر سانتی
این کود  اعمال شد.از شرکت هربان)  شده تهیه( هربان

عنصر از قبیل معدنی بوده و شامل بیش از شصت 
عناصر مغذي ماکرو و میکرو و نیز عناصر نادر و 

ها پخش و سپس تا کود در سطح گلدان. کمیاب است
) با تولیدکننده(طبق توصیه شرکت متر سانتی 5عمق 

روز  پس از اعمال کود، هر پنج خاك ترکیب گردید.
 50به مدت  توجه به ظرفیت زراعیآبیاري با  بار یک

مسقف کنترل در فضاي  ها نهال .صورت گرفتروز 
و غلظت  شدهاز بارندگی حفظ  نگهداري شد تا شده

 .براي اعمال تیمار شوري به هم نخورد محلول نمک
شوري، آب آبیاري با نمک جهت اعمال تنش

اعمال  ).19(تهیه گردید  1 رابطه بر اساس کلرید سدیم
تنش شوري از اواسط اردیبهشت ماه شروع و اواسط 

  رسید. به پایانماه  چهارپس از  1396مراد ماه سال 
  

)1   (                             EC ×mg Salt = 640 
  

روزه اعمال تنش شوري،  120در طول دوره 
 پنجمانی و شادابی هر صفات مورفوژیکی شامل زنده

ارزیابی  1و  0ها با دو کد نهال مانی زندهو  بار یکروز 
  هاي : نهال4کد شامل کد  4شادابی نیز با شد. 

ها درصد برگ 10الم و شاداب (حداکثر کامالً س
پریده اما در هاي نسبتاً رنگ: نهال3کد )، پریده رنگ

ها درصد برگ 25تا  10مجموع سالم و شاداب (
پریده و گهاي شدیداً رن، نهال2کد )، پریده رنگ

درصد  60تا  25چنان در حال رشد ( ضعیف اما هم
هاي کامالً معرف نهال 1) و کد پریده رنگها برگ
ها درصد برگ 60شده (بیش از پریده و یا خشکرنگ
در پایان ). 11(پریده) مورد ارزیابی قرار گرفت رنگ

 تصادفی از تمامی سطوح تیمار از هر تکرار به صورت
ها با استفاده از سطح تمامی برگیک نهال انتخاب و 

تولیدي  )Leaf Area Meter( سنج دستگاه سطح برگ
سطح  گیري شد.اندازهالملل  شرکت مهام آزمافارمد بین

، وزن مخصوص برگ، میانگین مساحت ویژه برگ
  ).4( فردي هر برگ از روابط زیر محاسبه گردید

  

)2(    
مساحت	کل	برگ

  میانگین مساحت فردي هر برگ = تعداد	برگ
  

)3(                        
سطح	برگ

  سطح ویژه برگ = وزن	خشک	برگ
  

)4(                  
وزن	خشک	برگ

 = وزن مخصوص برگ سطح	برگ

  
ها ها، ساقه و ریشهبیوماس کل از توزین تمام برگ

وزن تر و خشک با استفاده از ترازوي  صورت به
ها سپس همگنی واریانس گیري شد.گرم اندازه 001/0

ها از اسمیرونوف، مقایسه میانگین-با آزمون کلموگرف
 آزمون هاي کیفی ازآزمون دانکن و جهت مقایسه داده

  الیس استفاده شد.کروسکال و
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  نتایج
اثرات تیمارهاي آزمایش  نتایج تجزیه واریانس

بر میانگین مربعات شامل سطوح کود دهی و شوري 
نشان  )1(جدول  زیتون تلخهاي نهالصفات رویشی 

درصد بر  5داري در سطح احتمال شوري تأثیر معنی داد
هاي مورفولوژیک شامل سطح برگ، تعداد برگ، پارامتر

میانگین مساحت فردي هر برگ، سطح ویژه برگ، وزن 
مخصوص برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر ریشه، 

ا ام؛ دارد مانی و میزان شادابیرشد طولی، درصد زنده
 استثناء وزن مخصوص اثر کود بر صفات مورفولوژیک به

  ).1دار نبود (جدول برگ و رشد طولی، معنی

  
 .زیتون تلخهاي  رویشی نهال تجزیه واریانس اثرات تیمارهاي آزمایشی بر میانگین مربعات صفات -1جدول 

Table 1. Analysis of variance of the effects of experimental treatments on the mean squares of vegetative traits 
of Melia azedarach seedlings.  

تغییرات	منابع
퐒퐨퐮퐫퐜퐞퐬	퐨퐟	퐜퐡퐚퐧퐠퐞퐬

صفات
퐜퐡퐚퐫퐚퐜퐭퐞퐫퐢퐬퐭퐢퐜퐬

  شوري 
Salinity  

  کود
Fertilizer  

  کود×شوري
Salinity × Fertilizer  

  خطا
Error  

  کل
Total  

  درجه آزادي
df 

4  3  9  25  42  

  رشد طولی
Longitudinal growth  

*302.634  *23.287  ns 8.876  4.147    

  رشد قطري
Diagonal growth  

ns 0.404  ns 0.207  *0.676  0.272    

  تعداد برگ
Number of leaf 

*33.736  ns 1.325  ns 3.51  5.62    

  برگوزن تر 
Leaf fresh weight 

*87.161  ns 9.766  ns 2.954  459.3    

  وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

*6.657  ns 0.529  ns 0.186  0.239    

  میانگین مساحت فردي برگ
Average individual leaf area 

*6062.135  ns 388.753  ns 170.495  505.326    

  وزن مخصوص برگ
Leaf special weight 1.78 ×10-4* 2.531×10-5* 1.689×10-5* 4.716×10-6   

  سطح ویژه برگ
Leaf special surface 

*28772.88  ns 1459.839  ns 3481.754  1896.323    

  وزن تر ریشه
Root wet weight 

*65.523  35.109 ns  ns 14.444  22.134    

  وزن تر ساقه
Stem wet weight 40.657ns  ns 26.587  ns 10.893  23.723    

  ریشهوزن خشک 
Root dry weight 

ns 4.605  ns 4.107  ns 2.01  3.834    

  وزن خشک ساقه
Stem dry weight 

ns 6.133  ns 6.697  ns 4.337  7.36    

  تودهزي
Biomass 

ns 38.91  ns 26.727  ns 8.53  21.757    

  طول بلندترین ریشه فرعی
The length of the longest sub-root 

ns 49.221  ns 104.561  ns 133.945  60.462    

 سطح برگ
Leaf surface 843102.17* 16971.57 ns  19918.7* 8932.53  

  شادابی
Vitality quality  

*7.295  ns 0.534  ns 0.304  0.188    

  مانی زندهدرصد 
Survival rate 

*3524.421  ns 57.786  ns 88.519  112.5    
   .باشد دار می درصد و عدم اختالف معنی 95 دار در سطح اعتمادمعنی به ترتیب بیانگر اختالف nsو  *

* and ns indicate a significant difference in 95% confidence level and no significant difference, respectively. 
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تنش شوري  نشان دادها میانگین داده هايهمقایس
داري در میزان  اختالف معنی ds/m10تا سطح 

ترین درصد  بیشنکرد. ها ایجاد مانی نهال زنده
درصد  100با  (شوري صفر) مانی مربوط به شاهد زنده
سطح اول شوري با  ترتیب به ازآن پسمانی و  زنده

، سطح سه 18/93، سطح دو با 91/97مانی درصد زنده
مانی مربوط به ترین زنده کم درنهایتو  75/68با 

شکل ( مانی است درصد زنده 25با  سطح چهار شوري
دیر مختلف شوري، میزان تأثیر مقا تحت، الف). 1

ترین  که بیش به طوريشدت کاهش یافت  شادابی به
 ds/m5در سطوح شاهد و  تنها 4با رتبه  میزان شادابی

چنین میزان رشد طولی  ، ب). هم1مشاهده شد (شکل 
شوري با شیب با افزایش تنش  زیتون تلخهاي  نهال

طور به در مقایسه با سایر صفاتنسبتاً مالیمی 
تنش  اعمال ).پ، 1یافت (شکل کاهش داري  معنی

د موجب افزایش تعدا) ds/m5( در سطح اول شوري
در مقادیر باالي شوري برگ نسبت به شاهد شد اما 

  (شکل  نشان دادداري را  معنیکاهش تعداد برگ 
شده، سطح برگ ). از میان صفات بررسی ، ج1

هاي  ترین تغییرات را نسبت به غلظت محسوس
 در مجموع که به طوري. نشان دادکلرید  مختلف سدیم

با در مقایسه تفاوت عددي سطح برگ در نمونه شاهد 
متر مربع بود سانتی 500، بیش از ds/m20شوري 
سایر  برخالف ، چ). وزن مخصوص برگ1(شکل 

  ارتباط مستقیمی با غلظت  صفات بررسی شده،
ترین وزن  که کم طوري به. داشتکلرید  سدیمنمک 

ترین آن در سطح  مخصوص برگ در شاهد و بیش
ds/m20  در شرایط تنش  ، ح).1مشاهده شد (شکل

دار و نامنظمی در وزن تر ریشه شوري تغییرات معنی
ترین وزن تر ریشه به شاهد و  مشاهده شد. بیش

  اختصاص یافت  ds/m10 ترین آن به سطح کم
، خ). با افزایش تنش شوري سطح ویژه برگ 1(شکل 

اما سطح ویژه برگ در ؛ داري کاهش یافتطور معنیبه
نداشت داري با شاهد تفاوت معنی ds/m5تنش 
، د). با افزایش میزان شوري میانگین مساحت 1(شکل 

  مربع در شاهد به  متر سانتی 5/81فردي برگ از 
کاهش یافت  ds/m20مربع در سطح  متر سانتی 75/5

وزن تر و خشک برگ نیز با افزایش ، ذ). 1(شکل 
اما در هر دو مورد اعمال ؛ مقادیر نمک کاهش یافت

داري با  باعث ایجاد اختالف معنی ds/m5شوري 
  ، (ر) و (ز)).1شاهد نشد (شکل 

  اثر مستقل اعمال کود معدنی هربان  2شکل 
  گیري شامل مورد اندازهدار بر فاکتورهاي معنی

دهد. رشد طولی و وزن مخصوص برگ را نشان می
نتایج نشان داد کاربرد کود معدنی موجب کاهش 

گردد. به طوري که دار وزن مخصوص برگ می معنی
ترین وزن  گرم کود کم 100ترین و تیمار  شاهد بیش

، 2مخصوص برگ را به خود اختصاص دادند (شکل 
دیر کود مصرفی موجب افزایش الف)؛ اما افزایش مقا

ترین میزان رشد طولی با  رشد طولی نهال شد. بیش
  ، ب).2گرم کود حاصل شد (شکل  100کاربرد 
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  .زیتون تلخ نش شوري بر صفات مورفولوژیک نهالدار ت اثرات معنی -1شکل 
Figure 1. Significant effects of salinity stress on morphological traits of Melia azedarach seedlings. 

  

  
 .گیري رشد طولی و وزن مخصوص برگ دار مورد اندازه اثر مستقل اعمال کود معدنی هربان بر فاکتورهاي معنی -2شکل 

Figure 2. Independent effect of Herban mineral fertilizer application on significant factors measured for 
longitudinal growth and leaf specific gravity. 
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اي هاي رتبهجهت تجزیه و تحلیل آماري داده
ه شد. نتایج والیس استفاد(شادابی) از آزمون کروسکال

درصد اثر شوري بر  99نشان داد در سطح اعتماد 
  ).2دار است (جدول میزان شادابی معنی

  
 .والیس با استفاده از آزمون کروسکالها  بر میزان شادابی نهالمقایسه اثر تیمارهاي آزمایش  -2 جدول

Table 2. Comparison of the effect of experimental treatments on seedling vigor using Kruskal–Wallis test. 
 منبع تغییرات

Source of changes  
 میانگین مربعات

Average of squares  
df P-value 

 شوري
Salinity 

**54.28  4  0.000  

 کود
Fertilizer 0.332ns  3  0.954  

 کود × شوري
Salinity × Fertilizer 

56.22ns  19  0.579  
 باشد.دار میدرصد و عدم اختالف معنی 99دار در سطح اعتماد معنی اختالفبه ترتیب بیانگر  nsو  **

** and ns indicate significant differences in 99% confidence level and no significant differences, respectively. 
  

اختالف  نشان دادهاي شادابی مقایسه میانه رتبه
تیمارها وجود دارد در میان داري از لحاظ شادابی معنی

یابد و با افزایش شوري این اختالف افزایش می
  ).3(جدول 

  
 .هاي شادابی مقایسه اثر سطوح مختلف تیمارهاي آزمایش بر میانه رتبه -3 جدول

Table 3. Comparison of the effect of different levels of experimental treatments on the mean of freshness ratings. 
풅풔
풎 شوري

(품풓)20  15  10  5  0 کود  

0  4a  4.00a  2.50a  1c  1c  

50  4a  3.50a  2.00b  1c  1c  

75  4a  4.00a  1.33b  1c  1c  

100  4a  3.83a  1.66b  1c  1c  
 باشد. درصد می 95دار در سطح اعتماد  حروف مشابه در جدول بیانگر عدم اختالف معنی

Similar letters in the table indicate no significant difference in the 95% confidence level. 

  
مقایسه میانگین صفات مورفولوژي  طورکلی به

سطوح باالتر از  ویژه بهبا افزایش شوري  نشان داد
ds/m10 تأثیر قرار  شدت تحتصفات مورفولوژي به

گیرند. روند کاهش در صفات تعداد برگ، طول می
بلندترین ریشه فرعی، رشد قطري و طولی، شادابی و 

نسبت به سایر صفات مورد بررسی  مانیصد زندهدر
گیري شده نتایج بررسی صفات اندازه .تر بود بیش

 کود) تنها بر صفات × (شوري اثرات متقابل نشان داد
 سطح برگو  وزن مخصوص برگ ،رشد قطري

  ).1دار است (جدول  معنی
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  گیري و نتیجه بحث
که تنش شوري  نشان دادحاضر  پژوهشنتایج 

 زیتون تلخثر منفی بر صفات مورفولوژي ا طورکلی به
 ds/m20تا  0که افزایش شوري از  به طوريدارد. 

درصد در شاهد  100مانی از موجب شد مقادیر زنده
درصد در باالترین سطح شوري کاهش یابد.  25به 

تجمع نمک در اطراف ریشه و افزایش پتانسیل 
شود گیاه در جذب آب اسمزي محلول خاك باعث می

چنین ورود  دچار مشکل گردد. همو عناصر غذایی 
شود تمام هاي گیاه باعث میهاي سمی به اندامیون

 تأثیر منفی قرار تحت شدت بههاي زیستی گیاه فعالیت
ح باالي نمک در مانی در سطوگیرد. کاهش زنده

از جمله احمدي و همکاران  ها پژوهشبسیاري از 
) گزارش شده 2005ور و همکاران () و دانش2016(

افزایش  نشان دادها مقایسه میانگین). 8 و 1( است
مانی در شرایط میزان کود موجب بهبود درصد زنده

تا  زیتون تلخبا توجه به توانایی تحمل  .شور گردید
 ds/m20و  15اثر کود در سطوح  ds/m10سطح 

در که  به طوريتوجه بود.  قابلدار اما معنی اگرچه غیر
 66/66از مانی زندهافزایش موجب  ds/m15شوري 

درصد  75 به در شرایط بدون استفاده از کود درصد
گرم کود معدنی هربان براي هر  50شرایط کاربرد در 

چنین کاربرد کود باعث تعدیل نرخ  هم گردید.نهال 
نتایج  .ش شوري گردیدمانی با افزایش تنکاهش زنده

 بهبود برخی صفات رویشیحاضر مبنی بر  پژوهش
تنش شوري با افزودن کود به خاك  در شرایطگیاه 
مانی در شرایط ها و در نتیجه افزایش درصد زندهنهال

مظلومی  و )2014شور با نتایج بیژنی و همکاران (
) که بیان داشتند تنش شوري موجب 2010ورونقی (

گردد اما با در مانی میکاهش عملکرد و درصد زنده
اختیار قراردادن مواد غذایی به گیاهان تحت تنش 

 و 6( توان اثرات سوء آن را تقلیل داد، تطابق دارد می
شادابی در سطح اول شوري،  به میزانبا توجه  .)17

به راحتی توانایی تحمل  گونه این بیان نمودتوان می
تأثیر مقادیر باالي  را دارد اما تحت ds/m5شوري 

احمدي و همکاران  یابد.میکاهش  میزان شادابینمک 
دار صفات مورفولوژي ) عدم اختالف معنی2016(

بیانگر  را هاي پده در سطوح پایین شورينونهال
عالئم . )1دانستند (به آن غلظت از نمک تحمل 

ختگی نوك و حاشیه برگ، نکروز و پریدگی، سو رنگ
در گیاهان تحت خزان برگ  درنهایتها و چش برگپی

. دهدمیکاهش  یطور محسوسبهدابی را رتبه شا تنش،
افزایش شوري بیش از آستانه تحمل گیاه، موجب 

 درنهایتهاي مختلف و برهم خوردن عملکرد بخش
 هاي حاضر باشود. یافتهبا ادامه تنش باعث مرگ می

دیگر از جمله احمدي و  هاي پژوهش نتایج حاصل از
)، دانشور 2009)، اورعی و همکاران (2016همکاران (

) 2014و همکاران ( و طباطبایی) 2005و همکاران (
در خصوص کاهش شادابی در گیاهان تحت تنش 

ترین  بیش .)26و  8، 20، 1( تطابق داردشوري، 
تیمار شاهد متر مربوط میلی 03/2رویش قطري با 

ترین رویش قطري با  کمگرم کود و  75شوري و 
 با) ds/m20متر به سطح چهار شوري (میلی 57/0

با توجه  .) اختصاص یافتگرم 100سطح سوم کود (
تر  هاي چوبی بیش که رویش طولی گونه به این

اي و وضعیت آب و هوایی در  تأثیر شرایط تغذیه تحت
فصل رویش گذشته و رویش قطري مربوط به شرایط 

و با توجه به دوره  )2محیطی همان سال است (
آبیاري ثابت براي تمام سطوح، افزایش رویش قطري 

توان متوجه فراهمی عناصر غذایی و آب کافی  را می
. در دسترس گیاه در شرایط عدم تنش دانست

و  تومار مانند ها پژوهشهاي مشابهی در سایر  یافته
گزارش ) 2014) و بیژنی و همکاران (2002همکاران (
با افزایش تنش  که طوري به .)6و  29( شده است

. یافتداري کاهش طور معنیشوري رشد طولی به
ترین رشد طولی  متر بیشسانتی 46/14شاهد شوري با 
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ترین  متر داراي کمسانتی 34/9با  ds/m20و سطح 
کاهش شدت فتوسنتز ناشی از تنش  بود.میزان رویش 
تواند معلول دالیل متعددي باشد. شوري می

دهیدراتاسیون غشاء سلول و به دنبال آن کاهش 
، هابسته شدن روزنه دلیل به اکسید کربندينفوذپذیري 

هاي گیاهی، تغییرات تسریع در فرآیند پیري بافت
مچنین و اثرات منفی آن و ه هاي آنزیمی گیاهفعالیت

ازت در شرایط  به ویژهاختالل جذب عناصر غذایی 
داشته  به دنبالتواند کاهش رشد و رویش را شور می

 موجبمعدنی هربان گرم کود  100 کاربرد باشد.
 گردید.متر سانتی 14/15ترین رویش طولی با  یشب

) بهبود عملکرد گیاهان در 2011همکاران ( ارچنگی و
و یا تقلیل اثرات  غذایی شرایط شور با تأمین عناصر

گزارش  خود هاي پژوهشدر  را بار شوريزیان
برگ به  5/7داد برگ برابر با ترین تع بیش. )2( نمودند
برگ  66/2ترین تعداد برگ یعنی  و کم ds/m5سطح 

است  به ذکر. الزم اختصاص یافت ds/m20 به سطح
، ds/m20و  15افزایش شوري در سطوح  به دلیل

ها پس از سوختگی نوك و حاشیه و برگ تمام نهال
توان چنین . میشدند دچار خزانبرگ هنک یتاً پنها

علت غلظت باالي نمک در اطراف ریشه  بیان داشت به
و افزایش پتانسیل اسمزي محلول خاك میزان 

به ریشه بسیار باالتر از آستانه  واردشدههاي  نمک
وده ب ds/m10در سطوح باالتر از  گونه اینتحمل 

هاي گیاه هاي سمی به اندامنتیجه انتقال یون. دراست
یابد که ظرفیت برگ و واکوئل در ادامه میتا حدي 

) 16سدیم ( به ویژههاي سمی داري یون انباشت و نگه
افتد. اثر کود بر به پایان رسیده و خزان برگ اتفاق می

که  به طوريگ با افزایش شوري تقلیل یافت. تعداد بر
به ترین تعداد برگ مربوط  شوري بیشدر شاهد 

کاربرد  ds/m10شوري گرم کود بود. در  50 کاربرد
برگ داشت.  تعدادگرم کود بهترین عملکرد را بر  75

گرم کود  50در سطح دوم و سوم شوري مجدداً 

بهترین تأثیر بر تعداد برگ را داشت. این در حالی 
کود است که در سطح چهار شوري عدم استفاده از 

کود دارد.  به اعمال(شاهد) عملکرد بهتري نسبت 
کاربرد کود در که  نباط کرداستتوان چنین  می

 ازاندازه بیشبه دلیل افزایش  هاي باالي شوري غلظت
اثر  تنها نه و عناصر محلول در آب امالح شامل نمک

مثبت ندارد بلکه باعث تشدید آثار منفی شوري 
  باعث از بین  کلریدسدیمغلظت باالي گردد.  می

ها  نتیجه آب کشیدگی بافتاسمزي و دررفتن تعادل 
از طرفی در ). 1386شود (صفرنژاد و حمیدي، می

هی و همکاران از جمله اسدالل شده انجام هاي پژوهش
اورعی و  )،2011)، ارچنگی و همکاران (2011(

و ) و دانشور 2012نیا (توکلی)، 2009همکاران (
اثر منفی شوري، غالب بر  همواره) 2005همکاران (

 .)28 ،20، 8، 3، 2( گزارش شده استدهی اثر کود
افزایش  باهاي گیاهی تجمع امالح در واکوئل سلول

شود بلکه تنها باعث تعادل اسمزي میفشار اسمزي نه
). در شرایط 16( گرددجذب آب از محیط می موجب
کاهش  و کاهش تقسیم سلولی به دلیلشوري تنش 

ها (کاهش فشار آماس)، رشد برگ کاهش اندازه سلول
تنش شوري اثر کاهشی در این پژوهش نیز یابد. می

که  به طوريداري بر سطح برگ داشت. معنی
مربع در مترسانتی 98/563ترین سطح برگ با  بیش

 48/3 با ds/m20 ترین آن در شوري کم شاهد و
هاشمی و رسولیها گیري شد. متر مربع اندازهسانتی

به را کاهش سطح برگ در شرایط شوري ) 1380(
آذري  .)14نمودند (اعالم ها کاهش اندازه سلول دلیل

) و 2011( و همکاران )، اسداللهی2010و همکاران (
) نیز کاهش سطح برگ در 2009اورعی و همکاران (

 ).20، 5، 3( اندشرایط تنش شوري را گزارش کرده
 برگ زیمنس سطح ویژهدسی 5اگرچه در سطح 

کاهش . نداشت به شاهدداري نسبت کاهش معنی
یک  به عنوان ي شوريسطح برگ در سطوح باال
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؛ شده است  شناختهپاسخ به تنش شوري در گیاهان 
هاي اصلی تنش شوري که جه مکانیسمبنابراین، با تو

شامل اثر یونی و اثر اسمزي است، کاهش سطح برگ 
همانند تنش خشکی در معرض اثرات اسمزي است. 

 تحت تأثیرها در این حالت رشد و توسعه سلول
پتانسیل تورژسانس است. کاهش این پتانسیل موجب 

ایجاد اختالل در گردد. کاهش رشد و توسعه سلول می
متابولیسم نیتروژن از طریق کاهش و یا توقف فعالیت 

ها نظیر گلوتامین سینتتاز، گلوتامات سینتتاز و آنزیم
نیترات ردوکتاز و همچنین فرآیند احیاء نیترات سبب 

هاي گردد. اختالل در مسیرن میکاهش تولید پروتئی
دالیل کاهش صفات  ترین مهمسنتز پروتئین از 

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاهان است. کاهش 
و فعال  سو یکهاي سنتز پروتنئین از فعالیت آنزیم

رب کلروفیل و آسیب رساندن به هاي مخشدن آنزیم
سیون غشاء تیالکوئیدي کلروپالست از طریق پراکسیدا

هاي سلولی، ظرفیت هاي چرب و نابودي غشاءسیدا
کاهش رشد کلی را رقم زده  درنهایتفتوسنتزي و 

به هاي گیاهی است. کاهش رشد در اکثر بافت
زیادي از  هاي پژوهشدر سطح ویژه برگ  خصوص

) و سلطانی و 2018( زردشفق)، 2018( دامنی جمله
  ).25و  24، 7( به اثبات رسیده است) 2015همکاران (

ترین وزن مخصوص با  شاهد شوري داراي کم
 با ds/m20 مربع و سطحمترگرم بر سانتی 0046/0
ترین وزن  مربع داراي بیشمترگرم بر سانتی 0239/0

دالیل افزایش وزن  ترین مهماز . بودمخصوص 
مخصوص برگ در شرایط شوري تجمع یون سدیم 

 تر بیشچه وزن مخصوص برگ  هرها است. در برگ
باشد از مقدار مواد آلی کم شده و مواد معدنی 

هاي  جایگزین شده است. از طرفی افزایش الیه
مزوفیلی برگ در شرایط تنش شوري نیز باعث 

شود. افزایش وزن افزایش ضخامت برگ می
مخصوص برگ در شرایط تنش شوري نسبت به 

 دامنی) و 2015شاهد توسط سلطانی و همکاران (
تر  . جذب بیش)25و  7( ست) گزارش شده ا2018(

هاي به بافت هاي سدیمعناصر معدنی و ورود یون
انتشار در شرایط شور و کاهش گیاهی در جهت شیب 

در نتیجه اختالل در جذب ازت و فعالیت  مواد آلی
در سنتز پروتئین سبب افزایش وزن  مؤثرهاي آنزیم

مخصوص برگ در سطوح باالي شوري و کود شده 
کننده در شرایط تنش سطح فعال فتوسنتز کاهش است.

یک مکانیسم کنترلی گیاه  به عنوانتوان شوري را می
 به کاهشد. بدین صورت که گیاه با توجه بیان کر

چنین  جذب آب و عناصر غذایی از خاك و هم
ساز را وهاي سمی در گیاه، میزان سوختافزایش یون

 کند. در طی دوره تنشدر حداقل ممکن تنظیم می
کندي صورت زایی متوقف و یا بهشوري، برگ

هاي جدید در پاسخ به تنش گیرد و اندازه سلول می
 از حالت بدون تنش است که تر کوچکشوري بسیار 

نتیجه کاهش منجر به کاهش شدید سطح برگ و در
گردد. آذري و میانگین مساحت فردي برگ می

) در 2011) و ارچنگی و همکاران (2010همکاران (
خود کاهش سطح برگ در شرایط تنش  هاي هشپژو

 برگ، سطح کاهش. )5و  2( اندشوري را گزارش کرده
 پژوهشگران توسط گیاه کل وزن خشک و برگ تعداد

 در سدیم زیاد چنین غلظت . همشده استگزارش 
 متابولیک و مشکالت اسمزي از ايدامنه هوایی اندام
 از بیش تجمع ناشی از سمیت و شده موجب را گیاه
 ماده خشک تولید گیاهی، کاهش اندام در یون این حد
هاي  داشت. این نتایج با یافته خواهد دنبال هب را گیاه

)، 2014هاي حبیبی و همکاران (حاصل از پژوهش
 نژاد و همکاران) و حیدر2014طباطبایی و همکاران (

ریشه  طول کاهش .)26، 15، 13( مشابه است )2013(
هاي سمی و اختالل در جذب عناصر ورود یون معلول

عالوه بر آن ممکن است  فسفر است. به ویژهغذایی 
کاهش سطح تماس ریشه  به عنوانگیاه نوعی پاسخ 
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نتایج تحقیقات ابراهیمی و با محیط شور تلقی گردد. 
) نیز 2005) و میاوهاي و همکاران (2014همکاران (

طور داد که با افزایش تنش شوري طول ریشه به نشان
  .)18و  9( یابدداري کاهش میمعنی

  
  گیري کلی نتیجه

گونه زیتون  نشان دادهاي پژوهش حاصل یافته
 کند.تحمل میراحتی  هبرا  ds/m 10شوري  تلخ
نیز تا حدودي  ds/m15 در مقادیر گونه اینچنین  هم

تر از  اما سطوح باالي شوري (بیش؛ داد مقاومت نشان
ds/m15(  موجب بروز اثرات منفی از جمله کاهش

هاي مختلف مانی، کاهش عملکرد بخش درصد زنده

با اصالح  احتماالًها شد. در نتیجه گیاه و خزان برگ
 خاك و در دسترس قراردادن عناصر غذایی استقرار آن

 پذیر امکان ds/m15تر از  هاي شور با شوري کم زمین
ري تنش شو کاربرد کود در شرایط بدون. شدخواهد 

موجب  ds/m10چنین شرایط تنش تا سطح  و هم
شوري در  اگرچه بهبود صفات مورفولوژیکی گردید.

موجب تعدیل نرخ  ds/m15تا  ds/m10تر از  بیش
اما در سطوح کاهشی صفات مورفولوژیکی گردید 

تنها اثرات مثبتی نداشت بلکه نه ds/m15تر از باال
  گردید.موجب تشدید اثرات منفی شوري 
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Abstract1 
Background and Objectives: Salinity stress is one of the most important factors limiting  
the growth and expansion of plants on the planet. In the world, an area of about 800 million 
hectares, in Iran about 44 million hectares and in Golestan province more than 75000 hectares 
of its lands are affected by salinity and has poor vegetation, sparse and exclusively salinity-
resistant species. The use of salinity stress-resistant tree species and increasing their yield by 
adding the required nutrients from different sources to the soil can be effective in establishing 
vegetation and optimal use of saline soils. 
 
Materials and Methods: For this purpose, the present study was performed on one-year-old 
chinaberry tree seedlings (Melia azedarach) in a factorial experiment with two-factor as a 
completely randomized design. Salinity stress with irrigation water once every five days in five 
levels including 0, 5, 10, 15 and 20 ds/m and fertilization in four levels including 0, 50, 75 and 
100 g of Herban mineral fertilizer was applied for each seedling with five replications for 120 
days. In order to reduce the adverse effects of displacement and repair of damaged roots, 
fertilization was performed 50 days before salinity stress. During the period of salinity stress, 
the rates of vitality quality and survival percentage were measured every five days and at the 
end of the period, 15 vegetative traits were measured. Data analysis of variance was performed 
using SPSS software and Duncan test was used to compare the means. Rank data were also 
analyzed by Kruskal and Ellis tests. 
 
Results: The results showed that salinity stress caused a significant decrease in vitality quality, 
survival, longitudinal growth, leaf area, number of leaves, average individual leaf area, specific 
leaf area, leaf fresh weight, leaf dry weight, root fresh weight and leaf special weight increased 
at 5% probability level. The effect of fertilization caused a significant increase in longitudinal 
growth and a significant decrease in leaf specific gravity. The highest vitality quality and 
survival were observed in conditions without salinity stress and fertilizer application. The 
lowest vitality quality and survival were obtained at 20 ds/m and 100 g of fertilizer. Significant 
increase in longitudinal growth and significant decrease in leaf specific gravity were the only 
significant effects of fertilization. Comparison of means did not show any difference between 
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the mentioned traits at the control level and 5 ds/m. The highest survival percentage at the end 
of the period at the levels of 10 and 15 ds/m were equal to 100 and 75%, respectively. 
 
Conclusion: Therefore, according to the results, chinaberry tree easily tolerates salinity of  
5 ds/m and if suitable fertilizers are used with short stabilization time and high absorption 
percentage, it can be grown in areas with salinity of 10-15 ds/m with different goals. 
 
Keywords: Environmental stresses, Nutrients, Sodium chloride, Vegetative traits    

 


