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 تجاسمونالیمت ی) با کاربرد برگNarcissus tazettaدر گل نرگس ( يتنش شور تیکاهش سم

  

  3یجهرم يقنبر هیمرض و 4قارنه ياسد ینعلی، حس3يکالته جار دهی، سپ*2ي، داود نادر1دوز يزیرها تبر

  

  )19/8/1400 رش:یخ پذی؛ تار 3/6/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

و  4(عدم تنش)،  2( ي) بر بهبود تحمل به تنش شورکروموالریم 200و  100، 50(صفر،  جاسموناتلیمت یپاش لدر مطالعه حاضر، اثر محلو

اصـفهان (خوراسـگان) مـورد     یدانشگاه آزاد اسالم یقاتیدر گلخانه تحق 1399و  1398 يهاسال یبر متر) در گل نرگس ط منسیزیدس 8

با سه تکرار اجـرا شـد.    یکامل تصادف يهابر اساس طرح بلوك لیصورت فاکتوربه یانگلد یشیپژوهش، آزما نیا رمطالعه قرار گرفت. د

 شهیو ر ییهوا يهاغشا، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام يداریشاخص پا ل،یکلروف يمحتوا ،يشور شیهمزمان با افزا که نشان داد جینتا

 میبا کاهش غلظت سد جاسموناتلیمت یپاش حال، محلول نیا با .یافتند شیبرگ و سوخ افزا رو کل میو غلظت سد کاهش میو غلظت پتاس

-شد. بـرهم  يتنش شور طیدر شرا اهیگ وماسیب شیافزا جهینترشد و در طیباعث بهبود شرا اهیدر گ میغلظت پتاس شیافزا نیو کلر و همچن

 جاسموناتلیمت کروموالریم 200و  100، 50بر متر، کاربرد  منسیزیدس 8 يشور طیتحت شرا که نشان داد جاسموناتلیو مت يکنش شور

کلر بـرگ گـل نـرگس نسـبت بـه عـدم کـاربرد         %7و  13، 11سوخ و  میسد %3و  17، 4برگ،  میسد %7و  14، 5باعث کاهش  بیترتبه

ـ  %12 شیباعث افزا جاسموناتلیمت کروموالریم 100شد. کاربرد  جاسموناتلیمت  مـوالر کرویم 100کـاربرد   نیبـرگ شـد. بنـابرا    میپتاس

  شد. يتحمل گل نرگس در برابر شور شیمطالعه، باعث افزا نیسطوح مورد استفاده در ا ریبهتر از سا جاسموناتلیمت

  

  

 شهیو ر ییوزن خشک اندام هوا م،یبه پتاس مینسبت سد ،یپاشغشا، محلول يداریسطح برگ، شاخص پا :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

 
 
  

  

  
  

 رانیا ،تهران قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم باغبان اریو استاد يتردک يدانشجو بیترتبه. 3و  1

  رانی، اواحد اصفهان (خوراسگان) یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم باغبانو دانشیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان اریدانشترتیب . به4و  2

  aderi@gmail.comdavidn :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

 قابـل  طـور اسـت کـه بـه    یطیعوامل مح نیتراز مهم یکی يشور

از منـاطق جهـان    ياریرا در بسـ  اهـان یرشد و عملکـرد گ  یتوجه

در جهان است،  جیمشکل را کی. شور شدن خاك کندیمحدود م

را  يکشـاورز  یجهـان  دیـ است کـه تول  ییزااز عوامل تنش یکیو 

از  %7 دودکه حـ  شودیزده م نیتخم ند،کیمحدود م يطور جدبه

تحت کشت  يهانیاز زم %20در جهان و حداقل  نیکل سطح زم

 يورمنجر بـه کـاهش رشـد و بهـره     کهدر حال حاضر شور بوده 

بـا سـرعت    يتنش شـور  ).2( شودیم یو باغ یمحصوالت زراع

است، کـه منجـر    شیدر سراسر جهان در حال افزا يانگران کننده

ــه کــاهش حاصــ ــه يزیلخب ــوخــاك، ب ــ ژهی خشــک و  اطقدر من

ـ  ،يکشاورز يهاتی. فعالشودیخشک ممهین از  شیمانند استفاده ب

در  و کـرده  شتریب یمسئله را حت نیا ،ياریآب يحد از آب شور برا

از نمـک   دهیـ د بیآسـ  ریبـا  نیقابل کشت به زمـ  يهانیزم جهینت

ت غلظـ  ریتحـت تـأث   قیاز سه طر اهانی). گ35شده است ( لیتبد

نمـک در   ي: (الـف) اثـر اسـمز   رنـد یگیقرار م میسد دیکلر يباال

(ب) اثـر   دهـد، یبـه آب را کـاهش مـ    یدسترسـ  زانیـ خاك که م

و (ج) عـدم تعـادل مـواد     Cl- و  Na+مانند  ییهاونی کیفتوتوکس

عنـوان مثـال رقابـت    به ،يضرور يو عدم جذب مواد مغذ يمغذ

 ،یونیـ  تیب سـم موج تواندیم ادیشوري ز .)K )29+ و Na+ نیب

 ونیداسـ یشود که منجـر بـه پراکس   ویداتیاکس نشتنش اسمزي و ت

 ســازيفعـال  ریــو غ هـا نیپــروتئ ونیداسـ یاکس دها،یــپیل یجیتـدر 

ـ باعـث تغ  ي). شـور 41( شـود یمـ  یدانیاکسیآنت يهامیآنز  راتیی

 ویداتیمانند تنش اکسـ  ،یو زراع ییایمیوشیب ،یکیولوژیزیمختلف ف

ـ )، تغ24( یداخلـ  يمغذ)، عدم تعادل مواد 34( آب،  تیوضـع  ریی

 کـاهش  ،)50( فتوسـنتز  و گـاز  تبـادل  ها،رنگدانه يکاهش محتوا

 يهـا از مشخصـه  یکـ ی. شـود ی) مـ 42( يوربهره در افت و رشد

از  یدر حفـظ نسـبت ثـابت    ییتوانـا  اهـان، یدر گ يتحمل به شـور 

 طیدر شـرا  ،یکلـ  طور). به43است ( یدرون سلول میو پتاس میسد

 يبـرا  يمتعـدد  يهاسمیمکاناز  اهانیگ ،يشور تنش مانند زاتنش

پاسـخ   نیا جادیا يبرا ).2( کنندیتحمل به تنش استفاده م شیافزا

 يهـا مولکـول  یکـاربرد خـارج   اه،یو بهبود تحمل گ یکیولوژیزیف

شـناخته شـده    ياستراتژ کیرشد  يهاکننده میمانند تنظ رسانامیپ

)، کـه در  MeJA( اسموناتجلی) و متJA( کیجاسمون دیاست. اس

طور گسـترده در  به شوند،یم دهینام هاعنوان جاسموناتبه عمجمو

و پاسـخ   اهیـ مختلف رشد گ يهاو بر جنبه شوندیم عیتوز اهانیگ

ـ ). مت9نقش دارند ( یطیمح يهابه تنش  میتنظـ  هـا جاسـمونات لی

رشد  ندیدر فرآ يدیهستند که نقش کل اهیرشد گ یدرون يهاکننده

ـ دارنـد. ا  یطـ یمح يهـا و در پاسخ به تنشو نم  يهـا مولکـول  نی

کـار بـرده شـوند در    بـه  یصورت خارجکه به یزمان زین رسانامیپ

 يهاژن انیب میتنظ قیاز طر دنتوانیو م کنندیحرکت م اهیگ کرهیپ

و  ییایمیوشـ یو ب یکیولـوژ یزیف يهـا از پاسخ یبرخ میتنظ ،یدفاع

ـ   اهـان یگ ها،لدر سلو هاتوهورمونیف ریسا دیتول  راترا در برابـر اث

عـالوه، گـزارش   ). بـه 9د (نمحافظت کن یطیمح يهامخرب تنش

 تـنش  بـه  پاسخ هايواسطه تحریک پروتئین MeJAشده است که 

) گزارش کردند کـه  13( یگلزنیو قاسم زیآبریفرهنگ). 33( است

ـ اثـرات بازدارنـده تـنش نمـک را بـر م      توانـد یمـ  JAکاربرد   زانی

 شیرا افـزا  اهـان یگ ورشـد و نمـ   جهیاهش داده و در نتفتوسنتز ک

بـا   JAپژوهشگران نشان دادند کـه کـاربرد    نیا قت،یدهد. در حق

در  شـه یر هايدر تونوپالست سلول ATPase-+H تیفعال کیتحر

). 13( دهـد یکاهش م را شهیدر برگ و ر میجذب سد ا،یسو اهیگ

ـ  که کرد انی) ب39شتاوي ( سـویا   اهیـ ر گکاربرد اسید جاسمونیک ب

)Glycine max        تحـت تـنش شـوري، منجـر بـه کـاهش اثـرات (

  فتوسنتز و عملکرد شد. شیمخرب شوري و افزا

ـ  Narcissus tazetta L. یبا اسم علم راز،یش نرگس  اهیـ گ کی

) Amaryllidaceae( انینرگســ خــانواده از ســاله چنــد و دارسـوخ 

ـ یز ایـ و  یگلـدان  اهیگ ،یدنیعنوان گل براست که به در هـواي   ینت

با پوشش گل مسطح و تاج گل  N. tazettaآزاد کاربرد دارد. گونه 

گونـه   نیا یاست. گلده نرگس يهاگونه نیترکروي از مهم مهین

). 51و  49( شودیتا اواسط زمستان انجام م زیینرگس از اواسط پا

ــامطلوب  ــرات ن ــر رشــد و ارزش ز یشــور شــدن خــاك اث ــیب   ینت

N. tazetta ـ نمـک   نیدارد. بنابرا  ریـ عامـل محـدود کننـده غ    کی

ـ ). ب8اسـت (  این گیاه بهبود رشد يمهم برا یکیولوژیب و پـان   انی

 میغلظت سـد  ،يشور شیدادند که افزا شان) در مطالعه خود ن8(
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را  میو غلظـت پتاسـ   شیافـزا  N. tazetta يهـا و کلر را در بـرگ 

ـ باعث محدود شدن رشد ا تیکاهش داد که در نها شـد،   اهیـ گ نی

طـور  بـه  میکـروم و کلسـ   م،یزیاز جمله من گریکه عناصر دیحالدر

 بـر  هک یشیدر آزما نیقرار نگرفتند. همچن ریتحت تأث یقابل توجه

صـورت   ي) تحت سطوح شورNarcissus spp.ارقام گل نرگس (

بـه   مینسـبت سـد   يسطح شـور  شیگرفت نشان داده شد که افزا

کاهش  اهیگ وماسیب تیداد و در نها شیرا افزا ییاندام هوا میپتاس

در  يتحمـل بـه شـور    يهـا از مشخصه یکی). در واقع 48( افتی

درون  میو سـد  میپتاسـ از  یدر حفظ نسـبت ثـابت   ییتوانا اهان،یگ

  ).  16( باشدیم یسلول

گـل نـرگس و مشـکل     دیـ رو به رشـد تول  شیتوجه به افزا با

از منـاطق قابـل کشـت، تـاکنون      ياریآب و خـاك در بسـ   يشور

ـ با کاربرد مت يشور ریتاث زمیمکان نهیدر زم یگزارش  جاسـمونات لی

 نیـ هـدف از ا  نیمنتشر نشـده اسـت. بنـابرا    رازینرگس ش اهیدر گ

اثـر   و يتحمل گل نرگس بـه تـنش شـور    زانیم یپژوهش بررس

 دیـ و تول يتـنش شـور   يدر کاهش اثـرات مهـار   جاسموناتلیمت

  محصول است.   نهیبه

  

  هاو روش مواد

از  یبر کـاهش صـدمات ناشـ    جاسموناتلیاثر مت یبررس منظوربه

ــدر گ يشــور طیشــرا ــرگس شــ اهی ــه  یشــیآزما راز،ین در گلخان

 ياصـفهان (خوراسـگان) بـا دمـا     یدانشگاه آزاد اسـالم  یقاتیتحق

ـ یم مم،یماکز ـ بـه ترت  ياو لحظـه  ممین درجـه   32و  3/0، 8/38 بی

ـ ترتبـه  ياو لحظـه  ممینیم مم،یرطوبت ماکز وس،یسلس ، 9/99 بی

دو فصـل   یلـوکس طـ   11630درصد و شدت نور  8/71و  2/41

درشـت و   يهـا و اجـرا شـد. سـوخ    یطراح 1399و  1398رشد 

شـد)   هیـ محالت ته اهیگل و گ قاتیسالم نرگس (که از مرکز تحق

 20بـه قطـر دهانـه     یکیپالسـت  يهـا در اواخر مهر ماه در گلـدان 

ـ پرل %30و  تیـ وپکوک %70 يحـاو  تریو حجم سه ل متریسانت  تی

شدند و بـه   ياریها بالفاصله آبشدند. پس از کاشت، گلدان کاشته

 یو دست کسانیبه صورت  کباریروز  10- 15صورت منظم و هر 

آب کل حجم گلدان را در بر  که ياگونهصورت گرفت، به ياریآب

آب مورد استفاده از گلدان خارج شد.  %20تا  10گرفت و حدود 

و از هفتـه چهـارم از   شـدند   ياریـ هفتـه آب  2- 3 تمد به هاسوخ

. پس از سـبز شـدن و اسـتقرار    دشهوگلند استفاده  ییمحلول غذا

ـ مت مـار یابتـدا ت  ،یدر مرحله دو برگـ  اهانیکامل گ  جاسـمونات لی

)Sigma Company, USA بـا حفـظ    یپاشـ صـورت محلـول  ) بـه

 15در دو مرحلـه و در فواصـل    مـار یهر ت يغلظت مورد نظر برا

 یزانیبه م یپاشاعمال شد. محلولشاخساره گل نرگس  يرو ،روز

شـده و قطـرات محلـول از     سیخـ  کامالً هاانجام گرفت که برگ

هـر گلـدان) و جهـت     يبـرا  تریلیلیم 25- 20(حدود  زدیبرگ بر

ـ بـه همـراه آن    جاسمونات،لیسهولت جذب محلول مت  عیمـا  کی

 مـار ی. سـپس ت د) مخلـوط شـ  Tween 20( 20 نیبه نام توئ انیمو

مرحله اول صـورت گرفـت.    یپاشد از محلولهفته بع کی يشور

در چهـار سـطح بـا     جاسـمونات لیـ شـامل مت  یشیآزما يمارهایت

 200و  100، 50بـا آب مقطـر)،    یپاشـ صفر (محلول يهاغلظت

(عـدم   2 يهـا در سه سطح با غلظـت  يشور ماریو ت کروموالریم

کـاربرده  بـه  ياریـ آب آب بابر متر همراه  منسیزیدس 8و  4تنش)، 

بـه   Merc) برنـد  Naclاز نمـک (  يشـور  ماریجهت اعمال تشد. 

 2- 3هر گلدان استفاده شد. پـس از هـر    يبرا یسیس 250 زانیم

صـورت  بـه  يشـور  تیـ جهت حفظ و تثب يشور ماریبار اعمال ت

شد،  يریگاندازه هااز گلدان يتعداد یزه آب خروج EC یتصادف

ـ آب ،ير بعدبود در دو شتریاعمال شده ب ECو اگر از دو برابر   ياری

ـ تا زمان پا يشور ماریانجام گرفت. اعمال ت يشور ماریبدون ت  انی

صـفات   يریـ گجهـت انـدازه   يبـردار ادامه داشت. نمونـه  یگلده

غشـا و غلظـت عناصـر در     يداریـ شـاخص پا  ل،یکلروف يمحتوا

  صورت گرفت.   یمرحله گلده

 )،25( چتنهـالر یل روش بـه  هـا محتواي رنگدانه يریگاندازه يبرا

 %80اسـتون   تـر یلیلـ یم 10توزین شد و بـا   تازه گرم برگ 1/0ابتدا 

شده تـا رنـگ سـبز     ها کامالً لهشد. نمونه دهییسا ینیدرون هاون چ

 ختـه یر شیآزمـا برود و هر بار عصاره حاصل داخل لوله  نیها از بآن

 3000بـا سـرعت    قهیدق 10به مدت  هاي حاصلعصاره شد. سپس

عنـوان  به ییفاز محلول رو ،شدند. در ادامه وژیفیسانتر قهیدور در دق

 ,U-1800 Hitachiنمونه برداشته شد و با دسـتگاه اسـپکتروفتومتر (  
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Japan14نانومتر قرائت شد ( 6/661و  8/644 يهاموج) در طول.(  

 گیـري تعیین پایداري غشاي سیتوپالسمی از روش اندازه براي

 نی). به ا46فاده شد () استElectrolyte leakage( الکترولیتی نشت

 هـاي  ویـال  در و انتخاب گلدان هر از برگ گرممیلی 200منظور، 

 سـاعت،  24 از بعـد . ندشد داده قرار شده تقطیر بار دو آب حاوي

 مـدل ) (متـر  EC( سـنج  تهدای دستگاه توسط هاالکترولیت نشت

Cyberscan Singaporeــدازه ــد () ان ــري ش ــه1ECگی ــور). ب  منظ

 سـلول،  مـرگ  اثـر  در هـا الکترولیـت  نشـت  کل انمیز گیرياندازه

در  وسیسلسـ  درجـه  120 دمـاي  در دقیقـه  20 مـدت  به هاویال

 آزمایشـگاه  محـیط  بـه  را هـا اتوکالو قرار داده شدند. سپس نمونه

ــاره نشــت   عــدب و داده انتقــال از رســیدن بــه دمــاي محــیط، دوب

ت میزان ). در نهای2ECگیري شدند (ها اندازهي نمونههاالکترولیت

  : آمد دستبه رینشت یونی از رابطه ز

  100× [(  EC1 / EC2) – 1] = شاخص پایداري غشا

شامل ارتفاع بوته، تعداد گل،  یشیرو يفاکتورها شیآزما انیپا در

و وزن تـر و   ییتر و خشک اندام هـوا قطر گل، سطح برگ، وزن 

تر و خشـک  وزن  نییمنظور تعبه. ندشد يریگاندازه شهیخشک ر

حذف  يبا دقت از خاك خارج و برا اهانیگ شه،یو ر ییاندام هوا

جـدا شـدند. تمـام     ییخاك شسته شـدند و از انـدام هـوا    يایبقا

صورت گرفـت.   تالیجید يترازو يلهیوسوزن به يهايریگاندازه

درجـه   80سـاعت درون آون   72بـه مـدت    شـه یو ر ییاندام هوا

هــا ) قــرار گرفتنــد و ســپس وزن خشــک نمونــه 27( وسیسلســ

 بـرگ  سـنج دسـتگاه سـطح   لهیشد. سطح برگ به وسـ  يریگاندازه

)Leaf area meter, SE203C (شد.  يریگاندازه  

و سوخ بـا اسـتفاده    ییغلظت عناصر در اندام هوا يریگاندازه

ـ ). بـراي ا 32خشک انجـام شـد (   يریاز روش خاکسترگ کـار   نی

خشک پـودر شـده را داخـل     یاهیهاي گمونهگرم از ن 5/0مقدار 

 وسیدرجه سلس 550و درون کوره با دماي  ختهیر ینیچ يهابوته

هـا ده  از نمونه کیساعت قرار داده شدند. سپس به هر 8به مدت 

 گـراد یدرجـه سـانت   40دو نرمال اضافه، و در دماي  HCl تریلیلیم

 اتیـ توطـور کامـل هضـم شـود. مح    قرار داده شدند تا خاکستر به

بـه   ت،یـ و درنها ندعبور داده شـد  یاز کاغذ صاف ینیداخل بوته چ

بـه روش شـعله    میو پتاسـ  میسد يریگ. اندازهندحجم رسانده شد

کلـر بـا    يریـ گفتومتر و انـدازه  میدستگاه فل ازو با استفاده  یسنج

  ).  21استفاده از روش موهر انجام گرفت (

صــورت بــه شیآزمــا يهــاداده لیــو تحل هیــتجز تیــنها در

با سـه تکـرار بـا     یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیفاکتور

ـ    SAS يافزار آماراستفاده از نرم  سـه یمقا نیانجـام گرفتنـد، همچن

ــم ــاداده نیانگی ــا ه ــون روش ب ــطح LSD آزم ــال در س  %5 احتم

)P<0.05.صورت گرفت (  

  

  و بحث جینتا

  غشا يداریو شاخص پا لیکلروف يمحتوا

 يداریمعن طورغشا به يداریو شاخص پا bو  a لیکلروف يمحتوا

- و بـرهم  جاسـمونات لیمت ،يشور یشیآزما يمارهایت ریتحت تاث

ـ باعث کاهش ا يشور تنش. )1 جدول( گرفتند قرار هاکنش آن  نی

ـ ). بـا ا 1شد (جـدول   يفتوسنتز يهارنگدانه  يوجـود محتـوا   نی

 افتی شیافزا متربر  منسیزیدس 4 يتحت تنش شور b لیکلروف

بـر متـر) بـه شـدت      منسیزیدس 8باال ( يو در سطح تنش شور

 شیباعـث افـزا   جاسـمونات لی). کاربرد مت1(جدول  افتیکاهش 

). 1شـد (جـدول    يدر تمام سطوح شور bو  a لیکلروف يمحتوا

 کروموالریم 100 ماریمربوط به ت b و a لیکلروف يمحتوا نیباالتر

 مـنس یزیدس 2ش (عدم تن طیشرا تحت بیترتبه جاسموناتلیمت

ـ بـر متـر کلر   منسیزیدس 4بر متر) و   64/0و  25/1بـا   میسـد  دی

 ي). کـاهش محتـوا  1بر گرم وزن تر برگ بـود (جـدول    گرمیلیم

از سـنتز   يریبـاال بـه جلـوگ    يبرگ تحـت تـنش شـور    لیکلروف

رنگدانـه و   يهـا نیمجموعه پـروتئ  بیتخر ها،نیرنگدانه و پروتئ

). بـا  35نسبت داده شـده اسـت (   زالیکلروف میت آنزیفعال شیافزا

 يهـا ژن انیب تواندیم جاسموناتلیمت یوجود، کاربرد خارج نیا

واحد کوچک  ریدهد، به عنوان مثال ز شیمرتبط با فتوسنتز را افزا

) و سـکو ی(روب ژنازی/ اکس التیفسفات کربوکس یب - 5، 1 بولوزیر

 شیکـه منجـر بـه افـزا     دهـد یمـ  شیافـزا  را هاترجمه آن نیهمچن

ـ ). مت9( شـود یمـ  لیو کلروف سکویروب يمحتوا از  جاسـمونات لی

 کـه  هـا رنگدانـه  بیـ در تخر میدسدیاثرات کلر يسازیخنث قیطر
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 ییغشا، سطح برگ، وزن تر اندام هوا يداریشاخص پا ل،یکلروف ي) بر محتواMeJA( جاسموناتلیو کاربرد مت ياثرات سطوح شور .1جدول 

  1399و  1398 يهاسال یگل نرگس ط شهیو ر

  سطح برگ  وزن تر اندام هوایی  وزن تر ریشه
شاخص 

  پایداري غشا
 aکلروفیل   bکلروفیل 

  تیمارها

  )گرم بر گرم وزن تر برگمیلی(  )درصد(  )متر مربعمیلی( )گرم در بوته(

  زیمنس بر متر)دسی 2عدم تنش (

22/26b 34/49c 376c 93/30a 0/52d 1/00c عدم متیل جاسمونات 

24/13a 41/62a 404a 93/58a 0/58bc 1/13b 50 µM MeJA 

24/70a 39/78a 401ab 93/70a 0/60ab 1/25a 100 µM MeJA 

22/70b 37/01b 390b 93/46a 0/55cd 1/03c 200 µM MeJA 

  زیمنس بر متر)دسی 4( تنش مالیم

17/79d 33/51c 307e 85/07e 0/44e 0/76fg عدم متیل جاسمونات 

18/06d 34/40c 325d 89/60c 0/61ab 0/84de 50 µM MeJA 

19/99c 34/33c 328d 91/13b 0/64a 0/89d 100 µM MeJA 

17/99d 34/14c 306e 87/13d 0/60ab 0/81ef 200 µM MeJA 

  زیمنس بر متر)دسی 8( تنش شدید

14/37f 27/46e 270g 69/63h 0/22h 0/58i عدم متیل جاسمونات 

17/24d 30/46d 283fg 72/28g 0/31g 0/62hi 50 µM MeJA 

17/51d 32/75c 290f 75/19f 0/38f 0/71g 100 µM MeJA 

15/79e 29/52d 292f 72/50g 0/30g 0/65h 200 µM MeJA 

  منابع تغییرات

ns ns ns ns ns ns ) سالY( 

  )Sشوري ( ** ** ** ** ** **

 )MeJAمتیل جاسمونات ( ** ** ** ** ** **

ns ns ns ns ns ns Y×S 
ns ns ns ns ns ns Y×MeJA  
** * * ** ** ** S×MeJA 
ns ns ns ns ns ns Y×S×MeJA 

داري داري، معنیترتیب عدم معنیبه *و  **،  ns .ندارند داريمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف یک حداقل با هاییمیانگین ستون هر در

  درصد. پنجو  یکدر سطح احتمال 

  

فتوسنتز خالص کمـک کـرده باشـد،     زانیم شیافزا به است ممکن

  ).9داد ( شیرا افزا لیسطح کلروف

اما  افت،یغشا کاهش  يداریسطح تنش، شاخص پا شیافزا با

تـنش   طیصـفت در شـرا   نیباعث بهبود ا جاسموناتلیکاربرد مت

عدم تنش  طیدر شرا جاسمونات لیسطوح مت نی). ب1شد (جدول 

 کرومـوالر یم 100وجـود نداشـت، امـا کـاربرد      يداریتفاوت معن

شـاخص   %7 شیباعـث افـزا   ریتـاث  نیبـا بـاالتر   جاسمونات لیمت

بـر متـر)    مـنس یزیدس 8و  4غشا در هر دو سطح تنش ( يداریپا

در همان سطوح شـد   جاسموناتلیعدم کاربرد مت مارینسبت به ت

 ،ياز تنش شـور  یناش یسلول ي). اختالل عملکرد غشا1(جدول 
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. با توجـه  شودیمنجر م هاتیو الکترول هاونی يباال يرینفوذپذبه 

، شودیغشا م يریپذرییتنش، سبب تغ زا یبرگ ناش يریپ نکهیبه ا

کننـده صـدمه    ینـ یبشیعنوان عامل مهم پغشا به يداریشاخص پا

 یکپـارچگ ی). حفـظ  12( ردیـ گیوارده بر غشا مورد مطالعه قرار م

از  ریناپذ ییجدا یعنوان بخشبه شوريتحت تنش  یسلول يغشا

و  یمی). سـل 12( شـود یدر نظر گرفتـه مـ   يتحمل شور سمیمکان

 75( جاسـمونات  لیسطح کم مت که ) گزارش کردند36( کارانهم

باعـث کـاهش نشـت غشـا در سـطح       يادی) تا حد زکروموالریم

ـ بر متـر گ  منسیزیدس 6 يشور  Matricaria( یبابونـه آلمـان   اهی

chamomilla L. مربـوط   زیبه غشا ن بیدرصد آس نیشتریب) شد و

 نیـ ن ایبود. همچن جاسموناتلیبدون کاربرد مت يبه سطوح شور

 150- 300( جاسـمونات لیمت يکردند که سطوح باال انیمحققان ب

ـ بـر ا  یمثبت ری) تاثکروموالریم  یصـفت نداشـت. اثـر محـافظت     نی

از  یناشـ  يغشا ممکن است تا حد يریپذبر نفوذ جاسموناتلیمت

باشـد، کـه بـه نوبـه خـود از       دانیاکسـ یآنتـ  يهامیآنز يسازالفع

بـه غشـا    بیو آسـ  ژنیفعـال اکسـ   ياهگونه دیدر برابر تول اهانیگ

 يگـر یممکن است منجر بـه سـنتز مـواد د    ایو  کنندیمحافظت م

کـه تحـت تـنش رشـد      یاهـان یگ يرو یشود که اثـرات محـافظت  

  ).12کنند، داشته باشد (یم

  

  یکیمورفولوژ صفات

سطح برگ، وزن تر و خشک اندام  يهاداده انسیوار هیتجز جینتا

صـفات سـطح بـرگ، وزن تـر انـدام      که نشان داد  شهیو ر ییهوا

- مو بـره  جاسموناتلیمت ،يشور يمارهایتحت ت شهیو ر ییهوا

و  شـه ی). صفات وزن خشک ر1بودند (جدول  داریمعن هانش آنک

تحـت   هـا تن هشـ یبه وزن خشک ر یینسبت وزن خشک اندام هوا

وزن خشـک   نی) و همچنـ 2جـدول  بودند ( داریمعن يشور ماریت

 داریمعنـ  جاسـمونات لیـ و مت يشور يمارهایتحت ت ییاندام هوا

بـر   جاسـمونات لیـ و مت يکنش تـنش شـور  ). برهم3جدول شد (

کـاربرد   کـه  نشـان داد  شـه یو ر ییسطح برگ، وزن تر انـدام هـوا  

ـ انع کـاهش ا رشـد مـ   طیبا بهبود شرا جاسموناتلیمت صـفات   نی

سـطح   نی). بـاالتر 1(جـدول   شـود می يتنش شور طیتحت شرا

و  50مربوط بـه هـر دو سـطح     شهیو ر ییبرگ، وزن تر اندام هوا

عدم تـنش بـود و    طیتحت شرا جاسموناتلیمت کروموالریم 100

 ریدر تمام سطوح تنش تاث جاسموناتلیمت کروموالریم 200سطح 

و نسـبت   شـه یوزن خشـک ر  نی). همچن1داشت (جدول  يکمتر

 يدر سطح شور زین شهیبه وزن خشک ر ییوزن خشک اندام هوا

را نسـبت   %23و  20کـاهش   بیترتبر متر) به منسیزیدس 8باال (

ــرا  ــه ش ــدول    طیب ــتند (ج ــنش داش ــدم ت ــطوح 2ع  8و  4). س

وزن  %38و  15باعث کـاهش   بیترتبه يبر متر شور منسیزیدس

). 3(جـدول   نددش نشعدم ت طیرانسبت به ش ییخشک اندام هوا

 کرومـوالر یم 100سـطح   ژهیـ وبه جاسموناتلیعالوه، کاربرد متبه

عـدم   مـار ینسبت به ت ییوزن خشک اندام هوا %13 شیباعث افزا

  ).  3شد (جدول  جاسموناتلیکاربرد مت

و  يشور يمارهایت ریتعداد گل و ارتفاع بوته تحت تاث صفات

) و قطـر گـل تنهـا تحـت     3جدول قرار گرفتند ( جاسموناتلیمت

 8بـاال (  ي). سـطح شـور  2قرار گرفت (جدول  يشور ماریت ریتاث

عـدم   طیقطر گل را نسبت به شرا %9بر متر) کاهش  منسیزیدس

بـر   مـنس یزیدس 8و  4سطوح  ن،ی). همچن2تنش داشت (جدول 

و  6تعـداد گـل و    %42و  20باعـث کـاهش    بیترتبه يمتر شور

). بـا  3(جـدول   شدندعدم تنش  طیت به شراارتفاع بوته نسب 11%

 کرومـوالر یم 100سطح  ژهیوبه جاسموناتلیوجود، کاربرد مت نیا

ـ ترتبـه  %6و  10 شیباعث افزا تعـداد گـل و ارتفـاع بوتـه      در بی

  ).  3شد (جدول  جاسموناتلینسبت به عدم کاربرد مت

صـفات   یطـور محسوسـ  بـه  شـوري مطالعه حاضر، تـنش   در

و  شـه یو ر یینند وزن تر و خشک اندام هـوا گل نرگس ما يرشد

در مـورد   یقبلـ  يهاگزارش یسطح برگ را کاهش داد، که با برخ

ــاهش طــول 24و  1از محصــوالت مطابقــت دارد ( ياریبســ ). ک

ـ دلهب شهیو ر ییشاخه، تعداد برگ، ارتفاع بوته و وزن اندام هوا  لی

دل عدم تعـا  ،ياز کاهش فشار اسمز یناش توانیرا م يتنش شور

کاهش  ون،ی تی)، سم2Mg+و  K ،+2Ca+ (کاهش غلظت هیدر تغذ

دانست، کـه در   ویداتیتنش اکس نیو همچن يفتوسنتز يهارنگدانه

). فشـار  40و  37( دهـد یمحصول را کـاهش مـ   يوربهره تینها

 کیـ عنـوان  بـه  تورگـور باعث کاهش فشـار   افتهیکاهش  ياسمز
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 1398 يهاسال یو قطر گل نرگس ط شهیبه وزن خشک ر یینسبت وزن خشک اندام هوا ،شهیبر وزن خشک ر ياثر سطوح شور .2جدول 

  1399و 

  تیمار  وزن خشک ریشه (گرم در بوته) نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه  متر)قطر گل (سانتی

  زیمنس بر متر)سطوح شوري (دسی  

3/44a 2/13a 3/42a 2 (عدم تنش) 

3/24b 2/02b 3/02b 4 

3/12b 1/65c 2/68c 8 

  منابع تغییرات                

ns ns ns ) سالY( 

 )Sشوري ( ** ** **

ns ns ns ) متیل جاسموناتMeJA( 

ns ns ns Y×S 
ns ns ns Y×MeJA  
ns ns ns S×MeJA 
ns ns ns Y×S×MeJA 

داري، ترتیب عدم معنیبه *و  **،  ns .ندارند داريیمعن تفاوت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف یک حداقل با هاییمیانگین ستون هر در

  درصد. پنجو  یکداري در سطح احتمال معنی

  

برگ و سوخ  میکلر سوخ، پتاس ،، تعداد گل، ارتفاع بوتهییبر وزن خشک اندام هوا جاسموناتلیو کاربرد مت ياثرات سطوح شور .3جدول 

  1399و  1398 هايسال یگل نرگس ط

  تیمارها
  شک اندام هوایی وزن خ

  (گرم در بوته)
  تعداد گل

  پتاسیم سوخ  پتاسیم برگ  کلر سوخ  ارتفاع بوته

  گرم بر گرم وزن خشک برگ)(میلی  متر)(سانتی

  زیمنس بر متر)سطوح شوري (دسی

  a10/7  a50/6 a83/26 c26/3  a03/6  a42/1  (عدم تنش) 2

4  b05/6  b21/5 b14/25 b79/3  b65/4  b32/1  

8  c43/4  c75/3 c86/23 a61/4  c40/3  c20/1  

  متیل جاسمونات (میکروموالر)

      b49/5  b83/4 b38/24 a05/4  c42/4  عدم کاربرد

50  a09/6  ab28/5 a03/26 bc80/3  b74/4      

100  a23/6  a33/5 a75/25 c74/3  a93/4      

200  b63/5  ab17/5 b96/24 ab96/3  b68/4      

  منابع تغییرات

  Y(  ns  ns  ns  ns  ns  nsسال (

  **  **  **  **  **  **  )Sشوري (

  MeJA(  **  **  **  **  **  nsمتیل جاسمونات (
Y×S ns  ns  ns  ns  ns  ns  

Y×MeJA  ns  ns  ns  ns  ns  ns  
S×MeJA  ns  ns  ns  ns  ns  ns  

Y×S×MeJA  ns  ns  ns  ns  ns  ns  
داري، ترتیب عدم معنیبه *و  **،  ns .ندارند داريعنیم تفاوت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف یک حداقل با هاییمیانگین ستون هر در

  درصد. پنجو  یکداري در سطح احتمال معنی
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 نی). همچنـ 23( شـود یمـ  هاسلول شدن لیو طو میعامل مهم در تقس

ـ از طر يتـنش شـور   دهـد یمـ  نشان هاپژوهش کـاهش فتوسـنتز،    قی

و  اهیـ گ يکـاهش آب قابـل دسـترس بـرا     ،یسـلول  يغشاها بیتخر

). 38( شـود یمـ  اهیـ گ ییسبب کاهش وزن اندام هوا میسد ونیجمع ت

 يمنجر به کـاهش تعـداد تارهـا    شهیر طیحغلظت نمک در م شیافزا

منجر به کـاهش   تیکه در نها شودیم هاسطح آن یدگیکشنده و چروک

ـ ابریفرهنگـ  گـر، ید ي). از سـو 10( دشـو یمـ  شهیطول و وزن ر و  زی

جاسـمونات   دیاسـ  یمحلول پاشـ  ) نشان دادند که13( یانگلذیقاسم

 کـاهش و  شهیدر تونوپالست ر ATPase-+H تیفعال کیباعث تحر

تحمـل   شیکه باعث افـزا  شودیم ایسو اهانیتوسط گ میجذب سد

 عـالوه، . بـه شـود یرشـد مـ   يدر برابر تنش و بهبـود پارامترهـا   اهیگ

 زانیـ و کـاهش م  ياروزنـه  تیکاهش هدا قیاز طر جاسموناتلیمت

 و هـا فشار تورژسانس در بافـت  شیآب و افزا رهیذختعرق موجب 

  ).  26( شودیم اهیگ خشک و تر وزن بهبود

- باعث کاهش قطـر سـاقه گـل    يتنش شور گر،یمطالعات د در

 جی، کـه بـا نتـا   ) شـد 30() و گل نـرگس  6( میدهنده و قطر گل مر

 ریتـاث  قیاز طر يپژوهش مطابقت دارد. در واقع، شور نیحاصل از ا

 وارهیـ د شیکـه در افـزا   میکلس ژهیوبه ییعناصر غذا بر جذب یمنف

بـاز   يهاقطر گل اهشقطر گل نقش دارد، سبب ک شیو افزا یسلول

) گـزارش کردنـد کـه    19و همکاران ( ي). جهانباز28( شودیشده م

قابل توجه تعـداد گـل، قطـر     شیقادر به افزا کیجاسمون دیاس ماریت

) در 11گل و طـول سـاقه در گـل رز شـد. اعتـزاض و همکـاران (      

) در مـورد  18) و جبارزاده و همکـاران ( Cucumis melo L.خربزه (

ــه آفر ــایبنفش ــه  Saintpaulia ionantha( ییق ــدند ک ــه ش ) متوج

. شـود یمـ  یباعث گلده ییایمیماده ش کیعنوان به جاسموناتلیمت

 طیدر شـرا  یداخلـ  گنالیانتقـال سـ   میبا تنظ نیچنهم هاجاسمونات

 دیماننـد اسـ   گـر یرشـد د  يهـا کننـده  میتنظـ  سـنتز  زا،تنش یطیمح

ـ ا ي. هـر دو دهنـد یم رییرا تغ لنیو ات کیزیآبس در  هـا هورمـون  نی

  ).  13نقش دارند ( اهانیتحمل تنش در گ شیافزا

  

  عناصر در برگ و سوخ   غلظت

 ریثأت هاکنش آنو برهم جاسموناتلیمت ،يشور یشیآزما يمارهایت

بـرگ و سـوخ، کلـر بـرگ و نسـبت       میبر غلظت سـد  يداریمعن

و کلر  می)، پتاس4جدول در برگ و سوخ داشتند ( میبه پتاس میسد

شـدند و   داریمعن جاسموناتلیو مت يشور يمارهایبرگ تحت ت

قـرار گرفـت    يشـور  مـار یت ریسوخ تنها تحـت تـاث   میصفت پتاس

غلظـت   شیو کلر همراه با افزا میسد يمحتوا شیا). افز3(جدول 

). بـا  4و  3نمک در برگ و سوخ گل نرگس مشاهده شد (جدول 

عناصـر   نیباعث کاهش غلظت ا جاسموناتلیحال، کاربرد مت نیا

 )4و  3شـد (جـدول    يدر هر دو اندام در تمام سطوح تنش شور

 بـر متـر، کـاربرد    منسیزیدس 8 يرشو طیتحت شرا که، يطوربه

ـ مت کروموالریم 200و  100، 50 ـ ترتبـه  جاسـمونات لی باعـث   بی

، 11سـوخ و   میسـد  %3و  17، 4برگ،  میسد %7و  14، 5کاهش 

عـدم کـاربرد    مـار یکلر بـرگ گـل نـرگس نسـبت بـه ت      %7و  13

). در واقـع،  4شد (جدول  يسطح شور نیدر هم جاسموناتلیمت

بـر   يکمتـر  ریثأتـ  جاسموناتلیغلظت باالتر مت هنشان داد ک جینتا

). غلظـت کلـر سـوخ تحـت     4عناصر داشت (جـدول   نیکاهش ا

ـ ترتبر متـر بـه   منسیزیدس 8و  4 يشور  %41و  16 شیافـزا  بی

 کرومـوالر یم 100نشان داد. کـاربرد   را عدم تنش طینسبت به شرا

را در کـاهش غلظـت کلـر سـوخ      ریثأتـ  نیشتریب جاسموناتلیمت

غلظـت نمـک خـاك     شیبرگ بـا افـزا   می). پتاس3 جدولداشت (

ـ با ا افت،یکاهش   کرومـوالر یم 200و100، 50وجـود کـاربرد    نی

بـرگ   میپتاسـ  %6و  12، 7 شیباعث افزا بیترتبه جاسموناتلیمت

 مـار ی). ت3شـدند (جـدول    جاسـمونات لینسبت به عدم کاربرد مت

ـ ترتبـر متـر بـه    مـنس یزیدس 8و  4 يشور  %15و  7کـاهش   بی

دم تنش نشـان دادنـد (جـدول    ع طیسوخ را نسبت به شرا میپتاس

 میبه پتاس مینسبت سد ،يسطح شور شیبا افزا گرید ي). از سو3

و کــاربرد   افــتی شیدر هــر دو انــدام بــرگ و ســوخ افــزا    

). تفـاوت  4نسبت شد (جـدول   نیباعث کاهش ا جاسموناتلیمت

 يبـرا  نشعدم ت طیدر شرا یپاشمحلول يمارهایت نیب يریچشمگ

در  میبه پتاس میکه نسبت سد یحالصفات وجود نداشت، در  نیا

ـ مت کروموالریم 100برگ و سوخ تحت کاربرد  بـا   جاسـمونات لی

ـ ا %13و  23باعـث کـاهش    بیترتبه ریثأت نیشتریب صـفات در   نی

صـفات در   نیا %22و  28بر متر و کاهش  منسیزیدس 4 يشور
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برگ و  میبه پتاس میبرگ و سوخ، کلر برگ و نسبت سد می) بر غلظت سدMeJA( جاسموناتلیو کاربرد مت ياثرات سطوح شور .4جدول 

  1399و  1398 يهاسال یسوخ گل نرگس ط

نسبت سدیم به پتاسیم 

  سوخ

نسبت سدیم به پتاسیم 

  برگ

  سدیم برگ سدیم سوخ کلر برگ
  تیمارها

  گرم بر گرم وزن خشک برگ)(میلی

  زیمنس بر متر)دسی 2عدم تنش (

1/57f 0/47f 4/17f 2/22e 2/69f عدم متیل جاسمونات 

1/52f 0/41g 4/09f 2/19e 2/51g 50 µM MeJA 

1/51f 0/42g 4/12f 2/17e 2/58fg 100 µM MeJA 

1/59f 0/42g 4/20f 2/22e 2/56fg 200 µM MeJA 

  زیمنس بر متر)دسی 4( تنش مالیم 

2/22d 0/75d 4/82d 2/88bc 3/32d عدم متیل جاسمونات 

2/04de 0/58e 4/57de 2/69cd 2/66fg 50 µM MeJA 

1/93e 0/58e 4/51e 2/56d 2/86e 100 µM MeJA 

2/12de 0/56e 4/71de 2/78cd 2/63fg 200 µM MeJA 

  زیمنس بر متر)دسی 8( تنش شدید

3/16a 1/48a 5/90a 3/66a 4/62a عدم متیل جاسمونات 

2/92b 1/27b 5/28bc 3/53a 4/37b 50 µM MeJA 

2/48c 1/07c 5/15c 3/05b 3/97c 100 µM MeJA 

2/99ab 1/31b 5/47b 3/56a 4/30b 200 µM MeJA 

  منابع تغییرات

ns ns ns ns ns ) سالY( 

  )Sشوري ( ** ** ** ** **

 )MeJAمتیل جاسمونات ( ** ** ** ** **

ns ns ns ns ns Y×S 
ns ns ns ns ns Y×MeJA  
* ** * * ** S×MeJA 
ns ns ns ns ns Y×S×MeJA 

داري داري، معنیترتیب عدم معنیبه *و  **،  ns .ندارند داريمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف یک حداقل با هاییمیانگین ستون هر در

  درصد. پنجو  یکدر سطح احتمال 

  

ــور ــ 8 يش ــنسیزیدس ــه    م ــبت ب ــر نس ــر مت ــدمب ــاربرد  ع ک

  ). 4دول در همان سطوح تنش شد (ج جاسموناتلیمت

تحمـل   یاصـل  سـم ی)، مکان16و همکاران ( کوایلینظر هن طبق

از خاك اسـت.   میسد ونیجذب  میدر تنظ اهانیگ ییتوانا ،يشور

از غلظـت   یناشـ  ي) اظهار داشتند که شـور 31نوس و همکاران (

و  میسـد  يهـا ونی يباال يهابا تجمع غلظت تواندینمک م يباال

ـ ا اثـرات دهد، اما طور همزمان، رشد را کاهش کلر به  ونیـ دو  نی

ـ دلکلـر بـه   يممکن است متفاوت باشد. غلظـت بـاال    بیـ تخر لی

 نی. همچنـ دهدیرا کاهش م یو فتوسنتز عملکرد کوانتوم لیکلروف

 یمنجر به کاهش توسعه سلول برگـ  يکمبود آب القا شده با شور

کـاهش حجـم    جـه یدر نت میتجمـع سـد   عیسر شیو افزا شودیم

همــراه بــا  میســد يمحتــوا شیفــزا). ا15د (را در بــر دار یســلول
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) و 52( يلندیوزی) ، اسفناج ن45کاهو ( يغلظت نمک برا شیافزا

  ) گزارش شده است.44خرفه (

ـ از جـذب   يریباعـث جلـوگ   میسد يباال يمحتوا  يهـا ونی

). 20رشد و نمـو اسـت (   يبرا یاساس يکه عنصر شودیم میپتاس

در بـرگ و سـوخ گـل     میتجمـع پتاسـ   زیمطالعه ن نیدر ا نیبنابرا

. در مـورد خرفـه   افـت یکاهش  جیبه تدر يشور شینرگس با افزا

)Portulaca oleraceaدیـ کلر ظتغل شیبا افزا میپتاس ي)، محتوا 

مربـوط بـه    یاصل ونی می). پتاس16( افتیکاهش  جیبه تدر میسد

آالم و همکاران  ن،ی). همچن20است ( يتحمل در برابر تنش شور

بعـد از   یمـواد معـدن   ریسـا  انیـ در م میه پتاساظهار داشتند ک )3(

عنصر  نیاست. ا اهیگ کرهیعنصر موجود در پ نیترفراوان تروژن،ین

 يدر عملکردهـا  ینقـش مهمـ   ،یمعـدن  تیاسـمول  کیـ عنـوان  به

و حفظ فشـار تورژسـانس دارد    ياسمز میمانند تنظ یکیولوژیزیف

گ روزنه، حرکـات بـر   يهاعمل سلول ،یکه منجر به توسعه سلول

ــز یبرخــ يســازفعــال نیو همچنــ فتوســنتز، ســنتز  يهــامیاز آن

 ).30( شـود یمـ  یسلول يغشاها یکیو تعادل بار الکتر هانیپروتئ

و کلـر در نهـال نـرگس     میغلظـت سـد   ،يشـور  يمارهایتحت ت

 میباال در جذب پتاس می). سد8( افتی شیافزا یطور قابل توجهبه

ارآمد روزنـه را مختـل   ک ماتیو تنظ کندیم جادیتداخل ا میو کلس

 جی). نتـا 16( شـود یکه منجر به کاهش فتوسنتز و رشد مـ  کند،یم

در معرض تـنش   هک یاهانیکه گ دهدیاز مطالعات نشان م ياریبس

 کننـد، یرا جذب م میسد يادیطور حتم مقدار زهستند، به يشور

 قـت، ی). در حق5( دشویم میپتاس يکه متعاقباً باعث کاهش محتوا

 شـه، یر طیکلـر در محـ   يهـا ونیـ  نیو همچن میسد يغلظت باال

را به دنبـال دارد   میمانند پتاس يضرور يسرکوب جذب مواد مغذ

ممکـن اسـت    یو حت شودیمحصول م کمتر يورکه منجر به بهره

 يبـرا  اهیـ در گ هـا ونیتعادل  می). تنظ20شود ( گیاه منجر به مرگ

جذب  يبرا میسد يهاونیاست،  يضرور يتحمل به تنش شور

 نیو ا کنندیرقابت م میانتقال مشترك با پتاس يهاستمیس قیاز طر

زان یعنصر معموالً به م نیا رایاست، ز میرقابت معموالً به نفع سد

). 7شور وجـود دارد (  يهاطیدر مح میاز پتاس شتریب یقابل توجه

در دو  میپتاسـ  يما، گزارش شده است کـه محتـوا   جیدر مقابل نتا

 يشـور  يهاتحت غلظت 'Elsanta'و  'Korona' یرقم توت فرنگ

جذب  ستمیوجود س سندگانینو نی). ا12است ( افتهی شیباال افزا

 اهـان یگ ریبـا سـا   سـه یرا در مقا یکارآمدتر در توت فرنگـ  میپتاس

 'Korona'آنهـا گـزارش دادنـد کـه      ن،یابـر کردند. عـالوه  شنهادیپ

. دارد ار هـا در بـرگ  میپتاسـ  یجذب مقـدار قابـل تـوجه    ییتوانا

 هـا و دمبرگ هاوهیدر م میباالتر پتاس شیافزا 'Elsanta'که، یدرحال

در پاسـخ   یرنگاحتمال دارد که ارقام توت ف ن،یبنابرا. داد نشان را

  .  )12( متفاوت باشند يتحت تنش شور میبه جذب پتاس

در  میسـد  یسم يهاونی نییپا يهاغلظت ينگهدار ای حذف

 يبرا يضرور یکیولوژیزیتوفیف زمیمکانعنوان مختلف به يهااندام

 يهـا ونی). اگرچه تجمع 17( شودیدر نظر گرفته م يتحمل شور

 شـود،  تورژسانس فشار حفظ باعث است ممکن هادر برگ میسد

 میو کلسـ  میژه پتاسـ یـ و يکارکردهـا  نیجانش بود نخواهد قادر اما

شـده بـا    مـار یت اهانیگ می، غلظت پتاسحاضر). در مطالعه 4شود (

بـا   سـه یو سـوخ در مقا  ییدر هـر دو انـدام هـوا    جاسموناتلیمت

و کلـر کـاهش    میغلظـت سـد   لـی و افـت ی شیشاهد افزا اهانیگ

در برگ و سـوخ   يغلظت شور شیبا افزا K/ +Na+. نسبت افتندی

عنـوان  بـه  K/ +Na+ نییپـا  بت. حفظ نسـ افتی شیگل نرگس افزا

). در 16( شودیم فیکننده در تحمل نمک تعرن ییتع یژگیو کی

بـاال   میبا حفظ غلظت پتاس جاسموناتلیکاربرد مت زیمطالعه ن نیا

عنـوان  بـه  توانینسبت شد که م نیباعث کاهش ا میو کاهش سد

تحت کاربرد  يبه شور اهیگ نیمقاومت ا شیمهم در افزا یشاخص

بر  کیدجاسمونیاس مثبت اثرات عالوه،در نظر گرفت. به ماریت نیا

) 12و همکـاران (  هیـ و فسفر قبالً توسط فق میپتاس يهاونیتجمع 

) گـزارش کردنـد کـه    22گزارش شده است. کانگ و همکـاران ( 

برنج  اهانیجاسمونات، در گ دیاس یبا کاربرد خارج میغلظت سد

ــه ــمگ ب ــور چش ــاهش  يریط ــتک ــه   یاف ــت ک ــده اس ــت ش . ثاب

تعـرق را کـاهش    زانیم ،يابا مهار بازشدن روزنه جاسموناتلیمت

منجـر بـه انتقـال و جـذب      کاهش تعرق احتماالً نینابراب دهد،یم

 هـا ). جاسـمونات 47( شـود یمـ  شهیو کلر توسط ر میمحدود سد

 زا،تـنش  یطیمح طیدر شرا یداخل گنالیانتقال س میبا تنظ نیهمچن

را  لنیو اتـ  کیزیآبسـ  دیمانند اس گرید درش يهاکننده میتنظ سنتز
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تحمل تنش در  شیافزا رد هاهورمون نیا ي. هر دودهندیم رییتغ

  ).13نقش دارند ( اهانیگ

  

  گیرينتیجه

 ریثأتـ  يپـژوهش نشـان داد کـه تـنش شـور      نیـ حاصل از ا جینتا

 يداریـ و شـاخص پا  لیـ کلروف يمحتوا ،يبر صفات رشد یمخرب

ــرف د     ــت. از ط ــرگس داش ــل ن ــرگ گ ــا ب ــر،یغش ــاربرد  گ ک

و  ییوزن تـر و خشـک انـدام هـوا     بر یمثبت ریثأت جاسموناتلیمت

ـ از طر يشور تیداشته و با کاهش سم شهیر و  میکـاهش سـد   قی

 شیدر هر دو اندام برگ و سوخ باعـث افـزا   میپتاس شیکلر و افزا

بهبــود شــاخص  نیو همچنــ اهیــگ ومــاسیو ب لیــکلروف يمحتــوا

ـ  يداریپا  جاسـمونات، لیـ سـطوح مت  نیغشا گل نرگس شد. در ب

 يرشـد  طیارا بر بهبـود شـر   ریثأت نیبهتر کروموالریم 100کاربرد 

اسـت،   دهکـاهش دا  يرا تا حد يداشته و اثرات مخرب شور اهیگ

باعـث   یاضـاف  نهیبر هزعالوه بیترک نیغلظت باالتر ا کهیحالدر

  شد. يتنش شور طیدر شرا اهیکاهش رشد گ
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Abstract 

In the present study, the effect of foliar application of methyl jasmonate (MeJA) (0, 50, 100, and 200 µM) and salt 
stress (2 (non-stress), 4 and 8 dS m-1) on the improvement of salinity stress tolerance in narcissus was studied in the 
Research Greenhouse, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) during 2019-2020. In this research, a pot 
experiment was conducted, as factorial based on randomized complete block design with three replications. With 
increase in salinity, chlorophyll content, membrane stability index, leaf area, fresh and dry weight of shoots and roots 
and K concentration of narcissus decreased but Na and Cl concentrations increased in the leaves and bulbs. However, 
foliar-applied MeJA led to decreases in the concentration of Na and Cl and increase in the concentration of K in the 
plant tissue, resulting in improvement of the growth and plant biomass of the salt-stressed plants. Application of 50, 100 
and 200 μM MeJA led to 5%, 14%, 7% reductions in leaf Na, 4%, 17%, 3% reductions in bulb Na, and 11%, 13%, 7% 
reductions in leaf Cl concentrations, respectively, of narcissus subjected to 8 dS m-1 salinity, compared to the absence of 
MeJA treatment. Moreover, application of 100 μM MeJA increased leaf K by 12%. Therefore, application of 100 μM 
MeJA was proven to be superior to other levels used in this study in increasing the tolerance of narcissus to saline 
conditions. 
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