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مقاله پژوهشی

برآورد برخی ویژگیهای رشدی و مرتبط با شوری و تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری در
گیاه خارمریم ()Silybum marianum L.
5

رستم یزدانی بیوکی ،*1محمدحسین بناکار ،2حسین بیرامی ،3مهدی کریمی ،4ولی سلطانی گردفرامرزی
تاریخ دریافت1399/6/16 :

تاریخ پذیرش1399/9/11 :

چکیده
به منظور ارزیابی تحمل به شوری گیاه دارویی خارمریم آزمایشی به صورت طرح کامالً تصادفی با  3تکرار به صورت گلدانی در گلخانه مرکز ملزی
تحقیقات شوری انجام شد .تیمار آزمایش شامل  5سطح ( ./44شاهد) 9 ،6 ،3 ،و  12دسیزیمنس بر متر بود .نتایج نشان داد که اعمال سطوح شوری به
طوری معنیداری سبب کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شد .بهطوریکه در خصوص برخی صفات رشدی و مرتبط با عملکرد ،اف ایش شوری از تیمزار
شاهد تا شوری  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش  89درصد ارتفاع بوته 79 ،درصد عملکرد دانه 46 ،درصد عملکرد بیولوژیک و  59درصزد در میز ان
شاخص برداشت گیاه شد .همچنین با اف ایش سطح شوری محتوای آب نسبی با کاهش  9/86درصد و نشت یونی گیاه با اف ایش  38/53درصزد مواهزه
شدند .عناصر پتاسیم و سدیم اندام هوایی گیاه نی به طور معنیداری تحت تأثیر شزوری رزرار گرفتنزد ،بزهطزوریکزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا 12
دسیزیمنس بر متر تأثیر معنی داری بر کاهش نسبت پتاسیم به سدیم داشت و سبب کاهش  69درصدی نسبت پتاسیم به سدیم شد .نتایج نشان داد که
حد آستانه تحمل به تنش (عملکرد بذر) برابر با  0/19دسیزیمنس بر متر و کاهش  50درصد عملکرد در شوری  7/21دسیزیمنس بر متر به دست آمد.
به طورکلی با توهه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد گیاه خارمریم مقاومت باالیی به شوری ندارد.
واژههای کلیدی :پتاسیم ،سدیم ،عملکرد بذر ،محتوای آب نسبی ،نشت یونی

مقدمه

21

3

با توهه به کاهش منابع آبی و همچنین کاهش کیفیت آب موهود
و شور شدن بسیاری از اراضی کشور نیاز است تزا نسزبت بزه توسزعه
کاشت گیاهان مقاوم به شوری اردام شزود (رحیمیزان ،)1396 ،الزمزه
توسعه کاشت گیاهان مقاوم به شوری ،تعیین آستانه و عملکرد گیاهان
امیدبخش به شوری میباشد.
خارمریم ( )Silybum marianumگیاهی یک یا دو ساله ،علفی و
از خانواده کاسنی (کمپوزیته) است .به طور عمده بذر این گیزاه حزاوی
مواد مؤثره دارویی بنزام سزیلیمزارین مزیباشزد (سزقلی و همکزاران،
 .)1396ایززن مززواد مززؤثره در درمززان مشززکالت کبززدی و برخززی
و

 -1،3،4استادیار پژوهشی ،مرک ملی تحقیقات شوری ،سازمان تحقیقات ،آمزوز
ترویج کشاورزی ،ی د ،ایران
 -2مربی پژوهشی ،مرک ملی تحقیقات شوری ،سازمان تحقیقات ،آموز و تزرویج
کشاورزی ،ی د ،ایران
 -5محقز  ،مرکز ملززی تحقیقززات شززوری ،سززازمان تحقیقززات ،آمززوز و تززرویج
کشاورزی ،ی د ،ایران
(Email: r.yazdani@areeo.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.10.1

بیماریهای دیگر مورد استفاده رزرار مزیگیزرد (زنگزانی و همکزاران،
 .)1396خارمریم از همله گیاهان دارویی هست کزه نیزاز آبزی پزایینی
دارد و از گیاهان مقاوم به تنش آبی مزیباشزد (نزورال ی و همکزاران،
 .)1395همچنین بسیاری از مطالعات حاکی از مقاومت این گیاه نسبت
به شوری است اما مطالعات در خصوص تعیین آستانه تحمل به شوری
این گیاه و بررسی پاسخ آن با آب آبیزاری شزور محزدود مزیباشزد .از
همله ی دانی بیوکی و همکاران ( )1389با مطالعه تأثیر تزنش شزوری
بر گیاه دارویی خارمریم نشان دادند که بذور این گیزاه رزادر بودنزد تزا
 300میلیموالر نمک طعام پتانسزیل شزوری هوانزه ب ننزد .رزوامی و
همکاران ( )1390با بررسی گلدانی تأثیر سطوح مختلف تنش شزوری
آب آبیاری ( 12 ،9 ،6 ،3 ،1و  15دسزیزیمزنس بزر متزر) بزر اهز ای
عملکرد دو ررم خارمریم (خزودروی اهزواز و ررزم ا صزالحی آلمزانی)
نشان دادند که اف ایش شوری از  1به  6دسیزیمزنس بزر متزر سزبب
کاهش می ان عملکرد دانه شاخه اصزلی حزدود  12درصزد و افز ایش
شوری از  1به  15دسیزیمنس بر متزر سزبب کزاهش عملکزرد دانزه
شاخه اصلی حدود  50درصد و شزاخه فرعزی حزدود  30درصزد شزد.
فرهادی و همکاران ( )1395با مطالعه سطوح شوری  -6 ،-4 ،0و -8
بار (نمک طعام) بر هوانهزنی بذر خارمریم نشان دادند که بذور گیاه تزا
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آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی و بزا  3تکزرار انجزام گرفزت.
تیمار آزمایشی شامل اعمال تیمار شوری در  5سطح ( ./44آب شز ر)،
 9 ،6 ،3و  12دسیزیمنس بر متر بود .کشت گیاهان در گلدانهزای 7
کیلوئی (ارتفاع  20/5و رطر  20سانتی متر) پس از ت یه بزذر آنهزا در
آبان ماه  1398انجام شد .برای پر نمودن گلدانهزا از آمیختزه خزا
(دوسوم) (هدول  )1و به مقدار مساوی ترکیب ماسه و کود (یکسزوم)
استفاده شد.

 -6بار را تحمل میکند ،اما سطوح باالی شوری ( -8بزار) یکنزواختی
هوانهزنی و خصوصیات رشدی گیاهچهها را به شدت تحت تأثیر رزرار
میدهد .کاهش ویژگیهای هوانه زنی با اف ایش شوری از تیمار شاهد
تا  12دسیزیمنس بر متر (نمزک طعزام) بزر اکوتیز هزای خزارمریم
گ ار شده است ( .)Hammami et al., 2020همچنزین مطالعزات
تأثیر شوری  15 ،0و  250میلیموالر کلرید کلسزیم بزر ویژگزیهزای
هوانه زنی خارمریم حاکی از کاهش شاخصهای هوانهزنزی گیزاه بزود
( .)Masoumi Zavariyan, 2015همچنزین مطالعزه تزأثیر سزطوح
شوری  8 ،4 ،0و  12دسی زیمنس بر متر بر ویژگیهای رشد خارمریم
حاکی از کاهش ارتفاع گیاه و بیزومس گیزاه بزود ( Safikhan et al.,
.)2018
در مطالعات موهود عالوه بر اینکزه تعیزین حدآسزتانه تحمزل بزه
شوری این گیاه مطرح نشده است ،بررسی پاسخ گیزاه بزه شزوری آب
آبیاری نی در مرحله رشدی مورد مطالعه ررار نگرفته است ،و عمدتاً به
مرحله هوانه زنی اکتفا شده است ،لذا هدف از انجزام پزژوهش حاضزر
ضمن بررسی سطوح شوری حاصل از آب آبیاری بر برخی ویژگیهای
عملکرد و مرتبط با شوری گیاه دارویی خارمریم ،تعیین آستانه تحمزل
به شوری این گیاه نی بود.

جدول  -1شوری و بافت خاک مورد استفاده در آزمایش
شن
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تیمارهای شوری از طری رری سازی آب بسیار شور ت یه شده از
منطقه اطراف اردکان با آب شزرب ت یزه شزد (هزدول  .)2تیمارهزای
شوری بعد از سب شدن گیاه تا زمان اتمام فصزل رشزد گیزاه ( 8مزاه)
اعمال شد .ه ت کنترل می ان شوری خا  ،در هر نوبزت آبیزاری بزا
اندازهگیری حجم آب ورودی و خروهی می ان زهکزش هزر گلزدان را
تقریباً به اندازه  30درصد رسانده شد و توسط ریفها به شیشه هدایت
و همعآوری و بعد با دستگاه  ECمتر اندازهگیری شد .گیاهان در تاریخ
 13اردیب شت  1399همزمان با رسیدگی بذرها ،برداشت شدند.

مواد و روش
به منظور ارزیابی تحمل به شوری گیاه دارویی خارمریم پزژوهش
حاضر به صورت گلدانی در مرک ملی تحقیقزات شزوری انجزام شزد.

جدول  -2خصوصیات شیمیایي آب آبیاری مورد استفاده در آزمایش
تیمار

هدایت

اسیدیته

الکتریکي

pH

10

8/00

)(dS m-1

منبع آب شور رری
 501شده

نسبت
Ca2+
)(meq l-1

3/26

Mg2+
)(meq l-1

𝟐CO3
)(meq l-1

12/88

ویژگیهای کمی مانند ارتفاع (برحسب سانتیمتر و بزا اسزتفاده از
خط کش) ،سزطح بزر( (بزا اسزتفاده از دسزتگاه  ،)Windias 3وزن
خشک اندام هوایی (نمونهها به مدت  48سزاعت در دمزای  70درهزه
سانتیگراد درون آون ررار داده شزد و بعزد از آن وزن خشزک توسزط
ترازوی دری با درت  0/001اندازهگیری شد) مورد مطالعه ررار گرفت.
صفات مرتبط با عملکرد از همله رطر گلآذین (با استفاده از کزولیس)،
وزن گلآذین (توسط ترازوی دیجیتال با درزت  )0/001وزن دانزه (بزا
استفاده از ترازوی دری با درت  )0/001تعیین شد.
اندازهگیری محتوای نسبی آب بر( ( )RWCبزه رو ریچزی و
نگوین انجام شد ( .)Ritchi and Nguyen, 1990ه ت تعیین نشت

0

HCO-3
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2/77

Na+
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80/73
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0/21
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86/48

𝟐-
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پذیری غشاء ابتدا نیم گرم بافت گیاه را پس از شستشو با آب مقطر در
 10میلیلیتر آب مقطر در روطیهای فیلم استریل شده در دمای اتزا
به مدت دو ساعت شناور کرده و در پایان دو ساعت ،هدایت الکتریکی
آب توسط  ECمتر در دمای اتا سنجیده شد .سپس نمونهها بزه آون
با دمای  100درهه سانتیگراد منتقل خواهد شد و به مدت  20دریقزه
در این شرایط ررار گرفت .پس از خنک شدن نمونهها ،مجدداً هزدایت
الکتریکی نمونهها را اندازه گرفته و از رابطه  1نشزتپزذیری غشزا بزر
حسب درصد اندازهگیری شد:

جذب
سدیم
28/83
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر تنش شوری بر برخي صفات مورد مطالعه در گیاه خار مریم ()Silybum marianum L.
منابع تغییرات

تیمارهای شوری

خطا

()10
()4
درجه آزادی
**
5/98
494/70
ارتفاع بوته
234/19
**14958/07
سطح بر(
0/00
**0/29
وزن خشک اندام هوایی
0/36
**2/44
رطر گلآذین
**
0/02
0/25
وزن گلآذین
0/03
*0/14
تعداد گلآذین
12/70
*73/49
تعداد بذر در گلآذین
0/00
**0/04
وزن دانه در گلآذین
**
2/14
22/81
وزن ه ار دانه
0/00
**0/10
عملکرد دانه
**
0/03
1/10
عملکرد بیولوژیک
5/03
**56/50
شاخص برداشت
**
9/01
3051/97
محتوای نسبی آب
80/23
**4958/67
نشت یونی
**
0/14
0/62
پتاسیم
0/78
**36/86
سدیم
**
0/00
0/07
نسبت پتاسیم به سدیم
* و ** به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/01 ،0/05و عدم معنیداری

 = )E1/E2( ×100نشت پذیری غشا سلولی
رابطه 1
 :E1هدایت الکتریکی آب ربل از آون
 :E2هدایت الکتریکی آب بعد از آون
همچنین برای اندازهگیری عناصر سدیم و پتاسیم عصاره نمونهها
توسط هضم به رو سوزاندن خشک و ترکیب بزا اسزید کلریزدریک
اردام شد (.)Chapman and Pratt, 1961; Waling et al., 1989
ه ت تعیین آستانه تحمل به تنش شزوری و کزاهش  50درصزد
عملکرد از مدل موس-هافمن اسزتفاده شزد .همچنزین ه زت تعیزین
شاخص تحمل به تنش شوری ( )STIاز رابطه  2استفاده شد (آنزارلی،
:)1387
1
)STI = eC50+(S×eC50
رابطه :2
 =eC50می ز ان شززوری کززه در آن  50درصززد عملکززرد کززاهش
مییابد.
 =Sمی ان شیب معادله
تج یه واریانس دادهها و تعیزین اعزداد مربزوه بزه حزد آسزتانه و
ضریب تحمل به شوری با استفاده از نرماف ار آماری Ver. 9.2 SAS
محاسبه شد ،همچنین مقایسه میانگین با اسزتفاده از آزمزون  LSDدر
1- Salinity Tolerance index

ضریب تغییرات
12/85
17/97
6/31
18/51
15/79
15/21
20/42
19/63
8/61
15/10
7/67
16/11
5/25
13/20
13/55
8/66
12/68

سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
نتایج نشان داد که اعمزال سزطوح مختلزف شزوری سزبب تزأثیر
معنیدار بر تمامی صفات مورد مطالعه شد (هدول .)3
ارتفاع ،سطح برگ و وزن خشک اندام هوایي

نتایج مقایسه میانگین حزاکی از آن بزود کزه بزاالترین ارتفزاع در
گیاهان تحت تیمار آب ش ر مشاهده شزد و افز ایش شزوری از تیمزار
شاهد به شوری  12دسیزیمنس بر متر سزبب کزاهش  89درصزد در
ارتفاع گیاه شد (هدول  .)4صفیخان و همکاران با مطالعه تأثیر سطوح
شوری  8 ،4 ،0و  12دسیزیمنس بر متر بر ویژگیهای رشد خارمریم
نشان داد که ارتفاع گیاه با اف ایش شوری از  0به  12دسیزیمنس بزر
متر حزدود  38درصزد کزاهش یافزت ( .)Safikhan et al., 2018در
پژوهش حاضر کاهش ارتفاع گیاه با اف ایش تنش شوری می تواند بزه
سزبب کزاهش هزذب آب ( )Bybordi and Tabatabaei, 2009و
همچنین به سبب نقش هذب عناصر مرتبط با شوری مانند سزدیم در
کاهش هذب آب نسبت داد (هدول .)4

2040

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

جدول  -4مقایسه میانگین صفات رشدی ،عملکرد و فیزیولوژیکي مورد مطالعه در گیاه خارمریم ()Silybum marianum L.
تیمارهای شوری (دسي زیمنس بر متر)

صفات مورد آزمایش
9
6
3
./44
*
10/88d
18/91c
24/30b
37/25a
ارتفاع بوته (سانتیمتر)
c
c
b
**
48/25
72/48
116/34
186/14a
سطح بر( (سانتیمترمربع در بوته)
1/14c
1/38b
1/52b
1/84a
1/88a
وزن خشک اندام هوایی (گرم در بوته)
c
bc
ab
ab
1/91
2/91
3/58
3/68
4/28a
رطر گلآذین (سانتیمتر)
d
cd
bc
ab
a
0/59
0/83
0/95
1/18
1/35
وزن گلآذین (گرم در بوته)
1/00c
1/16bc
1/00c
1/33ab
1/50a
تعداد گلآذین در بوته
b
b
a
a
a
11/25
12/88
21/16
20/72
21/22
تعداد بذر در گلآذین
0/13b
0/22b
0/38a
0/37a
0/40a
وزن دانه در گلآذین (گرم)
12/23b
17/21a
18/42a
17/81a
19/23a
وزن ه ار دانه (گرم)
d
c
b
b
0/13
0/26
0/38
0/47
0/61a
عملکرد دانه (گرم در بوته)
1/73c
2/22b
2/48b
3/02a
3/23a
عملکرد بیولوژیک (گرم در بوته)
b
b
a
a
7/69
11/59
15/72
15/69
18/90a
شاخص برداشت (درصد)
b
a
a
a
**
64/85
70/51
73/21
74/71
محتوای نسبی آب (درصد)
**
96/46a
92/37a
90/00a
57/93b
نشت یونی (درصد)
b
b
ab
a
b
2/41
2/41
2/83
3/52
2/80
پتاسیم (درصد)
13/98a
12/89a
9/94b
9/40b
5/01c
سدیم (درصد)
d
d
c
b
a
0/17
0/18
0/28
0/37
0/55
نسبت پتاسیم به سدیم
* حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده وهود اختالف آماری در سطح  %5است ** .با توهه به اینکه در زمان برداشت در شوری  12دسی زیمنس بر متر گیاه فارد سطح سب
بود لذا مقادیر این صفات در این شوری فارد داده بود.
12
3/75e

اف ایش شوری سبب کاهش معنیداری در سطح بر( گیزاه شزد،
به طوری که اف ایش شوری از تیمار شاهد تا شوری  9دسزیزیمزنس
بر متر سبب کاهش  74درصدی در سطح بر( گیاه شزد (هزدول .)4
گیاهان تحت تیمار  6و  9دسیزیمزنس بزر متزر بزا اخزتالف 24/23
سانتیمتر مربع سطح بر( در بوته از لحاظ آماری تفزاوت معنزیداری
نداشتند (هدول  .)4کم شدن سطح بر( یکی از نخستین پاسزخهزای
مورفولوژیک گیاه در مقابل تنش شوری می باشد و به نظزر مزیرسزد
گیاه با این رو آب را در بافتهزای خزود نگزه مزیدارد (مردانزی و
همکاران .)1389 ،سایر مطالعات بر خار مزریم نیز حزاکی از کزاهش
معنیدار سطح بر( با اف ایش تنش شزوری بزود ( Said-Alahl and
.)Omer, 2011
همچنین تنش شوری سبب کزاهش معنزیدار وزن خشزک انزدام
هوایی گیاه (بر( و ساره) شد ،و باالترین وزن خشزک انزدام هزوایی
مربوه به گیاهان تیمار شده با آب ش ر و شوری  3دسزیزیمزنس بزر
متر بود (هدول  .)4اف ایش شوری از تیمار  0/44دسیزیمنس بر متزر
تا شوری  12دسیزیمنس بزر متزر سزبب کزاهش  39درصزد در وزن
خشک انزدام هزوایی گیزاه شزد (هزدول  .)4مطالعزات صزفی خزان و
همکاران بر خارمریم نشان داد کزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا 12
دسیزیمنس بر متر سبب کاهش بیومس گیاه به می ان  68درصد شد

( .)Safikhan et al., 2018کاهش بیومس گیاه تحت تأثیر شوری در
بسیاری از مطالعات گ ار شده است ،از هملزه حسزینی و همکزاران
( )1395با مطالعزه تیییزرات صزفات مرفوفی یولزوژیکی گیزاه دارویزی
آویشن باغی تحت تنش شوری گ ار کردنزد کزه افز ایش شزوری
سبب کاهش مؤلفههای رشدی گیاه شد .به نظر مزیرسزد در مطالعزه
حاضر شوری سبب کاهش پتانسیل اسم ی در محلزول خزا شزده و
دسترسی گیاه به آب را کاهش میدهد و به علت پیامزدهای ناشزی از
تنش آب مانند کاهش سطح بر( و کاهش محتوای آب نسبی (هدول
 )4و در نتیجه سبب کاهش فتوسنت و کاهش هذب دیاکسید کزربن
شده و مقدار مواد فتوسنت ی نیز بزه طزور معنزیداری کزاهش یافتزه
( )Saadatmand et al., 2007و در نتیجه شاخصهزای رشزدی نیز
مانند ارتفاع ،سطح بر( و وزن خشک گیاه کاهش یافت.

عملکرد و اجزای عملکرد

اف ایش شوری سبب کاهش رطر گزل آذیزن شزد ،بزهطزوریکزه
اف ایش شوری از شاهد تا شوری  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش
 2/37سانتیمتر در رطر گلآذین گیاه شد (هزدول  .)4بزا ایزن وهزود
گیاهان تحت تیمار  3 ،0و  6دسیزیمنس بر متر و همچنزین گیاهزان

برآورد برخي ویژگيهاي رشدي و مرتبط با شوري و تعيين حد آستانه تحمل به تنش شوري در گياه خارمریم…

تیمار شده با شوری  9و  12دسیزیمنس بر متر اختالف معنیداری بر
رطر گلآذین گیاه نداشتند (هدول .)4
با اف ایش شوری وزن گلآذین به طور معنیداری کزاهش یافزت،
به طوری که باالترین وزن گلآذین مربوه بزه گیاهزان تحزت تیمزار
شززاهد بودنززد و کمتززرین آن در گیاهززان تیمززار شززده بززا شززوری 12
دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4افز ایش شزوری از تیمزار
شاهد تا  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش  56درصزد ( 0/76گزرم
در بوته) وزن گلآذین شد (هدول .)4
اف ایش شوری از تیمار شاهد تا شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
سبب کاهش  33درصدی در تعداد گلآذین در بوتزه شزد (هزدول .)4
همچنین اف ایش شوری از شاهد تا شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
سبب کاهش  9/97عدد بذر در گزلآذیزن گیزاه شزد ،بزه طزوریکزه
باالترین تعداد بذر در گلآذیزن در تیمزار شزاهد و پزایینتزرین آن در
شوری  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4کزاهش تعزداد
بذر در گلآذین تا شوری  6دسی زیمنس بر متر تزأثیر معنزیداری بزر
این صفت نداشت همچنزین گیاهزان تیمزار شزده بزا شزوری  9و 12
دسیزیمنس بر متر اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (هدول .)4
نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شزوری سزبب
کاهش وزن دانه در گلآذین گیاه شد ،به طوریکه گیاهان تحت تیمار
شاهد نسبت به گیاهان تیمار شده با شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
 0/27گرم دانه در گلآذین بیشتری داشزتند (هزدول  .)4وزن دانزه در
گلآذین گیاهان تحت تیمار  3 ،0/44و  6دسیزیمنس بر متر اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند ،همچنین شوری  9و  12دسزیزیمزنس
بر متر تأثیری معنیداری بر وزن دانه در گلآذین نداشتند (هدول .)4
اف ایش شوری از  0/44دسیزیمنس بر متر تا  12دسیزیمنس بر
متر سبب کاهش  36درصد در وزن ه ار دانه شد (هزدول  .)4مقزادیر
وزن ه ار دانه در سطوح شاهد 6 ،3 ،و  9دسیزیمنس بر متر معنیدار
نبود (هدول  .)4عملکرد دانه گیاه نی مانند سایر صفات مزورد مطالعزه
با اف ایش شوری کاهش یافت ،به طوریکه باالترین عملکرد دانزه در
تیمار شاهد و کمترین آن با کاهش  79درصد نسبت به تیمار شاهد در
شوری  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4گیاهان تحزت
تیمار شوری  6و  9دسیزیمنس بر متر اخزتالف معنزیداری از لحزاظ
عملکرد دانه با یکدیگر نداشتند (هدول .)4
عملکرد بیولوژیک که شامل تمامی اه ای هوایی گیاه اعم از وزن
خشک بر( ،ساره و گلآذین گیاه بود به طور معنیداری تحت تزأثیر
شوری ررار گرفت و با اف ایش شوری کزاهش یافزت (هزدول  .)4بزه
طوری که بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک با اختالف  46درصد
به ترتیب در تیمار شاهد و  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول
 .)4شاخص برداشت گیاه نی با اف ایش شوری کاهش یافت و گیاهان
تحت تیمار شوری  12دسیزیمنس بر متر بزا کزاهش  11/21درصزد
نسبت به تیمار شاهد پایینترین شاخص برداشت را داشت (هدول .)4
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مطاب با پژوهش حاضر روامی و همکاران ( )1390با مطالعه تأثیر
سطوح تنش شوری شاهد 12 ،9 ،6 ،3 ،و  15دسیزیمنس بر متزر بزر
اه ای عملکرد خارمریم گ ار کردند که با اف ایش شوری تا سزطوح
 15دسیزیمنس بر متر صفات رشدی نظیر تعداد گزلآذیزن در بوتزه،
رطر گلآذین و عملکرد بذر و اه ای عملکرد کاهش یافت و علزت آن
را ضمن اف ایش نسبت تعر به هزذب آب در مرحلزه تشزکیل دانزه،
کاهش می ان مواد فتوسنت ی رابل انتقزال بزه دانزه ،کزاهش کزارایی
فتوستن ی و اندازه دانه به عنوان مخ ن فی یولزوژیکی و کزاهش وزن
ه ار دانه بیان کردند.
به نظر می رسد در مطالعه حاضر کاهش عملکرد و اه ای عملکرد
به سبب تجمع و اف ایش نمک در بر(ها نسبت داد که سزبب پیزری
زودرس ،کم شدن ذخیره فتوسنت ی و ری بر(هزا شزده و بزالطبع
بر(ها ه ت حفظ بقای خود ،آب مورد نیاز خود را از ساره و دمبزر(
می گیرند و در نتیجه شوری باعث کاهش شکلگیری و رشد گلآذین
شده و می ان دانه بندی و تعداد دانه گیاه را تحت تأثیر رزرار مزیدهزد
(.)Arshi et al., 2002
ویژگيهای فیزیولوژیکي (محتوای نسبي آب و نشت یوني)

شوری سبب کاهش محتوای نسبی آب گیاه شزد ،بزه طزوریکزه
باالترین محتوای نسبی مربوه به تیمزار شزاهد و پزایینتزرین آن بزا
کاهش  9/86درصد در تیمار  12دسیزیمزنس بزر متزر مشزاهده شزد
(هدول  .)4همچنین می ان نشت یونی با اف ایش شوری اف ایش یافت
و گیاهان تحت تیمار شوری  12دسیزیمنس بزر متزر  38/53درصزد
نشت یونی بیشتری نسبت به شاهد برخوردار بودند (هدول .)4
مشابه با نتایج پزژوهش حاضزر ،حسزینی و همکزاران ( )1395بزا
مطالعه تیییرات فیتوشیمیایی و صفات مرفوفی یولزوژکی گیزاه دارویزی
آویشن باغی تحت سطوح تنش شوری  100 ،50 ،0و  150میلیموالر
گ ار کردند که شوری تأثیر معنیداری بر نشت الکترولیتزی غشزا و
محتوای آب نسبی بر( داشت و اف ایش سطوح تنش سزبب افز ایش
نشت یونی و کاهش محتوای آب نسبی بر( شد.
نشت یونی از همله ویژگی های فی یولوژیکی است که تحت تأثیر
تنشهای محیطی ررار می گیزرد و انزدازهگیزری مقزدار نشزت یزونی
شاخص خوبی ه ت برآورد می ان آسیب اکسیداتیو وارد شده به غشزا
میباشد ( .)Dkhil and Denden, 2012به نظر میرسزد در مطالعزه
حاضر اف ایش نشت یونی عاملی از آسیب غشزاها و کزاهش پایزداری
غشاها میباشد که به سبب تنش اکسیداتیو ناشی از شوری باشد.
عناصر پتاسیم و سدیم

نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شوری از تیمار
شاهد تا شوری  3دسیزیمنس بر متر سبب اف ایش معنیداری پتاسیم
موهود در اندام هزوایی گیزاه (سزاره و بزر() شزد ،همچنزین تفزاوت
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خوبی برای برآورد مقاومت به شوری باشد (هراتی و همکاران.)1395 ،
در مطالعه حاضر کاهش رشد گیاه با اف ایش شوری میتواند به سزبب
تجمع یونهای سدیم و کزاهش هزذب پتاسزیم و در نتیجزه افز ایش
پتانسیل اسم ی محیط کشت و لذا عدم توانایی گیاه در هزذب آب در
این شرایط باشد (.)Jamil et al., 2006

معنززیداری در مقززدار پتاسززیم گیاهززان تحززت تیمززار  9 ،6و 12
دسیزیمنس بر متر مشاهده نشد (هدول  .)4مقزدار سزدیم موهزود در
اندام هوایی با اف ایش شوری به طوری معنیداری اف ایش یافزت ،بزه
طوری که گیاهان تیمار شده با شوری  12دسزیزیمزنس بزر متزر بزا
اف ایش  8/97درصد نسبت به گیاهان شاهد از باالترین مقزدار عنصزر
سدیم برخوردار بودند (هدول  .)4نتایج مقایسه میزانگین حزاکی از آن
بود که اف ایش شوری تأثیر معنیداری بر کزاهش نسزبت پتاسزیم بزه
سززدیم داشززت ،بززه طززوری کززه گیاهززان تحززت تیمززار شززوری 12
دسیزیمنس بر متر بزا کزاهش  69درصزدی نسزبت بزه تیمزار 0/44
دسیزیمنس بر متر پایین تزرین نسزبت پتاسزیم بزه سزدیم را داشزت
(هدول .)4
مطاب با پژوهش حاضر کاهش درصد پتاسزیم و افز ایش میز ان
سدیم با اف ایش تنش شوری در سایر مطالعات مانند تأثیر شزوری بزر
گیاه دارویی آویشزن نیز گز ار شزده اسزت (حسزینی و همکزاران،
 .)1395کاهش رشد و عملکرد وابسته به غلظت نمک مزیباشزد ،هزر
اندازه غلظت نمک بیشتر باشد ،کاهش رشزد بیشزتر اسزت و سزرعت
توسعه بر( تحت تأثیر مقدار سدیم ررار میگیرد و میتوانزد شزاخص

آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد ماده خشکک انکدام
هوایي

حد آستانه شوری گیاه بر اساس شوری آب آبیزاری و بزرای مزاده
خشک اندام هوایی معادل  2/04دسیزیمنس بر متزر بزه دسزت آمزد
(شکل  .)1همچنین شیب کاهش عملکرد به ازای هزر واحزد افز ایش
شوری بر حسب دسی زیمنس بر متر برابر با  3/97درصد بزود (شزکل
 .)1بر اساس نتایج به دست آمده می ان شوری آب آبیاری کزه سزبب
کاهش عملکرد  50درصدی و عملکرد صفر شد بزه ترتیزب برابزر بزا
 15/30و  27/20دسیزیمنس بر متر به دست آمزد (شزکل  .)1مقزدار
شاخص تحمل به شوری ( )ST-indexکزه از رابطزه  2بزرآورد شزد
معادل  15/88دسیزیمنس بر متر بود.
120
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هدایت الکتریکي آب آبیاری (دسي زیمنس بر متر)
شکل  -1واکنش عملکرد نسبي اندام هوایي خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل ماس-هافمن

حد آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد بذر

حد آستانه تحمل به شوری (بر اساس شوری آب آبیاری) و شزیب
خط خارمریم بر اساس عملکرد بزذر گیزاه بزه ترتیزب برابزر بزا 0/19
دسیزیمنس بر متر و  6/57درصد برآورد شد (شکل  .)2مقدار شزوری

که سبب کاهش عملکرد به می ان  50درصزد و  100درصزد شزد بزه
ترتیب برابر  7/21و  15/40دسیزیمنس بر متر به دست آمزد (شزکل
 .)2می ان شزاخص تحمزل بزه شزوری ( )ST-indexبرابزر بزا 7/84
دسیزیمنس بر متر حاصل شد (رابطه .)2
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هدایت الکتریکي آب آبیاری (دسي زیمنس بر متر)
شکل  -2واکنش عملکرد نسبي بذر خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل ماس-هافمن

محاسبه آستانه تحمل به تنش شوری طب مدل ماس و هزافمن
در خصوص گیاهان دارویی به طور مشزخص گز ار نشزده اسزت و
بسیاری از مطالعات مربوه به گیاهان زراعی از همله گندم ،هو ،کل ا و
پنبه (آنارلی و طباطبایی )1398 ،و باغی از هملزه انزار (مزومن پزور و
همکاران )1399 ،انجام شده است .در خصوص گیاهان دارویی عمزده
مطالعات بر تعیین می ان مقاومت گیاه به شوری در مرحله هوانزهزنزی
می باشد ،از همله رادری فزر و همکزاران ( )1390بزا مطالعزه سزطوح
شوری صفر 16/67 ،11/11 ،5/56 ،و  22/22دسیزیمنس بر متزر در
مرحله هوانه زنی ه ت تعیین آستانه تحمل به شزوری در شزش گیزاه
دارویی سیاه دانه ،خارمریم ،رازیانه ،کتان ،آرتیشزو و گلرنز گز ار
کردند که آستانه تحمل به شوری برای درصد هوانزهزنزی در گیاهزان
آرتیشو ،خارمریم ،رازیانه و سیاهدانه به ترتیب  10/6 ،3/3 ،4/0و 16/5
دسیزیمنس بر متر بود و در ن ایت آنها گیاهزان گلرنز و کتزان را
ه و گیاه مقاوم به شوری ،رازیانه و سیاهدانه را ه و گیاهان نیمه مقاوم
به شوری و گیاهان آرتیشو و خارمریم را حساس به شوری طبقهبندی
نمودند ،هر چند که این تفکیک بر اساس می ان هوانهزنی گیاهان بود
و نمیتواند به عنوان شاخصی برای سایر مراحل گیاه در نظزر گرفزت.
همچنین در مطالعات هوادی و همکاران ( )1393با تزأثیر شزوری بزر
هوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چ زار گونزه گیزاه دارویزی سزیاهدانزه،
شاهدانه ،شنبلیله و کنگرفرنگی نشان دادند که در بین چ ار گونه مورد
بررسی ،شنبلیله و شاهدانه تحمل نسزبتاً مطلزوبی بزه سزطوح بزاالی
شوری در مرحله هوانهزنی دارند و سیاهدانه را ه و گیاهان حساس بزه
شوری در مرحله هوانهزنی گ ار کردند .بر اساس مطالعزات موهزود
به نظر می رسد تعیین حد آستانه تحمل به تزنش گیاهزان دارویزی در
مرحله هوانهزنی بوده است و نیاز است که حدآستانه تحمل به تنش در

مراحل نموی و عملکرد مورد بررسزی رزرار گیزرد ،باتوهزه بزه اینکزه
عملکرد ارتصادی گیاه خارمریم عملکزرد بزذر مزیباشزد ،در پزژوهش
حاضر با توهه حد آستانه بسیار پایین گیاه ( 0/19دسیزیمنس بر متزر)
و همچنززین کززاهش  50درصززد عملکززرد بززذر در شززوری 7/21
دسیزیمنس بر متر آب آبیاری ،به نظر میرسد گیاه خارمریم نمیتواند
ه و گیاهان مقاوم به شوری طبقهبندی گردد.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد کزه صزفات رشزدی و مزرتبط بزا عملکزرد گیزاه
خارمریم با اف ایش شوری به طزوری معنزیداری کزاهش یافتنزد ،بزه
طوری که این کاهش در صفاتی همچون ارتفاع ،سطح بر( ،عملکرد
دانه حتی تا شوری  3دسیزیمنس بر متر بزه طزور معنزیداری رابزل
مشاهده بود ،عالوه بر این شوری به طزور معنزیداری سزبب کزاهش
محتوای نسبی آب و کاهش می ان پتاسزیم و افز ایش نشزت یزونی و
درصد سدیم گیاه شد .همچنین با توهه به اینکه حدآستانه تحمزل بزه
شوری گیاه خارمریم برابر با  0/19دسیزیمنس بزر متزر (آب آبیزاری)
حاصل شد ،به نظر میرسد گیاه دارویی خارمریم نمزیتوانزد از هملزه
گیاهان مقاوم به شوری باشد ،هر چند که کاهش  50درصدی عملکرد
بذر در شوری  7/21دسیزیمنس بر متزر آب آبیزاری مزیتوانزد گیزاه
خارمریم را ه ت کاشت با آب آبیاری  7دسیزیمنس بر متر که بزرای
سایر محصوالت مناسب نباشزد ،ه زت فعالیزت تحقیقزاتی و بررسزی
واکنش گیاه در ه ت کاشت هایگ ین پیشن اد نمود.
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Abstract
To evaluate the salinity tolerance of Milk thistle, an investigation was conducted in a completely randomized
design with 3 replications in a pot in the greenhouse of the National Salinity Research Center. Experimental
treatment includes 5 levels 0.44 (control), 3, 6, 9 and 12 dS/m. The results showed that the application of salinity
levels significantly reduced all the studied traits. Regarding some growth and yield-related traits, increasing
salinity from control to salinity of 12 dS/m reduced plant height by 89%, grain yield by 79%, biological yield by
46%, and harvest index by 59%. Also, with increasing salinity level, relative water content decreased by 9.86%
and ion leakage increased by 38.53%. Potassium and sodium elements of plant shoots were also significantly
affected by salinity so that increasing salinity from control to 12 dS/m had a significant effect on reducing the
ratio of potassium to sodium and caused a 69% decrease in this ratio. The results showed that the salinity
tolerance threshold (seed yield) was 0.19 dS/m and a 50% reduction in yield was obtained at a salinity of 7.21
dS/m. In general, according to the results, it seems that Milk thistle does not have a high tolerance to salinity.
Keywords: Ion leakage, Potassium, Relative water content, Seed yield, Sodium
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