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 چکیده

 یمرکز  ملز  گلخانه در  یتکرار به صورت گلدان 3با  یتصادف کامالًبه صورت طرح  یشیآزماخارمریم  ییدارو اهیگ یتحمل به شور یابیبه منظور ارز
نتایج نشان داد که اعمال سطوح شوری به  بر متر بود. منسیز یدس 12 و 9، 6، 3/. )شاهد(، 44سطح  5شامل  شیآزما ماریانجام شد. ت یشور قاتیتحق

که در خصوص برخی صفات رشدی و مرتبط با عملکرد، اف ایش شوری از تیمزار   طوری داری سبب کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شد. به طوری معنی
درصزد در میز ان    59ملکرد بیولوژیک و درصد ع 46درصد عملکرد دانه،  79درصد ارتفاع بوته،  89زیمنس بر متر سبب کاهش  دسی 12شاهد تا شوری 

درصزد مواهزه    53/38درصد و نشت یونی گیاه با اف ایش  86/9شاخص برداشت گیاه شد. همچنین با اف ایش سطح شوری محتوای آب نسبی با کاهش 
 12کزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا       طزوری  داری تحت تأثیر شزوری رزرار گرفتنزد، بزه     شدند. عناصر پتاسیم و سدیم اندام هوایی گیاه نی  به طور معنی

درصدی نسبت پتاسیم به سدیم شد. نتایج نشان داد که  69داری بر کاهش نسبت پتاسیم به سدیم داشت و سبب کاهش  زیمنس بر متر تأثیر معنی دسی
دست آمد.  زیمنس بر متر به دسی 21/7درصد عملکرد در شوری  50زیمنس بر متر و کاهش  دسی 19/0)عملکرد بذر( برابر با  حد آستانه تحمل به تنش

 رسد گیاه خارمریم مقاومت باالیی به شوری ندارد. نظر می دست آمده به به طورکلی با توهه به نتایج به
  

 ، محتوای آب نسبی، نشت یونیپتاسیم، سدیم، عملکرد بذر های کلیدی: واژه

 

 3   2 1 مقدمه

با توهه به کاهش منابع آبی و همچنین کاهش کیفیت آب موهود 
شدن بسیاری از اراضی کشور نیاز است تزا نسزبت بزه توسزعه      و شور

(، الزمزه  1396کاشت گیاهان مقاوم به شوری اردام شزود )رحیمیزان،   
توسعه کاشت گیاهان مقاوم به شوری، تعیین آستانه و عملکرد گیاهان 

 باشد.  امیدبخش به شوری می
ی و علف ،یا دو ساله کی یاهی( گSilybum marianum) خارمریم

خانواده کاسنی )کمپوزیته( است. به طور عمده بذر این گیزاه حزاوی   از 
سزقلی و همکزاران،   )باشزد   مزارین مزی   مواد مؤثره دارویی بنزام سزیلی  

ایززن مززواد مززؤثره در درمززان مشززکالت کبززدی و برخززی     (. 1396
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 ایران ی د، کشاورزی،
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گیزرد )زنگزانی و همکزاران،     های دیگر مورد استفاده رزرار مزی   بیماری
آبزی پزایینی    هان دارویی هست کزه نیزاز  (. خارمریم از همله گیا1396

همکزاران،   و ی)نزورال  باشزد   دارد و از گیاهان مقاوم به تنش آبی مزی 
همچنین بسیاری از مطالعات حاکی از مقاومت این گیاه نسبت  (.1395

به شوری است اما مطالعات در خصوص تعیین آستانه تحمل به شوری 
باشزد. از   محزدود مزی   این گیاه و بررسی پاسخ آن با آب آبیزاری شزور  

( با مطالعه تأثیر تزنش شزوری   1389و همکاران )بیوکی  ی دانهمله ی
رزادر بودنزد تزا     اهیز گ نیبر گیاه دارویی خارمریم نشان دادند که بذور ا

و  یهوانزه ب ننزد. رزوام    یشزور  لیپتانسز نمک طعام موالر یلیم 300
سطوح مختلف تنش شزوری   تأثیر یگلدان ی( با بررس1390همکاران )

بزر متزر( بزر اهز ای      مزنس یز یدسز  15و  12، 9، 6، 3، 1) یاریآب آب
آلمزانی(   صزالحی  ا ررزم  و اهزواز  )خزودروی عملکرد دو ررم خارمریم 

سزبب  بزر متزر    مزنس یز یدس 6به  1از  یشور شینشان دادند که اف ا
 شیافز ا  ودرصزد   12حزدود   یعملکرد دانه شاخه اصزل   انیمکاهش 

عملکزرد دانزه    سزبب کزاهش  بر متزر   منسیز یدس 15به  1از  یشور
 شزد. درصزد   30حزدود   یدرصد و شزاخه فرعز   50حدود  یشاخه اصل

 -8و  -6، -4، 0( با مطالعه سطوح شوری 1395فرهادی و همکاران )
زنی بذر خارمریم نشان دادند که بذور گیاه تزا   بار )نمک طعام( بر هوانه
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بزار( یکنزواختی    -8طوح باالی شوری )کند، اما س بار را تحمل می -6
ها را به شدت تحت تأثیر رزرار   زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه هوانه
زنی با اف ایش شوری از تیمار شاهد  های هوانه دهد. کاهش ویژگی می
هزای خزارمریم    زیمنس بر متر )نمزک طعزام( بزر اکوتیز      دسی 12تا 

مطالعزات  (. همچنزین  Hammami et al., 2020گ ار  شده است )
هزای   موالر کلرید کلسزیم بزر ویژگزی    میلی 250و  15، 0تأثیر شوری 

زنزی گیزاه بزود     های هوانه زنی خارمریم حاکی از کاهش شاخص هوانه
(Masoumi Zavariyan, 2015     همچنزین مطالعزه تزأثیر سزطوح .)

های رشد خارمریم  دسی زیمنس بر متر بر ویژگی 12و  8، 4، 0شوری 
 ,.Safikhan et alع گیاه و بیزومس گیزاه بزود )   حاکی از کاهش ارتفا

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 

، لذا هدف از انجزام پزژوهش حاضزر    زنی اکتفا شده است مرحله هوانه
های  ضمن بررسی سطوح شوری حاصل از آب آبیاری بر برخی ویژگی

عملکرد و مرتبط با شوری گیاه دارویی خارمریم، تعیین آستانه تحمزل  
 به شوری این گیاه نی  بود.

 

 مواد و روش

خارمریم پزژوهش   ییدارو اهیگ یتحمل به شور یابیبه منظور ارز
انجزام شزد.    یشزور  قزات یتحق یدر مرک  مل یبه صورت گلدان حاضر

. انجزام گرفزت  تکزرار   3و بزا   یتصادف کامالًبه صورت طرح  شیآزما
/. )آب شز ر(،  44سطح  5در  یشور ماریشامل اعمال ت یشیآزما ماریت
 7 یهزا  در گلدان اهانیبر متر بود. کشت گ منسیز یدس 12 و 9، 6، 3
در  هزا  آنبزذر   هیپس از ت متر(  سانتی 20 رطر و 5/20 )ارتفاع یلوئیک

خزا    ختزه یهزا از آم  پر نمودن گلدان یبرا. شدانجام  1398آبان ماه 
( سزوم  کیماسه و کود ) بیترک یو به مقدار مساو( 1)هدول ( دوسوم)

 .استفاده شد
 

 شوری و بافت خاک مورد استفاده در آزمایش -1جدول 

 هدایت الکتریکي
(dS.m) 

 شن

 

 سیلت

 

 رس

 

(%) 

50/4 50/50 00/26 50/23 

 
شده از  هیشور ت  اریآب بس سازی رری   یاز طر یشور یمارهایت

 یمارهزا ی. ت(2)هزدول   شزد  هیز منطقه اطراف اردکان با آب شزرب ت  
مزاه(   8) اهیز فصزل رشزد گ   مامتا زمان ات گیاهبعد از سب  شدن  یشور

بزا   یاریز در هر نوبزت آب ه ت کنترل می ان شوری خا ، اعمال شد. 
زهکزش هزر گلزدان را      انیم یو خروه یحجم آب ورود یریگ اندازه
 تیهدا شهیها به ش فیدرصد رسانده شد و توسط ر 30به اندازه  تقریباً
گیاهان در تاریخ  شد. یریگ متر اندازه ECو بعد با دستگاه  یآور و همع

 زمان با رسیدگی بذرها، برداشت شدند.  هم 1399اردیب شت  13

 
خصوصیات شیمیایي آب آبیاری مورد استفاده در آزمایش -2 جدول  

 تیمار
 

هدایت 

 الکتریکي 
 (dS m-1) 

 اسیدیته
pH 

Ca2+ 

(meq l-1)
 

Mg2+ 

(meq l-1) 
CO3

𝟐-
 

(meq l-1) 
HCO3

-
 

(meq l-1) 
Na+   

(meq l-1) 
K+ 

(meq l-1) 
Cl- 

(meq l-1) 
SO4

𝟐-   
(meq l-1) 

نسبت 

جذب 

 سدیم
 

منبع آب شور رری  
 شده 

1

50
 

10 00/8  26/3  88/12  0 77/2  73/80  21/0  48/86  82/7  83/28  

 
و بزا اسزتفاده از    متر یمانند ارتفاع )برحسب سانت یکم یها یژگیو

(، وزن Windias 3خط کش(، سزطح بزر) )بزا اسزتفاده از دسزتگاه      
درهزه   70 یسزاعت در دمزا   48به مدت  ها )نمونه ییاندام هوا خشک
گراد درون آون ررار داده شزد و بعزد از آن وزن خشزک توسزط      یسانت
 .لعه ررار گرفتا( مورد مطشد یریگ اندازه 001/0با درت  دری  یترازو

آذین )با استفاده از کزولیس(،   صفات مرتبط با عملکرد از همله رطر گل
( وزن دانزه )بزا   001/0با درزت   تالیجید یط ترازوتوسآذین ) وزن گل

 ( تعیین شد. 001/0با درت  دری  یترازواستفاده از 
و  یچز ی( بزه رو  ر RWCآب بر) ) ینسب یمحتوا یریگ اندازه

نشت  نییتع ه ت(. Ritchi and Nguyen, 1990) انجام شد نگوین

را پس از شستشو با آب مقطر در  اهیگرم بافت گ میابتدا ن ءغشا یریپذ
اتزا    یشده در دما لیاستر لمیف های روطیآب مقطر در  لیتر میلی 10

 یکیالکتر تیدو ساعت، هدا انیبه مدت دو ساعت شناور کرده و در پا
 آونبزه   اه شد. سپس نمونه دهیاتا  سنج یمتر در دما ECآب توسط 

 قزه یدر 20به مدت  منتقل خواهد شد و گراد سانتیدرهه  100 یبا دما
 تیهزدا  مجدداًها،  شدن نمونه خنک از. پس گرفتررار  طیشرا نیدر ا
غشزا بزر    یریپزذ  نشزت  1 رابطهرا اندازه گرفته و از  ها نمونه یکیالکتر

 شد: یریگ حسب درصد اندازه
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 (.Silybum marianum L) خار مریمبر برخي صفات مورد مطالعه در گیاه  تنش شوری یرتأث واریانس نتایج تجزیه -3 جدول

 خطا  تیمارهای شوری  منابع تغییرات
 ضریب تغییرات 

 (10) (4) درجه آزادی 
 85/12 98/5 70/494** ارتفاع بوته

 97/17 19/234 07/14958** سطح بر)

 31/6 00/0 29/0** وزن خشک اندام هوایی

 ینآذ گلرطر 
**44/2 36/0 51/18 

 ینآذ گلوزن 
**25/0 02/0 79/15 

 ینآذ گلتعداد 
*14/0 03/0 21/15 

 42/20 70/12 49/73* ینآذ گلتعداد بذر در 

 ینآذ گلوزن دانه در 
**04/0 00/0 63/19 

 وزن ه ار دانه
**81/22 14/2 61/8 

 عملکرد دانه
**10/0 00/0 10/15 

 67/7 03/0 10/1** عملکرد بیولوژیک
 11/16 03/5 50/56** شاخص برداشت
 25/5 01/9 97/3051** محتوای نسبی آب

 20/13 23/80 67/4958** نشت یونی
 55/13 14/0 62/0** پتاسیم
 66/8 78/0 86/36** سدیم

 68/12 00/0 07/0** نسبت پتاسیم به سدیم

 داری معنیو عدم  01/0، 05/0 داری در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی

 
 یغشا سلول یرینشت پذ = (E1/E2× )100                   1 رابطه

E1آونآب ربل از  یکیالکتر تی: هدا 
E2آونآب بعد از  یکیالکتر تی: هدا 

ها  عصاره نمونه میو پتاس میعناصر سد یریگاندازه یبرا نیهمچن
 کیدریز کلر دیبزا اسز   بیو ترک توسط هضم به رو  سوزاندن خشک

 .(Chapman and Pratt, 1961; Waling et al., 1989اردام شد )

درصزد   50ه ت تعیین آستانه تحمل به تنش شزوری و کزاهش   
همچنزین ه زت تعیزین     هافمن اسزتفاده شزد.  -عملکرد از مدل موس

استفاده شد )آنزارلی،   2( از رابطه STIشاخص تحمل به تنش شوری )
1387:) 

STI:2 رابطه
1
= eC50+(S×eC50)                                     

  
eC50=  درصززد عملکززرد کززاهش  50میزز ان شززوری کززه در آن

 یابد. می
S= می ان شیب معادله 

و تعیزین اعزداد مربزوه بزه حزد آسزتانه و        ها داده انسیوار هیتج 
 Ver. 9.2 SAS یاف ار آمار با استفاده از نرمضریب تحمل به شوری 

در  LSDبا اسزتفاده از آزمزون    نیانگیم سهیمقا، همچنین شد محاسبه

                                                           
1- Salinity Tolerance index 

 درصد صورت گرفت. 5سطح احتمال 
 

 نتایج و بحث

نتایج نشان داد که اعمزال سزطوح مختلزف شزوری سزبب تزأثیر       
 (.3دار بر تمامی صفات مورد مطالعه شد )هدول  معنی
 

 ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایي
آن بزود کزه بزاالترین ارتفزاع در      میانگین حزاکی از نتایج مقایسه 

گیاهان تحت تیمار آب ش ر مشاهده شزد و افز ایش شزوری از تیمزار     
درصزد در   89زیمنس بر متر سزبب کزاهش    دسی 12شاهد به شوری 

خان و همکاران با مطالعه تأثیر سطوح  (. صفی4ارتفاع گیاه شد )هدول 
های رشد خارمریم  ویژگی زیمنس بر متر بر دسی 12و  8، 4، 0شوری 

زیمنس بزر   دسی 12به  0نشان داد که ارتفاع گیاه با اف ایش شوری از 
(. در Safikhan et al., 2018درصزد کزاهش یافزت )    38متر حزدود  

تواند بزه   پژوهش حاضر کاهش ارتفاع گیاه با اف ایش تنش شوری می
( و Bybordi and Tabatabaei, 2009سزبب کزاهش هزذب آب )   

به سبب نقش هذب عناصر مرتبط با شوری مانند سزدیم در  همچنین 
 (.  4کاهش هذب آب نسبت داد )هدول 
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 (.Silybum marianum L) خارمریممقایسه میانگین صفات رشدی، عملکرد و فیزیولوژیکي مورد مطالعه در گیاه  -4 جدول

 صفات مورد آزمایش
 )دسي زیمنس بر متر(تیمارهای شوری 

44./ 3 6 9 12 
 a25/37* b30/24 c91/18 d88/10 e75/3 متر( ارتفاع بوته )سانتی

 ** a14/186 b34/116 c48/72 c25/48 مترمربع در بوته( سطح بر) )سانتی

 a88/1 a84/1 b52/1 b38/1 c14/1 وزن خشک اندام هوایی )گرم در بوته(

 a28/4 ab68/3 ab58/3 bc91/2 c91/1 متر( ین )سانتیآذ گلرطر 

 a35/1 ab18/1 bc95/0 cd83/0 d59/0 ین )گرم در بوته(آذ گلوزن 

 a50/1 ab33/1 c00/1 bc16/1 c00/1 ین در بوتهآذ گلتعداد 

 a22/21 a72/20 a16/21 b88/12 b25/11 ینآذ گلتعداد بذر در 

 a40/0 a37/0 a38/0 b22/0 b13/0 ین )گرم(آذ گلوزن دانه در 

 a23/19 a81/17 a42/18 a21/17 b23/12 وزن ه ار دانه )گرم(

 a61/0 b47/0 b38/0 c26/0 d13/0 عملکرد دانه )گرم در بوته(

 a23/3 a02/3 b48/2 b22/2 c73/1 عملکرد بیولوژیک )گرم در بوته(

 a90/18 a69/15 a72/15 b59/11 b69/7 شاخص برداشت )درصد(

 ** a71/74 a21/73 a51/70 b85/64 محتوای نسبی آب )درصد(

 ** b93/57 a00/90 a37/92 a46/96 نشت یونی )درصد(

 b80/2 a52/3 ab83/2 b41/2 b41/2 پتاسیم )درصد(

 c01/5 b40/9 b94/9 a89/12 a98/13 سدیم )درصد(

 a55/0 b37/0 c28/0 d18/0 d17/0 نسبت پتاسیم به سدیم

دسی زیمنس بر متر گیاه فارد سطح سب   12به اینکه در زمان برداشت در شوری  با توهه**  .است% 5 سطح در آماری اختالف وهود دهنده نشان ستون هر در مختلف * حروف
 بود لذا مقادیر این صفات در این شوری فارد داده بود.

 
داری در سطح بر) گیزاه شزد،    اف ایش شوری سبب کاهش معنی

زیمزنس   دسزی  9که اف ایش شوری از تیمار شاهد تا شوری  به طوری
(. 4درصدی در سطح بر) گیاه شزد )هزدول    74بر متر سبب کاهش 
 23/24زیمزنس بزر متزر بزا اخزتالف       دسی 9و  6گیاهان تحت تیمار 

داری  متر مربع سطح بر) در بوته از لحاظ آماری تفزاوت معنزی   سانتی
هزای   ی از نخستین پاسزخ (. کم شدن سطح بر) یک4نداشتند )هدول 

رسزد   نظزر مزی   باشد و به مورفولوژیک گیاه در مقابل تنش شوری می
دارد )مردانزی و   هزای خزود نگزه مزی     گیاه با این رو  آب را در بافت

(. سایر مطالعات بر خار مزریم نیز  حزاکی از کزاهش     1389همکاران، 
 Said-Alahl andدار سطح بر) با اف ایش تنش شزوری بزود )   معنی

Omer, 2011.) 

دار وزن خشزک انزدام    همچنین تنش شوری سبب کزاهش معنزی  
هوایی گیاه )بر) و ساره( شد، و باالترین وزن خشزک انزدام هزوایی    

زیمزنس بزر    دسزی  3مربوه به گیاهان تیمار شده با آب ش ر و شوری 
زیمنس بر متزر   دسی 44/0(. اف ایش شوری از تیمار 4متر بود )هدول 

درصزد در وزن   39بزر متزر سزبب کزاهش      زیمنس دسی 12تا شوری 
(. مطالعزات صزفی خزان و    4خشک انزدام هزوایی گیزاه شزد )هزدول      

 12همکاران بر خارمریم نشان داد کزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا      
درصد شد  68زیمنس بر متر سبب کاهش بیومس گیاه به می ان  دسی

(Safikhan et al., 2018کاهش بیومس گیاه تحت تأثیر شوری در .) 
بسیاری از مطالعات گ ار  شده است، از هملزه حسزینی و همکزاران    

( با مطالعزه تیییزرات صزفات مرفوفی یولزوژیکی گیزاه دارویزی       1395)
آویشن باغی تحت تنش شوری گ ار  کردنزد کزه افز ایش شزوری     

رسزد در مطالعزه    های رشدی گیاه شد. به نظر مزی  سبب کاهش مؤلفه
در محلزول خزا  شزده و     حاضر شوری سبب کاهش پتانسیل اسم ی

دهد و به علت پیامزدهای ناشزی از    دسترسی گیاه به آب را کاهش می
تنش آب مانند کاهش سطح بر) و کاهش محتوای آب نسبی )هدول 

اکسید کزربن   ( و در نتیجه سبب کاهش فتوسنت  و کاهش هذب دی4
داری کزاهش یافتزه    شده و مقدار مواد فتوسنت ی نیز  بزه طزور معنزی    

(Saadatmand et al., 2007و در نتیجه شاخص )      هزای رشزدی نیز
 مانند ارتفاع، سطح بر) و وزن خشک گیاه کاهش یافت. 

 
 

 عملکرد و اجزای عملکرد
کزه   طزوری  آذیزن شزد، بزه    اف ایش شوری سبب کاهش رطر گزل 

زیمنس بر متر سبب کاهش  دسی 12اف ایش شوری از شاهد تا شوری 
(. بزا ایزن وهزود    4اه شد )هزدول  آذین گی متر در رطر گل سانتی 37/2

زیمنس بر متر و همچنزین گیاهزان    دسی 6و  3، 0گیاهان تحت تیمار 
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داری بر  زیمنس بر متر اختالف معنی دسی 12و  9تیمار شده با شوری 
 (. 4آذین گیاه نداشتند )هدول  رطر گل

داری کزاهش یافزت،    آذین به طور معنی با اف ایش شوری وزن گل
آذین مربوه بزه گیاهزان تحزت تیمزار      رین وزن گلبه طوری که باالت

 12شززاهد بودنززد و کمتززرین آن در گیاهززان تیمززار شززده بززا شززوری  
(. افز ایش شزوری از تیمزار    4زیمنس بر متر مشاهده شد )هدول  دسی

گزرم   76/0درصزد )  56زیمنس بر متر سبب کاهش  دسی 12شاهد تا 
 (. 4آذین شد )هدول  در بوته( وزن گل

زیمزنس بزر متزر     دسی 12از تیمار شاهد تا شوری اف ایش شوری 
(. 4آذین در بوتزه شزد )هزدول     درصدی در تعداد گل 33سبب کاهش 

زیمزنس بزر متزر     دسی 12همچنین اف ایش شوری از شاهد تا شوری 
کزه   آذیزن گیزاه شزد، بزه طزوری      عدد بذر در گزل  97/9سبب کاهش 

تزرین آن در   نآذیزن در تیمزار شزاهد و پزایی     باالترین تعداد بذر در گل
(. کزاهش تعزداد   4زیمنس بر متر مشاهده شد )هدول  دسی 12شوری 

داری بزر   دسی زیمنس بر متر تزأثیر معنزی   6آذین تا شوری  بذر در گل
 12و  9این صفت نداشت همچنزین گیاهزان تیمزار شزده بزا شزوری       

 (. 4داری با یکدیگر نداشتند )هدول  زیمنس بر متر اختالف معنی دسی
سه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شزوری سزبب   نتایج مقای

که گیاهان تحت تیمار  آذین گیاه شد، به طوری کاهش وزن دانه در گل
زیمزنس بزر متزر     دسی 12تیمار شده با شوری شاهد نسبت به گیاهان 

(. وزن دانزه در  4آذین بیشتری داشزتند )هزدول    گرم دانه در گل 27/0
زیمنس بر متر اختالف  دسی 6و  3 ،44/0آذین گیاهان تحت تیمار  گل

زیمزنس   دسزی  12و  9داری با یکدیگر نداشتند، همچنین شوری  معنی
 (.4آذین نداشتند )هدول  داری بر وزن دانه در گل بر متر تأثیری معنی

زیمنس بر  دسی 12زیمنس بر متر تا  دسی 44/0اف ایش شوری از 
(. مقزادیر  4 درصد در وزن ه ار دانه شد )هزدول  36متر سبب کاهش 

دار  زیمنس بر متر معنی دسی 9و  6، 3وزن ه ار دانه در سطوح شاهد، 
(. عملکرد دانه گیاه نی  مانند سایر صفات مزورد مطالعزه   4نبود )هدول 

که باالترین عملکرد دانزه در   با اف ایش شوری کاهش یافت، به طوری
د در درصد نسبت به تیمار شاه 79تیمار شاهد و کمترین آن با کاهش 

(. گیاهان تحزت  4زیمنس بر متر مشاهده شد )هدول  دسی 12شوری 
داری از لحزاظ   زیمنس بر متر اخزتالف معنزی   دسی 9و  6تیمار شوری 

 (. 4عملکرد دانه با یکدیگر نداشتند )هدول 
عملکرد بیولوژیک که شامل تمامی اه ای هوایی گیاه اعم از وزن 

داری تحت تزأثیر   ور معنیآذین گیاه بود به ط خشک بر)، ساره و گل
(. بزه  4شوری ررار گرفت و با اف ایش شوری کزاهش یافزت )هزدول    
درصد  46طوری که بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک با اختالف 

زیمنس بر متر مشاهده شد )هدول  دسی 12به ترتیب در تیمار شاهد و 
 (. شاخص برداشت گیاه نی  با اف ایش شوری کاهش یافت و گیاهان4

درصزد   21/11زیمنس بر متر بزا کزاهش    دسی 12تحت تیمار شوری 
 (.4ترین شاخص برداشت را داشت )هدول  نسبت به تیمار شاهد پایین

( با مطالعه تأثیر 1390مطاب  با پژوهش حاضر روامی و همکاران )
زیمنس بر متزر بزر    دسی 15و  12، 9، 6، 3سطوح تنش شوری شاهد، 
  کردند که با اف ایش شوری تا سزطوح  اه ای عملکرد خارمریم گ ار

آذیزن در بوتزه،    زیمنس بر متر صفات رشدی نظیر تعداد گزل  دسی 15
 آذین و عملکرد بذر و اه ای عملکرد کاهش یافت و علزت آن  رطر گل

را ضمن اف ایش نسبت تعر  به هزذب آب در مرحلزه تشزکیل دانزه،     
کزارایی   کاهش می ان مواد فتوسنت ی رابل انتقزال بزه دانزه، کزاهش    

فتوستن ی و اندازه دانه به عنوان مخ ن فی یولزوژیکی و کزاهش وزن   
 ه ار دانه بیان کردند. 

رسد در مطالعه حاضر کاهش عملکرد و اه ای عملکرد  به نظر می
ها نسبت داد که سزبب پیزری    به سبب تجمع و اف ایش نمک در بر)

بع هزا شزده و بزالط    زودرس، کم شدن ذخیره فتوسنت ی و ری   بر)
ها ه ت حفظ بقای خود، آب مورد نیاز خود را از ساره و دمبزر)   بر)
آذین  گیری و رشد گل گیرند و در نتیجه شوری باعث کاهش شکل می

دهزد   بندی و تعداد دانه گیاه را تحت تأثیر رزرار مزی   شده و می ان دانه
(Arshi et al., 2002 .) 

 

 وني(های فیزیولوژیکي )محتوای نسبي آب و نشت ی ویژگي
کزه   شوری سبب کاهش محتوای نسبی آب گیاه شزد، بزه طزوری   

تزرین آن بزا    باالترین محتوای نسبی مربوه به تیمزار شزاهد و پزایین   
زیمزنس بزر متزر مشزاهده شزد       دسی 12درصد در تیمار  86/9کاهش 
(. همچنین می ان نشت یونی با اف ایش شوری اف ایش یافت 4)هدول 

درصزد   53/38زیمنس بزر متزر    یدس 12و گیاهان تحت تیمار شوری 
 (.4نشت یونی بیشتری نسبت به شاهد برخوردار بودند )هدول 
( بزا  1395مشابه با نتایج پزژوهش حاضزر، حسزینی و همکزاران )    

مطالعه تیییرات فیتوشیمیایی و صفات مرفوفی یولزوژکی گیزاه دارویزی    
موالر  میلی 150و  100، 50، 0آویشن باغی تحت سطوح تنش شوری 

داری بر نشت الکترولیتزی غشزا و    کردند که شوری تأثیر معنی گ ار 
محتوای آب نسبی بر) داشت و اف ایش سطوح تنش سزبب افز ایش   

 نشت یونی و کاهش محتوای آب نسبی بر) شد. 
های فی یولوژیکی است که تحت تأثیر  نشت یونی از همله ویژگی

ونی گیزری مقزدار نشزت یز     گیزرد و انزدازه   های محیطی ررار می تنش
شاخص خوبی ه ت برآورد می ان آسیب اکسیداتیو وارد شده به غشزا  

رسزد در مطالعزه    نظر می (. بهDkhil and Denden, 2012باشد ) می
حاضر اف ایش نشت یونی عاملی از آسیب غشزاها و کزاهش پایزداری    

 باشد که به سبب تنش اکسیداتیو ناشی از شوری باشد. غشاها می
 

 عناصر پتاسیم و سدیم
ایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شوری از تیمار نت

داری پتاسیم  زیمنس بر متر سبب اف ایش معنی دسی 3شاهد تا شوری 
موهود در اندام هزوایی گیزاه )سزاره و بزر)( شزد، همچنزین تفزاوت        
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 12و  9، 6داری در مقززدار پتاسززیم گیاهززان تحززت تیمززار      معنززی
(. مقزدار سزدیم موهزود در    4هدول زیمنس بر متر مشاهده نشد ) دسی

داری اف ایش یافزت، بزه    اندام هوایی با اف ایش شوری به طوری معنی
زیمزنس بزر متزر بزا      دسزی  12طوری که گیاهان تیمار شده با شوری 

درصد نسبت به گیاهان شاهد از باالترین مقزدار عنصزر    97/8اف ایش 
حزاکی از آن   (. نتایج مقایسه میزانگین 4سدیم برخوردار بودند )هدول 

داری بر کزاهش نسزبت پتاسزیم بزه      بود که اف ایش شوری تأثیر معنی
 12سززدیم داشززت، بززه طززوری کززه گیاهززان تحززت تیمززار شززوری   

 44/0درصزدی نسزبت بزه تیمزار      69زیمنس بر متر بزا کزاهش    دسی
تزرین نسزبت پتاسزیم بزه سزدیم را داشزت        زیمنس بر متر پایین دسی

 (. 4)هدول 
کاهش درصد پتاسزیم و افز ایش میز ان     مطاب  با پژوهش حاضر

سدیم با اف ایش تنش شوری در سایر مطالعات مانند تأثیر شزوری بزر   
گیاه دارویی آویشزن نیز  گز ار  شزده اسزت )حسزینی و همکزاران،        

باشزد، هزر    (. کاهش رشد و عملکرد وابسته به غلظت نمک مزی 1395
 اندازه غلظت نمک بیشتر باشد، کاهش رشزد بیشزتر اسزت و سزرعت    

توانزد شزاخص    گیرد و می توسعه بر) تحت تأثیر مقدار سدیم ررار می

(. 1395خوبی برای برآورد مقاومت به شوری باشد )هراتی و همکاران، 
تواند به سزبب   در مطالعه حاضر کاهش رشد گیاه با اف ایش شوری می

های سدیم و کزاهش هزذب پتاسزیم و در نتیجزه افز ایش       تجمع یون
کشت و لذا عدم توانایی گیاه در هزذب آب در  پتانسیل اسم ی محیط 

 (. Jamil et al., 2006این شرایط باشد )
 

آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد ماده خشکک انکدام   

 هوایي
حد آستانه شوری گیاه بر اساس شوری آب آبیزاری و بزرای مزاده    

دسزت آمزد    زیمنس بر متزر بزه   دسی 04/2خشک اندام هوایی معادل 
همچنین شیب کاهش عملکرد به ازای هزر واحزد افز ایش    (. 1)شکل 

درصد بزود )شزکل    97/3شوری بر حسب دسی زیمنس بر متر برابر با 
دست آمده می ان شوری آب آبیاری کزه سزبب    (. بر اساس نتایج به1

درصدی و عملکرد صفر شد بزه ترتیزب برابزر بزا      50کاهش عملکرد 
(. مقزدار  1د )شزکل  دست آمز  زیمنس بر متر به دسی 20/27و  30/15

 بزرآورد شزد   2کزه از رابطزه    (ST-indexشاخص تحمل به شوری )

 زیمنس بر متر بود.  دسی 88/15معادل 

 

 
 هافمن-عملکرد نسبي اندام هوایي خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل ماس شواکن -1شکل 

 

 آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد بذر حد
حد آستانه تحمل به شوری )بر اساس شوری آب آبیاری( و شزیب  

 19/0خط خارمریم بر اساس عملکرد بزذر گیزاه بزه ترتیزب برابزر بزا       
(. مقدار شزوری  2درصد برآورد شد )شکل  57/6زیمنس بر متر و  دسی

د شزد بزه   درصز  100درصزد و   50که سبب کاهش عملکرد به می ان 
دست آمزد )شزکل    زیمنس بر متر به دسی 40/15و  21/7ترتیب برابر 

 84/7( برابزر بزا   ST-index(. می ان شزاخص تحمزل بزه شزوری )    2
  (. 2زیمنس بر متر حاصل شد )رابطه  دسی
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 (دسي زیمنس بر متر)هدایت الکتریکي آب آبیاری 

Yr = 100-3.9742(eciw-2.0452) 

R² = 0.9793 
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 هافمن-ماسواکنش عملکرد نسبي بذر خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل  -2شکل 

 

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 

نزار )مزومن پزور و    ( و باغی از هملزه ا 1398پنبه )آنارلی و طباطبایی، 
( انجام شده است. در خصوص گیاهان دارویی عمزده  1399همکاران، 

زنزی   مطالعات بر تعیین می ان مقاومت گیاه به شوری در مرحله هوانزه 
( بزا مطالعزه سزطوح    1390باشد، از همله رادری فزر و همکزاران )   می

زیمنس بر متزر در   دسی 22/22و  67/16، 11/11، 56/5شوری صفر، 
زنی ه ت تعیین آستانه تحمل به شزوری در شزش گیزاه     هوانهمرحله 

دانه، خارمریم، رازیانه، کتان، آرتیشزو و گلرنز   گز ار      دارویی سیاه
زنزی در گیاهزان    کردند که آستانه تحمل به شوری برای درصد هوانزه 

 5/16و  6/10، 3/3، 0/4دانه به ترتیب  آرتیشو، خارمریم، رازیانه و سیاه
ها گیاهزان گلرنز  و کتزان را     تر بود و در ن ایت آنزیمنس بر م دسی

دانه را ه و گیاهان نیمه مقاوم  ه و گیاه مقاوم به شوری، رازیانه و سیاه
بندی  به شوری و گیاهان آرتیشو و خارمریم را حساس به شوری طبقه

زنی گیاهان بود  نمودند، هر چند که این تفکیک بر اساس می ان هوانه
وان شاخصی برای سایر مراحل گیاه در نظزر گرفزت.   تواند به عن و نمی

( با تزأثیر شزوری بزر    1393همچنین در مطالعات هوادی و همکاران )
دانزه،   زنی و رشد اولیه گیاهچه چ زار گونزه گیزاه دارویزی سزیاه      هوانه

شاهدانه، شنبلیله و کنگرفرنگی نشان دادند که در بین چ ار گونه مورد 
مل نسزبتاً مطلزوبی بزه سزطوح بزاالی      بررسی، شنبلیله و شاهدانه تح

دانه را ه و گیاهان حساس بزه   زنی دارند و سیاه شوری در مرحله هوانه
زنی گ ار  کردند. بر اساس مطالعزات موهزود    شوری در مرحله هوانه

رسد تعیین حد آستانه تحمل به تزنش گیاهزان دارویزی در     به نظر می
تانه تحمل به تنش در زنی بوده است و نیاز است که حدآس مرحله هوانه

مراحل نموی و عملکرد مورد بررسزی رزرار گیزرد، باتوهزه بزه اینکزه       
باشزد، در پزژوهش    عملکرد ارتصادی گیاه خارمریم عملکزرد بزذر مزی   

زیمنس بر متزر(   دسی 19/0حاضر با توهه حد آستانه بسیار پایین گیاه )
 21/7درصززد عملکززرد بززذر در شززوری     50و همچنززین کززاهش  

تواند  رسد گیاه خارمریم نمی نظر می ر متر آب آبیاری، بهزیمنس ب دسی
 بندی گردد. ه و گیاهان مقاوم به شوری طبقه

 

 گیری نتیجه

نتایج نشان داد کزه صزفات رشزدی و مزرتبط بزا عملکزرد گیزاه        
داری کزاهش یافتنزد، بزه     خارمریم با اف ایش شوری به طزوری معنزی  

طح بر)، عملکرد طوری که این کاهش در صفاتی همچون ارتفاع، س
داری رابزل   زیمنس بر متر بزه طزور معنزی    دسی 3دانه حتی تا شوری 

داری سزبب کزاهش    مشاهده بود، عالوه بر این شوری به طزور معنزی  
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   

زیمنس بزر متزر )آب آبیزاری(     دسی 19/0رمریم برابر با شوری گیاه خا
توانزد از هملزه    رسد گیاه دارویی خارمریم نمزی  نظر می حاصل شد، به

درصدی عملکرد  50گیاهان مقاوم به شوری باشد، هر چند که کاهش 
توانزد گیزاه    زیمنس بر متزر آب آبیزاری مزی    دسی 21/7بذر در شوری 

زیمنس بر متر که بزرای   دسی 7ری خارمریم را ه ت کاشت با آب آبیا
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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 (دسي زیمنس بر متر)هدایت الکتریکي آب آبیاری 

Yr=100-6.574(eciw-0.19) 

R²=09999 
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 منابع

های تحمل به شوری در سه ررم زراعی پنبه  . شاخص1387آنارلی، ا. 
(Gossypium hirsutum L.     مجلزه علزوم کشزاورزی و منزابع .)

 . 97-90(: 3) 15طبیعی. 

هزای تحمزل بزه شزوری      . شاخص1398آنارلی، ا. و طباطبائی. س.ع. 
ای در یزز د. نشززریه   اررززام هززو، پنبززه، کلزز ا و سززورگم علوفززه   

 .60-45(: 1) 33های خا  )علوم خا  و آب(.  پژوهش

. بررسی اثزر  1393ی، م.ج. و موسوی، س.غ.ر. االسالم ثقههوادی، ح.، 
زنی و رشد اولیه گیاهچه چ ار گونه گیاه دارویزی.   شوری بر هوانه
 . 64-53(: 1) 12های زراعی ایران.  نشریه پژوهش

. تیییرات 1395فرد، ص.، فاتحی، ف. و رادری، ا.  حسینی، ح.، موسوی
فیتوشیمیایی و صفات مرفوفی یولوژیکی گیاه دارویی آویشن باغی 

(Thymus vulgaris L. cv Varico3    .تحزت تزنش شزوری )
 . 33-22(: 1) 16فصلنامه گیاهان دارویی. 

ی آب کشزاورزی در اسزتان   ور ب ره. تدوین سند 1396رحیمیان، م.ح. 
 ص.129ی د، گ ار  علمی فنی، مرک  ملی تحقیقات شوری، 

. 1396زنگانی، ا.، زهتاب سلماسزی، س.، عنزدلیبی، ب. و زمزانی، ع.    
یم نیتروپروسزاید در افز ایش تحمزل بزه     اثرات کاربرد خارهی سد

 .Silybum marianum (L)خشزکی در دو ژنوتیز  خزارمریم )   

Gaertnپژوهشی تحقیقات گیاهان دارویزی و  -(. دوماهنامه علمی
 . 648-636(: 4) 33معطر ایران. 

سقلی، ع.، فرخاری، م.، صلواتی، ا.، عالمی سعید، خ. و ابدالی مش دی، 
های گیاه دارویی خزارمریم   نتیکی اکوتی . ارزیابی تنوع ژ1396ع. 
(Silybum marianum L.    با استفاده از اهز ا عملکزرد، صزفات )

پژوهشزی تحقیقزات   -مرفولوژیک و فنولوژیک. دوماهنامه علمزی 
 . 1002-990(: 6) 33گیاهان دارویی و معطر ایران. 

. اثر پزیش تیمزار   1395فرهادی، ن.، استاهی، ا. و علی اده سالطه، س. 
 Silybumزنی بذر گیاه دارویی خارمریم ) یسلیک اسید بر هوانهسال

marianum cv. Budakalazi  در شززرایط تززنش شززوری و )
 .84-75(: 1) 3های بذر ایران.  خشکی. مجله پژوهش

. تعیین 1390رادری فر، ف.، اکبرپور، و.، خاوری، ف. و احتشام نیا. ع. 
شش گیاه دارویی. زنی در  آستانه تحمل به شوری در مرحله هوانه

 .24-15(: 4) 18های تولید گیاهی.  مجله پژوهش

یر تنش تأث. 1390ن.، نقدی، ح.ع.، رامین، ع.ا. و م رآفرین، ع.  ،روامی
 Silybumشوری بزر اهز ای عملکزرد و روغزن بزذر خزارمریم )      

marianum (L). Gaertn(: 2) 2ی داروهای گیزاهی.  نامه (. فصل
89-93. 

 اسزید  محلولپاشزی  . تزأثیر 1389م.  ع یز ی،  و. ح بیزات،  ،.ح مردانی،

های  دان ال فی یولوژیک و مورفولوژیک خصوصیات بر سالیسیلیک
 شرایط (. تحتCucumis Sativus cv. Super Dominusخیار )

(: 3) 25 کشزاورزی(.   صزنایع  و باغبانی )علوم علوم نشریه خشکی.
320-326. 

پور، ع.، دهسزتانی اردکزانی، م.، سزلطانی گردفرامزرزی، و.، راد،      مومن
شزناس، م.ر.، آنزارلی، ا.، احمزدی، ف. و همزاعتی، ز.      یفهوظم.ه.، 
هزای مختلزف انزار.     . تعیین آستانه تحمزل شزوری ژنوتیز    1399

 .14-1(: 1) 34نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 

بزرآورد   .1395. تقوایی، م و ع..م، رنبریان، غ.لی، ع، حسن.نورال ی، م
گیاهزان دارویزی رزمزاری، اسزطوخودوس و       (Kc)ضریب گیاهی

. نشریه آبیاری و زهکشی ایزران  .خارمریم با استفاده از بیالن آبی
10 (1 :)117-127. 

. بررسزی کزاهش اثزرات    1395زاده، م.  هراتی، ا.، کاشفی، ب. و متینی
یکی آویشزن  سو تنش شوری بر صفات مورفولزوژیکی و فی یولزوژ  

( از طریز  کزاربرد اسزید    .Thymus daenensis Celakدنزایی ) 
 .125-111(: 2) 16سالیسیلیک. فناوری تولیدات گیاهی. 

مقززدم، ،.، خ اعززی، ح.ر.، رربززانی، ر. و  بیززوکی، ر.، رضززوانی ی دانززی
هززای شززوری و خشززکی بززر   . اثززرات تززنش1389آسززتارایی، ع. 

هزای زراعزی    ه پزژوهش زنی بذر خارمریم. نشری خصوصیات هوانه
 .19-12(: 1) 8ایران. 
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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. 
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