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 ها  و غلظت یونشیمیایی -زیستهای خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات  اثر تنش

 (’Narcissus tazzeta cv. ‘Shahlaدر گل نرگس شهال )
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 19/04/1398؛ تاریخ پذیرش: 20/10/1397تاریخ دریافت: 

 1چکيده

ای و گلدانی استفاده  ، باغچههبرید شاخه عنوان گل دار و چندساله است که از آن به گیاهی سوخ نرگس شهال هدف: و سابقه

 بحران دیگر طرف از واست  ایران در کشت زیر و اقتصادی ممه محصوالت از یکیشهال  نرگسگل  که این به توجه باشود.  می

 های تنش به گیاه این تحمل میزان از آگاهی است، کشاورزی در تولید بخش جدی مشکالت از خاک و آب شوری و خشکسالی

 و خشکی های تنش توأم تأثیر مطالعه هدف با پژوهش این است. ضروری امری محصول، بهینه تولید منظور به شوری و خشکی

  شد. انجام نرگس گل پتاسیم و سدیم های یون غلظت وشیمیایی -زیستزایشی،  خصوصیات از برخی بر شوری
 

 تنش ،اول عامل شد. انجام تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به گلدانی پژوهش این ها: روش و مواد

کلرید  از ناشی آبیاری آب ریشو تنش دوم عامل و زراعی ظرفیت درصد 30و  50، 70، )شاهد( 90 سطح چهار در خشکی

 انجامید طول به ماه 4 حدود شوری و خشکی هایتیمار اعمال بودند. موالر میلی 60 و 40 ،20،(شاهد)صفر  سطح چهار در سدیم

 فالونوئید و تنوئیدوکار کل، کلروفیل تعداد گل، قطر گل، شامل بررسی مورد صفات شدند. گیریاندازه نظر مورد صفات سپس و

 بودند. سوخ و برگ پتاسیم و سدیم عناصر مقادیر و برگ پراکسیداز گایاکول و کاتاالز های آنزیم برگ،
 

ها سبب کاهش  ؛ ولی این تنشدار نبود معنیداد گل ها بر تع آنهای خشکی و شوری و اثر متقابل  اثر تنشنتایج نشان داد  ها: افتهی

همراه با درصد ظرفیت زراعی  30تنش خشکی تیمارهای شاهد و از  ترتیب به ترین قطر گل کمترین و  بیش قطر گل شدند.

 .بود کاهشی و دار معنی کل کلروفیل محتوای برهای شوری و خشکی  تنش متقابل اثردست آمد.  هموالر ب میلی 60شوری 

 به نسبت کل کلروفیل درصدی 72 کاهش باعث زراعی ظرفیت درصد 30همراه با  سدیم کلرید موالر میلی 60 تیمار که طوری به

 شدیدترین در صفت این مقدار که طوری به ،ندشد برگ تنوئیدوکارمحتوای  کاهش سبب خشکی و شوری های تنش .شد شاهد

 تنش حوسط افزایش با که داد نشان نتایج .یافت کاهشدر مقایسه با شاهد  درصد 25 و 26 ترتیب به ،خشکی و شوری حوسط

 از آنزیمی فعالیت ترین بیش که طوری به ،یافت افزایش پراکسیداز گایاکول و کاتاالز های آنزیم فعالیت میزان خشکی و شوری

 فعالیت میزان ترین بیش تنش، دو متقابل اثر در .آمد دست هب (مزرعه ظرفیت درصد 30 و موالر میلی 60 شوری) سطوح باالترین

                                                 
 hassanbayat@birjand.ac.irمسئول مکاتبه:  *

mailto:hassanbayat@birjand.ac.ir
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 آمد. دست هب شاهد به نسبت برابری 5/4 افزایش با زراعی ظرفیت درصد 30همراه با  موالر میلی 60 تیمار به مربوط کاتاالز آنزیم

 و برگ پتاسیم یزانم خشکی و شوری تنش افزایش با بود. دار معنی سوخ و برگ پتاسیم محتوای بر شوری و خشکی های تنش اثر

 یافت. افزایش شوری، تنش ویژه به ها تنش افزایش با سوخ، و برگ سدیم ولی ،یافت کاهش سوخ
 

 اکسیدانی آنتیهای  فعالیت آنزیم بهبود و افزایش موجب شوری و خشکی های تنش سطوح همه که داد نشان نتایج گیری: نتیجه

 قطر گل، ،شوری و خشکی تنش تحت شرایط اما شد؛ نرگس گل کل( )فالونوئید آنزیمی غیر و پراکسیداز( گایاکول و )کاتاالز

تحت شرایط تنش شوری و خشکی، میزان تجمع سدیم در برگ در مقایسه با  .ندکاهش یافت کل کلروفیل و تنوئیدوکارمیزان 

زمان دو  که با کاربرد هم تر از خشکی بود نتایج نشان داد حساسیت گیاه نرگس نسبت به تنش شوری بیش تر بود. سوخ، بیش

درصد ظرفیت زراعی و  70کشت گل نرگس تا سطح رطوبتی نتایج نشان داد که کلی، طور نش، اثرات منفی تشدید شد. بهت

 توجهی بر عملکرد و کیفیت گیاه نداشت و قابل توصیه است. زیمنس بر متر تأثیر منفی قابل دسی 3شوری آب آبیاری حدود 

 

 پراکسیداز گایاکول کل، کلروفیل کاتاالز، ،قطر گلتعداد گل،  کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 نرگسیان خانوادهاز ( .Narcissus spp) گل نرگس

(Amaryllidaceaee) ترین گیاهان  و یکی از مهم

های مختلف آن در زینتی و دارویی است که گونه

کنند.  جز مناطق گرمسیری رشد می سرتاسر دنیا به

 (’Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahlaنرگس شهال )

عنوان گل  ساله است که از آن بهدار و چند گیاهی سوخ

 (. 29شود )ای و گلدانی استفاده میبریدنی، باغچه

این گونه بومی فرانسه، پرتغال، اسپانیا و نواحی 

خصوص  ای بوده و در مناطق مختلف ایران به مدیترانه

شرق، فارس، بوشهر، بهبهان، کرمان و  شمال، شمال

جنوبی رویش دارد و زمان گلدهی آن پاییز و  خراسان

(. این گیاه زینتی به جهت دارا بودن 35زمستان است )

عنوان  (. به45ی بسیار مورد توجه است )خواص داروی

ای و  های آن در درمان تب دوره ها و سوخ مثال گل

ها  های آن در درمان آبسه، جوشاسهال خونی و ریشه

 های (. لیکتین28شود )ستی استفاده میهای پو و بیماری

 از  HIV-1جدا شده از این گیاه نیز فعالیت ضد 

 (. از طرف دیگر عطر 45دهند ) خود نشان می

سازی دارد  های نرگس ارزش باالیی در صنایع عطر گل

(51.) 

  شوری و خشکی ویژه به زنده، غیر های تنش

 کاهش سبب که هستند مهم و اصلی های تنش جزء

 مناطق ویژه هب جهان سراسر در باغی و زراعی تولیدات

 آب مقدار .(12) شوندمی خشک نیمه و خشک

 و هاگونه به بستگی زینتی گیاهان توسط شده مصرف

 دارد. گیاه رشد فصل و کشت روش خاص، ارقام

 تا 100 میزان متوسط طور به که است شده زده تخمین

 ماده کیلوگرم یک تولید برای آب کیلوگرم 350

 و شوری تنش (.27) است نیاز مورد گیاهی خشک

 زیرا د،نشومی گیاهان رشد کاهش باعث خشکی

 در را هاریشه دسترس در آب ،اسمزی تنش شرایط

 هکتار میلیارد 1/6 از بیش (.6) کندمی محدود خاک

 مناطق را زمین کره سطح از درصد 2/47 معادل

 از تر کم و (32) دهندمی تشکیل خشکنیمه و خشک

 محصوالت تولید برای زمین در آبی ذخایر درصد 3

 رت بیش دیگر سوی از .(20) هستند مناسب کشاورزی

 در خشک نیمه و خشک مناطق در که هایی آب

 این هایخاک و بوده شور ،شوندمی استفاده کشاورزی

 که زمانی اند.شده شور هاآب این توسط نیز مناطق

 که یابد افزایش میزانی به خاک در محلول نمک مقدار

 ایجاد اختالل آن رشد و گیاه توسط آب جذب در

http://filehouse.ir/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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 آید می حساب به شور زراعی لحاظ از خاک آن کند،

 های تنش ترینشایع از یکی خشکی تنش (.47)

 گیاه فتوسنتز کاهش سبب و رفته شمار به غیرزنده

 بین تعادل عدم کاهش، این دالیل از یکی شود. می

 است تنش تحت گیاه در نور از استفاده و جذب

 تنش اثر در IIسامانه نوری  کارآیی کاهش (.18)

 از استفاده و تولید بین تعادل عدم به منجر ،خشکی

 کوانتومی عملکرد تغییردر نهایت  و ها الکترون

 انرژی اتالف بروز امر، این نتیجه که گردد می الکترون

 در (.38) باشدمی IIسامانه نوری  در خورشیدی

 یفیزیولوژیک هایواکنش بر خشکی تنش اثر بررسی

 تنش افزایش با که شده است گیری  نتیجه کتان گیاه

 در آنتوسیانین و فالونوئید پرولین، میزان خشکی

 ولی داد؛ نشان داری معنیافزایش  شاهد با مقایسه

 داریمعنی کاهش شاهد به نسبت کاروتنوئید میزان

 از متأثر فیزیولوژیک هایشاخص از یکی .(22) داشت

 برگ کاروتنوئید و کلروفیل یامحتو خشکی تنش

 کلروفیل خشکی تنش طول در گیاهان از برخی .است

 را خود کلروفیل دیگر برخی و کنند می حفظ را خود

 شود می باعث خشکی تنش (.33) دهندمی دست از

 نتیجه در ببیند صدمه گیاه فتوسنتزسامانه نوری 

 به نسبت گیاه رد کلروفیل تخریب و کاهش موجب

 کاهش دنبال به .(19) شودمی تنش عدم شرایط

 شدن یتؤر قابل و افزایش دلیل به و کلروفیل

 ،آنتوسیانین و تنوئیدهاوکار مانند محافظ های رنگیزه

 .(14) کنندمی پیدا رنگی حالت گیاه هایبرگ

 اسمزی پتانسیل کاهش باعث شوری طورکلی به

 بروز آب، جذب کاهش نتیجه در و خاک محلول

های  یون حد از بیش جذب اثر در گیاه در مسمومیت

 جذب در اختالل و (30و  24 ،21) کلر و سدیم

K مثل گیاه نیاز مورد غذایی عناصر
Caو +

گردد  می 2+

(10).  

 در شوری به تحمل شده شناختههای راهبرد

 شده جذب های یون انتقال از ممانعت شامل گیاهان

 های یون دفع هوایی، هایاندام به هاریشه توسط

 های اندامک در هاآن نمودن متجمع یا و شده جذب

است  اسمزی تنظیم و هاواکوئل مانند سلولی داخل

Kهاییون مقدار (.27)
Na  و +

 ها آن بین نسبت و+

 مورد شوری به تحمل شاخص عنوانبه تواند می

 شوری به متحمل ارقام که طوری به گیرد قرار استفاده

K میزان
Naبا مقایسه در باالتری +

+
 های سلول در  

 در (2002) نهمکارا و سایرام .(10) دارند خود

 باگندم  برگ سدیم مقدار که دریافتند یآزمایش

 در افزایش این اما ،یابد می افزایش شوری افزایش

 حساس ارقام در ولی دار معنی غیر متحمل، ارقام

برخی چنین در آزمایشی روی  هم .(40) بود دار معنی

که تحت تنش شوری با  نرگسگل ارقام  از

 موالر قرار گرفتند، میلی 50و  25های صفر،  غلظت

نسبت  کاهشسبب افزایش شوری  که مشخص شد

 از یکی (.53) پتاسیم به سدیم اندام هوایی گردید

 در توانایی گیاهان، در شوری به تحمل های مشخصه

K از ثابتی نسبت حفظ
Na و +

 از .است سلولی درون +

 های تنش برابر در گیاهان مقابلههای راهبرد دیگر

 های فعالیت بهبود و یشافزا شوری، و خشکی

 برابر در تحمل افزایش ببس که است اکسیدانی آنتی

 اثرات بررسی .(49و  37) گردد می ها تنش این

 تواند می ها،آنزیم کمک به شوری و خشکی های تنش

 منجر مقاوم گیاهان شناسایی به تری بیش سرعت با

 یمحیط هایتنش به تحمل بین قوی رابطه زیرا شود،

 گیاهان در اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت میزان و

 ییها ترکیب تولید سبب ها تنش این .(46) ددار وجود

 ها، تئینوپر به که دنشو یم (ROS) 1فعال اکسیژن با

 صدمه نوکلئیک اسیدهای و ها کربوهیدرات لیپیدها،

 های ترکیب زدایی سمیت و پاکسازی برای گیاهان زنند. می

                                                 
1- Reactive oxygen species 
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ROS آنزیمی دفاعیهای  سامانه از سلول، سطح از 

 غیرآنزیمی و( غیره و دیسموتاز اکسید سوپر )کاتاالز،

 کنند می استفاده تنوئیدها(وکار و فنولی ترکیبات )مانند

(49.)  

 از بعضی بر شوری تنش اثر که یپژوهش در

 نتایج ،شد بررسی (.Narcissus sp) نرگس های رقم

 هوایی اندام سدیم و پتاسیم میزان که داد نشان

 آزمایش این چنین هم گرفتند. قرار شوری تأثیر نحت

 سدیم به پتاسیم نسبت شوری افزایش با که داد نشان

 چنین هم (.53) یافت کاهش نرگس هوایی اندام

 اثر در که کردند گزارش (2015) صالحی و بهادران

 ریشه و برگ سدیم میزان خشکی و شوری توأم تنش

 (.5) یافت افزایش مریم گل

 محصوالت از یکی نرگس گیاه که این به توجه با

 طرف از واست  ایران در کشت زیر و اقتصادی مهم

 از خاک و آب شوری و خشکسالی بحران دیگر

 است، کشاورزی در تولید بخش جدی مشکالت

 و خشکی هایتنش به گیاه این تحمل میزان از آگاهی

 و الزم موضوعی محصول، بهینه تولید منظور به شوری

 انجام های بررسی و مطالعات بر اساس است. ضروری

 تأثیر زمینه در کاملی و جامع پژوهش تاکنون شده

 شهال نرگس گیاه بر شوری و خشکی های تنش

 هدف با حاضر پژوهش رو، این از است. نشده گزارش

 برخی بر شوری و خشکی های تنش توأم تأثیر مطالعه

 شیمیایی زیست فیزیولوژیکی،زایشی،  خصوصیات از

 انجام نرگس گل پتاسیم و سدیم هاییون غلظت و

 شد.

 

 ها روش و مواد

 در 1396 سال شهریور اوایل در پژوهش این

  واقع بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشکده پردیس

 عرض با کرمان -بیرجند جاده 5 کیلومتر در

 13΄و 59 جغرافیایی طول شمالی، 56΄و 32 جغرافیایی

  شد. انجام دریا سطح از متر 1480 ارتفاع و شرقی

 شهال  نرگس هایسوخ خریداری از بعد

(Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) شهرستان از 

 حدود قطر با اندازههم یهاسوخ جداسازی خوسف،

 کشت و شد انجام گرم 25 تقریبی وزن و متر سانتی 5

 آزمایش گرفت. انجام ماه شهریور 20در ها سوخ

 سه با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به

 چهار در خشکی تنش ،اول عامل شد. انجام تکرار

 زراعی ظرفیتدرصد  30و  50، 70)شاهد(،  90 سطح

(FC) از ناشی آبیاری آب شوری تنش دوم عامل و 

 )آب شاهد سطح چهار در (NaCl) کلرید سدیم

 60 و 40 ،20 منطقه(، در استفاده مورد آبیاری

 از گیری نمونه آزمایش، اجرای از قبل. بود موالر میلی

 آن فیزیکوشیمیایی خصوصیات تعیین برای خاک

 آب EC و pH مقدار چنین هم گردید. انجام

 استفاده مورد های گلدان (.1 )جدول شد گیری اندازه

 و دهانه قطر و بوده پالستیکی آزمایش اجرای برای

 برای بودند. متر سانتی 25 و 23 ترتیب به آن ارتفاع

 قارچی، های بیماری شیوع از جلوگیری و ضدعفونی

 با بنومیل کش قارچ در ثانیه 30 مدت به ها سوخ ابتدا

 10 عمق در سپس و گردید ور غوطه هزار در 2 غلظت

 شدند. آبیاری بالفاصله و کشت خاک متری سانتی

 شاهد آب با استقرار و اولیه رشد دوره طی در گیاهان

 از قبل شدند. آبیاری هفته در بار دو دفعات تعداد به و

 با ها گلدان شوری، و خشکی تیمارهای مالاع شروع

 تغذیه هزار در 2 غلظت با و NPK (20-20-20) کود

 خاک زراعی ظرفیت حسب بر خشکی تنش شدند.

 آزمایش خاک زراعی ظرفیت گردید. اعمال ها گلدان

 تمامی رطوبتی وضعیت آمد. دست به درصد 20 برابر

 ها آنبار  هر دو روز یک کردن وزن از طریق ها گلدان

 نقصان .(3) گردید مشخص صبح 9 ساعت در

 تیمار )بدون خشکی و شاهد های گلدان رطوبتی

 و )شاهد( الزم آب مقدار نمودن اضافه با شوری(
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 نظر مورد تیمارهای در زراعی ظرفیت حد به رساندن

 سایر شوری و خشکی تنش اعمال برای شد. جبران

 جهت شور آب از نظر، مورد تیمار با متناسب ها، گلدان

  استفاده مربوطه شوری و خشکی های تنش اعمال

 هفته پس از  4ها بعد از  شروع اعمال تنش شد.

کشت صورت گرفت وتا پایان گلدهی تمامی تیمارها 

 حاوی آبیاری آب الکتریکی هدایت ادامه داشت.

 موالر میلی 60 و 40 ،20 ،0 های غلظت با کلرید سدیم

 بر زیمنس دسی 98/7 و 40/5 ،25/3 ،1/1 ترتیب به

  بود. متر

 
 خاک و آب استفاده شده در آزمایش.شیمیایی -فیزیکمشخصات  -1جدول 

Table 1. Physiochemical characteristics of soil and water used in the experiment. 

Water 

 

Soil 

 بافت
texture 

میپتاس  

K 

meq/Lit 

 میسد

Na 

meq/Lit 

pH 

 یشور

EC 

ds/m 

میپتاس  

K 

meq/Lit 

میسد  

Na 

meq/Lit 

 یشور
EC 

ds/m 

pH 
FC 

% 

 شن
Sand 

% 

 رس
Clay 

% 

لتیس  
Silt 

% 

0.35 5.6 7.79 1.1  6.41 11 1.94 8.1 20 43 28 29 
 یشن لوم

Sandy loam 

 

 

 .آزمایشتیمارهای مختلف در پایان دوره هدایت الکتریکی خاک مقادیر  -2جدول 
Table 2. Electrical conductivity values of soil in different treatments at the end of the experiment period. 

 خاک یکیالکتر یتهدا

 (متر بر زیمنس ی)دس

EC of soil 
(dS/m) 

 یمارهات

Treatments 
 

 خاک یکیالکتر یتهدا

 (متر بر زیمنس ی)دس

EC of soil 
(dS/m) 

 مارهایت
Treatments 

 یشور

Salinity 

 یخشک

Drought 

 یشور

Salinity 
 یخشک

Drought 

19.00 40 90  4.90 0 90 

22.33  70  7.20  70 

27.03  50  8.90  50 

34.52  30  10.30  30 

22.10 60 90  11.10 20 90 

29.71  70  13.30  70 

35.95  50  17.61  50 

40.08  30  21.22  30 

 

 و خشکی هایتیمار اعمال: مورد بررسی صفات

مدنظر  صفات و انجامید طول به ماه 4 حدود شوری

 صفات شدند. گیریاندازهبعد از پایان دوره گلدهی 

، دهنده روی ساقه گل تعداد گل شامل بررسی مورد

 ،فالونوئید ،تنوئیدوکار کل، کلروفیل قطر گل،

 مقادیر و برگ کسیدازاپر گایاکول و کاتاالز های آنزیم

قطر گل با  بودند. سوخ و برگ پتاسیم و سدیم عناصر

 گیری شد. کولیس دیجیتال اندازه

 گیری اندازه آرنون روش به کارتنوئید و کل کلروفیل
 هاون در را گیاهی تر برگ از گرم نیم مقدار (.4) شد

 را آن مایع نیتروژن از استفاده با سپس ریخته، چینی
 لیتر میلی 20 سپس شد. پودر خوبی به و کرده خرد

 دستگاه در سپس اضافه، نمونه بهدرصد  80 استون
 10 مدت به دقیقه در دور 6000سرعت با سانتریفیوژ

 ،470 موج طول در جذب میزان گرفت. قرار دقیقه
مدل ) اسپکتروفتومتر از استفاده با نانومتر 663 ،645

Model Unico 2100, China) شد. انجام 
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 روش از استفاده بابرگ  کل فالونوئید تعیین

 در گیاهی نمونه از لیترمیلی 5/0 .شد انجام سنجی رنگ

 1/0 متانول، لیتر میلی 5/1 با جداگانه صورت به متانول

 از لیتر میلی 1/0 و درصد 2 کلرید نیومیآلوم از لیتر میلی

 مقطر آب از لیتر میلی 8/2 و موالر 1 استات پتاسیم

 در دقیقه 30 مدت به محلول سپس و شد مخلوط

 در ها محلول جذب نهایت در و گرفت قرار اتاق دمای

 د.ش خوانده وفتومترراسپکت با نانومتر 415 موج طول

 وزن گرم در گرم میلی کل فالونوئید گیری اندازه واحد

 (.13) بود تازه

 گیری اندازه جهت آنزیمی عصاره استخراجمنظور   به

 خرد مایع ازت با گیاهی نمونه ابتدا ها،آنزیم فعالیت

  با سدیم فسفات بافر لیترمیلی 5/0 سپس و شد

6pH= دقیقه 15 مدت به 13000 دور با و اضافه آن به 

  آنزیم گیریاندازه برای (.31) گردید سانتریفیوژ

 میکرولیتر 600 آنزیمی، عصاره میکرولیتر 50 کاتاالز

 ،EDTA میکرولیتر 15/0 ،(=7pH) سدیم بافرفسفات

 و ریخته تیوپ در را مقطر آب میکرولیتر 85/549

 و شد اضافه آن به اکسیژنه آب میکرولیتر 300

 240 موج طول بااسپکتروفتومتر  دستگاه در بالفاصله

 سپری از پس و گردید ثبت آن جذب میزان نانومتر

 یادداشت جذب میزان دوباره دقیقه یک زمان شدن

 یک زمان در آمده دست به جذب تغییرات .گردید

 36 برابر که واکنش این خاموشی ضریب به دقیقه،

 بر آنریمی فعالیت و شد تقسیم است متر سانتی بر مول

 بیان تر وزن گرم در (Unit=U) جذب واحد حسب

 پراکسیداز گایاکول آنزیم فعالیت سنجش برای (.7) شد

 بافر میکرولیتر 800 آنزیمی، عصاره میکرولیتر 50

 گایاکول، میکرولیتر EDTA، 50 میکرولیتر 2/0 سدیم،

 و شد اضافه ایشیشه توکو به آب میکرولیتر 799

 و گردید اضافه آن به اکسیژنه آب میکرولیتر 300

 470 موج طول بااسپکتروفتومتر  دستگاه در بالفاصله

 از پس و گردید قرائتفوراً  آن جذب میزان نانومتر

 ثبت جذب میزان دوباره دقیقه یک مدت شدن سپری

 یک زمان در آمده دست به جذب تغییرات .گردید

 بر مول میلی 6/26 برابر که خاموشی ضریب به دقیقه،

 حسب بر آنزیمی فعالیت و شد تقسیم است متر سانتی

 (.50) شد بیان تر وزن گرم در جذب واحد

 و برگ سدیم و پتاسیم میزان سنجش منظور به

 به الکتریکی کوره در خشک اندام از گرم یک ،سوخ

 از لیتر میلی 5 نمونه هر به سپس .شد تبدیل خاکستر

 5 مدت به و گردید اضافه نرمال 2 کلریدریک اسید

 سپس شد. جوشیده ها نمونه برقی، هیتر روی دقیقه

 به مقطر آب با سپس و صاف بالن داخل ها  نمونه

 میزان تعیین برای شد. رسانده لیتر میلی 100 حجم

 از کدام هر استاندارد های محلول ابتدا ،سدیم و پتاسیم

 دستگاه توسط عناصر غلظت و شد تهیه عناصر این

 قرائت (2000) ویلیام روش از استفاده با و فتومتر فلیم

 (.54) شد

  افزار نرم از استفاده با هاداده آماری تجزیه

SAS   ها داده میانگین مقایسه .شد انجام 4/9نسخه 

 سطح در دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده با نیز

 برای گرفتند. قرار مقایسه مورد درصد پنج احتمال

 شد. استفاده Excel افزار نرم از ها شکل رسم

 

 بحث و نتايج

های خشکی و  تنشاثر نتایج نشان داد : تعداد گل

داری بر کاهش  ها تأثیر معنیشوری و اثر متقابل آن

این صفت دهنده نداشتند و  تعداد گل در ساقه گل

قبولی در همه سطوح شوری و خشکی  عملکرد قابل

مشابهی نشان داد که  پژوهشنتایج . (3)جدول  داشت

داری بر تعداد گل در ساقه  عنیتنش شوری تأثیر م

( نداشته .Narcissus spگیاه نرگس )ارقام دهنده  گل

 (.53است )

نتایج نشان داد که با افزایش سطوح هر یک : قطر گل

 .های شوری و خشکی از قطر گل کاسته شداز تنش
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از تنش خشکی  ها در اثر متقابل تنش ترین قطر گل کم

 60شوری همراه با درصد ظرفیت زراعی  30

شاهد درصدی نسبت به  45موالر با کاهش  میلی

( 2015بهادران و صالحی ) (.4دست آمد )جدول  هب

های شوری و خشکی باعث  که تنش بیان نمودند

های شوری و  . تنش(5) کاهش قطر گل مریم شد

 ها سلول شدن طویل و تقسیم کاهش باعث خشکی

همراه است عملکرد کیفیت و  که با کاهشگردند  می

 . (30و  10)

 و خشکی و شوریهای  تنش ساده اثر: کل کلروفیل

 احتمال سطح در کل کلروفیلمیزان  بر ها آن متقابل اثر

 تأثیر تحت تصف این مقادیر و بود دار معنی درصد 1

 )جدول یافت کاهش شوری و خشکی تنش دو هر

 شدیدترین به متعلق کل کلروفیل میزان ترین کم (.3

 درصد 30همراه با  سدیم کلرید موالر میلی 60)تیمار 

 یدرصد 72 کاهش باعث که بود زراعی( ظرفیت

 کاهش (.5 )جدول شد شاهد به نسبتکلروفیل کل 

 یا شور آب با تیمار تحت برگ کلروفیل محتوای

و  5) است شده گزارش مختلف گیاهان در خشکی

 شرایط در که مهمی اکسیداتیو صدمات از (.23

 تخریب شود، می ایجاد شوری و خشکی های تنش

 فتوسنتزی های رنگدانه کاهش است. کلروفیل مولکول

 از ناشی است ممکن شوری و خشکی تأثیر تحت

 یل،کلروف رنگدانه یاصل کمپلکس ساخت کاهش

 b و aهای  رنگدانه پروتئینی کمپلکس نوری یبتخر

 صدمه و هستند فتوسنتزی دستگاه کننده محافظت که

 وها  رنگدانه کلروپالست، لیپیدهای به اکسیداتیو

 باشد کلروفیالز آنزیم فعالیت افزایش یا ها پروتئین

(17.) 

 1 احتمال سطح در خشکی ساده اثر: تنوئیدوکار

 بر درصد 5 احتمال سطح در شوری تنش و درصد

 دو متقابل اثر ولیشد،  دار معنی برگ تنوئیدوکارمیزان 

 نداشت تنوئیدوکار میزان بر داری معنی ثیرأت تنش

 های تنش ساده اثرات هایمیانگین مقایسه (.3 )جدول

  یک هر سطوح افزایش با که داد نشان شده اعمال

  تنوئیدوکار میزان خشکی، و شوری های تنش از

 میزان ترین کم که طوری به ،یافت کاهش گیاه برگ

 درصد 26) موالر میلی 60 شوری تنش از تنوئیدوکار

 درصد 30 خشکی تنش و شاهد( به نسبت کاهش

 شاهد( به نسبت کاهش درصد 25) زراعی ظرفیت

  سطح تا شوری تنش وجود، این با آمد. دست هب

 ظرفیت درصد 70 تا خشکی تنش و موالر میلی 40

 )جدول نشد تنوئیدوکار دار معنی کاهش سبب زراعی

 کتان دارویی گیاه در خشکی تنش اثر بررسی (.3

(Linum usitatissimum L. )طی در که داد نشان 

 نتوانسته و یافته کاهش تنوئیدوکار میزان تنش، دوره

 یپژوهش در .(22) کند ایفا را خود حفاظتی نقش است

 (Catharanthus roseus) پروانش گیاه روی که

 تنوئیدوکار و کلروفیل که شد مشاهده گرفت انجام

 نقش (.1) یافت کاهش شوری تنش تأثیر تحت برگ

 .است اکسیداتیو آسیب از جلوگیری تنوئیدوکار اصلی

 سریع کردن فروکش طریق از تنوئیدهاوکار واقع در

 انجام را نوری حفاظت کلروفیل، گیختهنبرا وضعیت

 به احتمال زیاد تنوئیدوکار محتوای کاهش دهند. می

 تخریب و ROS ترکیبات توسط شدن اکسید دلیل به

 (.11) است ها آن ساختار

 های تنش ساده اثرات از یک هر: کل فالونوئید

  احتمال سطح در داری معنی طور به شوری و خشکی

 ولی ،شدند برگ کل فالونوئید افزایش باعث درصد 5

 (.3 )جدول نشد دار معنی خشکی و شوری متقابل اثر

 60 شوری تنش در فالونوئید میزان ترین بیش

 شاهد( به نسبت افزایش درصد 19) موالر میلی

 از فالونوئید میزان ترین بیشچنین  هم شد. مشاهده

  افزایش بادست آمد که  هب خشکی تنش شدیدترین

 چنین هم بود. همراهنسبت به تیمار شاهد  درصدی 22

  شوری و زراعی ظرفیت درصد 50 خشکی تنش تا
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 شاهد با مقایسه در فالونوئید میزان موالر میلی 40

 گیاه که زمانی (.4 )جدول نداشت داری معنی اختالف

 قرار خشکی تنش تحت (Brassica napus) کلزا

 در (.41) یافت افزایش برگ فالونوئید مقدار گرفت

 که است شده گزارش نیز Stellaria longipes گیاه

 پاسخ در اکسیدان آنتی مواد عنوان به فالونوئیدها مقادیر

 خشکی های تنش (.42) یافت افزایش خشکی تنش به

 گیاه در ROS هایترکیب تولید سبب شوری و

 و ها کربوهیدرات لیپیدها، ها، تئینوپر به که شوند می

 برای گیاهان زنند. می صدمه نوکلئیک اسیدهای

 سلول، سطح از هاترکیب این زدایی سمیت و پاکسازی

 اکسید سوپر )کاتاالز، آنزیمی دفاعی های سیستم از

 و فالونوئیدها )مانند غیرآنزیمی و ...( و دیسموتاز

 (.49) کنند می استفاده تنوئیدها(وکار

 و خشکی تنش اثر: پراکسیداز و کاتاالز های آنزیم

 کاتاالز آنزیم فعالیت میزان بر ها آن متقابل اثر و شوری

 ،تنش دو متقابل اثر در (.3 )جدول بود دار معنی

 به مربوط کاتاالز آنزیم فعالیت میزان ترین بیش

 30همراه با  موالر میلی 60) ها تنش سطح شدیدترین

 نسبت برابری 5/4 افزایش با زراعی( ظرفیت درصد

 و شوری ساده اثر (.1 )شکل آمد دست هب شاهد به

 1 احتمال سطح در ها آن متقابل اثر چنین هم و خشکی

 دار یمعن پراکسیداز گایاکول فعالیت میزان بر درصد

 های تنش از یک هر سطوح افزایش با (.3 )جدول بود

 پراکسیداز گایاکول فعالیت میزان خشکی، و شوری

 تنش در میزان ترین بیش که طوری به یافت افزایش

 درصد 30 خشکی تنش و موالر میلی 60 شوری

 یدرصد 41 و 86 افزایش با ترتیب به زراعی ظرفیت

 دو این متقابل اثر در. آمد دست هب شاهد به نسبت

 پراکسیداز گایاکولفعالیت آنزیم  میزان ترین بیش تنش،

  خشکیهمراه با  موالرمیلی 60 شوری سطح در

 افزایش برابر 5/2 دحدو) زراعی ظرفیت درصد 30

 گیاه در .(1 )شکل شد مشاهده شاهد( به نسبت

Cassia angustifolia افزایش شوری تنش تحت 

 تأثیر بررسی در (.2) است شده گزارش کاتاالز فعالیت

 در فیزیولوژیکی خصوصیات برخی بر شوری تنش

 با که شد مشخص (Zinnia elegans) آهار گل

 و کاتاالز آنزیمی فعالیت سدیم، کلرید غلظت افزایش

 کاتاالز آنزیم فعالیت که یافت افزایش پراکسیداز

 در چنین هم (.48) بود تر بیش پراکسیداز به نسبت

 شد مشخص بهار همیشه گیاه بر خشکی تنش بررسی

 نسبت مزرعه ظرفیت درصد 40 سطح تا خشکی که

 شد کاتاالز آنزیم درصدی 30 افزایش باعث شاهد به

 نشان سیاهدانه گیاه بر خشکی تنش اثر بررسی (.16)

 گایاکول دار معنی افزایش باعث خشکی تنش که داد

 برای مهم های آنزیم از کاتاالز (.26) شد پراکسیداز

 رود می شمار به ها پروکسیزوم در موجود H2O2 حذف

 اهمیت دارای نظر این از گیاه در H2O2 وجود (.25)

 مولکول عنوان به متوسط، هایغلظت در که است

 پروتئین هایماده پیش تولید در و نموده عمل سیگنال

 های تنش در ولی ،دارد مشارکت سلولی دیواره

 در ماده این غلظت شوری و خشکی مانند محیطی

 و بوده سمی گیاه برای که یابد می افزایش گیاه

 ها پژوهش (.36) دارد دنبال به را اکسیداتیو های آسیب

 یداتیواکس میس اثرات کاهش رایب که تاس دهدا اننش

 های مکانیسم شوری، و خشکی های شنت از یناش

 و یدازهاپراکس (.9) شودمی الفع هیاگ در وعیمتن

 از آنزیمی عادف رایب لیاص سامانه دو اکاتاالزه

 توسط لولیس ایهغشا پراکسیداتیو های  آسیب

 ها آن یکپارچگی حفظ سبب که هستند ROS ترکیبات

  (.52) شوند می

: ها آن نسبت و سوخ و برگ سدیم و پتاسیم محتوای

ها  و اثر متقابل آن شوری و خشکی های تنشساده  اثر

 درصد 1 احتمال سطح در برگ پتاسیم محتوای بر

در اثر متقابل دو تنش،  (.3 )جدول بود دار معنی

درصد  30ترین مقدار پتاسیم برگ از تنش خشکی  کم
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میزان  موالر به میلی 60ظرفیت زراعی همراه با شوری 

(. اثر 5دست آمد )جدول  هدرصد وزن خشک ب 64/0

های خشکی و شوری بر محتوای پتاسیم  ساده تنش

دار بود )جدول درصد معنی 1سوخ در سطح احتمال 

 سوخ مپتاسی محتوای ترین کم و ترین بیش(. 3

 موالر میلی 60 حسط و شاهد به مربوط ترتیب به

 بود خشک وزن بر درصد 07/1 و 29/2 میزان به

 میزان بر شوری و خشکی های تنشاثر  (.4 )جدول

 بود دارمعنی درصد 1 احتمال سطح در برگ سدیم

 برگ سدیم محتوای ترین بیش و ترین کم (.3 )جدول

 موالر میلی 60 شوری تنش و شاهد به مربوط ترتیب به

 .بود خشک وزن بر درصد 64/3 و 61/1 میزان به

 شوری و زراعی ظرفیت درصد 50 سطح تا چنین هم

 شاهد به نسبت برگ سدیم میزان ،موالرمیلی 20

اثر ساده  .(4)جدول  نداشت داری معنی اختالف

ها بر  های خشکی و شوری و اثر متقابل آن تنش

درصد  1محتوای سدیم سوخ در سطح احتمال 

 سوخ سدیم مقدار ترین بیش(. 3دار بود )جدول  معنی

همراه با  زراعی ظرفیت درصد 30 خشکی تنش از

 به نسبت برابری 5/3 افزایش با موالر میلی 60 شوری

 اعمال های تنش اثر. (5)جدول  آمد دست هب شاهد

 به پتاسیم نسبت بر ها آن متقابل اثر چنین هم و شده

 بود دار معنی درصد 1 احتمال سطح در برگ سدیم

 به پتاسیم نسبتترین  و بیش ترین کم .(3 )جدول

 زراعی ظرفیت درصد 30 تیمار ازترتیب  به برگ سدیم

 آمد دست هبو شاهد  موالر میلی 60 شوری همراه با

 سدیم به پتاسیم نسبت بر هاتنش ساده اثر (.5 )جدول

 )جدول بود دارمعنی درصد 1 احتمال سطح در سوخ

 به مربوط سوخ سدیم به پتاسیم نسبت ترین بیش (.3

بود  موالر میلی 60 شوری به مربوط ترین کم و شاهد

 گیاه معدنی عناصر انباشتگی بر شوری اثر (.4 )جدول

Puccinellia distans یون غلظت که داد نشان 

 شوری تیمارهای و بود ناچیز شاهد گیاهان در سدیم

 در سدیم میزان دار معنی و تدریجی افزایش باعث

 آزمایش، این در .گردید گیاه ریشه و هوایی بخش

 میزان سدیم، کلرید موالر میلی 200 و 100 تیمارهای

 هم و ریشه در هم را سدیم به پتاسیم نسبت و پتاسیم

 صورت به اهدش تیمار به نسبت هوایی بخش در

 اثر ،دیگر آزمایشی در .(46) دادند کاهش داری معنی

 (.Narcissus sp) نرگس ارقام از بعضی بر شوری تنش

 سدیم و پتاسیم میزان داد نشان نتایج که شد بررسی

 پتاسیم گرفتند. قرار شوری ثیرأت تحت هوایی اندام

 به نسبت موالر میلی 50 و 25 شوری در هوایی اندام

 شوری افزایش با و داشت داری معنی کاهش شاهد

 شده انجام پژوهش با که یافت افزایش سدیم میزان

 با که داد نشان آزمایش این چنین هم دارد. همخوانی

 هوایی اندام دیمس به پتاسیم نسبت شوری افزایش

 تنش اثرات بررسی در .(53) یافت کاهش نرگس

 (.Anethum graveolens L) شوید گیاه روی خشکی

 میزان خشکی، تنش افزایش با که داد نشان نتایج

 کاهش هوایی بخش و ریشه بخش دو هر در پتاسیم

 سلولی عملکرد در مهمی نقش پتاسیم .(43) یافت

 و شوری به تحمل برای گیاهان از بسیاری در و دارد

 به پتاسیم باالی نسبت حفظ .(44) است مهم خشکی

 از پتاسیم (.15) دارد ارتباط شوری تحمل با سدیم

 عنصر ترین فراوان و عالی گیاهان ضروری عناصر

 عنصر این است. نیتروژن از پس گیاه پیکره در موجود

 و اسمزی تنظیم در عمده معدنی اسمولیت عنوان به

 نتیجه در که دارد نقش تورژسانس فشار نگهداری

 حرکات و روزنه های سلول عمل سلولی، توسعه باعث

 تعداد سازی فعال در عنصر این چنین هم شود. می برگ

 ها، روتئینپ ساختن فتوسنتز، عمل در ها آنزیم از زیادی

 الکتریکی بار تعادل و اکسیداتیو سوحت و ساز

 یون غلظت بررسی .(39) دارد نقش سلولی غشاهای

 .دارد زیادی اهمیت شوری تنش شرایط در پتاسیم

 وسیع طور به و دارد حضور آب و خاک در سدیم
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 عنصر عنوان به ولی ،شود می جذب گیاه وسیله به

 ممکن چه اگر .شودنمی محسوب گیاه برای ضروری

 قادر اما ،کند حفظ را تورژسانس فشار بتواند است

 پتاسیم و کلسیم ویژه کارکردهای جانشین بود نخواهد

 گیاه در غیرفعال صورت به سدیم از زیادی بخش شود.

 (.39) است تعرق جریان از ثرمتأکه  شود می جذب

 ناشی شور محیط در سدیم یون از حاصل محدودیت

 عناصر جذب در اختالل و بودن سمی عامل دو از

 .(34) است غذایی

 
 و سدیم عناصر مقادیر وشیمیایی  زیستکیفی گل، تغییرات  صفات از برخی بر خشکی و شوری های تنش اثر واریانس تجزیه -3 جدول

 نرگس. گل پتاسیم

Table 3. Analysis of variance of the effects of salinity and drought stresses on some flower quality traits, 

biochemical changes and sodium and potassium elements of Narcissus tazetta L. 

 منبع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
d.f 

 تعداد گل
Flower 

number 

 قطر گل

Flower 

diameter 

 کلروفیل کل
Total 

chlorophyll 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

 فالونوئید کل

Total 

flavonoids 

 فعالیت کاتاالز

CAT 

activity 

 خشکی
Drought 

3 0.13ns 0.68** 2.050** 0.0011** 0.20* 0.01** 

 شوری
Salinity 

3 0.24ns 0.96** 1.315** 0.0007* 0.22* 0.40** 

 خشکی × شوری
Salinity × drought 

9 0.12ns 0.15** 0.268** 0.0002ns 0.07ns 0.005** 

 خطا
Error 

30 0.18 0.16 0.034 0.0001 0.06 0.001 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%)  

9.68 3.35 13.29 21.21 14.95 24.85 

 

  -3 جدول ادامه

Continue Table 3. 

 منبع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
d.f 

گایاکول فعالیت 

 پراکسیداز

GPX activity 

پتاسیم 

 برگ

Leaf K+ 

 سدیم برگ

Leaf Na+ 

پتاسیم 

 سوخ

Bulb K+ 

سدیم 

 سوخ

Bulb Na+ 

 سدیم پتاسیم/

 برگ

K+/Na+ of 

shoot 

 سدیم پتاسیم/

 سوخ

K+/Na+ of 

bulb 

 خشکی
Drought 

3 0.03** 1.12** 0.74** 0.64** 0.68** 0.63** 1.60** 

 شوری
Salinity 

3 0.18** 4.48** 9.81** 3.06** 5.57** 3.49** 14.85** 

 خشکی×شوری
Salinity × drought 

9 0.02** 0.43** 0.25ns 0.15ns 0.38** 0.27** 0.28ns 

 خطا
Error 

30 0.0006 0.03 0.13 0.10 0.04 0.03 0.18 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%)  

8.92 13.38 15.62 19.88 16.84 24.41 23.47 

 . دار معنی اختالف بدون و درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دار معنی ترتیب به ns و ** ،*

*, ** significantly different at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; ns: non-significant.  



 و همکاران مقدم علی ناصری

 

217 

  نرگس. گل پتاسیم و سدیم عناصر مقادیر وبیوشیمیایی  صفات از برخی بر شوری و خشکی های تنش ساده اثر -4 جدول
Table 4. Simple effects of drought and salinity stresses on some biochemical traits and sodium and potassium 
elements of Narcissus tazetta L. 

 تیمارها
Treatments 

 کاروتنوئید

Carotenoid 
(mg.g-1 FW-1) 

 فالونوئید کل

Total flavonoid 
(mg.g-1 FW-1) 

 سدیم برگ

Na+shoot 
% DW 

 پتاسیم سوخ

K+ bulb 
% DW 

 سوخ پتاسیم/سدیم

K+/Na+ bulb 

 خشکی
Drought (%FC) 

     

90 0.06a 1.51b 2.03b 1.85a 2.22a 

70 0.07a 1.66ab 2.46a 1.71ab 1.99a 

50 0.05b 1.69ab 2.47a 1.56bc 1.63b 

30 0.05b 1.85a 2.60a 1.31c 1.40b 

 شوری
Salinity (mM) 

     

0 (Control) 0.06a 1.55b 1.61c 2.29a 3.20a 

20 0.06a 1.62b 1.85c 1.57b 2.07b 

40 0.06a 1.69ab 2.45b 1.49b 1.39c 

60 0.05b 1.85a 3.64a 1.07c 0.57d 

 .نیستند دار  معنی درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشابه حروف دارای اعداد

Means in each column, followed by similar letters are not significantly different at the 5% probability level using Duncan test. 

 

 نرگس. گل پتاسیم و سدیم عناصر مقادیر وقطر گل، کلروفیل کل  بر شوری و خشکی تیمارهای متقابل اثر -5 جدول

Table 5. The interaction effect of drought × salinity stresses on flower diameter, total chlorophyll and sodium 
and potassium elements of Narcissus tazetta L. 

 تیمارها
Treatments 

 )سانتی متر(قطر گل
Flower diameter 

(cm) 

 کلروفیل کل
Total Chlorophyll 

(mg. g-1 FW-1) 

 برگپتاسیم 

K+shoot 

(% DW) 

 سدیم سوخ

Na+bulb 
(% DW) 

 برگ پتاسیم/سدیم

K+/Na+ shoot 

 شوری
Salinity 

 خشکی
Drought 

     

 )شاهد( 0
Control 

90 3.32a 2.95a 3.29a 0.68g 2.38a 

70 2.39c 1.77bcd 2.70b 0.72g 1.66b 

50 2.34c 1.55cde 1.69c 0.80fg 1.09c 

30 2.21d 1.00gh 1.51cd 0.71g 0.87cd 

20 

90 2.81b 1.91b 1.43cd 0.72g 0.81cd 

70 2.35c 1.47def 1.31de 0.77fg 0.71de 

50 2.21d 1.19fg 1.46cd 0.77fg 0.79cd 

30 2.02ef 1.22efg 1.36cde 0.81fg 0.68de 

40 

90 2.09de 1.87bc 1.48cd 0.99efg 0.63de 

70 2.08de 1.15fgh 1.41cd 1.00efg 0.59de 

50 1.97efg 1.14fgh 1.02ef 1.13def 0.40ef 

30 1.91fg 1.12fgh 1.00ef 1.29de 0.39ef 

60 

90 2.02ef 1.23efg 0.94fg 1.68c 0.37ef 

70 2.00efg 1.02gh 1.01ef 1.40cd 0.25f 

50 1.98efg 1.01gh 0.84fg 2.65b 0.21f 

30 1.81g 0.81h 0.64g 3.02a 0.15f 

 .دار نیستند  درصد معنی 5اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

Means in each column, followed by similar letters are not significantly different at the 5% probability level using Duncan test. 
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 ( گل نرگس.GPX( و پراکسیداز )CATهای کاتاالز ) زیمشوری و خشکی بر میزان فعالیت آنهای  اثر متقابل تنش -1شکل 

Fig. 1. The interaction effects of drought and salinity stresses on the activity of CAT and GPX enzymes of 

Narcissus tazzeta L. 

 

 گيری نتيجه

های خشکی و شوری  نتایج نشان داد که تنش

اکسیدانی آنزیمی  موجب افزایش و بهبود فعالیت آنتی

 آنزیمی )فالونوئید(االز و گایاکول پراکسیداز( و غیر)کات

قطر گل، شد؛ اما با افزایش تنش خشکی و شوری از 

تنوئید کاسته شد. مقایسه ومیزان کلروفیل کل و کار

سدیم اندام هوایی و سوخ نرگس نشان مقادیر عنصر 

داد که تحت شرایط تنش شوری و خشکی، اندام برگ 

تری را تجمع داد اما میزان  نسبت به سوخ، سدیم بیش

داری نسبت  تأثیر هر دو تنش کاهش معنی پتاسیم تحت

حساسیت گیاه نرگس  نتایج نشان دادبه شاهد داشت. 

با  تر از خشکی بود که نسبت به تنش شوری بیش

 زمان دو تنش، اثرات منفی تشدید شد. کاربرد هم

کشت گل نرگس تا  نتایج نشان داد کهکلی،  طور به

درصد ظرفیت زراعی و شوری آب  70سطح رطوبتی 

زیمنس بر متر تأثیر منفی  دسی 3آبیاری حدود 

فیت گیاه نداشت و توجهی بر عملکرد و کی قابل

 توصیه است. قابل
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