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  چکیده
کنند. گیاهان را در مناطق خشک و نیمه خشک محدود میها هستند که رشد و نمو ترین تنشهاي محیطی، خشکی و شوري جزء مهمدر بین تنش

 ).Narcissus tazetta L( هاي رویشی، زایشی و بیوشیمیایی گل نرگس شهالهاي خشکی و شوري بر صفتهدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تنش
انجام شد.  1396ده کشاورزي دانشگاه بیرجند در سال با سه تکرار در دانشک تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت بود. این آزمایش گلدانی، به

درصد ظرفیـت زراعـی    90و  70،50،30موالر و تنش خشکی در چهار سطح میلی 60و  40، 20سدیم در چهار سطح صفر (شاهد)، تیمارها شامل کلرید
طول ریشه، حجم ریشه، وزن تـر   دهنده، قطر گل،لهاي خشکی و شوري باعث کاهش مقدار قطر ساقه گبودند. نتایج اثرهاي ساده نشان داد که تنش

هاي تعداد روز از کاشـت تـا   ریشه، طول و وزن تر سوخ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک کل و تعداد روز از گلدهی تا پیري گل شدند. در مقابل صفت
اکسیدانی و محتواي فنول کل تحت تأثیر این دو تنش افزایش یافتند. نتایج اثرهاي متقابل قندهاي محلول کل برگ و ریشه، فعالیت آنتی میزان گلدهی،

هاي رشدي و زایشی در هاي شوري و خشکی در شرایط کاربرد توأم دو تنش، تشدید شد به طوري که کمترین مقدار صفتنشان داد که اثر مخرب تنش
موالر) مشاهده شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که در محدوده تیمارهـاي اعمـال   میلی 60شوري  ×درصد ظرفیت زراعی  30شدیدترین سطح تنش (

  هاي رشدي، زینتی و فیزیولوژیکی گل نرگس بیشتر از تنش خشکی بود.شده، اثر مخرب تنش شوري بر صفت
 

 کلمحتواي فنول  ،قندهاي محلول کل ،قطر گل ،اکسیدانیفعالیت آنتی ،: حجم ریشهکلیدي هايواژه
  

   4 3 2  1 مقدمه
درصد از سطح کره زمین  2/47میلیارد هکتار معادل  1/6بیش از 

بنابر آمار بیش  .)37دهند (خشک تشکیل میرا مناطق خشک و نیمه
درصد از نواحی قابل آبیاري  50تا  25درصد اراضی کل زمین و  7از 

 در گیاهان از رشد بسیاري ).68باشند (آن با مشکل شوري روبرو می
 نظیـر  سـمی  هـاي یون اسمزي، تجمعشور به دلیل تنش  هايمحیط
و همچنین اختالل در جذب عناصر  گیاهی ايهبافت در کلر و سدیم

 کـاهش  سـبب  هـاي سـمی  یـون  ایـن  یابد. تجمعغذایی کاهش می
 تولیـد  و هـا کربوهیـدرات  توزیـع  الگـوي  آنزیمـی، تغییـر   هايفعالیت

بـا  توانـد  ). تنش شوري می20گردد (می گیاه هاي ثانویه درمتابولیت
بر مرفولـوژي و فیزیولـوژي گیـاه     5کاهش پتانسیل آب و پسابیدگی
هـاي  هاي آزاد تولید شده در اثر تنشتأثیرگذار باشد. در واقع رادیکال
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5  - Dehydration 

ها و حتی نوکلئیـک اسـیدهاي   ها، پروتئینخشکی و شوري به چربی
سلولی حمله کرده و بدین ترتیب در اولـین مرحلـه، تراوایـی غشـاي     

 آب شودمی باعث شوري که ). در مواقعی62ردد (گسلولی مختل می
). 24شود (می ایجاد گیاه در نیز خشکی تنش نگیرد، گیاه قرار اختیار در

 در گیاهـان  رشـد  محدودکننـده  عوامـل  ترینمهم از یکی خشکی نیز
 عمل براي انجام .)1(است  محیطی تنش ترینشایع و جهان سرتاسر

 بسته هاآب، روزنه کمبود اثر در است. ضروري گازي فتوسنتز، تبادالت
 کربن کمترياکسیددي نتیجه در یافته، کاهش گازي تبادالت شده و

 تـنش ). 64یابـد ( می کاهش فتوسنتز و گیردمی قرار گیاه دسترس در
ـ  و یسـلول  میتقسـ  کاهش باعثو شوري  یخشک  کـوچکتر  نیهمچن
و  48( ابدییم کاهش اهیگ رشد جهینت در و شده هاسلول اندازه شدن

52.(  
هـاي  گیاهان براي تطابق با شـرایط تـنش خشـکی از مکانیسـم    

 ). یکی28کنند (مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی استفاده می
 تولیـد  افـزایش  هاي خشـکی و شـوري،  تنش با مقابله از راهکارهاي

تنظـیم   آن بـه  که فرایند این در باشد.می 6سازگار هاي محلولترکیب
                                                

6- Compatible solute 
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 به ویژه قنـدهاي  قندها مانند هاییترکیب شود،می گفته نیز 1اسمزي

 هـاي سایر متابولیت آمینواسیدها و گلیسرول، الیگوساکاریدها، الکلی،
ها ترکیب این شوند.انباشته می سلول درون پایین مولکولی وزن داراي

 کننـده تنظـیم  به عنوان و غیرسمی بوده هاسلول براي باال مقادیر در
 اتالف از جلوگیري به و کرده واکوئل عمل و سیتوپالسم بین اسمزي

هـا، قنـدها   ). یکـی از ایـن ترکیـب   34کننـد ( کمک می سلول از آب
 کننـد و مـی  عمـل  ایمنی بهبود دهنده سیستم عنوانبه که باشندمی

). افـزایش  39دهنـد (  را در گیـاه افـزایش   ایمنـی  هـاي پاسـخ  قادرند
از فرآینـدهاي متابولیسـمی    اکسـیدانی یکـی دیگـر   هاي آنتیفعالیت

ابتدایی است که باعث افزایش تحمل به تـنش خشـکی و شـوري در    
 2هاي با اکسیژن فعالها سبب تولید ترکیبگیاهان می شود. این تنش

)ROSهــا، لیپیــدها، شــود کــه ایــن ترکیــب هــا بــه پــروتئین) مــی
زننـد. گیاهـان بـراي    ها و اسیدهاي نوکلئیک صدمه مـی کربوهیدرات

از ســطح ســلول، از  ROSهــاي زدایــی ترکیــبازي و ســمیتپاکســ
هاي دفـاعی آنزیمـی (کاتـاالز، سوپراکسیددیسـموتاز و ...) و     سیستم

 کننـد هاي فنولی و کارتنوئیدها) استفاده میغیرآنزیمی (مانند ترکیب
نقـش اساسـی را    هاي فنولیترکیب هاي غیرآنزیمی،در سیستم). 66(

 عوامـل  هـدایت  نمـو، بـا   و رشد طی فنولی هايترکیب کنند.ایفا می
میان  از که شوندمی ساخته محیطی هايمحرك پاسخ به در و ژنتیکی

 فنولی و اسیدهاي ساده هايفنول ها،لیگنان ها،لیگنین به توانمی آنها
 اکسیدانیآنتی خاصیت به با توجه امروزه که کرد اشاره فالونوئیدها و

  ). 21است ( توجه مورد ضدسرطانی بسیار و قوي
بـه ترتیـب    3در آزمایشی مشخص شد که گـل و پـداژه زعفـران   

). واتـچ  52بیشترین و کمترین حساسیت را به کمبود آب خاك دارند (
گزارش کردند که تنش شوري باعـث کـاهش    )67(بلهوم و همکاران 

شد. گزارش  وزن خشک سوخ و اندام هوایی ارقام گل نرگس دافودایل
بسـیار   5و اورنیتوگـالوم  4دار هیپوسـتروم نه سـوخ شده است که دو گو

حساس به شـوري هسـتند و بـا افـزایش سـطوح شـوري وزن تمـام        
). همچنین بهادران و صالحی 57هاي این گیاهان کاهش یافت (اندام

هاي شوري و خشکی باعث کـاهش وزن  ) گزارش کردند که تنش6(
 د. گـل دهنـده گیـاه مـریم شـدن    خشک اندام هوایی و قطر شاخه گل

 تـرین گیاهـان  مهـم  از باشد که یکیمی 7نرگسیان	خانواده	از 6نرگس
جز  به دنیا سرتاسر در آن مختلف هايگونه که است زینتی و دارویی

                                                
1- Osmotic adjustment 
2- Reactive oxygen species 
3- Crocus sativus L. 
4- Hippeastrum × hybridum Hort 
5- Ornithogalum arabicum L. 
6- Narcissus spp. 
7- Amaryllidaceaee 

 و دارسـوخ  گیـاهی  8کننـد. نـرگس شـهال   می رشد گرمسیري مناطق
گلـدانی   و ايباغچـه  بریـده،  گـل  عنـوان  به آن از که است سالهچند

 نواحی و اسپانیا پرتغال، فرانسه، بومی گونه . این)35( شودمی استفاده
 شـمال،  خصـوص  بـه  ایـران  مختلـف  منـاطق  در اي بوده ومدیترانه

 رویـش  جنـوبی خراسان و کرمان بهبهان، بوشهر، فارس، شرق،شمال
 به زینتی گیاه ). این43( زمستان است و پاییز آن گلدهی زمان و دارد

 عنوان ). به61است ( مورد توجه بسیار خواص دارویی بودن دارا جهت
 و خـونی  اسـهال  و ايتب دوره درمان در آن هايسوخ و هاگل مثال
 استفاده پوستی هايو بیماري هاجوش آبسه، درمان در آن هايریشه

 HIV-1 الیت ضدهاي جدا شده از این گیاه نیز فعلکتین .)31شود (می
هاي نرگس ارزش ). از طرف دیگر عطر گل61دهند (از خود نشان می

). با توجه به اینکه گیاه نرگس 65باالیی در صنایع عطر سازي دارد (
هاي مهم اقتصادي ایران می باشد و از طـرف دیگـر   یکی از محصول

هـاي جـدي بخـش    بحران خشکسالی و شوري آب و خاك از مشکل
هاي کشاورزي است، آگاهی از میزان تحمل این گیاه به تنشتولید در 

خشکی و شوري به منظور تولید بهینه محصول، امري الزم و ضروري 
هاي انجام شده تاکنون تحقیق جامع و کاملی است. با توجه به بررسی

هاي خشکی و شوري بر گیاه نرگس شهال گزارش در زمینه تأثیر تنش
یق حاضـر بـا هـدف بررسـی تـأثیر تـوأم       نشده است. از این رو، تحق

هـاي رشـدي، گلـدهی و    هاي خشکی و شوري بـر خصوصـیت  تنش
 بیوشیمیایی گل نرگس انجام شده است.

  
 هامواد و روش

در پـردیس دانشـکده    1396این تحقیق در اوایل شـهریور سـال   
با  کرمان -جاده بیرجند 5کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در کیلومتر 

 13΄و  59˚شـمالی، طـول جغرافیـایی     56΄و  32˚عرض جغرافیـایی  
متر از سطح دریا انجام شـد. بعـد از خریـداري     1480شرقی و ارتفاع 

-هاي همهاي نرگس شهال از شهرستان خوسف، جداسازي سوخسوخ
گرم انجـام شـد و    25متر و وزن تقریبی سانتی 5اندازه با قطر حدود 

ماه انجام گرفـت. آزمـایش بـه صـورت      شهریور 20ها درکشت سوخ
تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور  فاکتوریل در قالب طرح کامالً

(شـاهد) درصـد    90و  70،50،30اول تنش خشـکی در چهـار سـطح    
(مرك آلمان  )NaCl( کلرید سدیم و فاکتور دوم )FC( ظرفیت زراعی

 60و  40، 20درصـد) در چهـار سـطح صـفر (شـاهد)،       99با خلوص 
موالر بودند که مقادیر نمک به آب آبیاري مورد استفاده در منطقه میلی

گیري از خاك براي تعیـین  قبل از اجراي آزمایش، نمونه .اضافه شدند
 و pH همچنـین مقـدار   هاي فیزیکوشیمیایی آن انجام گردید.ویژگی

EC  هاي مورد استفاده بـراي  ). گلدان1 گیري شدند (جدولآب اندازه

                                                
8- Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahla’ 
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 23آزمایش پالستیکی بوده و قطر دهانه و ارتفاع آن به ترتیب  اجراي
ــد. ســانتی 25و  ــر بودن ــراي مت ــدعفونی و ب ــوگیري ازض ــیوع  جل ش

کش بنومیل ثانیه در قارچ 30ها به مدت ابتدا سوخ ،هاي قارچیبیماري
متري سانتی 10ور گردید و سپس در عمق در هزار غوطه 2با غلظت 

آبیاري شدند. گیاهان طی دوره رشد اولیـه و  خاك کشت و بالفاصله 
هفته) با آب شاهد و به تعداد دفعات دو بار در هفته  4استقرار (به مدت 

آبیاري شـدند. قبـل از شـروع اعمـال تیمارهـاي خشـکی و شـوري،        
در هـزار   2) و بـا غلظـت   NPK )20-20-20 ها با کود کامـل گلدان

هـا  خـاك گلـدان  تغذیه شدند. تنش خشکی بر حسب ظرفیت زراعـی  
درصد به دسـت آمـد.    20اعمال گردید. ظرفیت زراعی خاك آزمایش 

ها در ها به وسیله وزن کردن روزانه آنوضعیت رطوبتی تمامی گلدان
هـاي شـاهد و   صبح مشخص گردید. نقصان رطوبتی گلدان 9ساعت 

خشکی (بدون تیمار شوري) با اضافه نمودن مقدار آب الزم (شاهد) و 
د ظرفیت زراعی در تیمارهاي مورد نظر جبران شد. براي رساندن به ح

ها، متناسب بـا تیمـار مـورد    اعمال تنش خشکی و شوري سایر گلدان
هـاي خشـکی و شـوري مربوطـه     نظر، از آب شور جهت اعمال تنش

استفاده شد. هدایت الکتریکـی آب آبیـاري حـاوي کلریـد سـدیم بـا       
، 25/3، 1/1ترتیـب  مـوالر بـه   میلـی  60و  40، 20هاي صفر، غلظت

   زیمنس بر متر بود.دسی 98/7و  40/5

  
  خاك و آب استفاده شده در آزمایش مشخصات فیزیکوشیمیایی - 1جدول 

Table 1- Physiochemical characteristics of soil and water used in this experiment  
  Soil خاك    Water آب

 سدیم
Na 

meq/L 
pH  

هدایت 
 الکتریکی

EC 
ds/m  

 
 سدیم

Na  
 meq/L  

هدایت 
  الکتریکی

EC  
 ds/m 

pH FC 
% 

 شن
Sand 
%  

 رس
Clay 
%  

 سیلت
Silt 
%  

  بافت
Texture 

5.6 7.79  1.1  11.0 1.94 8.1 20 43  28  29  
 شنیلومی 

Sandy 
loam 

  
  هاي اندازه گیري شدهصفت

ماه به طول انجامید و  4اعمال تیمارهاي خشکی و شوري حدود 
هاي رویشی مورد گیري شدند. صفتهاي مورد نظر اندازهسپس صفت

تر سـوخ، وزن  تر ریشه، طول و وزنبررسی شامل طول، حجم و وزن
هاي زایشی شامل قطر گل و ل، صفتکتر اندام هوایی و وزن خشک 

دهنده، تعداد روز از کاشت تا گلـدهی و تعـداد   تاج گل، قطر ساقه گل
امل فعالیت هاي بیوشیمیایی نیز شروز از گلدهی تا پیري گل و صفت

اکسیدانی، محتواي فنول کل و قندهاي محلول کل برگ و ریشه آنتی
هاي تعداد روز از کاشت تا گلدهی (باز شدن اولـین گـل   بودند. صفت

دهنده) و تعداد روز از گلدهی تا پیري گل (پیـر شـدن   روي ساقه گل
دهنده) بر حسب تعـداد روز محاسـبه شـدند.    اولین گل روي ساقه گل

هاي طول سوخ، قطر گل، قطر تاج گل کش و صفتبا خط طول ریشه
گیري شدند. حجـم ریشـه بـه    و قطر ساقه با کولیس دیجیتالی اندازه

وسیله استوانه آب و بر اساس قانون ارشمیدس اندازه گیري و محاسبه 
گیري شد. وزن تر ریشه، سوخ و اندام هوایی با ترازوي دیجیتالی اندازه

درجه  78ها در آون با دماي خشک کل، نمونهشدند. براي تعیین وزن 
ساعت قرار داده شدند و سپس تـوزین شـدند    48گراد به مدت سانتی

)59.(  

بـدین   ).38( شـد  ارزیـابی  1آنتـرون  روش با کل محلول قندهاي
آنترون  معرف لیترمیلی 3 با شده، غلیظ عصاره از لیترمیلی 2/0 منظور،

مـوالر)   13 سـولفوریک  اسید لیترمیلی 100 گرم آنترون درمیلی 150(
 درجه 100 دماي با گرم آب حمام در دقیقه 20 مدت به و شد مخلوط
 یک هر جذب میزان ها،نمونه شدن سرد از پس گرفت. قرار گرادسانتی

 Model(نانومتر با دستگاه اسپکتوفوتومتر  620 موج طول در هاآن از
Unico 2100, China( با کل محلول قندهاي میزانشد.  گیرياندازه 

   .شد محاسبه گلوکز استاندارد منحنی
 به روش و 2سیکالتو فولین معرف با کل فنول محتواي سنجش

 از گرم 05/0 خالصه، طور به .)58( شد انجام سینگلتون و همکاران
همگن  و ساییده درصد 80متانول لیترمیلی 2 در گیاه برگ تازه بافت

 15 مدت به گرادسانتی درجه 70 دماي در ماريبن در و سپس شد
 15 مدت به دقیقه در دور 5000 سرعت با سپس گرفت؛ قرار دقیقه
 8/1 متانولی رویی،  محلول از لیترمیلی 1 به شد.  سانتریفیوژ دقیقه
فولین اضافه و محلول به  معرف لیترمیلی 2/0آب مقطر و  لیترمیلی

 1 سپس شد. نگهداري گرادسانتی درجه 25 دماي در دقیقه 5مدت 
 از پس .شد اضافه فوق محلول به درصد 12کربنات  سدیم لیترمیلی

                                                
1- Anthrone 
2- Folin-Ciocalteu 
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 در حاصل محلول جذب آزمایشگاه، دماي در قرار گرفتن ساعت 2
 غلظت .شد گیري اندازه اسپکتروفتومتر با نانومتر 765موج  طول
 از و شد بیان تر وزن گرم بر گالیک اسید گرم میلی بر اساس فنول

 .شد استفاده استاندارد نمودار رسم براي اسید گالیک
رادیکـال   سازيخنثی سنجش از استفاده با اکسیدانی آنتی فعالیت

ارزیـابی شـد    هیـدرازیل)  پیکریـل  -1 -فنیل دي -2و DPPH )2 آزاد
میکرولیتـر   950 همراه به عصاره میکرولیتر 50 منظور این براي ).33(

 .شـد  ریخته میکروتیوپ درون متانول، در نرمال DPPH 1/0 محلول
 دقیقه در 30 به مدت و شدند داده تکان به خوبی هامیکروتیوپ سپس

 و شـاهد  جـذب  سـپس  گرفتند. قرار اتاق دماي در تاریک محیط یک
خوانده شده  دستگاه اسپکتوفتومتر با نانومتر 517موج  طول در هانمونه

 ، درصـد 1نمونـه در فرمـول    و شـاهد  بـه  مربوط جذب قراردادن با و
  شد. محاسبه آزاد رادیکال سازيخنثی

=  1- )شاهد نمونه جذب/ شده قرائت جذب( ×100     1فرمول 
  اکسیدانیآنتی فعالیت

صـورت   SAS 9.4افـزار  ها با اسـتفاده از نـرم  تجزیه آماري داده
اسـتفاده شـد. میـانگین     Excelافزار ها از نرمگرفت. براي رسم شکل

 5اي دانکن در سطح احتمال استفاده از آزمون چند دامنهها نیز با داده
 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 

  
 نتایج و بحث

  هاي رویشیصفت
هاي خشـکی و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تنش

). 2دار بـود (جـدول   ها بر طـول ریشـه معنـی   شوري و اثر متقابل آن
درصـد ظرفیـت    90کاهش طول ریشـه در تیمـار خشـکی (کمتـر از     

دسی زیمنس بر متر) مشاهده  1/1زراعی) و در تیمار شوري (بیشتر از 
رهاي خشکی و شوري طول ریشه را شد، به طوري که شدیدترین تیما

). 3درصد نسبت به شاهد کاهش دادنـد (جـدول    27و  24به ترتیب 
همچنین نتایج اثر متقابل شوري و خشکی نشان داد که کمترین طول 

 ×میلی مـوالر   60ریشه از شدیدترین سطوح تنش شوري و خشکی (
 درصد کاهش در مقایسه با شاهد بـه  51درصد ظرفیت زراعی) با  30

) نشان داد 13( دي و کار شیآزما از حاصل جینتا ).4دست آمد (جدول 
 .افـت ی ا کاهشیلوب اهیگ شهیر طول یخشک شدت تنش شیافزا باکه 
 یفرنگـ  گوجـه  يرو یخشک تنش اثر شیآزما از آمده دسته ب جینتا

 شهیر طول .)14شد ( شهیر طول باعث کاهش کم اريیآب که داد نشان
 تـر قیـ عم هايهیال از آب جذب به اهیگ ییتوانا از یشاخص عنوان به

 در سـاقه  و شـه یر طـول  کاهش معمول طور به. )19( باشدیم خاك
 غشاي بر هاآن یمنف اثر و هاونی تیسم لیدل به میسد دیکلر محلول
 و یسلول میتقس کاهش باعثو شوري  یخشک تنش. )50( است سلول
 ریشه طول جهینت در و شده هاسلول اندازه شدن تر کوچک نیهمچن

ـ طو نـد یفرآ که رسدیم نظر به). 53و  48( ابدییم کاهش  شـدن  لی
 ردیگیم قرار یخشک تنش ریثأت تحت شتریب ها،سلول میتقس نسبت به

 سلول آب جذب بر لیپتانس معکوس و یدگیپساب يروین آن علت که
در صفت وزن تـر ریشـه هـر یـک از اثـرات سـاده        .)55و  45( است
هـا بـر وزن تـر    خشکی و شوري و همچنین اثر متقابل آنهاي تنش

). کمترین وزن تر ریشه در 2دار شده و کاهشی بود (جدول ریشه معنی
درصد کاهش نسبت به  74درصد ظرفیت زراعی با  30تنش خشکی 

). در تنش شوري، کمترین وزن تر ریشه 3شاهد مشاهده شد (جدول 
ي مشاهده گردید (جدول درصد 45موالر با کاهش میلی 60در شوري

ها روي صفت وزن تر ریشه نشان داد که کمترین اثر متقابل تنش ).3
درصد ظرفیت زراعی بـود   30×موالرمیلی 60عملکرد در تنش شوري 

 تـنش  قیتحق جینتا). 4درصدي آن شد (جدول  82که باعث کاهش 
 با که داد نشان ریانج رقم چهار یکیمورفولوژ هايویژگی بر یخشک

). 12(یافـت   کاهش ریانج يهاهشیر وزن یخشک تنش شدت شیافزا
 شوري تنش هک کردند گزارش زین) 16( همکاران و یزنجان اسکندري

 آمده دسته ب جینتا. است شده 1درمنهگیاه  شهیرتر  وزن کاهش باعث
 که داد نشان ایسو شهیر هايصفت يرو یخشک تنش اثر شیآزما از
 کاهش). 56( داشت و کاهشی داریمعن اثر شهیر تر وزن بر کم اريیآب

ـ  شوري تنش طیشرا در ساقه و شهیر رشد  جبـران  صـدمات  توانـد یم
 نمک غلظت شیفزا). ا56( دینما وارد اهیگ یینها عملکرد به ريیناپذ
 سطح یدگیچروک و کشنده تارهاي تعداد کاهش باعث شهیر طیمح در

 شهیر وزنو  شهیر طول کاهش باعث یدگیچروک نیا که گرددیم آنها
هاي اعمال شده بر صفت حجم ریشه در ). اثر تنش44و  11گردد (می

). کاهش حجم ریشـه در تیمـار   2دار بود (جدول درصد معنی 1سطح 
درصد ظرفیت زراعی و در تیمار شوري بیشـتر از   90خشکی کمتر از 

متر سانتی 79/13طوریکه از به دسی زیمنس بر متر مشاهده شد، 1/1
درصد ظرفیت زراعی و  30متر مکعب در سانتی 7ر شاهد به مکعب د

متـر  سانتی 33/6متر مکعب شاهد به سانتی 79/14در تنش شوري از 
). در اثـر متقابـل دو   3موالر کاهش یافت (جـدول میلی 60مکعب در 

 60درصد ظرفیت زراعـی و شـوري    30تنش، کمترین حجم ریشه از 
هش نسبت بـه شـاهد). نتـایج    درصد کا 79موالر به دست آمد (میلی

حاصل از این تحقیق با نتایج آزمایش انجام شده روي ذرت که اظهار 
گردد، مطابقت داشت شوري سبب کاهش حجم ریشه می داشتند تنش

 تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد یپژوهش). همچنین در 10(
کـه   اي بررسـی شـد  اجزاي عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه و

درصد نیاز آبـی بـه    40 مشخص گردید کمترین حجم ریشه از سطح
  ). 14دست آمد (

  
  

                                                
1- Artemisa annua L. 
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دهنده در ها بر قطر ساقه گلاثر ساده و همچنین اثر متقابل تنش

به طوري که بین شاهد و کمترین دار بود، درصد معنی 1سطح احتمال 
درصـد ظرفیـت    30 ×موالر میلی 60قطر ساقه که متعلق به شوري 

درصدي وجود داشت، اما اختالف معناداري در  47 زراعی بود اختالف
درصد ظرفیت زراعی  90×موالرمیلی 20قطر ساقه بین شاهد و شوري

ه در ) گزارش کردنـد کـ  57). شیلو و همکاران (4وجود نداشت (جدول
دهنده و قطر گل تحت سطوح مختلف قطر ساقه گل 1لیمونیـومگیاه 

) نیز اظهار داشتند 6شوري کاهش یافت. همچنین بهادران و صالحی (
دهنده گل هاي شوري و خشکی باعث کاهش قطر ساقه گلکه تنش

مریم شدند که با نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق مطابقـت داشـت. در      
که خشکی باعث کاهش قطر سـاقه  پژوهش دیگري مشخص گردید 

 شدن بزرگ و تقسیم تأثیر تحتقطر ساقه . )49چاي ترش می گردد (
 احتمـاالً  مسـئله  ینا .گیردقرار می آب کمبود تنش شرایط در سلولی
 غیـره  و گیاه متابولیکی فرآیندهاي، تعرق فتوسنتز، در اختالل نتیجه
شده نشان داد  هاي اعمال). مقایسه میانگین اثر ساده تنش51( است

هاي شـوري و خشـکی از طـول    که با افزایش سطح هر یک از تنش
)، به طوري که شدیدترین تیمارهاي 3سوخ نرگس کاسته شد (جدول 

درصد نسبت بـه   1/7و  6/9خشکی و شوري طول سوخ را به ترتیب 
). همچنین نتایج اثر متقابل تیمار شوري 3شاهد کاهش دادند (جدول 

که کمترین طول سوخ در شدیدترین سطوح تنش و خشکی نشان داد 
 6/20درصد ظرفیت زراعی) با  30 ×میلی موالر  60شوري و خشکی (

 و ). بیدشکی4درصد کاهش در مقایسه با شاهد به دست آمد (جدول 
سیر  و طول سوخ گیاه تنش خشکی قطر ) گزارش کردند که8آروین (

داد. در صفت  کاهشدرصد در مقایسه با شاهد  21 و 25 را به ترتیب 
هـا  هاي خشکی و شوري و اثر متقابل آنتنش وزن تر سوخ، اثر ساده

). کاهش وزن تر سوخ در تیمـار  2بر این صفت معنی دار بود (جدول 
درصد ظرفیت زراعی و در تیمار شوري بیشـتر از   90خشکی کمتر از 

). بیشـترین کـاهش   3دسی زیمنس بر متر مشاهده شد (جـدول   1/1
هاي اعمـال شـده مشـاهده    در اثر متقابل شدیدترین تنش وزن سوخ

 ) گـزارش کردنـد کـه بـا    47). رستمی و همکـاران ( 4 گردید (جدول
 صورت به هاي زعفرانپداژه وزن میانگین شوري تنش شدت افزایش

 تـنش  در شرایط که آنجا از رسدمی نظر به یافت. کاهش داري معنی
 هايفراورده گیاه است، بنابراین یافته ها کاهشپداژه وزن شدید شوري

در  ).47داده اسـت (  اختصـاص  هـا کمتـر  پـداژه  به را خود فتوسنتزي
 تنش شوري شدت افزایش با که شده است گزارش نیز دیگر پژوهش
 در درصـد  50 هـا حـدود  پـداژه  وزن متر،  بر زیمنسدسی 9 تا سطح
). وزن تر سـوخ گـل نـرگس    22( یافت کاهش شاهد با تیمار مقایسه

                                                
1- Limonium spp. 

داري طور معنیموالر بهمیلی 50تحت تأثیر شوري تا سطح  2دافودایل
 کربوهیدرات و نشاسته غلظت ). پژوهشگران کاهش67کاهش یافت (

 همچنین و فتوسنتز در هاي مؤثرآنزیم فعالیت کاهش به را هاپداژه در
 بـه  مربوط متابولیکی هايبراي فعالیت محیطی شرایط نبودن مساعد

هاي اعمال شده بـر  ). اثر ساده تنش22دادند ( نسبت گیاه در فتوسنتز
درصد و اثر متقابل تنش شوري  1صفت وزن تر اندام هوایی در سطح 

طوریکـه در  ) بـه 2دار بـود (جـدول   درصد معنی 5و خشکی در سطح 
 36/8گرم شاهد بـه   62/14شرایط تنش خشکی، مقدار این صفت از 

گـرم   86/14درصد ظرفیت زراعی و در تـنش شـوري از    30در  گرم
). در اثـر  3موالر کاهش یافت (جدولمیلی 60گرم در  96/5شاهد به 

درصـد   30متقابل دو تنش، کمترین وزن تـر انـدام هـوایی از تیمـار     
درصد کاهش نسـبت بـه    84موالر (میلی 60ظرفیت زراعی و شوري 

ها بر وزن خشک کل در اده تنش). اثر س4شاهد) به دست آمد (جدول 
درصـد   5ها در سطح احتمـال  درصد و اثر متقابل آن 1سطح احتمال 

درصد ظرفیت زراعی و  30هاي خشکی ). تنش2دار بود (جدول معنی
و  23موالر کلرید سدیم، وزن خشک کل را به ترتیب میلی 60شوري 

ک ). کاهش وزن خش3درصد نسبت به شاهد کاهش دادند (جدول  22
درصد ظرفیت زراعـی و شـوري بیشـتر از     70کل در خشکی کمتر از 

دسی زیمنس بر متر مشاهده شد و تا این محدوده میزان عملکرد  1/1
) گزارش کردند کـه  4مفتاح و آل حمید ( ).4خود را حفظ کرد (جدول 

داري به وسیله کاهش به طور معنی 3بیوماس گیاه و عملکرد گل مریم
(کم آبیـاري یـا تـنش خشـکی) کـاهش یافـت.        تعداد دفعات آبیاري

همچنین اثر تنش خشکی بر میزان وزن تر اندام هوایی گیاه کاسـنی  
). در بررسـی تـأثیر تـنش    40دار بود و باعث کـاهش آن شـد (  معنی

خشکی روي چغندر قند کاهش وزن خشک کل گـزارش شـده اسـت    
 را آن و وزن گذاشـت  اثـر  بـرنج  کل خشک وزن تنش شوري بر ).7(
 نسبت بر متر زیمنسدسی 12 شوري در کاهش میزان که داد اهشک
 و گیتیبسولیب و )25جیمز و همکاران ( ).18بود ( درصد 15 شاهد به

نیز دریافتند کـه خشـکی باعـث کـاهش وزن خشـک       )9همکاران (
گردد. تنش شـوري از طریـق کـاهش    گیاهان شبدر سفید و فلفل می

فتوسنتز، تخریب غشاهاي سلولی، کاهش آب قابل دسترس براي گیاه 
 ). 54و  12شود (و تجمع یون سدیم سبب کاهش وزن گیاه می

  
  
  
  
  

                                                
2- Narcissus sp. 
3- Polianthes tuberosa L. 
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  هاي زایشی صفت

هاي شوري نتایج نشان داد که با افزایش سطوح هر یک از تنش
که در شدیدترین تیمارهـاي  طوريو خشکی از قطر گل کاسته شد به
درصد نسبت  23و  21 با بیترت بهخشکی و شوري، مقدار این صفت 

). کمترین قطر گل از تـنش خشـکی   3به شاهد کاهش یافت (جدول 
 45مـوالر بـا کـاهش    میلـی  60شـوري   ×درصد ظرفیت زراعـی   30

). در صفت قطر تـاج  4درصدي نسبت به شاهد به دست آمد (جدول 
دار بـود و تـنش   درصد معنـی  1گل، فقط تأثیر تنش شوري در سطح 

 داري نداشـتند (جـدول  شکی اثر معنیخشکی و اثر متقابل شوري و خ
شـاهد اخـتالف معنـاداري بـا     ). تمامی سطوح تنش شوري به جـز  2

اظهار داشـتند کـه    )6). بهادران و صالحی (3 یکدیگر نداشتند (جدول
 هاي شوري و خشکی باعث کاهش قطر گل مریم شـد. نتـایج  تنش

 قطر ینمیانگ از شوري، افزایش با آزمایش روي بومادران نشان داد که
 کـاهش  باعث هاي شوري و خشکیتنش ).15( شد آذین کاسته گل

 بـه  منجـر  طریـق  ایـن  از گردنـد و می هاسلول شدن طویل و تقسیم
)، همچنـین شـوري از طریـق اثـر     62و  29شود (عملکرد می کاهش

منفی بر جذب عناصر غذایی، به ویژه کلسیم، که در افـزایش دیـواره   
هاي باز دارد، سبب کاهش قطر گل سلولی و افزایش قطر گل شرکت

). در خصوص صفت تعداد روز از کاشت تا گلدهی، 41گردد (شده می
هـاي شـوري و   نتایج نشان داد که با افزایش سطوح هر یک از تنش

طوریکـه  خشکی، فاصله زمانی از کاشت تا گلدهی افزایش یافت؛ بـه 
 27مـوالر ( میلـی  60بیشترین مدت زمان تا گلدهی از تـنش شـوري  

درصـد ظرفیـت    30درصد افزایش نسبت به شـاهد) و تـنش خشـکی   
). در 3 درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد (جدول 15زراعی (

اثر متقابل این دو تنش، بیشترین تعداد روز تا گلدهی در سطح شوري 
درصد ظرفیت زراعی و کوتاه ترین زمان  30خشکی  ×موالر میلی 60

هـا،  ). در اثر ساده تنش1 (شکل مشاهده شد تا گلدهی در تیمار شاهد
کمتـرین تعـداد روز از گلـدهی تـا پیـري گـل در شـدیدترین ســطح        

). تعـداد روز از  3هاي شـوري و خشـکی مشـاهده شـد (جـدول      تنش
درصد  30روز بیشتر از تیمار  15گلدهی تا پیري گل در گیاهان شاهد 

وري به طور ). ش4(جدول  موالر بودمیلی 60شوري  ×ظرفیت زراعی 
 قابل توجهی زمان گلدهی و گلدهی موفقیت آمیز در گیاه نرگس رقم

Actaea    ،45را تحت تأثیر قرار داد. گلدهی گیاهان در تیمـار شـاهد 
موالر، تعداد روز تـا  میلی 25که در تیمار روز به طول انجامید، درحالی

 ’Dutch Master‘ هاي). در گیاه نرگس رقم67روز بود ( 58گلدهی 
موالر کلریـد سـدیم باعـث    میلی 150تیمار شوري  ’Ice Follies‘ و

درصـد   70تـا   40دهی را به ترتیـب  آغازي شده و دوره گلتأخیر گل
هاي چندگانه (عدم تأخیر در گلدهی به علت تنش ).67کاهش یافت (

تعادل اسمزي، کمبود مواد غذایی و سمیت سلولی) است که به وسیله 
 ).60افتد (اتفاق می هاي شوري و خشکیتنش

  

 
 نرگس گیاه تعداد روز از کاشت تا گلدهیخشکی بر ×شوري متقابل اثر -1 شکل

Figure 1- The interaction effects of drought × salinity stresses on days from planting to flowering of Narcissus tazzeta L. 
  

  محتواي فنول کل
هاي اثر ساده تیمارها نشان داد کـه بـا افـزایش    مقایسه میانگین

هاي شوري و خشکی، میزان فنول گیاه افزایش سطح هر یک از تنش
موالر میلی 60طوري که بیشترین میزان فنول از تنش شوريیافت به 
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درصد ظرفیت  30تنش خشکی درصد افزایش نسبت به شاهد) و 62(
). اثر 3 درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد (جدول 59زراعی (

). طبـق  4متقابل این دو تنش بر فنـول کـل معنـادار نبـود (جـدول      
) اثر تنش خشکی بر گیاه سـویا  23هاي قربانعلی و همکاران (تحقیق

گر، هاي فنولی برگ شد. در تحقیقی دیدار ترکیبسبب افزایش معنی
نشـان داد کـه شـوري     زمینـی بادامگیاه اثر سطوح مختلف شوري بر 

 فنـولی  هـاي ترکیـب  ). نقـش 2باعث افزایش میزان فنول گیاه شد (

 در مهمـی  نقـش  ها است کهآن احیاء اکسیداسیون خواص به مربوط
 و فعال هاياکسیژن آزاد، فرونشانی هايرادیکال سازي خنثی و جذب

-آنتی نقش به توجه ). با26و  5دارند ( کننده تجزیه پراکسیدازهاي یا
 ایـن  رسـد افـزایش   می نظر به گیاه، در فنولی هاياکسیدانی ترکیب

 افزایش سبب تنش شوري و خشکی، شرایط تحت گیاه در هامتابولیت
و  30، 17اسـت (  شـده  محیطـی  عدعوامل نامسا برابر در آن مقاومت

46.(  
  

 
  نرگس گیاه برگ یاکسیدانآنتی فعالیت بر میزان خشکی ×اثر متقابل شوري  -2 شکل

Figure 2- The interaction effects of drought × salinity stresses on leaf antioxidant activity of Narcissus tazzeta L. 
  

 
 میزان قندهاي محلول کل برگ گیاه نرگسخشکی بر  ×شوري  متقابل اثر - 3 شکل

Figure 3- The interaction effects of drought × salinity stresses on total soluble sugar of leaf of Narcissus tazzeta L. 
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 گیاه نرگس محلول کل ریشهقندهاي خشکی بر ×شوري متقابلاثر  - 4 شکل

Figure 4- The interaction effects of drought × salinity stresses on total soluble sugar of root of Narcissus tazzeta L. 
  

  یفعالیت آنتی اکسیدان
-آنتـی  فعالیـت  بـر  ها خشکی و شوري و اثر متقابل آن تنش اثر

 اکسیدانیآنتی فعالیت ). بیشترین2بود (جدول  دارمعنی اکسیدانی برگ
 شـوري  و درصد ظرفیت زراعی 30خشکی  تنش به مربوط به ترتیب

). 3 شـاهد بـود (جـدول    کمترین آن مربوط به تیمار موالر ومیلی 60
درصد  30اکسیدانی در تیمار تنش خشکی بیشترین مقدار فعالیت آنتی

برابري نسبت  13/1موالر با افزایش میلی 60ري شو ×ظرفیت زراعی 
بیـان   )32(). کلیمجـاك و همکـاران   2(شـکل  به شاهد مشاهده شـد 

 که شودمی اکسیدانیآنتی فعالیت افزایش باعث شوري تیمار نمودند که
 نشـان  ) 28همکـاران (  و مطابقت دارد. کافی تحقیق حاضر نتایج با

نخـود در شـرایط    هـاي ژنوتیپ برگ آنتی اکسیدانی فعالیت که دادند
 دادند نشان ) نیز66کرد. ولیفرد و همکاران ( افزایش پیدا شوري تنش

 اکسیدانیآنتی فعالیت افزایش سبب گلیمریم گیاه در شوري تنش که
شوند که بـه  می ROSها سبب تولید ترکیب هاي این تنش شد. گیاه

ئیـک آسـیب   هـا و اسـیدهاي نوکل  ها، لیپیـدها، کربوهیـدرات  پروتئین
ها از سطح گیاهان براي پاکسازي و سمیت زدایی این ترکیب .زنندمی

هاي دفاعی آنزیمی (کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز و سلول، از سیستم
هـاي فنـولی و کارتنوئیـدها) اسـتفاده     ...) و غیرآنزیمی (مانند ترکیب

 .)66شود (کنند که سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه میمی
  

  قندهاي محلول کل
هاي اعمال شده نشان داد کـه بـا   مقایسه میانگین اثر ساده تنش

هاي شوري و خشـکی، محتـواي قنـد    افزایش سطوح هر یک از تنش
)، بـه طـوري کـه    3برگ و ریشـه گیاهـان افـزایش یافـت (جـدول      

و  21/1شدیدترین تیمارهاي خشکی و شوري قند برگ را به ترتیـب  
). همچنـین نتـایج   3برابر نسبت به شاهد افزایش دادند (جدول  26/1

 60اثر متقابل شوري و خشکی نشان داد که بیشترین قند برگ از تیمار
برابر افزایش در مقایسـه   5درصد ظرفیت زراعی با  30 ×میلی موالر 

). همچنین بیشترین میزان قند ریشه در 3 مد (شکلبا شاهد به دست آ
درصد ظرفیـت زراعـی    30موالر و تنش خشکیمیلی 60تنش شوري

 50ها، قند ریشه تا سـطح  ). در اثر متقابل تنش3 مشاهده شد (جدول
موالر افزایش معناداري نداشت میلی 20درصد ظرفیت زراعی و شوري 

 تـنش  از اينتیجـه  نهاي محلول کل بـه عنـوا  قند تجمع ).4 (شکل
ورا و خشکی در گلرنگ بهاره، پرتقال واشنگتون ناول و آلوئـه  شوري

 پژوهشـی  ). در42و  36، 27است ( شده توسط سایر محققین گزارش
 شـد  انجـام  بلبلـی  چشـم  لوبیا روي )59همکاران ( سیلوا و توسط که

محلول شد. همچنین  قندهاي میزان افزایش باعث شوري که دریافتند
در گیـاه  میزان تجمع قندهاي محلـول  شوري با افزایش شدت تنش 

 تنش بررسی در .)27( یافتداري افزایش به طور معنیگلرنگ بهاره 
 که است شده گزارش باال شوري در قند افزایش شوري روي زعفران،

 قنـدهاي  مقـدار  افـزایش ). 46دارد ( مطابقـت  حاضر تحقیق نتایج با
-مـی  تـنش  شرایط در اسمزي تنظیم براي شاخصی عنوان به محلول

 بـین  اتصـال  از ممانعـت  قندها این فیزیولوژیکباشد. همچنین عمل 
 پایداري و لیپیدها نگهداري با تنش دوره طول در هم مجاور غشاهاي
 خطـی  هـاي دنبالـه  با هیدروژنی پیوندهاي ایجاد طریق از هاپروتئین
 ).3( باشدمی اسمزي تنظیم و ژن تنظیم ها،پروتئین
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  گیرينتیجه
هـاي خشـکی و   نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کـه تـنش  

هاي رشدي و گلدهی گل نرگس داشتند شوري تأثیر مخربی بر صفت
 سوي از که در شرایط کاربرد توأم این دو تنش، این اثرها تشدید شد.

اکسـیدانی، فنـول کـل و قنـدهاي     دیگر بیشترین میزان فعالیت آنتی
شـوري بـه    یا خشکیشدید  شرایط تنش در و برگمحلول کل ریشه 

هـا را  آمد. تنش شوري و خشکی سرعت گلدهی و کیفیت گـل  دست

کاهش داد و موجب کمتر شدن عمر گل روي بوته شـد ولـی نتـایج    
نشان داد تمامی سطوح تنش به مرحله گلدهی رسیدند. همچنین رشد 

 درصـد  30تحت تأثیر شدیدترین سطوح تـنش خشـکی (   نرگس گیاه
طور کامل متوقـف نشـد.   به موالر)میلی 60زراعی) و شوري ( ظرفیت

هاي طور کلی، نتایج نشان داد که اثر مخرب تنش شوري بر صفتبه
 بود.رشدي، زینتی و فیزیولوژیکی گل نرگس بیشتر از تنش خشکی
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Introduction: Salinity and drought have adverse impacts on crop production throughout the world, 

especially in arid and semiarid areas. Salinity decreases crop growth and yield through modifications of ion 
balance, water status, stomatal behavior, photosynthetic efficiency, salinity-induced nutrient deficiency and 
changes to the soil structure. Drought is another one of the main factors limiting the growth and development 
through the anatomical, morphological, and physiological and biochemical changes that the severity of drought 
damage varies depending on the duration of the stress and plant growth stage. Water stress reduces relative water 
content, photosynthesis pigments, stomatal conductance, biomass, growth and ultimately plant performance. 
Narcissus (Narcissus tazetta L. cv. ‘Shahla’) belongs to the Amaryllidaceae family is grown as a cut flower, 
landscape and medicinal plant that grows throughout the world except tropical regions. It is necessary to know 
the tolerance of N. tazzeta to drought and salinity stress in order to produce optimal product. According to 
previous studies, no complete research has been done on the effects of drought and salinity stress on N. tazzeta. 
Therefore, the present study was carried out with the aim of investigating the combined effects of drought and 
salinity stress on growth, flowering and biochemical characteristics of N. tazzeta. 

Materials and Methods: This research was carried out in Faculty of Agriculture, University of Birjand, in 
2017. A pot experiment was conducted in completely randomized deign with factorial arrangement and three 
replications. The treatments included sodium chloride (NaCl) in four levels 0 (control), 20, 40 and 60 mM and 
drought stress in four levels 30, 50, 70 and 90% of field capacity. The plants were harvested four months after 
the start of salt and drought treatments. The investigation traits were included vegetative, reproductive and 
biochemical characterizes. Measured traits were included root length, volume of root, root fresh weight, bulb 
length, bulb fresh weight, shoot fresh weight, total dry weight, flower diameter, flower crown diameter, stem 
diameter, days from planting to flowering, days from flowering to senescence, antioxidant activity, total phenolic 
content and total soluble sugar of leaf and root. The data were analyzed by SAS version 9.4 and the means 
separated by Duncan's multiple range test at p < 0.05. Excel was used to draw graphs. 

Results and Discussion: The results of simple effects showed that drought and salinity stresses decreased the 
values of flowering stem diameter, flower diameter, root length, root volume, root fresh weight, bulb fresh 
weight, bulb length, shoot fresh weight, total dry weight and days from flowering to senescence. In contrast, the 
values of the number of days from sowing to flowering, total soluble sugars of leaf and root, antioxidant activity 
and total phenolic content increased under the influence of these two stresses. The results of interaction effects 
showed that the destructive effects of salinity and drought stress were intensified in co-application conditions, so 
that the lowest values of growth and reproductive traits were observed in the most severe stress (30% field 
capacity × 60 mM salinity). Usually, root and shoot length in sodium chloride solution is reduced due to the 
toxicity of ions and their negative effects on cell membranes. Drought stress and salinity reduce cell division and 
also reduce the size of cells and consequently the length of the plant decreases. Delay in flowering is due to 
multiple stresses (osmotic imbalance, nutrient insufficiency and cellular toxicity) that is caused by salinity and 
drought stresses. These stresses produce ROS compounds that damage the proteins, lipids, carbohydrates, and 
nucleic acids. Plants for scavenging and detoxifying these compounds from the cell surface use enzymatic 
(catalase, superoxide dismutase, etc.) and non-enzymatic (phenolic compounds and carotenoids) defense systems 
that increase the antioxidant activity of the plant. 

Conclusion: The results of this study showed that drought and salinity stresses had negative effects on 
growth and flowering traits, which was exacerbated by the combined application of these two stresses. On the 
other hand, the highest levels of antioxidant activity, total phenolic content and total soluble sugars were 
obtained under severe stress conditions (drought or salinity). Salinity and drought stress reduced the flowering 
rate, quality of flowers and the flower life on the plant, but all the levels of stress reached to flowering stage. 
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Also, the growth of narcissus plant was not affected by the highest levels of drought (30% crop capacity) and 
salinity (60 mM) stress. In general, the results showed that both drought and salinity stress reduced the growth 
and yield of narcissus flower, but the destructive effects of salinity stress on the growth, ornamental and 
physiological traits of narcissus flower were more than drought stress. 
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