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 شوری و تاثیر آن در خاک و گیاه

مانند هایی کاتیون باالی تجمع نتیجه در شوری Ca,Mg,Na مانند هایی آنیون و SO4
-

2 ، NO3
- ، CO3

-2، HCO3
 .آید می بوجود-Cl و-

و جهان در غذایی مواد تولید برای محیطی زیست فرسای طاقت تهدید یک خاک شوری 
 .است کشاورزی پایداری

شدن دسترس غیرقابل نتیجه در و خاک آب پتانسیل کاهش باعث خاک مازاد های نمک 
   .شود می گیاهان برای خاک محلول
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عملکرد و رشد مانع که است محیطی زای تنش اصلی عوامل از یکی خاک شدن شور 
  و فیزیولوژیکی تغییرات از ای گسترده طیف .شود می جهان سراسر در زراعی محصوالت

 محلول در آب پتانسیل کاهش باعث که شوند، می ایجاد شوری توسط گیاهان بیوشیمیایی
  واکنش اکسیژن های گونه بیشتر تجمع و خاص های یون یونی، تعادل عدم خاک،
 .شود می (ROS)پذیر

 دهد می نشان را جهان شور اراضی وسعت زیر شکل. 
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یک مطالعه در زمینه تاثیرات خطرناک شوری بر روی بهبودی از طریق مکمل سلنیوم انجام شده است. 

شکل زیر تاثیرات خطرناک تنش شوری خاک در گیاهان زراعی را نشان می دهد. 
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 :  تاثیرات شوری بر صفات زراعی گیاه 
 

 در بسیاری از مطاالت آمده که شوری بدلیل محدودیت هایی که در روزنه برگ ها ایجاد می کند به
 .  شدت بر فتوسنتز گیاهان تاثیر می گذارد

بسته شدن روزنه ها 

 اختالل در عملکرد کلروفیل 

 فتوسنتزمحرومیت از پروتئین ها و غشاهای آنزیمی دستگاه 

  کلروپالست تخریب فراساختار 

 

oدر این مطالعه  اثرات مخرب نمک بر خاک ها در دو فاز اولیه و ثانویه بررسی شد: 

 کاهش اسمزی1.

 سمیت سلولی یون  2.

تنش اسمزی باال با تجمع باالی نمک های محلول در محلول خاک در ارتباط است  که منجر به تنش آبی 
 Muhammad Kamran et. )شده و در نهایت رشد گیاه را با مشکل رو به رو می کند

al,2019) 

در شکل صفحه بعد اثرات شوری بر گیاه کاملتر نشان داده شده است: 
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کننده مهار عامل حال، این با .شود می شناخته گیاه نمو و رشد در آن نامطلوب اثرات دلیل به خاک شوری 
 جمله از مختلفی عوامل به نمکی تنش

 ،نمک غلظت  1.

 ،زمانی فاصله  2.

 گیاهی، های گونه  3.

   فتوشیمیایی، کننده خنک ظرفیت  4.

 ،گیاه رشد مراحل5.

   تنش، نوع  6.

  گاز، تبادل های ویژگی7.

   فتوسنتزی های رنگدانه8.

 .دارد بستگی محیطی شرایط  9.
مختلف مطالعات در (Zea mays L.، Oryza sativa L و..) باعث نمکی کم سطح که شد مشاهده 

 می گیاه ارتفاع کاهش باعث سدیم کلرید نمک باالتر های غلظت حال، این با .شود می بوته طول افزایش
 در محلول های نمک بودن کم دلیل به اسمزی فعالیت تعدیل اثر در است ممکن گیاه ارتفاع افزایش .شود

 میزان بر حد از بیش های نمک نامطلوب اثرات از ای نشانه گیاه ارتفاع کاهش که حالی در باشد، رشد محیط
   .یابد می کاهش آن سطح که است، فتوسنتز

 
سراسر در آبی زمینهای از درصد 20 حداکثر در را محصول تولید تواند می شوری که شود می زده تخمین 

 می افزایش کشت قابل های زمین از درصد 50 حدود به 21 قرن اواسط تا تلفات این و دهد، کاهش جهان
 .یابد

 
o،ًمحصوالت فیزیولوژیکی صفات کاهش باعث خاک شوری تنش که اند کرده گزارش مختلف مطالعات اخیرا 

  .شود می گندم مانند غالت
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 سلنیوم و تاثیر آن در بهبود تنش شوری

سلنیوم  Se تولید برای مفید عنصر یک عنوان به 
 که است شده گرفته نظر در زراعی محصوالت

 فیزیکی بیوشیمیایی فرآیندهای در مهمی نقش
 .دارد

مکمل Se سازی فعال با تنها نه پایین دوزهای در 
 آسیب از را گیاهان اکسیدانی آنتی های مکانیسم

 بلکه کند می محافظت ROS از ناشی اکسیداتیو
 خوراکی قسمتهای در Se محتوای بهبود باعث

 با Se که است شده ثابت .شود می نیز گیاهان
 آنتی مانند روانی فشار تحمل های مکانیسم تنظیم

 تنظیم را گیاه رشد ثانویه، متابولیسم و اکسیدان
 کند می

که است شده گزارش قبال همچنین Se تأثیرات 
 فتوشیمیایی اثر بر را خاک شوری منفی

 .است کرده معکوس II فوتوسیستم
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 یافته های تاکنون نشان داده است کهSe  به عنوان عنصری اساسی برای گیاهان زراعی رتبه بندی
بر رشد و نمو گیاه تحت تنش های اثرات مفیدی باعث  Se غلظت کم با این حال، . نشده است

را  Seبسیاری از مطالعات، اثرات استفاده از . می شودبه ویژه شور کردن خاک بیوتیکی و غیر زنده، 
سطح شوری و گونه های گیاهی  ،Seبرای ایجاد تحمل در برابر تنش نمکی بسته به روش کاربرد، دوز 

 .گزارش کرده اند

 دسی  12)نامطلوب تنش شوری اثرات ( 1میلی گرم در لیتر  20)به عنوان مثال، محلول پاشی سلنات
 (.Zea mays L)بر پارامترهای رشد و نمو ذرت را کاهش داد ( بل در متر مکعب

 میکرومتر  20کاربرد به همین ترتیب، مطالعه دیگری گزارش داد کهSe  شکل سلنیت سدیم باعث به
 .شودمی مختلف شوری خاک بهبود رشد و عملکرد بادمجان ها در سطوح 

 با این حال، مشخص شد که دوزهای باالتر سلنیت دارای اثرات مضر در مراحل رشد و نمو ذرت تحت
 .هستند NaClمیلی موالر  100تنش نمکی 

 به طور قطعی، دوزهای باالترSe مانع رشد و نمو گیاهان زراعی می شود، در حالی که دوزهای پایین 

 .بهبود مکانیسم های رشد و نمو می شودباعث      
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 اثرات محافظتی و مکانیسم های مکملSe  در رشد، ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان
 :شوریرشد یافته تحت تنش 

 تاثیر دز سلنیوم گیاهی  گونه های استرس شوری

150 mM Oryza sativa L. 2, 4, 6, 8, 10, 

12 mg/l 

نسبت  زیست توده گیاه
k/Na  وse  را افزایش

 .می دهد
 MDAمحتوای 

را کاهش   H2O2و
آب و کلروفیل .می دهد

 .را افزایش می دهد
 

0, 30, 60, 90 

mM 

Allium 

sativum L. 

0, 4, 8, 16 mg/l  ،زیست توده ریشه

قطر پیاز، ارتفاع پیاز 

 و

رنگدانه های 

فتوسنتزی نشت یون و 

چربی را کاهش می 

 دهد

پراکسیداسیون محتوای 

K  وNa،  کلروفیل

 را بهبود می بخشد
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100 mM 100 mM 

Triticum 

aestivum L. 

5, 10 M  محتوایH2O2، 

و نسبت  Naجذب 

Na / K  را کم می

سنتز رنگدانه های .کند

فتوسنتزی، پرولین و 

قندها را ترویج می 

 .دهد

10, 30, 60, 90 

mM 

Stevia 

rebaudiana 

Bertoni 

20 g/ha (2 ppt)  عملکرد بیولوژیکی

برگ و گیاه را افزایش 

 می دهد

0.12, 0.30, 0.60 

S/m 

Triticum 

aestivum L. 

0, 0.5, 1, 4 mgkg

 1 

کاهش چشمگیر زیست 

توده خشک شاخساره ؛ 

 ، aکلروفیل 

و محتوای  bکلروفیل 

دز پایین  کاروتنوئید در

افزایش می یابد  Seتر 

، 

 Seدر حالی که در دز 

.  باالتر کاهش می یابند

پرولین آزاد را افزایش 

 می دهد
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 سلنیوم مکمل(Se)   تغییر فعالیت های مختلف آنزیمی و غیر آنزیمی آنتی اکسیدانی در برگ با
جدول زیر . دهدتنش نمکی، آسیب اکسیداتیو ناشی از شوری را کاهش می مختلف تحت گیاهان 

 .بخشی از نتایج بدست آمده در این مطالعه را نشان میدهد
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در زمینه رشد و توسعه گیاه تحت تنش   LÄUCHLI AND S.R. GRATTANمطالعه دیگری توسط 

 :شوری انجام شده است

 

یا و خاص یونی سمیت اسمزی، اثرات جمله از مختلف های روش به شوری گرفته صورت مطالعه طبق 
 . گذارد می تأثیر گیاهان روی ای تغذیه اختالالت
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سن ژنوتیپ، گونه، جمله از زیادی عوامل به عوامل سایر به نسبت گیاه روی مکانیزم یک تأثیر میزان 
 .دارد بستگی نظر مورد اندام و کننده شور محلول ترکیب و یونی قدرت گیاه،

 
 اما شوند، می کوچک و شده آب کم سلولها شدن، شور از پس لحظاتی که شد مشاهده مطالعه این در•

 از کمتری میزان به و سلول ازدیاد بهبودی، این وجود با .بازیابند را خود اصلی حجم بعد ساعتها
 بعدی، روزهای طی .شود می ریشه و برگ رشد نرخ کاهش به منجر که یابد می کاهش سلولی تقسیم
 استرس که گیاهانی .شود می تبدیل کندتر برگ اندازه و شکل به کشیدگی و سلولی تقسیم کاهش
 هفته از پس .شوند می دیدگی آسیب دچار نمک حد از بیش جذب دلیل به اغلب دارند نمکی شدید

 و رشد در واضح های تفاوت ها، ماه از پس و گیرد می قرار تأثیر تحت جانبی های شاخه رشد ها،
 اول مرحله .شود می مشاهده آنها تنش بدون کنترل و نمکی تنش تحت گیاهان بین کلی آسیب
 پاسخ این .افتد می اتفاق (دقیقه چند طی) سرعت به شوری معرض در گرفتن قرار از پس رشد کاهش

 .(اسمزی اثر) شود می سلول آب روابط در تغییر باعث که است ریشه خارج اسمزی تغییرات دلیل به
 تفاوت و است آبی تنش مشابه اثر این .دهد می کاهش را آب جذب در گیاه توانایی ابتدا در اسمزی اثر

  .دهد می نشان را کمی ژنوتیپی های
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که است برگها در نمک تجمع نتیجه .کشد می طول ها ماه یا ها هفته روزها، کندتر، بسیار اثر دومین 
 ،(نمک خاص اثر مثال عنوان به) مسن برگهای در اول درجه در شود، می گیاه در نمک سمیت به منجر

 در .دهد کاهش را برگ فتوسنتز کل سطح و شده برگها مرگ به منجر تواند می نمکی سمیت این
 تأثیر رشد پایداری برای الزم کربن کلی تعادل بر که دارد وجود گیاه به فتوسنتات تأمین کاهش نتیجه،

 .گذارد می

تا که چغندر مانند .اندازد می تاخیر به را گیاه زنی جوانه شوری که دهد می نشان نتایج همچنین 
   (2 شکل).است شوری به حساس حدی
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 .ان دادبطور کلی می توان پاسخ های گیاه به تنش شوری را به صورت شکل زیر نش
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 راهکارهایی برای مدیریت و احیا خاک های شور 

و آب شرایط خاک، نمک محتوای محصول، رشد جمله از عواملی به محصول عملکرد کاهش میزان 
 ممکن باشد، زیاد بسیار ریشه منطقه در نمک غلظت که شدید موارد در .دارد بستگی غیره و هوایی
 باید خاکهایی چنین در محصول رشد بهبود برای .شود جلوگیری محصول رشد از کامل طور به است

 شود می گفته روشهایی به شور خاکهای احیای اصطالح .کرد خارج ریشه منطقه از را اضافی نمکهای
 امر این تحقق برای که روشهایی .شود می استفاده ریشه منطقه از محلول نمکهای حذف برای که

 :است زیر موارد شامل شوند می پیشنهاد معموالً

(1Scraping: تنها اند شده جمع خاک سطح در مکانیکی روش از استفاده با که نمکهایی بردن بین از 
 این اگرچه .اند شده متوسل روش این به کشاورزان از بسیاری اگرچه است داشته محدودی موفقیت

 مشکل یک هنوز ها نمک نهایی دفع اما بخشد، بهبود را محصول رشد موقت طور به است ممکن روش
 .کنند می ایجاد اساسی

(2Flushing: نمک برای گاهی سطح، روی آب شستشوی با شده انباشته سطحی نمکهای شستشو 
 از که نمکی مقدار که آنجا از .شود می استفاده هستند، سطحی نمک پوسته دارای که خاکهایی زدایی
 .ندارد چندانی عملی اهمیت روش این است، اندک بسیار داد شستشو توان می خاک

(3Leaching: با غالباً شستشو .است خاک ریشه منطقه از نمکها حذف برای روش موثرترین کامالً این 
 آب که است موثر زمانی شستشو .شود می انجام آن به نفوذ و خاک سطح روی شیرین آب زدن حوض

 منطقه از را شده شسته های نمک که شود تخلیه زیرین سطح های زهکشی طریق از شور زهکشی
 و کم خاک رطوبت میزان که شود انجام زمانی باید شستشو ترجیحاً .کند می خارج احیا عملیات تحت
 برخوردار کمتری اثر از تابستان های ماه در شستشو معمول طور به .باشد عمیق زیرزمینی آب سطح
 دسترس در به واقعی انتخاب وجود این با .رود می بین از تبخیر اثر در آب زیادی مقادیر زیرا است
 17 .دارد بستگی مالحظات سایر و آب بودن



محتوای .است مهم بسیار نمک شستشوی انجام برای نیاز مورد آب مقدار از اعتماد قابل برآورد داشتن 
 خصوصیات و احیا برای نیاز مورد عمق شستشو، از پس خاک شوری مطلوب میزان خاک، نمک اولیه
 .است احیا برای نیاز مورد آب مقدار کننده تعیین اصلی فاکتورهای از خاک

          .دهد می نشان عراق مختلف بافت با هایی خاک از منطقه یک در را آبشویی آزمایش نتایج زیر 1 شکل     

 :دهد می نشان شوری کاهش بر را آب مختلف مقادیر تاثیر 2 شکل و    
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 :عناصر غذایی و نقش آنها در شرایط شوری خاک

است گرفته صورت شوری بهبود در سیلیس و سلنیوم تاثیر روی دیگر مطالعه یک: 

مثال، عنوان به گیاهان غذایی عناصر از برجسته نقش یک N، K، Se وSi  شوری تنش بهبود در 
 تمام در تنها نه گیاهان غذایی عناصر .است شده گزارش سیلیس نانو و سلنیوم نانو همچنین و خاک
 غیر جمله از مختلف های تنش بهبود در گیاهان به بلکه دهند می کامل قدرت گیاهان به زندگی طول
 زنی جوانه تأثیر تحت گیاه رشد جوانب همه از تقریباً شوری تنش .کنند می کمک نیز بیوتیک و زنده

 تولید رشد همچنین و RNA و DNA میتوز و پروتئین سنتز رویشی، رشد ها، آنزیم فعالیت بذرها،
 .گذارد می تأثیر مثل

،متمرکز شور خاک شرایط در نانو و معمولی اشکال در سیلیسیم و سلنیوم نقش به بررسی این بنابراین 
 .شد خواهد برجسته نیز گیاه غذایی عناصر نقش و شور خاکهای این گیاهان تصفیه .شد خواهد

آهن، گوگرد، منیزیم، کلسیم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن، کربن، شامل مغذی مواد این 
 غذایی عناصر این .است ... و سیلیسیم سلنیوم، نیکل، کبالت، روی، کلرید، منگنز، مولیبدن، بور، مس،

  قبلی مغذی مواد این از برخی .دارند نمو و رشد بیوشیمی، گیاه، متابولیسم در زیادی نقش همچنین
 .دارند اسمزی تنظیم و روزنه رفتار سلول، گسترش و آنزیم فعالیت در مهمی نقش (پتاسیم مانند)

کلسیم تجاری محصوالت از استفاده برد بکار ها خاک شوری اصالح برای توان می که کارهایی از یکی  
 Borde et al. 2017)) . شود ها رس سطح در شده جذب سدیم جایگزین تواند می که است

از استفاده شده برده بکار ها خاک شوری اصالح برای اخیر مطالعات در که راهکارهایی از دیگر یکی 
   .است سیلیس و سلنیوم
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های نمک حاوی کودها از بسیاری زیرا شود کنترل باید شرایط این در ها کود از استفاده همچنین 
 موارد از قرارگیری محل و بندی زمان میزان، مغذی، مواد منبع بنابراین، .هستند زیاد غلظت با محلول

 نیست مناسب شور های خاک برای کود بعنوان KCl مثال بعنوان .است محصوالت همه تولید در مهم
  .ببرد بین از را آب و خاک در زیاد کلرید غلظت اثرات تواند می نیترات که حالی در

 

             و گیاه چندین عملکرد و گیاه نمو و رشد برای سیلیسیم از استفاده که است شده داده نشان 
 از استفاده بنابراین، .است مفید مغذی مواد تعادل عدم جمله از گیاهی مختلف های تنش کاهش همچنین
 توده، زیست همچنین و دانه و کاه عملکرد کیفیت افزایش باعث نمکی یا خشکی تنش شرایط در سیلیسیم

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می سیلیس های نقش دیگر از .است شده فتوسنتزی های رنگدانه و گیاه رشد

 ،گیاهان در ژن بیان و ها آنزیم1.

 ،گاز تبادل خصوصیات اصالح  2.

   سازگار امالح سنتز تنظیم  3.

 اسمزی تنظیم  4.

  Na انتقال و جذب کاهش5.

 شوری تنش در K  انتقال و جذب افزایش6.

 شوری ویژه به زنده غیر تنشهای تحت گیاه رشد القا در روشنی نقش سیلیکون، و خاک شوری مورد در
 .است شده ثبت خاک

20 



 بدون شک سلنیوم یک ریز مغذی ضروری برای بسیاری از موجودات زنده از جمله باکتری ها، برخی از
در متابولیسم گیاهان و قارچ ها هنوز به  Seبا این حال، ضروری بودن . حیوانات استآرکئا و جلبک ها، 

. سلنیوم یک ماده مغذی مفید برای یاهان است که فعالیت آنتی اکسیدانی دارد.دارداثبات بیشتری نیاز 
 .جدول زیر تاثیر سیلیس و سلنیوم را بر گیاهان تحت شرایط استرس نشان می دهد
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عنوان به که سلنیوم، از استفاده مانند است انجام حال در شوری تنش بهبود برای مختلفی های روش 
  اما شود، می گرفته نظر در ها انسان و حیوانات ها، میکروب از برخی برای ضروری کمیاب عنصر یک

  .شود نمی اثبات گیاهان برای آن بودن اساسی اثبات شد، ذکر قبال که همانطور هنوز

غلظت پایین سطوح در Se باشد داشته رشد برای مفیدی اثرات تواند می. 

،مفید اثرات بیشتر بنابراین  Se ها اکسیدان آنتی فعالیت افزایش با اکسیداتیو استرس کاهش به 
     Balakhnina and Nadezhkina 2017; Mechora     ). است شده داده نسبت

et al. 2017) محافظتی اثرات از بسیاری مورد در همچنین قبلی مطالعات Se که گیاهانی برای 
 .است شده گزارش اند کرده رشد نمک تنش تحت شرایط تحت

مثبت اثرات به توجه با Se شامل ها پاسخ این نمکی، تنش به گیاه تحمل بهبود در  

 ،گیاه رشد افزایش1.

    سازگار امالح و فتوسنتزی های رنگدانه تجمع افزایش 2.

 اکسیدانی آنتی مکانیزم سازی فعال  3.

 

 از خود، نوبه به تغییرات، این .دارد بستگی گیاه متابولیکی و فیزیولوژیکی مختلف تغییرات به های پاسخ این
 برای Se  ضروریات تأیید برای بیشتر تأکید برای .شود می شروع محصول نهایی برداشت تا بذر زنی جوانه

 نیاز بیشتری مطالعات به تنش، تحت گیاهان در Se  بهبودی عمل عملکرد نحوه همچنین و باالتر گیاهان
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 شده آورده زیر در آزمایش این از حاصل نتایج .شد انجام سیلیس و سلنیوم اثرات روی دیگری تحقیق 
 .است

  Si یا Se استفاده .بخشید بهبود کلروفیل محتوای و گیاه خشک ماده روی را شوری منفی اثرات مکمل 
 شوید گیاهان های شاخه و ریشه در K غلظت افزایش و Na غلظت کاهش باعث Se یا Si از

 ممکن Se و Si تأثیر تحت نمک فشار تحت گیاهان رشد بهبود که داد نشان ما به نتایج همینطور.شد
 عناصر این .باشد اسمزی تنظیم و اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت یونی، تعادل بهبود دلیل به است

 .داشتند شور غیر شرایط در رشد بر منفی تأثیر کمیاب

با همراه گیاهان دهد می نشان مطالعات برخی Se غیرزنده های تنش از برخی برابر در بیشتری مقاومت 
 .اند داده نشان شوری جمله از

،برای بهتر استراتژی یک تواند می شور شرایط در (سیلیکون ویژه به) کمیاب عناصر این از استفاده بنابراین 
 .باشد مناطق این در محصول وری بهره حفظ

توجهی قابل طور به شوری تنش دلیل به گیاهان خشک و تازه وزن که داد نشان آزمایش این نتایج دیگر 
 نسبت کاهش باعث و گذارد می تأثیر ریشه بر ها شاخه از بیشتر شوری که رسد می نظر به و یافت کاهش
   .(1 جدول) یافت کاهش ٪70 شوری اثر در نهال خشک وزن .شود می ریشه های جوانه
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 بین تیمارها، گیاهان تیمار شده با نمک که با درSe  تغذیه می شدند دارای محتوای اسانس باالیی بودند
 (.1جدول )با این حال، اختالفات از نظر آماری معنی دار نبودند (. 57٪)

 کاربردSi  یاSe  در محیط های نمکی به طور قابل توجهی جذب و انتقالNa   را توسط ریشه کاهش
شاخه و  K، تحت شوری، محتوای 2طبق جدول (. 2جدول )بود  Seموثرتر از  Siبا این حال، . داد

 .برابر کاهش یافت 3/2و  2/7را نشان داد و به ترتیب  Naریشه روند معکوس محتوای 

 عالوه بر این ازSi  یاSe  به طور قابل توجهی اثر سمیNa  را کاهش داد و جذبK  ،را بهبود بخشید
 .تحت شوری در شاخه ها و ریشه ها با تغذیه عناصر کمیاب افزایش یافت Kبنابراین، غلظت 

  تغذیه شرایط شوریتحت ،Si  یا Se  می تواند محتوای کلروفیل برگ گیاهان را بازیابی کند به طوری
درصد بیشتر بود، در  14و  28به ترتیب  Siدر گیاهان تغذیه شده  bو کلروفیل  aکه محتوای کلروفیل 

درصد بود  11و  15تغذیه، این مقادیر به ترتیب  Seو برای  Siمقایسه با گیاهان رشد یافته بدون 
 (.3جدول )
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 کاتاالز فعالیت .است شده داده نشان (a)1شکل در مختلف تیمارهای در کاتاالز فعالیت به مربوط های داده

 در و تنهایی به Se  یا Si افزودن .یافت افزایش داری معنی طور به شاهد با مقایسه در نمکی تنش تحت گیاهان
   .بود توجه قابل شوری نظر از اما شد، کاتاالز فعالیت افزایش باعث نمکی شرایط

 (1 شکل).دهد می نشان اکسیدان آنتی های آنزیم فعالی بر را Si و Se تاثیر بعد صفحه های نمودار
 شده آنالیز اکسیدان آنتی های آنزیم همه فعالیت در توجهی قابل افزایش باعث Se و Si کاربرد شور، شرایط تحت

 را ها آنزیم فعالیت شده ذکر کمیاب عناصر از استفاده شور، غیر شرایط در این، بر عالوه .شد APX استثنای به
 .دهد می قرار تأثیر تحت کمی
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یونی  تعادل خوردن هم به و اسمزی  پتانسیل بر شوری شدیم متوجه شده انجام مطالعات از کلی بطور 
 .شود می گیاه نمو و رشد عدم و عملکرد کاهش باعث که شده گیاه در

با توان می گرفتیم نتیجه و شدیم آشنا شور های خاک اصالح و شوری با مقابله های راه با همچنین 
 .کرد کم خاک در موجود های نمک غلظت از آبشویی

 بهبود در مهمی نقش گیاهان غذایی عناصر که داد نشان شده انجام های بررسی و مطالعات همینطور 
 در آن تاثیر و Se  و Si عنصر به آنها بین از که باشند داشته توانند می غیرزنده و زنده های تنش
 .کرد اشاره توان می شوری تنش بهبود

تأثیر تحت نمک تنش تحت گیاهان رشد بهبود که داد نشان ما نتایج خالصه، طور به Si و Se ممکن 
 عناصر این .باشد اسمزی تنظیم و اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت یونی، تعادل بهبود دلیل به است

 ویژه به) کمیاب عناصر این از استفاده بنابراین، .داشتند شور غیر شرایط در رشد بر منفی تأثیر کمیاب
 مناطق این در محصول وری بهره حفظ برای بهتر استراتژی یک تواند می شور شرایط در (سیلیکون

  .باشد
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