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Abstract 

 

Background and Objectives 

Salinity stress is one of the major environmental factor limiting plant growth and productivity. 

The adverse influence of salinity stress is evaluated on all plant levels. Ascorbic acid is a small, 

water-soluble antioxidant molecule that acts as a primary substrate in the pathway for 

detoxification and neutralization of superoxide radicals and singlet oxygen. Ascorbic acid has 

been shown to play multiple roles in plant growth, such as in cell division, cell wall expansion, 

and other developmental processes. The objective of the present experiment was to investigate 

the effects of the exogenous application of ascorbic acid on the growth parameters and 

photosynthesis attributes of tomato plants. 

 

Materials and Methods 

The experiment was conducted as a factorial in a completely random design with three 

replications in greenhouse conditions. Salinity stress was applied by 0, 25, 50, 100 mM NaCl in 

modified Hoagland solution. Ascorbic acid treatments (0, 2.5 and 5 mM) were sprayed on the 

leaves every three days until the end of experiment. Leaf, stem, and root fresh and dry weight, 

total fresh and dry weight, yield per plant, net photosynthesis, Stomata conductance, 

transpiration, internal CO2 concentration, chlorophyll a, b and total chlorophyll, proline and total 

soluble sugar content were evaluated. 

 

Results 

In the present experiment, salinity stress sharply reduced the leaf, stem, root and total fresh and 

dry weight, yield per plant, net photosynthesis, stomata conductance, transpiration, internal CO2 

concentration, chlorophyll a, b and total chlorophyll content whereas the exogenous treatment of 

AsA appreciably delayed the loss of all studied traits. Foliar application of ascorbic acid under 

both stress and non-stress conditions improved the growth parameters and photosynthesis 

attributes. Salinity stress also increased total soluble sugar content and proline accumulation in 

the leaf of the tomato plant. Application of ascorbic acid under both non-stress and salinity stress 
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conditions decreased total soluble sugar content and proline accumulation and reduced the effects 

of salinity stress. 

 

Discussion 

This experiment showed that treating the tomato (Solanum lycopersicum L. cv. Mobin) with 5 

mM ascorbic acid substantially influences several metabolic processes, leading to the increased 

growth. The protection of the plant against salinity stress by using of ascorbic acid was possibly 

to be caused indirectly as a result of increasing amount of chlorophyll which plays an essential 

role in photosynthesis process and then formation of carbohydrates. Thus, it might be concluded 

that exogenously applied ascorbic acid has low external osmotic potential and ion toxicity and it 

might be effective in amelioration of the adverse effects of salt stress.  

 

Keywords: Gas exchanges, Growth parameters, Proline, Total soluble sugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 959 9933پاییز  ،9شماره  49تولیدات گیاهی، جلد 

 

 

 
Plant Prod., 2020, 43(3), 349-362 ISSN (P): 2588-543X 

DOI: 10.22055/ppd.2019.27610.1672 ISSN (E): 2588-5979 

 

با  (Solanum lycopersicum L. cv. Mobin)ی فرنگ در گوجه یتنش شورمضر  کاهش اثرات
 آسکوربیک دیاس استفاده از

 

2محمدرضا زارع بوانیو  9ور   بهاره حاجی
* 

 
 طبیعای خوزساتا ،    ، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منااب  سبزیکاریکارشناسی ارشد  آموخته دانش -9

 مالثانی، ایرا     

 و منااب  طبیعای خوزساتا ، مالثاانی، ایارا       دانشگاه علوم کشااورزی ، دانشکده کشاورزیگروه علوم و مهندسی باغبانی، استادیار، : نویسنده مسئول*-2

     (mzarebavany@gmail.com) 

 
 95/92/9931: تاریخ پذیرش                                                 99/91/9931: تاریخ دریافت

 

 چکیده
در . گیردد  رساند و موجب کاهش رشد و عملکرد میی  می آسیب سلولی در گیاهان و ساختارهای شوری به فرآیندها

منظور بهبود مقاومت به تنش شیوری   اکسیدان قوی به عنوان یک آنتی زا به پژوهش حاضر کاربرد اسید آسکوربیک برون
صورت فاکتوریل در غالب طرح کامالً تصیادفی بیا سیه تکیرار در      آزمایش به .مورد ارزیابی قرار گرفتگی فرن در گوجه
از پژوهشی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسیتان  گلخانه 

هیای   پارامترهای رشدی، عملکرد، تبادالت گازی، رنگیزه. به اجرا درآمد 6971-79 های سال ابتدای زمستان تا پایان بهار
 655و  25، 52، صیفر  )فرنگیی تحیت سی وح مختلیش تینش شیوری        فتوسنتزی، قندهای محلول و پرولین گیاه گوجیه 

. ارزییابی شید  ( موالر میلی 2و  2/5صفر، )های مختلش اسید آسکوربیک  پاشی با غلظت و محلول( موالر کلرید سدیم میلی
شوری همچنین . های فتوسنتزی و تبادالت گازی گردید ان داد که شوری موجب کاهش رشد، عملکرد، رنگیزهنتایج نش

تیمار اسید آسیکوربیک در هیر دو شیراین تینش شیوری و      . باعث افزایش میزان پرولین و قندهای محلول در برگ شد
بیا اسیید آسیکوربیک     شیده  ن تیمیار در شراین تنش، گیاها. های رشدی و عملکرد شد بدون تنش باعث افزایش شاخص

اسید آسکوربیک سیبب کیاهش   . های فتوسنتزی بیشتر و نرخ فتوسنتزی باالتری نسبت به دیگر تیمارها نشان دادند رنگیزه
دار پرولین  همچنین افزایش میزان اسید آسکوربیک موجب کاهش بیشتر و معنی. دار قندهای محلول در برگ شد معنی

وسییله کیاربرد    فرنگیی بیه   درکل، اثرات نام لوب شیوری بیر گوجیه   . گردیده دیگر تیمارها نسبت بدر هر س ح شوری 
یابد که درنتیجه کاهش اثرات مخرب تینش شیوری و افیزایش تبیادالت گیازی و       خارجی اسید آسکوربیک کاهش می

را  تیوان آن  ن، میی بیود  با توجه به پتانسیل اسمزی کم محلول اسید آسکوربیک و غیر سمی. های فتوسنتزی است رنگیزه
 .فرنگی استفاده کرد عنوان تیماری مؤثر برای افزایش تحمل به شوری در گیاهان گوجه به

 

 پارامترهای رشدی، پرولین، تبادالت گازی، قندهای محلول: ها کلیدواژه
 

 مقدمه

( .Solanum lycopersicum L)فرنگاای  گوجااهگیاااه 

ز مواد زمینی است که غنی ا یک محصول مهم از تیره سیب

هاای ضاروری، دنادها و فیبار      ها، اسیدآمینه معدنی، ویتامین

کنناد   است که به رژیم غذایی ساالم و متعاادل کماک مای    

(Kaur and Gupta, 2018 .) این محصول با تولیدی حدود

 مقاله پژوهشی
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میلیااو  تاان در سااال بیشااترین میاازا  تولیااد را در بااین  961

 ,Azarmi and Chaparzadeh)ای دارد  هاای میاوه   سابزی 

2018.) 

هاای   رشد و نمو خود در معرض تنش طیگیاها  اغلب 

تانش شاوری از عواما     . گیرناد  زیستی و غیرزیستی درار می

مهماای اساات کااه دااالش جاادی را باارای امنیاات غااذایی و  

ناامللو  شاوری در   تاثثیر   آورد و کشاورزی به وجاود مای  

 ;Chandna et al., 2013)شاود   تمام اجزای گیاه نمایا  مای 

Ahmadi and Souri, 2018 .) میلیو  هکتاار از   011بیش از

شاوری دارار   تاثثیر   شده در سراسر جها  تحات  مناطق کشت

کشات و ترریباا     دابا   های درصد از زمین 21دارد که حدود 

باشااد  هااای تحاات آبیاااری در جهااا  ماای   نیماای از زمااین

(Munns and Tester, 2008.)  ملالعااات متعاادد اثاارات

ناادهای فیزیولااوژیکی و بازدارنااده تاانش شااوری باار فرآی 

در این میاا  فتوسانتز یکای از    . کنند بیوشیمیایی را تثیید می

ترین فرایندهای فیزیولوژیکی اساسی و پیچیده در همه  مهم

گیرد  تنش شوری درار میتثثیر  گیاها  سبز است که تحت

(Mimouni et al., 2016 .)دیگر تانش شاوری باا     عبارت به

تزی در سالو  متتلا    آسیب رساند  باه دساتگاه فتوسان   

ها و تبادالت گازی، ساختار  ها، عملکرد روزنه مانند رنگیزه

و عملکرد غشاء تیالکوئید، سیستم حم  و نر  الکتارو  و  

دهاد   ها، ظرفیات کلای فتوسانتز گیااه را کااهش مای       آنزیم

(Ashraf and Harris, 2013 .) تانش،  تاثثیر   گیاها  تحات

جم  اسایدهای آمیناه   های خود را با ت پتانسی  اسمزی سلول

هااای  هااا و پااروت ین هااا، پاارولین، کربوهیاادرات آزاد، یااو 

توانناد باا    هاا مای   ایان اسامولیت  . دهناد  محلول کاهش مای 

هاا   افزایش فشار اسمزی سیتوپالسم، جریا  آ  را به انادام 

 ,.Mimouni et al)هاای متتلا  افازایش دهناد      و بافات 

د را فرنگی، شوری مراحا  متتلا  رشا    در گوجه(. 2016

 (. Zhang et al., 2017)دهد  درار میتثثیر  تحت

اکسایدا  محلاول    اسید آسکوربیک یک مولکول آنتی

زدایی آنزیمی  در آ  است که در مسیر درخشی برای سم

عناوا  یاک سوبساترای اولیاه عما        پراکسید هیدروژ  باه 

 ;Kaur and Gupta, 2018; Akram et al., 2017)کند  می

Shalata and Meumann, 2001 .)     عاالوه بار ایان، اساید

هاای   سازی رادیکال طور مستریم برای خنثی آسکوربیک به

عنااوا  یااک  سوپراکساید یااا اکساایا  یگانااه و همچناین بااه  

 شااده  اکساایدا  ثانویااه در طاای بازیااابی فاارم اکسااید   آنتاای

α- کناد   توکوفرول، عم  مای(Shalata and Meumann, 

بیک باا تنیایم   پیشنهاد شده است که اسید آساکور (. 2001

هااای بیوشاایمیایی، الراااء ساانتز     تااوالی پیچیااده واکاانش  

شاوند و تولیاد    هایی که در پاسخ به تنش تولید مای  پروت ین

ترکیبات متتل  شیمیایی نرش مهمی در پاسخ به تنش در 

است که نراش   اظهار شده(. Khan et al., 2011)گیاه دارد 

ی اسید آساکوربیک در افازایش عملکارد و رشاد در برخا     

هاای   تواناد باه علات فعالیات آ  مانناد اکساین       گیاها  مای 

هاای فتوسانتزی و در    آ  در افازایش رنگیازه  تثثیر  طبیعی و

 ,Farokhzad and Asghari)نتیجه افزایش فتوسانتز باشاد   

2016.)  

(2010 )Younis et al.   گزارش کردند که کاربرد اساید

زا در شرایط تنش شوری موجب افازایش   آسکوربیک برو 

هاای باادال    توجهی در مراومت به تنش و رشاد گیاهچاه   داب 

دهناد کاه تحات شارایط تانش       ملالعات نشاا  مای  . سبز شد

های گیاها  کااهش   شوری میزا  اسیدآسکوربیک در بافت

 (.Souri, 2016; Ahmadi and Souri, 2018)یابااد  ماای

(2012 )Ejaz et al.  در بررسااای اثااارات کااااربرد اساااید

کردناد   ای رشادی نیشاکر مشااهده   ه آسکوربیک بر شاخص

دار محتااوای  کااه اسااید آسااکوربیک باعاا  افاازایش معناای 

اسیدآسکوربیک در گیاه و بهبود تمامی پارامترهاای رشادی   

در  .Aly et al( 2012). در شرایط تنش و بدو  تنش گردید

کاارد  اسااید   کردنااد کااه اضااافه   ملالعااه خااود مشاااهده  

کشات حااوی   مول به محیط  آسکوربیک به میزا  یک میلی

زنی باذر،   داری باع  افزایش جوانه طور معنی کلریدسدیم به

هاای   میزا  کلروفیا  و کاروتنوئیاد و وز  خشاک گیاهچاه    

کااربرد   اثار  .Alhasnawi et al( 2015) .شابدر مصاری شاد   

زا را در شاااارایط کشاااات  اسااااید آسااااکوربیک باااارو  

هاای بارنت تحات تانش شاوری       ای بر گیاهچاه  شیشه درو 

نتایت نشاا  داد کاه تانش شاوری     . ار دادندمورد آزمو  در

هااای رشاادی، میاازا    دار شاااخص باعاا  کاااهش معناای 

هااای فتوساانتزی و میاازا  نیتااروژ  و پتاساایم شااد    رنگیاازه
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داری باعا    طاور معنای   کاه اساید آساکوربیک باه     درحالی

هاای ککار    کاهش اثرات تنش شاوری و افازایش شااخص   

نش کرد که تا  گزارش Daneshmand( 2013. )گردید شده

شاااوری موجاااب کااااهش پارامترهاااای رشاااد و مرااادار   

یااونی،  هااای فتوساانتزی و افاازایش مراادار نشاات    رنگیاازه

اساید  . پراکسیداسیو  لیپیدها و پراکسید هیادروژ  گردیاد  

زا بااا افاازایش فعالیاات سیسااتم دفاااع     آسااکوربیک باارو  

آنزیمی موجب کااهش تانش    اکسیدانی آنزیمی و غیر آنتی

هاای فتوسانتزی و در نهایات     اکسیداتیو و افازایش رنگیازه  

بهبود پارامترهای رشد و افزایش مراومت گیاهاا  در برابار   

 .تنش شوری گردید

ترویت تحم  به تنش در گیاها ، پیامادهای مثبتای در   

هایی  ها و استراتای بنابراین توسعه روش. تولید گیاها  دارد

آور تاانش شااوری در گیاهااا    باارای بهبااود اثاارات زیااا   

تحیرات دیگر محررین در طی . است  گرفته موردتوجه درار

دوره محاادودی از رشااد رویشاای گیاهااا  صااورت گرفتااه 

با توجه به گزارشاات فاو ، هادص اصالی پااوهش      . است

اسید آسکوربیک در دوره کام  رشاد  تثثیر  حاضر بررسی

گیاهااا  باار عملکاارد، پارامترهااای رشاادی، فتوساانتزی و    

د تحماا  بااه متااابولیکی و میاازا  اثربتشاای آ  باارای بهبااو 

 .باشد فرنگی می شوری در گیاه گوجه

 ها مواد و روش
صورت گلدانی در گلتانه تحریراتی گاروه   آزمایش به

علوم کشااورزی و منااب     دانشگاه علوم و مهندسی باغبانی،

 هاای  ساال  طبیعی خوزستا  از ابتدای زمستا  تا پایاا  بهاار  

صاورت فاکتوریا  در دالاب     آزمایش به. شد انجام 31-36

یک )گیاه در هر تکرار  4تکرار و  9طر  کامال  تصادفی با 

 4عاما  اول شاام    . باه اجارا در آماد   ( گیاه در هر گلادا  

مااوالر  میلاای 911و  51، 25، (شاااهد)ساالش شااوری صاا ر 

، 2ترتیاب برابار    به)کلرید سدیم در محلول غذایی هوگلند 

dSm 5/92و  5/1، 5/4
 پاشاای سالش محلاول   9و عاما  دوم  ( 1-

و  5/2، (مرلار  آ )صا ر  : شام ( AsA)آسکوربیک  اسید

گیاااه مااورد ملالعااه در ایاان پاااوهش، . مااوالر بااود میلاای 5

( Solanum lycopersicum L. cv. Mobin) فرنگای  گوجه

بود که بذر آ  از شارکت ساپاها  رویاش اساتا  اصا ها       

 ساینی کشات پرشاده باا پرلیات      در ذرهابا  ابتادا . تهیه شاد 

 هاای  گلادا   باه  نشااها  ه تاه  ساه  زا بعاد  و دار شادند  جوانه

 گلادا   هار  در. یافتند انترال ماسه سیلیسی پالستیکی حاوی

 شاروع  زما  تا تغذیه گیاها . کشت گردید گیاه یک عدد

 لیتار  یلای م 211 مرادار  باه  باار  و هر بار یک روزانه تیمارها،

بااا ( Epstein, 1972)هوگلنااد تغییریافتااه محلااول غااذایی 

 انجاام  گلدا  هر در صبش 0 ساعت نص  غلیت اصلی در

طبیعای،   ناور  اعتس 94 با حدود ای گلتانه در گیاها . شد

ساااعت  91سلساایوو و  درجااه 25 دمااای میااانگین روزانااه

 سلسیوو و رطوبت درجه 90تاریکی با دمای شبانه حدود 

بعاد از گذشات   . پارورش داده شادند   درصد 51-61 نسبی

هااا تحاات  گلادا  ( برگاای 5تاا   4مرحلااه )ساه ه تااه از نشاا   

مااوالر  میلاای 911و  51، 25تیمارهااایی بااا غلیاات صاا ر،   

یاک ه تاه دبا  از     AsAاساپری  . کلریدسدیم درار گرفتند

شروع اعمال تنش شاوری آغااز شاد و همزماا  باا اعماال       

یاک  ) Tween-20از . شوری تا پایا  آزمایش اداماه یافات  

یک مویا  اسات اده شاد تاا ن اوک     عنوا   به( دلره در هر لیتر

AsA ه بافت برگ را بهبود نماید ب(Dolatabadian et al., 

. پاشای شادند   مرلر محلول گیاها  شاهد تنها با آ . (2008

صاورت دساتی باا اسات اده از یاک بلاری        پاشی باه  محلول

. طاور مسااوی انجاام شاد     اسپری، در هر دو طرص برگ به

روز در میاا  در طاول    9تیمار اسید آسکوربیک به فاصاله  

درصاد   91تاا   91هر بار به میازا   . نجام شددوره آزمایش ا

هاا داده شاد تاا از انباشات      محلول غذایی بیشاتر باه گلادا    

هاای   از نموناه . های اضافی در بساتر جلاوگیری شاود    نمک

گیری عملکرد و  گیاهی دو نمونه در هر تکرار جهت اندازه

هاای   گیاری  و دو نموناه بارای انادازه    های رشادی  شاخص

 .اده درار گرفتندبیوشیمیایی مورد است 

 رشد و عملکرد یگیری پارامترها اندازه
 و بارگ، سااده   هاا باه   تر، نموناه  وز  گیری برای اندازه

ریشه ت کیک و سپس با ترازوی دیجیتال باا ددات دو ردام    

 خشااک وز  ساانجش باارای. اعشااار تااوزین انجااام شااد  

درجاه سلسایوو در    15دماای   در شاده  های ت کیک نمونه

اصله با ترازوی دیجیتاال باا ددات    و بالف شدند آو  خشک

 .دهار ردم اعشار وز  گردیدند
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های برداشتی از دو گیااه در هار    میانگین وز  ک  میوه

عملکارد در گیااه بار حساب      عنوا  بهگیری و  تکرار اندازه

 .کیلوگرم گزارش شد

 گیری تبادالت گازی اندازه

ای  ، ساارعت تعاار  لحیااه(Pn)میازا  فتوساانتز خااالص  

(E)ای  وزنه، هدایت ر(Gs )  و غلیاتCO2   ای  زیار روزناه

(Ci )   بااا دسااتگاه فتوساانتز متاار داباا  حماا  ماادلCI-340 

ساه گیااه در هار    . گیاری شاد   آمریکاا انادازه   CIDساخت 

گیاه بارای هار تیماار ماورد ارزیاابی دارار        3تکرار و جمعا  

 92:11تاا   91:11ها باین سااعت    گیری گرفت و تمام اندازه

میکروماول فوتاو  در    9411تاا   9211 معادل نور شدت در

هاای میاانی کاامال  توساعه      مترمرب  در ثانیه و بر روی برگ

 .شد یافته انجام

 های فتوسنتزی گیری رنگیزه اندازه

و کلروفی  ک  با اسات اده   a ،bسنجش میزا  کلروفی  

انجاام   Lichtenthaler and Buschmann (2001)از روش 

در یاک هااو  دینای    های تازه گیاه  گرم از برگ 2/1. شد

 01لیتر اساتن   میلی 91شده و  سرد با ازت مای  کامال  ساییده

ساپس متلاوح حاضار باه     . هاا اضاافه گردیاد    درصد به آ 

ددیراه   91لیتری منتر  و به مادت   میلی 21های فالکو   لوله

دور در ددیره سانتری یوژ گردیاد و پاس از    9511با سرعت 

های  ر در طول موجسانتری یوژ میزا  جذ  محلول روشناو

نااانومتر بااا دسااتگاه اسااپکتروفتومتر    411و  2/669، 0/646

 .های زیر محاسبه شد گیری و با است اده از معادله اندازه

Chl. a (mg/ml) = [12.25 A663.2 - 2.79 A646.8] ×V 

/1000×W 
Chl. b (mg/ml) =[21.50 A646.8 - 5.10 A663.2] ×V 

/1000×W 
T. Chl. (mg/ml) = Chla + Chlb 

ترتیاب   باه  Wو  TChl, Chlb, Chla ،Vهاا   در ایان معادلاه  

، کلروفی  ک ، حجم نموناه و وز   b، کلروفی  aکلروفی  

گرم در گرم  ها بر حسب میلی غلیت رنگیزه. باشد نمونه می

 .گزارش شد تر  وز 

 گیری پرولین اندازه

گیری  اندازه .Bates et al( 1973)میزا  پرولین به روش 

گرم بافت تازه برگ با نیتروژ  مای  5/1برای این منیور . دش

 -5لیتاار  میلاای 91در داخاا  هاااو  آساایا  گردیااد و بااه آ  

ایاان . اضااافه گردیااد ( درصااد 91)سول وسالساایلیک اسااید  

 2ساپس باه   . عباور داده شاد   2متلوح ازکاغذ واتمن شماره 

از معارص نااین    لیتار  میلای  2شاده   از محلاول صااص   لیتر میلی

 لیتار  میلای  91گارم نااین هیادرین در     25/9حااوی  )ین هیدر

 2و ( ماوالر  6فسا ریک اساید    لیتار  میلای  21استیک اساید و  

سااعت در   9استیک اسید اضافه گردید و باه مادت    لیتر میلی

اداماه  . درجه سلسیوو حرارت داده شد 911حمام آ  گرم 

 4سااپس . واکاانش بااا گذاشااتن داخاا  یااخ خاتمااه پااذیرفت

ئن به متلوح واکنش اضافه گردید و باه مادت   لیتر تولو میلی

جذ  نوری محلاول درماز رنا     . ثانیه ورتکس شد 21-95

ناانومتر باا اسات اده از دساتگاه      521رویای در طاول ماوج     فاز

مرادار پارولین از    هبرای محاسب. اسپکتروفتومتر درائت گردید

گرم بر  منحنی استاندارد پرولین است اده و نتایت برحسب میلی

 .تر گزارش شد   گرم وز

 قندهای محلول گیری میزان اندازه

گرم وز  خشک از هر نموناه گیااهی    میلی 911مردار 

 5شاد و مرادار    در هر تکرار داخ  لوله آزمایش دارار داده 

درصد داغ به آ  اضافه و به مدت  01لیتر الک  اتانول  میلی

باا تکارار هماین    . دور سانتری وژ گردید 0111ددیره در  91

 لیتار  میلای  91درصاد باه    01، حجم نهایی با اتاانول  مراح 

 گیری میزا  دندهای از این عصاره جهت اندازه. شد رسانده

 .شاد  اسات اده  Dubois et al.( 1956)محلاول، طباق روش   

 9لوله آزمایش ریتته شد و  از عصاره در لیتر میلی 2مردار 

ساپس  . درصد به آ  اضاافه گردیاد   5محلول فن   لیتر میلی

اساید ساول وریک غلایه باه آ       لیتر میلی 5مردار  اصلهبالف

ورتکاس   مادت یاک ددیراه    اضافه شد و متلوح حاص  به

ددیره در دماای آزمایشاگاه دارار     91-95نهایت رد. گردید

دناد   از. آجاری تشاکی  گاردد    ای داده شد تاا رنا  دهاوه   

میازا  دنادهای   . دند استاندارد اسات اده شاد   عنوا  بهگلوکز 

ناااانومتر توساااط دساااتگاه  400ماااوج محلاااول در طاااول 

اسپکتروفتومتر درائات و ساپس میازا  دنادهای محلاول بار       

 .محاسبه گردید نمونه خشک گرم در گرم وز  حسب میلی
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هااای حاصاا  از ایاان آزمااایش بااا   تجزیااه آماااری داده

ها با اسات اده   میانگینمرایسه  ،SAS-9.1است اده از نرم افزار 

و رساام  درصااد 35وکی در ساالش اطمینااا   از آزمااو  تاا 

 .انجام شد Excel-2013نمودارها با است اده از نرم افزار 

 نتایج و بحث
 های رشد شاخص

و  تار   وز بار   AsAمیازا    و میازا  شاوری   اثر مترابا  

خشک برک و وز  ترک  گیاه در سالش احتماال خلاای    

فرنگای در   گوجاه  درصد و بر وز  خشک کا  گیااه   یک

همچناین  . باود  دار معنای  درصاد  پانت خلای سلش احتمال 

اثاارات ساااده شااوری و میاازا  اسااید آسااکوربک در تمااام 

های رشدی مورد ملالعه در سلش احتماال خلاای    شاخص

ماوالر   میلی 5و  5/2در تیمارهای . دار شد درصد معنییک 

AsA، کا  گیااه    و خشاک  تار   وز داری در  معنی افزایش

 باا  (9جدول )شد  دهمشاه تیمارهای معادل شوری به نسبت

بارگ،   و خشاک  تار   وز از  تدریت به میزا  شوری فزایشا

 و خشاک  تار   وز بیشاترین   .شاد  کاساته  ساده و ریشاه گیااه  

تیمار بادو  شاوری و کمتارین آ  در تیماار      در اجزای گیاه

افازایش در غلیات   . موالر کلریدسادیم دیاده شاد    میلی 911

AsA   گردیااد موجااب افاازایش در میاازا  پارامترهااای رشااد

نتایت تحریق حاضر نشاا  داد کاه تانش شاوری     (. 9جدول )

ایاان . پارامترهااای رشااد مااورد ملالعااه را کاااهش داده اساات

 تاوده  اثرات مهاری تنش شوری در رشد گیاه و تولید زیست

 Cuartero) اسات  فرنگی به خوبی شناخته شاده  گیاه گوجه

and Munoz, 1999; Zhang et al., 2017 .)  کاهش میزا

گیاه تحات تانش شاوری، احتمااال  باه دلیا  انباشات         رشد

هاا اسات    های سمی در برگ و سایر بافت مردار زیاد نمک

نهایت  آبی و از دست داد  تورژسانس و در که منجر به کم

 ,Munns and Tester)شاود   هاا مای   ها و بافت مرگ سلول

2008; Ahmadi and Souri, 2018 .)   ،در ملالعاه حاضار

طاور دابا  تاوجهی باعا  افازایش       زا به برو  AsAکاربرد 

فرنگای در شارایط تانش     های رشد گیاها  گوجاه  شاخص

بار پارامترهاای    AsAدهنده اثار مثبات    شوری شد که نشا 

های دبلای کاه در    این نتایت با یافته. رشد مورد بررسی است

زا منجار باه بهباود دابا  تاوجهی در       برو  AsAآ  کاربرد 

، (El-Tohamy et al., 2008)تحما  باه شاوری بادمجاا      

 ،(Athar et al., 2008 & 2009; Khan et al., 2011)گنادم  

 ,.Ejaz et al)و نیشکر ( Arafa et al., 2009)گیاها  سورگوم 

 AsAبهبود رشد ناشی از . خوانی دارد شده است هم (2012

شده در طی تحریق حاضار   فرنگی مشاهده در گیاها  گوجه

ارامترهاای فتوسانتزی باشاد کاه     تواند ناشی از افزایش پ می

 Tanaka and)عاماا  مهماای باارای رشااد گیاهااا  اساات 

Makino, 2009 .)  ،یکاای دیگاار از دالیاا  افاازایش رشااد

در تنیایم رشاد و ترسایم     AsAممکن است ناشی از نراش  

 (.Smirnoff, 2011)بر درخه سلولی باشد تثثیر  سلولی با

 
Table 1. Mean comparison the interaction effects of ascorbic acid and salinity stress on some studied 

characters in tomato 

Salinity 

(mM) 

Foliar spray of 

ascorbic acid 

Leaf fresh 

weight)gr( 

Leaf  dry 

weight  ) gr( 

Total fresh 

weight)gr( 

Total dry 

weight  ) gr( 

Proline 

)μmol g1Fw( 

0 

AsA0
mM

 210.40
ab

 25.63
ab

 638.57
ab

 72.95
abc

 0.48
i
 

AsA2.5
mM

 226.06
a
 27.47

a
 677.13

a
 79.04

a
 0.47

i
 

AsA5
mM

 209.56
ab

 25.53
ab

 644.00
ab

 71.95
abc

 0.59
h
 

25 

AsA0
mM

 177.30
cd

 21.73
cd

 536.17
d
 66.12

cd
 0.88

f
 

AsA2.5
mM

 208.03
b
 25.27

b
 607.43

bc
 74.77

abc
 0.76

g
 

AsA5
mM

 219.86
ab

 26.97
ab

 634.63
ab

 75.98
ab

 0.76
g
 

50 

AsA0
mM

 134.26
e
 16.47

e
 417.40

f
 53.31

ef
 1.27

d
 

AsA2.5
mM

 166.06
d
 20.47

d
 489.87

de
 61.18

de
 1.21

de
 

AsA5
mM

 187.53
c
 22.93

c
 539.23

cd
 68.34

bcd
 1.14

e
 

100 

AsA0
mM

 74.93
g
 9.10

g
 223.80

h
 31.26

g
 1.91

a
 

AsA2.5
mM

 110.03
f
 13.60

f
 335.27

g
 47.16

f
 1.68

b
 

AsA5
mM

 136.50
e
 16.70

e
 421.10

ef
 58.45

e
 1.47

c
 

C.V. (%)  6.19 6.59 8.26 8.51 6.42 
Means with the same letter in each column represent non significant at 5% probability level 
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های مرباوح باه عملکارد نشاا  داد کاه       تجزیه آماری داده

سااکوربیک باار عملکاارد تنهااا اثاارات ساااده شااوری و اسااید آ

داری در  افازایش شاوری موجاب کااهش معنای     . دار بود معنی

 (.2جاادول )میاازا  عملکاارد میااوه گیاااه گوجااه فرنگاای شااد  

تیماار   باه  مربوح (در هر گیاه گرموکیل 31/9)عملکرد  حداکثر

کیلاوگرم   66/2)آ   حاداد   موالر کلریاد سادیم و   ص ر میلی

ر کلریااد ساادیم مااوال میلاای 911مربااوح بااه تیمااار  ( در گیاااه

داری در  اسید آسکوربیک نیاز باعا  افازایش معنای    . باشد می

 39/2)کاه کمتارین میازا  عملکارد      طاوری  عملکرد گردید به

مرلار بادو     پاشای باا آ    در تیمار محلاول ( کیلوگرم در گیاه

( کیلااوگرم در گیاااه 14/9)اسااید آسااکوربیک و بیشااترین آ  

 .ربیک بودموالر اسید آسکو میلی 5مربوح به تیمار 

 عملکرد

افزایش شوری محلول غذایی باعا  افازایش پتانسای     

شود و در نتیجه جذ  آ  و ماواد   اسمزی محیط ریشه می

دهد که مناتت باه کااهش     معدنی توسط گیاه را کاهش می

 Azarmi and)گاردد   فرنگی می رشد و عملکرد در گوجه

Chaparzadeh, 2018 .)    کاهش عملکارد ناشای از شاوری

فرنگی توسط دیگار محرراین نیاز گازارش شاده       در گوجه

 Azarmi and Chaparzadeh, 2018; Zhang et)اسات  

al., 2017 .) در ملالعه حاضر، کاربردAsA  طاور   زا به برو

داری باع  افزایش عملکرد گیاها  گوجه فرنگی در  معنی

بهبود عملکرد ناشای  . شرایط تنش شوری و بدو  تنش شد

ر گیاها  نیشکر نیز مشااهده شاده   د زا برو  AsAکاربرد از 

ایان افازایش رشاد و عملکارد     (. Ejaz et al., 2012)است 

دلی  افازایش فتوسانتز باشاد کاه     ه تواند ب می AsAناشی از 

 Tanaka and)عام  مهمی برای رشد و بازده گیاها  است 

Makino, 2009 .) یکاای دیگاار از دالیاا  افاازایش رشااد و

متابولیسام و درخاه    بار  AsAعملکرد، ممکن اسات پیاماد   

 ,Smirnoff)سلولی و افزایش رشد و ترسیم سالولی باشاد   

2011.) 

 تبادالت گازی

دار باود    نتایت تجزیه واریانس صا ات حااکی از معنای   

بارای   AsAپاشای   برهمکنش سلو  تنش شاوری و محلاول  

 پانت در سلش  (Gs) ای و هدایت روزنه( Pn)فتوسنتز خالص 

پاشی  همکنش شوری و محلولمرایسه میانگین بر. درصد بود

نشاا  داد کاه در سالو  متتلا      ( 9 جادول )برای فتوسنتز 

 5پاشای باا    در محلاول  Gsو  Pnتنش شوری، بیشترین میازا   

پاشای باا    و کمترین میزا  فتوسنتز در محلول AsAموالر  میلی

باا  . ماوالر کلریدسادیم باود    میلای  911مرلر و در تیماار   آ 

اکسااایدکربن  و دی (E) افااازایش شاااوری میااازا  تعااار   

تیمااار  (.2جاادول ) کاااهش پیاادا کاارد  (Ci)ای  زیرروزنااه

گردیاد   Ciو  Eدار  باع  افزایش معنای  AsAپاشی با  محلول

 5کااه بیشااترین میاازا  ایاان پارامترهااا در ساالش     طااوری بااه

طاورکلی،   هبا (. 4جادول  )گیری شاد   اندازه AsAموالر  میلی

یاهاا   شاخصای مهام بارای رشاد گ     عنوا  تبادالت گازی به

شود زیرا ارتباح مستریمی با تولید مواد در گیاها   شناخته می

پارامترهااایی  Ciو  Pn ،Gs ،Eاثبااات شااده اساات کااه  . دارد

 Sudhir)گیرناد   هستند که تحت تثثیر تنش شوری درار مای 

and Murthy, 2004 .) هاا   گیاری  طور کاه نتاایت انادازه    هما

کااهش  دهاد، افازایش غلیات کلریدسادیم باعا        نشا  می

  (.9جدول )شود  دار این پارامترها می معنی
 

Table 2. Mean comparison of main effects of ascorbic acid and salinity stress on studied traits in 

tomato 

Treatments 
Stem fresh 

weight (gr) 

Root fresh 

weight (gr) 

Stem fresh 

weight (gr) 

Root dry 

weght (gr) 

Yield  

(kg plant-1) 

Salinity 

(mM) 

0 375.28
a
 62.61

a
 41.53

a
 7.05

a
 3.97

a
 

25 334.37
b
 56.64

a
 39.66

a
 6.56

a
 3.77

b
 

50 269.99
c
 49.54

b
 34.17

b
 5.58

b
 3.14

c
 

100 189.21
d
 30.36

c
 26.88

c
 3.99

c
 2.66

d
 

Foliar spray of 

ascorbic acid  

AsA0
mM

 263.63
b
 41.13

b
 31.94

b
 4.91

b
 2.93

c
 

AsA2.5
mM

 297.70
a
 52.17

a
 36.84

a
 6.03

a
 3.48

b
 

AsA5
mM

 315.30
a
 56.08

a
 37.90

a
 6.44

a
 3.74

a
 

C.V. (%)  10.89 18.69 11.85 18.61 5.50 
Means with the same letter in each column represent non significant at 5% probability level. 
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Table 3. Mean comparison interaction effects of ascorbic acid and salinity stress on net photosynthesis, 

stomata conductance, chlorophyll a and total chlorophyll in tomato 
Salinity 

(mM) 

Foliar spray of 

ascorbic acid 

Net photosynthesis 

)umol CO2 m
-2 s-1( 

Stomata conductance 

)mmol H2O m-2 s-1( 

Chlorophyll a 

)mg g-1Fw  (  

Total chlorophyll 

)μmol g1Fw( 

0 

AsA0
mM

 12.38
bc

 137.60
ab

 1.04
abc

 1.40
ab

 

AsA2.5
mM

 13.94
a
 147.63

a
 1.08

abc
 1.49

a
 

AsA5
mM

 12.11
bc

 134.40
bc

 1.04
bc

 1.43
a
 

25 

AsA0
mM

 11.26
cde

 118.20
de

 1.01
bc

 1.30
bc

 

AsA2.5
mM

 12.76
abc

 131.47
bc

 1.09
ab

 1.39
ab

 

AsA5
mM

 13.07
ab

 139.20
ab

 1.13
a
 1.45

a
 

50 

AsA0
mM

 8.98
fg

 96.10
g
 0.79

ef
 1.00

ef
 

AsA2.5
mM

 10.37
def

 109.83
ef
 0.90

cd
 1.14

d
 

AsA5
mM

 11.62
bcd

 123.80
cd

 1.00
bc

 1.25
c
 

100 

AsA0
mM

 5.16
h
 65.27

i
 0.63

g
 0.79

g
 

AsA2.5
mM

 7.84
g
 81.83

h
 0.73

f
 0.94

f
 

AsA5
mM

 9.80
ef
 101.60

fg
 0.85

de
 1.08

de
 

C.V. (%) 8.29 6.63 4.71 4.17 
Means with the same letter in each column represent non significant at 5% probability level. 

 
Table 4. Mean comparison of main effects of ascorbic acid and salinity stress on studied traits in 

tomato 

Treatments 
Total soluble sugars 

(mg g-1fw) 

Transpiration (E) 

(mmol H2Om-2 s-1) 

Internal CO2  

concentration (ppm) 

Chlorophyll b 

(mg g-1fw) 

Salinity 

(mM) 

0 6.70
c
 3.11

a
 291.33

a
 0.39

a
 

25 6.78
c
 2.82

b
 266.78

b
 0.31

b
 

50 7.57
b
 2.16

c
 212.44

c
 0.23

c
 

100 8.50
a
 1.65

d
 146.11

d
 0.20

d
 

Foliar spray 

of ascorbic 

acid 

AsA0
mM

 8.07
a
 2.64

a
 215.42

c
 0.26

b
 

AsA2.5
mM

 7.13
b
 2.48

a
 227.25

b
 0.29

a
 

AsA5
mM

 6.96
b
 2.19

b
 244.83

a
 0.30

a
 

C.V. (%) 8.44 11.17 4.96 6.91 
Means with the same letter in each column represent non significant at 5% probability level. 

 

ه با  ها در پاسخ به تنش شوری معماوال   بسته شد  روزنه

دلی  کاهش تورژسانس برگ و فشار بتاار هاوا هماراه باا     

شااده توسااط ریشااه اساات   هااای شاایمیایی تولیااد  ساایگنال

(Chaves et al., 2009 .) بساایاری از پاوهشااگرا  اظهااار

آ  باین بارگ و    و بتاار  CO2هاا مبادلاه    داشتند که روزنه

ای بارای   روزناه  کنتارل هادایت  . کنناد  یاتمس ر را تنییم ما 

شاد  ضاروری    و جلاوگیری از خشاک   CO2جذ  منااب   

تاثثیر تانش شاوری بار     (. Hnilickova et al., 2017) است

ای و  تواند ناشی از اثار بار هادایت روزناه     میزا  فتوسنتز می

یا هار دو عاما  باشاد    ( مانند هدایت مزوفیلی)ای  روزنه غیر

(Saibo et al., 2009 .)شده که اثرات تانش   مچنین اظهاره

هاای   تواند بار فعالیات تعادادی از آنازیم     اسمزی نمک، می

نراش دارناد، تاثثیر     CO2استرومائی کاه در آسیمیالسایو    

هاای ایان    یافتاه (. Hnilickova et al., 2017)من ی بگذارد 

در  .Shahbazi et al( 2015)هاای   تحریاق ملاابق باا یافتاه    

در غیااا  . اساات باارنت .Wang et al( 2014)سااویا و 

تواناد باه سااختار و عملکارد      می ROSمکانیسم محافیتی، 

 AsA(. Wang et al., 2014)کلروپالست آسایب برسااند   

شاده و در آوناد آبکاش     تواناد از طریاق بارگ جاذ      می

هاا منترا  شاود     ها بارگذاری و سپس باه ساایر بافات    برگ

(Tedone et al., 2004 .)ه ها نشاا  داده اسات کا    آزمایش

AsA   خااارجی، میاازاAsA   داخلاای را افاازایش و ساالو

H2O2  دهاد،   و پراکسیداسیو  لیپیدهای غشا را کاهش مای

ازحد  ترتیب موجب کاهش آسیب ناشی از تولید بیش این به

ROS   هاا،   در کلروپالسات . گاردد  توسط تنش شاوری مای

AsA تواند پراکسایدهیدروژ ،  طور مستریم یا غیرمستریم می به 

ها را از بین ببارد  ROSنه، هیدروکسی  و دیگر اکسیا  یگا

(Wang et al., 2014 .)  احتماااالAsA   باا کاااهش اثاارات
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من ی تنش شوری و اکسیداتیو بر سیستم فتوسنتز و افازایش  

هاای فتوسانتزی باعا  بهباود پارامترهاای تباادالت        رنگیزه

 .گازی شده است

 فتوسنتزیهای  رنگیزه

 کانش  بارهم  کاه  داد دادهاا نشاا    واریاانس  تجزیه نتایت

 سلش و ک  در aکلروفی   برای AsAپاشی  محلول و شوری

شاوری موجاب کااهش     .باود  دار معنای  درصد یک احتمال

در مرایسااه بااا گیاهااا  شاااهد شااد      bدار کلروفیاا   معناای

کلروفی  با افزایش شوری کااهش پیادا   (. 4و  9 های جدول)

کنتارل  موالر کلرید سدیم در مرایساه باا    میلی 911کرد و در 

 AsAکااربرد خاارجی   . بیشترین میازا  کااهش را نشاا  داد   

طاورکلی   و ک  به میزانی شد که به bباع  افزایش کلروفی  

و کا    aهمچناین کلروفیا     AsA. باالتر از مرادیر شاهد بود

گیاها  تحت تنش کلرید سدیم را بهبود بتشید و مرادیر در 

  تحات تانش   داری بااالتر از گیاهاا   طور معنای  همه موارد به

بود کاه منجار باه     AsAموالر  میلی 5کارآمدترین تیمار . بود

 (. 9جدول )باالترین مردار کلروفی  شد 

هاای دیگار محرراین در     نتایت این تحریق موافق با یافته

 ، نتااود زراعاای(Shahbazi et al., 2015)مااورد سااویا 

(Chenarani et al., 2015)  لوبیاا ،(Saeidi-Sar et al., 

. اساات( Dolatabadian et al., 2008)کلاازا  و( 2013

هااای آزاد در  اسااترو شااوری منجاار بااه افاازایش رادیکااال

هاای کلروفیا  توساط     ها و تتریاب مولکاول   کلروپالست

ROS گاردد   شود که باع  کاهش فتوسنتز و رشاد مای   می

(Dolatabadian et al., 2008) .هاای اکسایا  یگاناه و     اتم

ت دارای بانادهای دوگاناه   طور عمده ترکیبا سوپراکسید به

را موردحمله ( نشده و کلروفی  مانند اسیدهای در  اشباع)

دهند، درنتیجه باعا  آسایب باه سیساتم      و تتریب درار می

شاوند   غشای کلروپالست و مراکز واکانش فتوسانتزی مای   

(Zhang et al. 2003 .)خااود باعاا  انتشااار  بااهنو ایاان بااه

دناین شارایلی،    در. شاود  کلروفی  از غشای تیالکوئید می

وسایله اثارات ناوری،     برای جلوگیری از آسیب سالولی باه  

عادم تتریاب کلروفیا     . کلروفی  باید سریعا  تتریب شود

تولیدشده را تاا حاد زیاادی افازایش      ROSتواند مردار  می

هااای  زدایای سیساتم   کاه از ظرفیات سامی ت    طاوری  دهاد باه  

(. Dolatabadian et al., 2008)اکسیدانی بیشتر شاود   آنتی

مهار بیوسنتز کلروفی  در گیاهاا  تحات تانش نماک دابال       

در گیاهااا  (. Sinha et al., 2003)گاازارش شااده اساات 

معموال  رابله مستریمی بین میزا  سبزینگی برگ و غلیات  

و هار  ( Souri, 2016)اسیدآسکوربیک در آ  وجود دارد 

 ،زایش دهاد فعاملی که بتواند سبزینگی برگ را کاهش یا ا

ثر ؤبر میزا  اسیدآسکوربیک برگ نیاز ما   د احتماال توان می

 (. Souri and Aslani, 2018)باشد 

کنناده   زدایای کنناده و خنثای    یک سم AsAهمچنین 

های اکسیا  یگانه  های سوپراکسید و دیگر گونه رادیکال

هااای آزاد  پیشااگیری از فعالیاات رادیکااال اساات کااه بااا  

بیوسانتز   تواند از تتریب کلروفی  جلوگیری کارده و  می

 (. Alhasnawi et al., 2015)را افزایش دهد  آ 

 پرولین

شود با افزایش سالو  شاوری    طور که مشاهده می هما 

 میزا  پرولین در تمام تیمارها نسبت به شااهد افازایش یافات    

 هااای یکسااا  کلریااد ساادیم تیمارهااایی کااه     و در غلیاات

ی کاه  درارگرفته بودند، در مرایسه با گیاهاان  AsAتثثیر  تحت

 داری  کلریاد سادیم بودناد کااهش معناای    تاثثیر   فراط تحات  

 کااه بااا نتااایت  ( 9جاادول )در میاازا  پاارولین نشااا  دادنااد   

(2008 )Dolatabadian et al.     در ماورد کلازا ملابرات دارد

 .Ejaz et alو سابز   هدر زیار  Ghorbanli( 2012)اما با نتاایت  

 شااده اساات   پیشاانهاد. در تراباا  اساات در نیشااکر ( 2012)

 عنااوا  یااک   کااه گیاهااا  مراادار بیشااتری پاارولین را بااه     

دهناد   زا تجم  می استراتای محافیتی در برابر شرایط استرو

(Khedr et al., 2003; Turan et al., 2009 .)  تجم  پارولین

عنوا  یاک حاالل ساازگار     در ارتباح با تنش ممکن است به

دهاد تاا    منیور ح ه تعاادل اسامزی باشاد کاه اجاازه مای       به

 Vinocur)ها  به شرایط محیلی نامساعد سازگار گردند گیا

and Altman, 2005; Bandehagh et al., 2008 .)  پارولین

عناوا  یاک    همچنین عالوه بر یک واسله تنییم اسامزی باه  

 Molinari)کند  اکسیدانی عم  می جزء از سیستم دفاع آنتی

et al., 2007 .)  در ملالعه حاضر، تنش شوری باع  افازایش
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باعا  جلاوگیری    AsAا  پرولین برگ شد و اسات اده از  میز

غلیت این متابولیت معموال  در . از بیوسنتز پرولین اضافی شد

 ,.Dolatabadian et al)یابد  پاسخ به استرو نمک افزایش می

دلیاا   احتماااال  بااه AsAو کاااهش میاازا  آ  در تیمااار ( 2008

 .کاهش اثرات تنش شوری است

 قندهای محلول

دار دندهای محلول ک  در  ع  افزایش معنیشوری با

اسید آسکوربیک باع  کااهش  که  برگ گردید درحالی

میزا  دندهای محلول در گیاها  تحات تانش شاوری در    

جادول  ) شدAsA پاشی  مرایسه با تیمارهای بدو  محلول

تغییر در متابولیسم دندها و تبدی  پلای سااکاریدها باه    (. 4

مزی در تحما  تانش   دندهای سااده در شارایط تانش اسا    

افزایش غلیت دنادهای  . ای است کننده دارای نرش تعیین

تار شاد  پتانسای      کاه باعا  من ای    بر ایان  محلول، عالوه

اساامزی  شااود، در ح اظاات اساامزی در سیتوپالساام ماای 

نیاز   هاROSکرد   همچنین جارو ها و  پروت ین غشاها و

شاده اسات کاه      بیا (. Daneshmand, 2013)نرش دارد 

AsA که یک ملکاول کوداک اسات دارای     این وجود با

توانااد فرآینااد  باشااد و ماای تااوا  فیزیولوژیااک باااال ماای 

ویاه ساخت دندها را در جهتی الرا کند که  سازی و به ماده

(. Smirnoff, 2011)درنهایت به رشاد گیااه منجار شاود     

ممکان   AsAدرنتیجه، کاهش دندهای محلاول در تیماار   

ایان احتماال نیاز وجاود     . شداست به دلی  افزایش رشد با

 با کاهش اثارات مضار تانش شاوری نیااز       AsAدارد که 

باشاااد  کااااهش دادهرا باااه افااازایش دنااادهای محلاااول  

(Daneshmand, 2013.) 

 گیری نتیجه
نتااایت ایاان پاااوهش نشااا  داد کااه کاااربرد اسااید      

زا موجب بهبود رشد گیاها  در هر دو  آسکوربیک برو 

د آسکوربیک با کااهش  اسی. تنش شد شرایط تنش و غیر

هاای   اثرات تنش شوری موجب کاهش میازا  اسامولیت  

هاای   و افزایش رنگیزه( پرولین و دندهای محلول)محلول 

فتوسنتزی و پارامترهای تبادالت گازی گردید کاه مناتت   

فرنگی تحت تنش  دار رشد در گیاه گوجه به افزایش معنی

 5 این اثرات بهبود رشد و عملکرد در غلیت. شوری شد

نتاایت ایان   . اسید آسکوربیک بیشتر دیاده شاد  موالر  میلی

زا باا   تحریق نشا  داد که کاربرد اسید آساکوربیک بارو   

که فشار اسمزی کمی دارد و برای گیاه سمی  توجه به این

آمیازی موجاب افازایش     طاور موفریات   تواند به نیست، می

 . فرنگی گردد تحم  به شوری در گوجه

 گزاری سپاس
از گااروه علااوم و مهندساای باغبااانی و    نویسااندگا  

دانشگاه علوم کشاورزی و مناب  طبیعای خوزساتا  بارای    

 . کنند حمایات از پاوهش حاضر سپاسگزاری می
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