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چکيده
رشد روي جوانهزني، بر مختلف دماهاي تاثير و شوري به تحمل مکانيسمهاي تعيين و تحمل ارزيابي سطوح منظور به
شد. اجرا تصادفي کامال طرح پايه فاکتوريل بر قالب در آزمايشي ،(Panicum miliaceaum) پروسو ارزن در يوني وروابط
،۲۰ و دماهاي ۱۵، سديم) کلريد موالر ميلي ۴۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ،۲۵ صفر، ) شوري شش سطح شامل آزمايشي تيمارهاي
معنيد اري بهطور ارزن بذر زني جوانه داد که نشان حاصل دادههاي تجزيه واريانس بودند. گراد سانتي درجه ۳۰ و ۲۵
درجه ۲۰ دماي در زني جوانه حداکثر درصد گرفت. قرار آنها متقابل اثر دما و شـوري، سـطوح تاثير تحت (p<۰/۰۵)
بيشترين شوري نيز مورد در آمد . سـانتيگراد بدست درجه ۳۰ و ۱۵ دماي در مشترک بهطور آن حداقل سـانتيگراد و
زني جوانه درصد افزايش غلظت کلريد سـديم(NaCl) از با شـد. حاصل شـاهد(آب مقطر) در محلول زني جوانه درصد
از دما افزايش افتاد. اتفاق تاخير با زني جوانه ۵۰mM از شوري افزايش با همچنين شد. کاسـته معني داري بذور بهطور
ميلي و ۵۰ ۲۵) سـديم پايين کلريد سـطوح گرديد. درصد جوانهزني د ار معني کاهش موجب نيز درجه سـانتيگراد ۲۰
باالتر کلريد سـطوح حال، اين گرديد . با ارزن گياهچههاي هوايي بخش ريشـه و خشـک وزن تحريک موجب ( موالر
بيوماس بهطور تجمع شد. کل خشک وزن و هوايي بخش ريشه، خشک وزن د ار معني کاهش به منجر (۱۰۰mm ) سديم
بهطور ريشـه ها و هوايي اندام هاي در Na+ غلظت داد. نشـان سـانتيگراد افزايش درجه ۲۵ و دماي ۲۰ معنيداري در
هوايي اندامهاي K/Na در نسـبت و ريشـه ها در K + غلظت يافت. افزايش سـديم کلريد غلظت افزايش با معنيداري
تاثير غلظتهاي تحت K/Na بهطور معنيداري نسبت داد. نشان کاهش با افزايش شوري معنيداري و ريشـهها بهطور

گرفت. قرار د ما و سديم کلريد باالتر

K/Na نسبت دما، Panicum)، شوري، miliaceaum)پروسو زني، ارزن جوانه کليدي: كلمات

گياهچه جوانه زني، رشد بر دما تاثير شوري و بررسي
 (Panicum miliaceaum) ارزن پروسو يوني در روابط  و
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مقدمه
که سبب کنوني است جهان و شايع د ر اصلي از تنشهاي شوري يکي
وسيعي نواحي در طبيعي رستنيهاي نقصان و ــاورزي کش توليدات کاهش
شور جهان اراضي ٪۷ انجام شد ه برآورد ــاس اس ــطح زمين ميشود. بر از س
سطح کلي انجام شده، مطالعات ــاس براس .(۳ ،۲) است ــور ش ــيار بس ٪۳ و
که زده ميشود تخمين هکتار ۲۵ ميليون حد ود در ايران شور در خاک هاي
متجاوز و ــتها دش ۳۰ درصد کل ايران، ۱۵ درصد حد ود اراضي مقدار اين
با ــور ش محيط گياهان در ــت(۶). اس آبي ــت اراضي تحت کش درصد از ۵۰
خاک که در محلول موجود زياد امالح يکي ــتند. هس مواجه عامل اصلي د و
آب کمبود و جذب کاهش و باعث پائين ميآورد را خاک اسمزي ــيل پتانس
بزرگ و سلول تقسيم د ر اختالل امر موجب اين .(۲۳ ،۷) ــود گياه ميش د ر
قرار تاثير تحت گياه متابوليکي واکنش هاي تمام و ــد ه ش ــلولها ــدن س ش
يونهاي جذب کاهش موجب کلر و ــديم س يونهاي دوم زياد ي مي گيرد.
از نيز و شده و نيترات آمونيوم کلسيم، ــيم، پتاس يونهاي جمله ضروري از
اين .(۲۳ ،۲۲ ،۱۵) مي زند برهم را غشاء ساختار و ــته فعاليت آنزيمها کاس
از شده و فتوسنتز جمله از گياه متابوليکي فعاليتهاي کاهش اثرات سبب
بي افزايش به توجه با .( ۲۳ ،۱۵ ) مي کاهد محيطهاي شور د ر رشد گياهان
علوفه تامين و غذايي فرآورد ههاي به افزون روز نياز و جهان جمعيت ــه روي
مقاوم و داشته کوتاهي رشد دوره که ارزن ارقام از انواعي يافتن د امها براي

Pajouhesh & Sazandegi No:74 pp: 115-122

Investigation of salinity and temperature effects on germination, seedling growth and ion relation of Panicum 
miliaceaum
By:Alizadeh Benab,Gh., Master Science of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh-Ardabili., K. 
Ghassemi-Golezani.,Professor of  Crop Science, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, 
University of Tabriz., S. Taghizadeh - Master Science of Chemistry, Faculty of  Science , University of Mohaghegh-
Ardabili.
This reaserch was carried out  in order to test the effects of different salinity levels and temperatures on germination, 
growth and ion relations in Panicum miliaceaum. The experiment was carried out using factorial based on completely 
randomized design in four replication in Ardabil-Iran. The experimental treatments include six salinity levels (0, 25, 
50, 100, 200 and 400 mM NaCl) and four temperatures (15, 20, 25 and 30°C). Data variance analysis showed that 
seed germination of Panicum miliaceaum was significantly (p<0.05) affected by salinity levels, temperature and 
their interaction. There was significant difference between maximum seed germination at 200ºC with minimum seed 
germination at 150ºC and 30°C. On the other hand, maximum germination percentage was obtained in lowest salinity 
(distilled water). It was substantially reduced and delayed with an increase in NaCl to levels above 50 mM. The 
increasing of temperature above 20ºC significantly reduced seed germination percentage. Low levels of NaCl (25-
50mM) stimulated shoot and root dry weights of Panicum miliaceaum seedling. However, the highest NaCl levels 
(>100mM) resulted in a significant decrease in shoot, root and total dry weightsof seedling. Temperatures of 20°C and 
25°C resulted in a significant increase in biomass accumulation.The Na+ concentration in shoots and roots significantly 
increased as NaCl concentration increased.The K+ concentration in roots and K/Na ratio in shoots and roots was 
significantly reduced as salinity concentration increased. The K/Na ratio was affected significantly by higher NaCl 
concentration and temperature. 

Key words: Germination, Panicum miliaceaum, Salinity, Temperature, K/Na ratio 

را طيور و دام انسان، غذاي از بخشي د يگر طرفي از و باشد نيز ــکي به خش
زمينها د ر محصول اين ــش توليد افزاي جهت در ــب مناس راهي کند تامين
به زندگي در مراحل نخستين ارزن شور ميباشد. ــک و خش محيطهاي يا و
درصد يک شوري تا به تحمل قادر از استقرار پس است ولي حساس شوري
آن براي از ــاط نق برخي در د ليل همين به و ــد مي باش افت عملکرد ــدون ب
محصول عنوان گياه به اين ميکنند(۱). ــتفاده اس شور خاکهاي ــازي بهس
آن د انهاي محصول بيشتر که ميگيرد قرار مورد استفاده د انهاي و علوفهاي
حيوانات و ساير پرندگان، تغذيه مصرف به و است برخوردار خاصي از اهميت
و جوانهزني .(۴ مي رود(۱، تهيه الکل بهکار براي صنعت در ميرسد و انسان
شور شرايط در گياهي استقرار جمعيت از لحاظ گياهچه ــد رش اوليه مراحل
در گراسها بذور جوانه زني .(۲۶،۱۸) ــت اس گياه ــد بحراني رش مراحل جزء
.(۲۶،۱۹،۱۶) ميافتد اتفاق تاخير با و يافته کاهش شوري باالي غلظتهاي
Panicum و Panicum coloratum ــد مانن که گراسهايي ــده ــخص ش مش
باالي ــديم س با غلظت کلريد محيطهايي به خوبي در (۲۶،۱۷)hemitimon
کند معنيداري به طور ــه گياهچ ــد اما رش جوانه ميزنند، ۲۰۰ ميلي موالر
با است. کلريد سديم باالي غلظت ــندگي کش اثر نشان دهنده که ــود ميش
Hordeum و Sporobolus virginicus مانند هالوفيت وجود گراسهاي اين
نيز موالر ميلي ۳۵۰ ــا ت باال نمک غلظتهاي د ر ــي حت (۱۱،۱۰) vulgars
در معرض ــد رش د وره ــط اواس در که ــد گياهاني ميزنند. کاهش رش جوانه

... بر و دما تاثير شوري بررسي
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سميت يا و ــمزي اس دليل اثرات قرار ميگيرند به ــوري تد ريجي ش افزايش
جوانه زني روي بر اثرات متفاوتي دما و (۲۵،۲۴،۱۴). شوري ــد ميباش يوني
گزارش (۱۲) El-Nathlawy و El-Fawal .(۳۰،۲۱،۲۰،۱۹ د ارند (۱۰، بذور
باال دماهاي در ــوري ش تاثير تحت گياهچه ــد رش بذر و زني جوانه دادند که
بر دما و شوري تاثير تا ــده تالش ش پژوهش اين د ر بنابراين کاهش مييابد.
معدني از کاتيون هاي تجمع و روابط يوني گياهچه، ــد رش زني، جوانه روي

گيرد. قرار ارزيابي مورد ارزن زراعي گياه در K+ و Na+ جمله

روشها و مواد
دانشگاه کشاورزي در آزمايشگاه دانشکده ۱۳۸۴ سال در حاضر تحقيق
شوري سطح شش ــامل ــي ش آزمايش تيمارهاي ــد. ش انجام اردبيلي محقق
سطح و چهار ــديم) س ميلي موالر کلريد ۴۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰ (صفر، ۲۵،
از بذرها پس بودند. ــانتيگراد س درجه ۳۰ و ۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ترتيب به دمايي
با آب دوبار ــه دقيق يک مدت به ــديم س هيپوکلريت محلول با عفوني ــد ض
بذور درمانسي يا خواب از عد م از اطمينان پس ــدند. ش شو و ــت مقطر شس
ظرف چهار ــتيکي( ظروف پالس در جداگانه صورت ــذر به ب عدد ــد اد ۲۵ تع
شسته شن حاوي که هوا به غير قابل نفوذ نسبت درپوش با تيمار) هر براي
د وره با رشد اتاقک د ر قرار گرفتند. آزمايش کشت مورد بودند خشک ــده ش
دما در چهار ۲۵۰۰ لوکس ــدت نور ش با ــنايي) روش (تاريکي: نوري ۱۲:۱۲
محلول شش يکي از با ظروف ــد. ش انجام ــانتي گراد ) س ۳۰ ،۲۵ ،۲۰ ،۱۵)
ــديم موالر کلريد س ميلي و۴۰۰ ۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ،۲۵ ــر) (آب مقط ــاهد ش
طرح قالب در و فاکتوريل صورت به تکرار چهار در آزمايش ــد ند. آبياري ش
مدت به بار يک روز ــه س هر جوانهزني درصد آمد. د ر تصادفي به اجرا کامًال
تيمارها اعمال ــس از روزپ گياهان۳۵ گرد يد. ــت ثب ــت کاش از روز پس ۲۴
تعيين آنها وزن تر و گرد يد ه جدا هوايي اند امهاي از و ريشهها شده برداشت
اي جوانه زده ــذر ب ميلي موالر ۴۰۰ محلول ــه در اينک به با توجه ــد . گردي
هوايي اندام و ريشه ــک وزن خش تعيين گياهچهاي براي لذا ــت وجود نداش
تا ــوري ش غلظتهاي براي فقط ــدي رش پارامترهاي بنابراين نبود، موجود
مقطر در آب بار دو ــي هواي اند امهاي ــدند. ش اندازهگيري ۲۰۰ ميلي موالر
استفاده سوربيتول محلول نيز از شوي ريشهها و شست براي شدند. ــته شس
بهطور اندامها اين هوايي، اندامهاي و ريشه خشک وزن تعيين جهت گرديد.
گراد ۷۵ درجه سانتي دماي ساعت در مدت ۴۸ به در داخل پاکت جداگانه
ــه س و +Na نيز K+آناليز براي ــدند (۵). ش داده قرار الکتريکي آون داخل در
با جدا و يکسان هوايي به طور اندامهاي و ــه ريش از گرمي ميلي نمونه ۱۰۰
دماي د ر مقطر آب ميلي ليتر ۲۵ گرديده و در و له خرد هاون از ــتفاد ه اس
شد(۵). عصارهگيري داده و قرار ــاعت س ۴ مدت گراد به ــانتي س جه د ر ۹۰
Flam)فتومتر دستگاه فليم پتاسيم از و اندازه گيري کاتيونهاي سديم براي
ميلي و۴۰۰ ۲۰۰ اندازهگيري براي محلول ــتفاده شد. اين اس (Photometer
الزم بافت نتيجه در زده و جوانه بذر فاقد محلولها نشد زيرا اين انجام موالر
درمانسي دوره آزمايش فاقد در اين مورد استفاده بودند. بذور کار اين براي
ديد ه نشد غيره و سرما پيش مثل د رمانسي شکنند ه عوامل به نيازي بوده و

ــاعد  مس ــرايط ش تحت حتي يا در حال خواب د رمانت بذور ديگر از طرف و
بذور حدود ٪۶۰ اين آزمايش ــتند درحاليکه در نيس جوانه زدن به قاد ر نيز
قوه زيست به احتماًال مربوط بودن درصد جوانه زني پائين که زد هاند جوانه
نرمال از اطمينان ــس از پ نهايت دادههاي حاصل د ر ــد. بذور مي باش پائين

و گرفته آماري قرار مورد تجزيه MSTAT-C افزار از نرم با استفاده آنها بودن
(LSD) معنيدار اختالف حداقل آزمون از استفاده با نيز ميانگينها مقايسه
برخورد ار توزيع نرمال از که هايي داده پذيرفت. p<۰/۰۵ صورت ــطح س در
تبديل زاويه و ــذر ج لگاريتم به افزار نرم همان از ــتفاده با اس ابتدا ــد، نبودن
به آنها توزيع داده هايي که آمده، بد ست داده هاي بين رشته از سپس و شده
جهت قرارگرفتند. مورد تجزيه واريانس و بود انتخاب نزديکتر نرمال ــع توزي

شد. استفاده Excel افزار نرم از نيز نمودارها رسم

بحث نتايج و
Panicum miliaceaum ــذور زني ب که جوانه داد ــان نش آزمايش نتايج
اثر دما و ــديم، س کلريد تحت تاثير غلظت (p<۰/۰۵) ــيد اري معن ــور بهط
محلول شاهد درصد جوانهزني در ــترين بيش ــت. اس قرار گرفته آنها متقابل
آمد. ــت بد س موالر ميلي تيمار ۴۰۰ آن در ــدار مق کمترين ــر) و مقط (آب
کاهش موجب ــوالر) م ميلي ۴۰۰ و ۲۰۰) ــديم س کلريد باالتر غلظتهاي
اوليه ــل مراح د ر ارزن الف). ــکل۱- (ش ــد ش جوانه زني درصد توجه ــل قاب
رشد در توانايي بالغ ــت اما گياهان اس به شوري حساس زني و جوانه ــد رش
بازد ارندگي ــرات اث ــتند (۸، ۹). هس دارا کمي مقدار به را ــور ش محيطهاي
بر ــتقيم آن مس تاثير دليل ــذر ميتواند به ب زني جوانه روي ــديم کلريد س
جنيني محور ــد ن ش طويل دريافتند که محققين ــد . باش جنين ــد رش روي
بازداشته آبياري محلول د ر موجود سديم کلريد باالي سطوح بواسطه شديدا
درجذب بازد ارندگي اثر دليل به ــديم کلريد س ديگر طرف از مي شود(۲۷).

مي دهد (۲۹،۲۷). افزايش را اسمزي پتانسيل بذر، بوسيله آب
درصد جوانه با بيشترين ترتيب گراد به درجه سانتي ۲۵ و ۲۰ دماهاي
نظر تاثير بر از د ما اين دو چون ــند و باش مي ــب مناس ارزن بذور زني براي
گفت ۲۰ ميتوان دار هستند پس معني اختالف داراي بذور زني جوانه روي
ب) )۱ شکل به توجه با اما ميباشد. مناسب لحاظ اين از ــانتيگراد درجه س
مطلوب جوانهزني لحاظ از د رجه ۲۰ از تر پائين و درجه ۲۵ از باالتر دماهاي
اختالف زني جوانه بر روي ــر نظر تاثي و ۳۰ درجه از ۱۵ دماي ــند. نمي باش
ميشود (۲) مشخص به شکل توجه با ند اد ند. ــان نش يکديگر معنيداري با
متفاوت شوري تغييرات مختلف غلظت هاي و دماها در جوانه زني درصد که
۱۵درجه ــاي دم و ــاهد (صفر) ش محلول در ــت. اس ــته داش توجهي قابل و
افتاده اتفاق سوم روز د ر د ماهاي باالتر در نهم و روز در زني جوانه سانتيگراد
دماي ۱۵د رجه در موالر ــي ميل ۴۰۰ و ۲۰۰ ،۱۰۰ محلولهاي در ــت. اس
ــوم س در روز در دماهاي باالتر ولي روز دوازدهم ــي در جوانهزن ــانتيگراد س
موجب ترتيب ــوري به ش دما و افزايش عبارت ديگر به است. ــد ه حاصل ش
گرفته قرار ــد بذور ميرس نظر به است. شد ه جوانهزني تاخير در و ــريع تس
قرار بيشتري معرض استرسهاي محيطي باال در ــوري ش و باال د ماهاي در
ميرسد نظر به ــده است. ش بذور اين جوانهزني د ر موجب تاخير که ــته داش
خوبي آنزيمي به سيستمهاي شوري) و دما (افزايش ــرايطي ش چنين تحت
براي حياتي فيزيولوژيکي فرايندهاي از ــياري بس در ميتواند و نکرده عمل
ميانگين ــه مقايس به جدول توجه با کند . محد وديت ايجاد ــذر ب زني جوانه
اندام ريشه، خشک ــود که وزن ش مي ــاهده مش حاصل(جدول ۱) داد ههاي
اختالف با موالر ميلي ۵۰ و ــوري ۲۵ ش در گياه کل ــک خش وزن و هوايي
داراي ــت. خاکهايي که اس بوده شوري سطوح بقيه از ــتر بيش معني داري
خاکهاي جزء بندي درجه لحاظ ــتند از ــديم هس س کلريد موالر ميلي ۵۰
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۱۱۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۱۹

(ب). متفاوت دماهاي الف) و شوري( درسطوح مختلف زني ارزن جوانه ميانگين درصد تغييرات شکل۱-

د). و ج ب، الف، شکلهاي ترتيب سانتيگراد (به درجه و۳۰ ۲۵ ،۲۰ ،۱۵ د ماهاي شوري و مختلف سطوح در جوانه زني درصد ميانگين تغييرات شکل۲-

... بر و دما تاثير شوري بررسي
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۱۱۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۱۹

احتماًال خاک نمک در وجود حالت اين در که محسوب ميشوند شور نسبتًا
اسمزي منفي محلول خاک فشار با مقابله جهت موجب تحريک رشد ريشه
شوري افزايش مييابد. ــه نيز افزايش ــک ريش خش آن وزن به تبع ــده و ش
هوايي اندام ــه، ريش ــک خش وزن ميلي موالر از ۵۰ بيش به آبياري محلول
با همچنين ــت. اس داد ه کاهش (p<۰/۰۵) معني داري را بهطور گياه کل و
ريشه، خشک روي وزن بر دما تاثير ميشود که ــخص مش جدول۱ به توجه
و ۲۵ ۲۰ که دماي بصورتي ــت. اس بوده گياه معنيد ار کل و هوايي ــش بخ
کل اندام هوايي و ريشه، خشک وزن ــترين با توليد بيش گراد ــانتي س درجه
د يگر به عبارت داد . ــان نش معنيداري اختالف دمايي سطوح ــاير س با گياه
دماهاي مقايسه با سانتي گراد در درجه و ۲۵ ۲۰ دماهاي بيوماس در تجمع
وزن روي شوري بر و دما متقابل اثر به مربوط شکل است. بيشتر بوده ديگر
۵۰ ميلي غلظت که است بيانگرآن (۳ گياه(شکل وکل هوايي ــه، اندام ريش

تحريک رشد موجب ــانتيگراد س ۱۵درجه دماي ــديم تحت س کلريد موالر
غلظت ۲۵-۵۰ ولي است شده ريشه خشک وزن افزايش آن و متعاقب ريشه
افزايش هوايي را خشک اندام وزن سانتيگراد ۲۵ درجه د ماي موالر در ميلي
۲۵ غلظت در (p<۰/۰۵) بهطور معنيد اري گياه کل خشک وزن است. داده
کلريد ميلي موالر ۵۰ غلظت در و ــانتيگراد س ۲۰د رجه د ماي و موالر ميلي

ج). (شکل۳- بود سانتيگراد باالتر درجه ۲۵ و دماي ۱۵ در سديم
معنيد اري Panicum بهطور miliaceaum و ساقه درريشه Na+ غلظت
تاثير همين ــز ني دما افزايش داد . ــان نش ــوري افزايش ش غلظت افزايش با
اندامهاي هوايي +Na در ــع تجم همچنين د اد. ــان نش Na+ غلظت روي را
و ريشه در پتاسيم يون شکل ۴). و ۲ بود (جد ول ريشه ها از ــتر خيلي بيش
داد. ــان نش ــوري کاهش ش غلظت افزايش با معنيد اري بهطور هوايي اندام
ريشهها از ــتر بيش هوايي اندام د ر ــيم يون پتاس تجمع ۲ جدول به توجه با

مورد سطوح
آزمايش

صفات ميانگين

ها هواييريشه اندام
Na+

(µmol/L)
K+

(µmol/L)
K/Na

Na+

(µmol/L)
K+

(µmol/L)
K/Na

NaCl(mM)
۰۱۱۱/۶۵c۶۴/۹۳a۰/۵۸a۱۳۹/۴۴c۱۶۳/۸۳a۱/۱۷a
۲۵۱۴۷/۲۴bc۶۳/۹۴a۰/۴۳b۱۶۰/۷۹c۱۳۲/۹۹b۰/۸۹b
۵۰۱۸۳/۲۸b۴۵/۳۹b۰/۲۵c۲۶۲/۳۵b۱۲۹/۳۰b۰/۵۹c
۱۰۰۳۴۵/۷۴a۴۲/۱۱b۰/۱۲d۳۶۳/۶۵a۱۲۷/۷۰b۰/۳۵d

سانتيگراد) دما(درجه
۱۵۱۲۶/۲۸d۴۰/۷۹b۰/۳۲a۱۶۹/۴۶d۱۰۵/۷۵c۰/۶۰a
۲۰۱۸۴/۷۱c۴۸/۳۸b۰/۲۶ab۲۱۳/۲۹c۱۰۹/۵۲c۰/۵۲b
۲۵۲۰۳/۰۶b۶۰/۶۸a۰/۳۰ab۲۴۷/۲۴b۱۴۹/۸۵b۰/۶۲a
۳۰۲۷۳/۸۵a۶۶/۵۳a۰/۲۴b۲۹۶/۲۴a۱۹۳/۶۹a۰/۶۷a

صفات ميانگين
مورد سطوح

آزمايش

بوته خشک وزن
(mg/plant)

هوايي اندام خشک وزن
(mg/plant)

ريشه خشک وزن
(mg/plant)

NaCl(mM)
۱/۸۰b ۰/۹۸ab ۰/۸۲b ۰
۲/۰۷ab ۱/۰۸ab ۱/۰۰ab ۲۵
۲/۳۴a ۱/۱۱a ۱/۲۲a ۵۰
۱/۸۲b ۰/۹۱b ۰/۹۲ab ۱۰۰
۰/۵۱c ۰/۱۳c ۰/۳۸c ۲۰۰

سانتيگراد) دما(درجه
۱/۳۵b ۰/۵۴c ۰/۸۱b ۱۵
۱/۹۶a ۱/۰۳a ۰/۹۳ab ۲۰
۲/۲۰a ۱/۰۴a ۱/۱۵a ۲۵
۱/۳۳b ۰/۷۵b ۰/۵۷c ۳۰

بررسي. مورد صفات دما برروي و شوري ميانگين اثرات مقايسه .۱ جدول

ندادند. نشان درصد پنج احتمال سطح در معنيداري هستند اختالف مشترک حروف داراي که اعدادي

مختلف. دماهاي شوريها و در ارزن گياه هوايي بخش و ريشه در K/Na نسبت و Na+، K+ غلظت ميانگين .۲ جدول

ندادند. نشان درصد پنج احتمال سطح در معنيداري هستند اختالف مشترک حروف داراي که اعدادي
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باغباين و زراعت  در
۱۲۱

افزايش دما با همزمان و اندام هوايي ــه ريش ــيم در پتاس يون تغييرات بود.
واسطه به ريشهها نفوذپذيري نحوي که است. به داده نشان ــي افزايش روند
و موجب داده ــش افزاي K+ ــالف بر خ را Na+ ــذب ج يا ــاال تجمع ب ــاي دم
مستلزم گياهان د ر يونها تجمع ميگردد. ريشه ها د ر K /Na نسبت کاهش
و گراس ها ــد. ميباش گليکوفيتها و ــا هالوفيته اکثر در ــمزي اس تنظيم
تنظيم براي در برگها ــده از +Na جذب ش هالوفيت تکلپهايهاي ــاير س
۲۵ ميلي از سد يم کلريد غلظت افزايش با مي کنند(۱۳). ــمزي استفاده اس
در معنيداري ــه بهطور ريش و اندامهاي هوايي د ر ــديم س يون مقدار موالر

به نيازي وجود گراسها اين با کرد. پيدا ــش افزاي Panicum miliaceaum
ــلولهاي س زيرا ندارند تيپيک هالوفيت دولپه ايهاي اندازه به Na+ جذب
پائين ــبتًا نس آنها برگ در د اخل آب محتوي بوده و کوچک ــا آنه ــي واکوئل
يون سديم را باالي و گليکوفيتها غلظتهاي هالوفيتها اکثر .(۱۳) است
ميکنند(۲۵). واکوئلهايشان جمع را در آنها و بيرون رانده ــم سيتوپالس از
کاهش معنيدار موجب ــد ــط دوره رش اواس در ــديم کلريد س باالي غلظت
وضعيت اين ميگردد که ريشهها و هوايي اندامهاي در ــديم يون س غلظت
ــد ميباش (K+) ــيم پتاس و (Na+) ــديم ــمي س آنتاگونيس اثر دهنده ــان نش
ــه مقايس ــه در ريش در K+ ميدهد(۲۸). غلظت کاهش را K + ــذب ج ــه ک
به مربوط ــاًال امر احتم اين علت ــت. اس پايين خيلي ــي هواي اندامهاي ــا ب
هوايي اند امهاي در شد ه و ــه راند ه از ريش K + آن در که ــمي است مکانيس
هوايي اندامهاي د ر K/ Na نسبت آن افزايش نتيجه که ــود نگهداري ميش
(۹) و ياسمن اشرف يافتههاي با نتايج اين ــد. ميباش ريشه با ــه مقايس در
(۴ شکل و ۲ (جد ول K/Na نسبت به مربوط ميانگين مقايسه دارد. مطابقت
) هوايي بهطور معنيداري اندامهاي و ريشه در اين نسبت ميدهد که نشان
در اين نسبت با وجود اين، ولي يافت ــوري کاهش ش افزايش با (p<۰/۰۵
در اندامهاي هوايي K/Na در نسبت بود. ــه ريش از ــتر بيش هوايي اندامهاي
دمايي بقيه سطوح از کمتر معنيداري اختالف با سانتيگراد دماي۲۰درجه
ــتند. يکد يگر نداش با نظر تفاوتي اين درجه از ۳۰ و ۲۵ دماهاي ۱۵، ــود. ب
K/Na ــبت نس معنيدار کاهش به ــر منج دما افزايش ــه مورد ريش در ــا ام
هوايي با اندامهاي مقايسه ريشهها در ميتوان گفت عبارت ديگر به گرديد .
جدول ۲ اينکه با دما دارند . به ــتري بيش K/Na حساسيت ــبت نس لحاظ از
ــه ريش و هوايي اندام هاي در K+ +Naو يونهاي توام افزايش دهنده ــان نش
مقاومت گياه کننده تعيين K/ Na نسبت ولي ميباشد دما افزايش همراه با
برخوردار باالتري K/Na نسبت از که گياهاني است. ــوري ش دما و تنش به
شوري محيطي مثل عوامل تنشزاي مقابل بيشتري در هستند از مقاومت
به ــوان ميت را باال دماهاي د ر K/Na ــبت نس ــتند. تغييرات هس برخوردار
تحمل و يون تجمع بين ــد ميرس نظر به نسبت داد. ــهها نفوذپذيري ريش
شوري تحمل مکانيسم باشد. داشته وجود رابطه اي پروسو ارزن در ــوري ش
حفظ دليل به ــاًال احتم Panicum miliaceaum در باال دماي ــر تاثي تحت

است. بافت هاي گياهي K/Na در نسبت

نتيجهگيري
جزو گياهان اينکه ارزن ــن در نظر گرفت با و تحقيق نتايج به ــا توجه ب
رشد اين که داشت انتظار ميتوان لذا ــت اس ــيري گرمس نواحي مخصوص
گياه در اين نيز و بوده ــب مناس ــانتيگراد س درجه ۲۰-۲۵ گياه در دماهاي
قبولي ــل قاب محصول توليد و ــد به رش ضعيف قادر ــوري ش با ــي خاکهاي
شوري د رجه با داراي خاکهايي که باال دماهاي با مناطقي در پس ميباشد.
و ــت کش اقدام به خاکها کيفيت بهبود منظور به ــتند ميتوان ضعيف هس

بيايد. بوجود محصول در محسوسي کاهش اينکه بد ون نمود ارزن توليد

استفاده مورد منابع
شيراز. دانشگاه انتشارات زراعت غالت. ۱۳۸۳؛ ي. امام، -۱

تنش به ــبت نس گندم رقم واکنش هاي فيزيولوژيکي دو ک.۱۳۷۴؛ ــتيني، ۲-پوس
.۵۷-۶۳ ص ،۲ شماره جلد۲۶، ايران، کشاورزي علوم مجله شوري.

ريشه(الف)، وزن خشک تغيييرات ميانگين شکل۳-

دما و شوري آزمايش مورد درسطوح گياه(ج) کل و ساقه(ب)

... بر و دما تاثير شوري بررسي
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مختلف. دماهاي و ساقه در شوريها و در ريشه و+k و(µmol/L) موجود Na+ميانگين تغييرات شکل۴-
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باغباين و زراعت  در
۱۲۳

اند امهاي کاتيون ها در تجمع و شوري اثرات ۱۳۷۷؛ استيوارت. و. س. و م. ۳-کافي،
زراعي ايران، مجله علوم ــوري. ش به حساس و متحمل گندم ارقام ــه ريش و هوايي

۲، ص۹-۲۰. ۱، شماره جلد
تهران. دانشگاهي نشر مرکز ۱۳۷۴؛ زراعت خصوصي غالت. اربط، ح. کاظمي -۴

ــعيدي. و ع، س نورمحمدي، ق ا، مجيدي، ن، ــيما، س خوش خلق س، محمدي، -۵

جوانه زني. مرحله د ر شوري به تنش نان ژنوتيپ هاي گندم واکنش ۱۳۸۳؛ ارزيابي
جلد ۱۴. ،۴ شماره تبريز. دانشگاه کشاورزي دانشکده کشاورزي، دانش مجله

ــازمان فني س توليدات و برنامهها ــر دفت ــاورزي.۱۳۷۴؛ اطالعات کش مجموعه -۶
کشاورزي،جلد اول. ترويج و آموزش تحقيقات
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