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 چکیده

سمی سدیم به دلیل اختالل در جذب پتاسیم یون یکی از اثرات برجسته شوری روی گیاهان بر هم زدن تعادل یونی است. 

و  0) سطح کلرید کلسیم 2میلی موالر( و  00و  00، 00، 0سطح شوری کلرید سدیم ) 4آزمایشی با  اولیه محسوب می گردد.

گردید. افزودن نو اجرا گردید. شوری موجب کاهش معنی دار محتوای پتاسیم ریشه  یطراح میلی موالر( روی گیاه یونجه 5

این روند تقریبا در مورد محتوای پتاسیم داشت. شوری  به هنگامکلسیم به محیط تاثیر معنی دار در افزایش پتاسیم ریشه ها 

برگ ها نیز صادق بود. با افزوده شدن نمک به محیط ریشه ای محتوای سدیم برگ ها و ریشه ها به طور معنی دار افزایش 

ین ن چنبر جا گذاشت. می توادر شرایط شوری پیدا کرد. کلسیم تاثیر معنی داری در کاهش میزان سدیم بافت های گیاهی 

 تخاب پذیری پتاسیم نسبت به سدیم می گردد.نو ا کاهش نسبت پتاسیم به سدیم بافت هاارزیابی کرد که شوری موجب 

 

 یون، یونجه ،: شوریکلمات کلیدی

 

 مقدمه

و این مسئله به عدم تعادل یونی در بافت ها شده در خاک های شور غلظت باالی سدیم و کلر باعث افزایش جذب آنها 

لوژیک برای . از طرف دیگر شوری خاک با منفی تر کردن پتانسیل اسمزی محلول خاک خشکی فیزیو(1) می شودمنجر 

از طرف دیگریکی از مهم ترین چالش های  خواهد گذاشت. گیاهی و تولید درش ربامراثر منفی این گیاهان ایجاد می کند. 

 0میالدی جمعیت از مرز  2050پیش روی کشاورزی امروز افزایش سریع جمعیت جهان است که پیش بینی می شود در سال 

(. این افزایش جمعیت به همراه افزایش تقاضا برای محصوالت گیاهی با کاهش فزاینده زمین های زراعی در 5بیلیون بگذرد )

 یب خاک توسط عوامل غیر زیستی محیط از جمله شوری همراهی می گردد. اثر تخر

مکانیسم اصلی برای مقابله دارند. در  2گیاهان شیرین پسند مانند یونجه در مقابل مقادیر زیاد نمک در محیط ریشه ای 

(. در ارج کننده هاخمکانیسم اول از ورود یون های سمی سدیم و کلر بسته به گونه و رقم گیاهی جلوگیری می شود )

انباشته شدن یون (.  وارد کننده هامکانیسم دوم یون های سدیم و کلر بعد از ورود به ریشه به برگ ها منتقل می شوند )

های سمی در دراز مدت موجب عدم تعادل و سمیت یونی در گیاهان شده و در نتیجه عدم تعادل در متابولیسم گیاهی را 

 .(4)بوجود می آورد

ار کوتاه مدت و دراز مدت روی گیاهان می گذارد. آثار کوتاه مدت تنش اسمزی ناشی از حضور نمک در محیط شوری آث

و اثرات آن برای گیاهان حساس و بردبار مشابه است. آثار دراز مدت شوری ناشی از انباشتگی مقادیر سمی یون ها در ده بو

 در این مرحله اتفاق افتاده و گیاهان حساس و بردبار از همدیگر متمایز می شوند. آسیب . (0)بافت های گیاهی است

در شرایط شور گیاهان  گزارش هایی از آثار بهبودی کلسیم در رشد و نمو گیاهان در شرایط شور در دست است. اصوالً

کاهش محتوای پتاسیم . (10و 0)دچار کاهش جذب عناصر پر مصرف شده و بدین طریق متابولیسم آنها آسیب جدی می بیند

به توان پروتیین سازی سلول ها آسیب می زند. آسیب فعالیت های آنزیمی در اثر کمبود آب سلول ها از اثرات دیگر شوری 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
 2932شهریور        22 - 22

 

 

880 

 

سدیم باعث آزادسازی بیشتر کلسیم از کده های داخلی شده و بدین طریق  دهد گزارشاتی نیز وجود دارد که نشان میاست. 

کده بندی سدیم یکی از مکانیسم های رفع سمیت از سیتوزول می . (4)تقسیمات سلولی دخالت می نماید در تغییر الگوی

گزارش هایی از تاثیر مثبت  می کاهد.ورود سدیم به ریشه و انتقال آن به برگ ها  از میزان باشد. حضور کلسیم در محیط ریشه

. به نظر می رسد برخی (10و 7)رگ های گیاهان در دست استکلسیم در انتخاب پذیری پتاسیم نسبت به سدیم در ریشه و ب

از گیاهان سدیم را در برگ های پیر انبار و پتاسیم را به برگ های جوان انتقال می دهند که هرچقدر این توان باال باشد گیاه 

 بردبارتر خواهد بود.

(. در برنامه های اصالحی برای 0گزارش شده است )نوتیپی و فنوتیپی در بردباری به شوری بین ارقام مختلف یونجه ژتنوع 

 به عنوان علوفه برای دام کشت یونجه نه تنها برای تولیدافزایش بردباری به تنش ها تنوع ژنتیکی دارای اهمیت زیادی است. 

عی شده ن پژوهش سدر ایبلکه به دلیل سیستم ریشه ای عمیق حتی برای جلوگیری از تشکیل شوره زارها مورد توجه است. 

 . مورد بررسی قرار گیرد قره یونجه و اثر متقابل کلسیم از نقطه نظر برخی روابط یونیبسته به شدت آنروی رقم اثر تنش شوری 

 

 مواد و روش ها

% ضد عفونی و پس از شستشو در آب 1دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  15بذور یونجه )رقم قره یونجه( به مدت 

با آبیاری یک هفته  به مدتجاری و آب مقطر در گلدان های حاوی شن خالص شسته شده با اسید و آب مقطر کاشته شدند. 

( به تدریج اعمال شد. تیمار NaClمیلی موالر  00و  00، 00، 0. در روز هشتم شوری در چهار سطح )صورت گرفتآب مقطر 

و  28 ±1گیاهان در شرایط کنترل شده با دمای روزانه صورت گرفت.  میلی موالر( 5و  0کلسیم با استفاده از کلرید کلسیم )

ور طبیعی و المپ و وات بر مترمربع از ن 100ساعت، شدت نور  8و تاریکی  10سانتیگراد، دوره روشنایی درجه 17± 1شبانه 

 % نگهداری شدند.75رطوبت نسبی 

روز پس از کاشت آبیاری شدند.  00تا   NaClگیاهان شاهد با محلول هوگلند و تیمار های شوری با محلول هوگلند دارای 

 و توزین های الزم انجام گرفت. شده بخش هوایی و ریشه از هم جدا ،در این موقع بعد از شستن نمک های سطحی

بافت های خشک پس از خاکستر شدن در کوره الکتریکی با اسید کلریدریک و آب دیونیزه به  ،کاتیون ها استخراج برای

 م فتومتری انجام گرفت.یصورت محلول در آمدند. سنجش میزان یون های پتاسیم و سدیم به روش فل

 

 نتایج و بحث

محیط ریشه محتوای سدیم برگ ها و ریشه ها به طور نشان داده شده با افزوده شدن نمک به  1همانطور که در شکل 

میلی موالر بیش از برگ ها بود. با افزوده شدن کلسیم به محیط  00معنی دار افزایش یافت. مقدار سدیم ریشه ها در شوری 

شور جذب سدیم توسط ریشه ها و انتقال آن به بخش هوایی کاهش معنی دار نشان داد، به طوری که در حضور کلسیم 

 (.1اختالف معنی دار در غلظت سدیم برگ ها در سطوح مختلف شوری مشاهده نگردید )شکل 

اگر چه کلسیم موجب کاهش سدیم بافت ها در ریشه ها گردید ولی غلظت سدیم این بافت ها وابسته به سطح شوری اعمال  

 1شده بود )شکل
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 کلسیم بر محتوی سدیم بخش هوایی و ریشه گیاه یونجه تاثیر متقابل سطوح متفاوت شوری و کلرید -1شکل

 

در پژوهش حاضر نیز رشد بخش هوایی بیش از ریشه کاهش رشد گیاهان پاسخ عمومی به شرایط شوری محسوب می گردد.

 (. تحت تاثیر شوری قرار گرفت و کلسیم در کاهش اثرات شوری روی رشد یونجه تاثیر مثبت داشت )نتایج نشان داده نشده اند

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متقابل تاثیر -2 شکل

 یونجه گیاه ریشه و هوایی بخش پتاسم محتوی بر کلسیم کلرید و شوری متفاوت سطوح

 

(. حضور کلسیم در محیط شوری الگوی توزیع  2در ریشه ها شد )شکلپتاسیم موجب کاهش میلی موالر  00شوری  فقط

 00و  00ها و برگ ها افزایش معنی دار در محتوای پتاسیم بافت ها در شوری های  هپتاسیم را تغییر داد، به طوری که در ریش
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میلی موالر و کلسیم  00نیز همخوانی دارد زیرا در حضور شوری  ه(. این توزیع با رشد یونج 2میلی موالر اتفاق افتاد )شکل

 بیشترین رشد مشاهده شد )داده ها نشان داده نشده اند(. 

شوری عمل می کند. در شرایط شوری یون های  طر می آید که کلسیم به عنوان یون سم زدا در شرایاز داده ها چنین ب

مشاهداتی حاکی از کاهش  یاز طرفد. نسدیم در غشا های سلولی جایگزین کلسیم شده و یکپارچگی آن را به هم می ریز

ن بی تحرک بوده و فقط در شیره خام وجود دارد. کلسیم یو NaClجذب کلسیم و دیگر عناصر پر مصرف در حضور نمک 

مشاهده می شود، لذا اثرات کمبود آن بر رشد ونمو گیاهی تاثیر منفی خواهد گذاشت. در اثر افزایش غلظت سدیم در بافت ها 

معیاری برای سمیت سدیم تلقی شود. در حضور کلسیم این می تواند نسبت پتاسیم به سدیم کاهش می یابد. این کاهش 

در ریشه  پتاسیم به سدیمش چشمگیری را نشان می دهد که دوباره دلیلی بر ویژگی سم زدایی کلسیم است. نسبتنسبت افزای

پتاسیم(، که معیار قدرت یونی + جمع کاتیونی )سدیم ها بیش از برگ هاستیعنی اثر سمیت روی برگ ها موثرتر می باشد. 

تعادل بار آنیونی سهم عمده دارند. باال ایجاد است، شاخصی برای توان پروتیین سازی محسوب می شود. این دو کاتیون در 

حاصل قسمت  فرایند پروتیین سازی می شود. انتخاب پذیری  پتاسیم نسبت به سدیم ) به سیبآرفتن جمع کاتیونی موجب 

K
+
/Na

+بافتی به +
K

+
/Na  رگ ها افزایش یافت. حضور کلسیم موجب بمحیط( با افزایش شوری در ریشه ها کاهش ولی در

 افزایش این انتخاب پذیری در ریشه ها و برگ ها می گردد.

در کل می توان چنین ارزیابی کرد که شوری آثار یونی نامطلوب روی گیاهان می گذارد و کلسیم می تواند تا حدودی این 

 لوب یونی را کاهش دهد.آثار نامط
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The effects of calcium on sodium and potassium contents on alfalfa plants under salinity 

 

Nader Chaparzadeh 

 

Abstract 

One of the prominent effects of salinity on plants is to disrupt the ionic balance. Sodium is the 

primary toxic ion, because it interferes with potassium uptake. Experiment with four levels of NaCl 

salinity (0, 30, 60 and 90 mM) and 2 levels of calcium chloride (0 and 5 mM) were designed and 

implemented on alfalfa plant. There was no significant decrease in root potassium in salt treatment. 

Add it ion calcium leads to a significant increase in the potassium content of roots. This trend was 

also true about the potassium content of the leaves. Sodium content of leaves and roots increased 

significantly by adding NaCl to medium .During salinity conditions, added calcium treatment reduced 

the sodium contents of plant tissues. We conclude that salinity can reduce potassium/sodium ratio 

potassium to sodium selectivity. 
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