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1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

خروسهرز تاجعلفزیست تودهوپتاسیمسدیم وعناصربرغلظتشوريتنشاثربررسی 
)Amaranthus retroflexus L.(

3، محمدحسن سیاري2، غالمرضا زمانی*1کیغالمرضا دره

کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجندآموختهدانش-1
دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجنددانشیار -2

استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند-3
doraki_rg@yahoo.com*

چکیده
دراختاللوهایونویژهسمیتاثرآب،میزانمعادل کاهشکهاستاسمزي ویونیتنشبروزطریقازگیاهاندرشوريخسارت

تحت تاثیر سطوح مختلف خروس هرز تاجعلفصفات فیزیولوژیکیبرخهدف مطالعه باتحقیقباشد. اینمیغذاییجذب عناصر
هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در قالب طرح بلوك1392در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در سال ، شوري

متر بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوري اثر برزیمنسدسی9و 7، 5، 3، 1شامل خاك انجام شد. تیمارهاي شوري 
بیانگر داشت. نتایج آزمایش خروس هرز تاجعلفزیست تودهنسبت پتاسیم به سدیم و غلظت عناصر سدیم و پتاسیم و داري بر معنی

بیشترین سطح شوري این آزمایش نسبت به شاهد به ترتیب بطوریکه شده بود،گیري هاي اندازهشاخصبر شوري منفی اتاثر
درصدي نسبت پتاسیم به سدیم برگ 11/91درصدي پتاسیم و کاهش 2/48کاهش ،غلظت سدیم يدرصد55/82افزایشموجب 

درصدي 3/31باعث کاهشdSm-19به 1از در این آزمایش نشان داد که افزایش شوريبیومس گیاهبر شورياثر همچنین شد. 
شد. خروس هرز تاجبیومس علف

نسبت پتاسیم به سدیمشوري خاك، ، بیومس، جذب عناصرکلمات کلیدي:

Effect of salt stress on concentrations of sodium and potassium and biomass Redroot
Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

Gholam reza doraki1*, Gholam reza zamani2, Mohammad hassan sayyari3

1- M.Sc. Graduated of Weed Science Faculty of Agriculture, University of Birjand
2- Associate Professor Faculty of Agriculture, University of Birjand
3- Assistant Professor Faculty of Agriculture, University of Birjand

Abstract
Salinity damages to plants through ionic and osmotic stress which is reflected in the loss of water content, the
specific toxicity effect of ions and the disruption in nutrients uptake. In order to the study of effect different levels of
salinity on some physiological traits of redroot Pigweed an experiment was carried out in the greenhouse of faculty
of agricultur, University of Birjand in 2014. The experimental disgen was Randomized Complete Block with four
replicates. The soil salinity treatments were 1, 3, 5, 7 and 9 dS m-1. The results revealed the significant influence of
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salinity on the concentration of Na, K, K:Na and biomass of amaranth. It was found that salinity adversely affected
the measured indices so that the highest level of salinity treatment resulted in 82.55%, 48.2%  and 91.11% reduction
of Na, K and K:Na concentration respectively in leaves compared to control. In addition, the effect of salinity on
plant biomass showed that increasing salinity level from 1 to 9 dS m-1 reduced amaranth biomass by 31.3% .

Keywords: Biomass, K:Na ratio, Nutrients uptake, Soil salinity

مقدمه
از )،1389گیرد (کافی و مهدوي دامغانی، میغیر زنده تحت تاثیر قرارزا اعم از زنده واز سوي عوامل خسارتدائماًمحصوالت تولید
باشند (خاقانی و همکاران، و تنش شوري میهاي هرز علفت،محصوالعملکرد تاثیر گذار در کاهش و غیر زنده زنده مهمعوامل
آب کاهشبهتوانمیشوريآثارمهمترینازهاي مختلف رشد اثر گذاشته که شوري بر جنبه).2006؛ جمیل و همکاران، 1391

، Na/K ،Na/Caزیاد نسبتضروري،غذاییعناصراندكفعالیتهاي سمی،یونبرخیتوسطمسمومیتایجادگیاه،استفادهقابل
Mg/Ca وCl/No3مرده، سهوسیو(پوستینینمودمحصول اشارهکیفیتورشدکاهشاي،تغذیههايگیاه، ناهنجاريدر

هايواکنشدراختاللموجبکهگرددایجاد میسدیمبویژهخاصهايیونتجمعاثردریونیمسمومیتدر شرایط شور ). 2004
کهاستگیاهانرشدبرايضروريمغذيعنصرپتاسیم) 2005زاده (پناه و سروشامینبر اساس گزارش . شوندگیاه میمتابولیک

در .شودمیعنصراینفعالدر جذباختاللسببسدیمکلریدوداردهاسلولتولید پروتئینواسمزيفشارایجاددراصلینقش
بیشتر.)2008(بقالیان و همکاران، است نمودهجلوگیريگیاهپتاسیم توسطجذبازسدیمیونغالبیت،شوريبااليسطوح
پاسخ).2008تستر، وشود (مانسمیگیاهانخشکمادهتولیدوکاهش رشدسببشوريکهاستایندهندةنشانهاگزارش
(کومبا و همکاران، داردبستگیزمان تنشمدتونمکاسمزيپتانسیلوسمیتمیزانبهومتفاوت بودهشوريتنشبهگیاهان
Amaranthus retroflexusبا نام علمی (ریشه قرمزخروستاج).1998 L.( از خانوادهAmaranthaceae است. این خانواده

خروس یک تاج.هستندهرز مطرح هاي علفالرشد و شبه غله است که بیشتر آنها به عنوان گونهپرطاقت، علفی، سریعیشامل گیاهان
و این خصوصیت باعث افزایش کارآیی آن در دامنه وسیعی از شرایط حرارتی و رطوبتی شده است. بطوري که این بودهC4گیاه 
- پارهمیزبانوزراعی شدهمحصوالترشددرمشکالتیایجادباعثکهدنیااکثر مناطقمزارعشایعهرزهايعلفازیکیبعنوانگیاه 

هاي مدیریت علفجهتتنشبهپاسخدرو موفولوژیکفیزیولوژیکفرآیندهايآشنایی با .باشدمطرح میاست، زراعیآفاتازاي
یم غلظت عناصر سدیم و پتاسهدف مطالعه تاثیر سطوح مختلف شوري بر باتحقیقاین.رسدیمهم به نظر مشرایط شوريهرز در

انجام شد.در مواجه با شرایط شور ،هرز تاج خروسبیومس علفو 

مواد و روشها
هاي کامل تصادفی با ، در قالب طرح بلوكدر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند1392در سال این تحقیق 

Ecو 09/8معادل PHبافت خاك از نوع لومی شنی ، انجام شد.متر، در چهار تکراربرزیمنسدسی9و 7، 5، 3، 1سطوح شوري 

= 1dS/mابتدا درصد رطوبت اشباع خاك در آزمایشگاه تعیین، و سپس درصد رطوبت ظرفیت زراعی خاكبراي اعمال شوري.بود
محاسبه شد. )2008(استفان، بدست آمد و مقدار نمک الزم از منبع کلرید سدیم براي رسیدن به سطوح شوري از فرمول 

[1]TDS (mg/L) = Ec (dSm-1) × 640

در طول مدت تعداد چهار بوته در هر گلدان باقی ماند. ،بذور مورد استفاده از مزارع شهرستان بیرجند تهیه و پس از تنک کردن
) Ec < 350 µS/cm(ها بر اساس درصد رطوبت ظرفیت زراعی با استفاده از آب تصفیه شده آزمایش آبیاري با توزین روزانه گلدان
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رطوبتساعت،8شبطولو16روزطولشاملوشدهکنترلگلخانه در طول فصل رشد گیاهانشرایط محیطیصورت گرفت.
گیري عناصر در جهت اندازه.بودشبدر15℃وروزدرسانتیگراددرجه25℃دماي حدودودرصد75تا55محدوده درنسبی

48گراد به مدت درجه سانتی60ها در آون با دماي گیاه برداشت و نمونههاي توسعه یافته اوایل گلدهی تعدادي از آخرین برگ
CC2ازبا استفادهریخته و CC25ارلن شده توزین و درون پودرهايگرم از نمونه25/0کردنپودر پس از ساعت خشک گردید. 

رون بن اضافه و د)HCLO4(% 72اسیدپرکلریک CC1ها نمونهدر مرحله بعد به هر کدام از و هضم )HNO3(% 65اسیدنیتریک 
ساعت طول کشید 8رنگ شدن که حدود ها تا زمان بیگرفت. نمونهگراد قرار درجه سانتی80ماري (حمام آب گرم) با دماي حدود 

رسید و CC25سپس در محیط آزمایشگاه قرار گرفته و پس از سرد شدن با آب مقطر دي یونیزه به حجم .در بن ماري باقی ماند
Atomicدو مرحله صاف شد. مقدار عناصر سدیم و پتاسیم توسط دستگاه جذب اتمی (شعله)توسط قیف و کاغذ صافی واتمن 

Absorbtion (ContrAA-700) بر اساسPPM.بهشده، کل قسمت هوایی برداشتبیومستعیینجهتهمچنینقرائت گردید
س از پایان پگیري شد.گرم اندازه001/0و سپس با ترازوي با دقت دادهقرارگرادسانتیدرجه70دمايدرساعت در آون48مدت

) انجام، و مقایسه 8(نسخه SASافزار آماري ها، تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرمآزمایش، و اطمینان از نرمال بودن داده
رسم گردید.Excelافزاردرصد انجام شد. و نمودارها و اشکال با استفاده از نرم5داري در سطح معنیLSDها با آزمون میانگین

نتایج و بحث
، سدیم و پتاسیمغلظت ) بر P>01/0داري (هاي این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف شوري اثر معنیواریانس دادهنتایج تجزیه

.)1(جدول داشتخروس هرز تاجعلفنسبت سدیم به پتاسیم برگ و بیومس

در سطوح متفاوت شوريخروس هرز تاجیم برگ و بیومس علفدسیم به سپتانسبت ،غلظت سدیم و پتاسیمتجزیه واریانس 1جدول 

میانگین مربعات

غلظتدرجه آزاديمنابع تغییر
سدیم برگ

غلظت
برگپتاسیم 

به پتاسیمنسبت 
بیومسبرگیمدس

3ns21/3ns67/1ns47/0ns2/0بلوك
84/1** 68/42** 65/341**54/539**4شوري
1282/123/45/004/0خطا

68/745/561/1895/4ضریب تغییرات (درصد)
nsو یک درصددرصد 5دار و معنی دار در سطح احتمال ، * و ** به ترتیب غیر معنی

خروس در سطوح مختلف شوري نشان داد که با افزایش شوري غلظت سدیم هرز تاجنتایج مقایسه میانگین غلظت سدیم برگ علف
درصدي غلظت سدیم 55/82دسی زیمنس بر متر باعث افزایش 9به 1). بطوریکه افزایش شوري از 1برگ افزایش یافت (شکل 

خروس افزایش یافت درصد این شاخص در تاج31/10افزایش هر واحد شوري به طور میانگین برگ در تاج خروس شد. که به ازاي 
نتایج مقایسه . همچنین درصد بود04/39دسی زیمنس بر متر به مقدار 7به 5و بیشترین اثرات مربوط به افزایش شوري از 
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که با افزایش شوري غلظت پتاسیم برگ در خروس در سطوح مختلف شوري نشان دادهرز تاجمیانگین غلظت پتاسیم برگ علف
). 1کاهش یافت (شکل 

خروسهرز تاجعلفپتاسیم برگ وغلظت سدیم اثر سطوح مختلف شوري بر 1شکل 
هر ستون نشان دهنده خطاي استاندارد از میانگین است)بااليعمودي(خطوط

درصدي غلظت پتاسیم برگ 2/48دسی زیمنس بر متر باعث کاهش 9به 1بررسی نتایج این آزمایش نشان داد افزایش شوري از 
درصد این شاخص کاهش یافت. بیشترین اثرات مربوط 02/6خروس شد. که به ازاي افزایش هر واحد شوري به طور میانگین در تاج

سدیم پتاسیم به غلظت نسبت نتایج مقایسه میانگین .درصد بود48/28دسی زیمنس بر متر به مقدار  9به 7به افزایش شوري از 
). بطوریکه 2یافت (شکل این نسبت کاهشخروس در سطوح مختلف شوري نشان داد که با افزایش شوري هرز تاجبرگ علف

سدیم برگ در تاج خروس شد. پتاسیم به غلظت نسبت درصدي 11/91کاهشدسی زیمنس بر متر باعث 9به 1افزایش شوري از 
.درصد بود33/57دسی زیمنس بر متر به مقدار 5به 3بیشترین اثرات مربوط به افزایش شوري از و

ارقامدروجوداست با اینشدهگزارشمتعدديمنابعازتنش شوريبهپاسخدرپتاسیمبهسدیمنسبتوسدیمیونافزایش غلظت
تحملجهتعنوان شاخصیبهگیاهدرپتاسیمبهسدیمنسبترواینازوگیاه شدههايبافتواردکمتريسدیمیونمتحمل
نتیجهآید کهمیعملبهممانعتگیاهیهايبافتدرپتاسیممانندعناصر غذاییجذبازسدیم،زیادمقادیردر.شودمیاستفاده

درسدیممیزانتجمع) 1391(در گزارش ارچنگی و همکاران ). 1994(بنلوچ و همکاران، باشد میپتاسیمبهسدیمنسبتافزایشآن
به سطح مربوطهواییاندامدرسدیمتجمعمیزانبیشترینکهبه طوريبیان شده استشوريشنبلیله تحت تأثیرهواییاندام
تدریجبهوشاهد داشتهرااندام هواییدرپتاسیمتجمعمیزانبود و بیشترینشاهدتیماربهمربوطآنکمترینومیلی موالر160

با توجه به اینکه پتاسیم در تنظیم فشار اسمزي سلول گیاهی، . استشدهکاستهگیاهدرتجمع پتاسیممیزانازشوريافزایشبا
عناصر مهم ازافزایش مقاومت گیاه به خشکی، بهبود وضعیت نفوذپذیري غشاء سلول و بهبود روابط آب سلولی ریشه نقش داشته و 

-آور سدیم کاهش و تحمل گیاه به شوري افزایش میاثرهاي زیانبا افزایش جذب آنباشد،میاي و پر مصرف مورد نیاز گیاه تغذیه

غلظتکاهشوسدیمغلظتشوري، افزایشاثردرعناصرغلظتدرمهمتغییراتآزمایشایندر)1992(بلک و همکاران، یابد 
نتایج مقایسه میانگین همچنین دارد. مطابقت)1998(همکاران وو ولکامر)1389(نتایج کافی و همکاران باکهمشاهده شدپتاسیم
). بر اساس 2کاهش یافت (شکل گیاه بیومسخروس در سطوح مختلف شوري نشان داد که با افزایش شوري هرز تاجعلفبیومس

که به ازاي .خروس شدتاجبیومسدرصد)  3/31گرمی (65/1دسی زیمنس بر متر باعث کاهش 9به 1این نتایج افزایش شوري از 
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خروس کاهش یافته و بیشترین اثر مربوط به افزایش تاجبیومسدرصد) 91/3گرم (2/0افزایش هر واحد شوري به طور میانگین 
درصد) بود. 31/16گرم (86/0یمنس بر متر به مقدار دسی  ز3به 1از شوري

خروسهرز تاجدر علفنسبت غلظت پتاسیم به سدیم برگ و بیومساثر سطوح مختلف شوري بر 2شکل 
هر ستون نشان دهنده خطاي استاندارد از میانگین است)بااليعمودي(خطوط

نتایج ).1997(نئومان، دهد هاي سمی یا عدم تعادل یونی کاهش میآب، اثر یونشوري بیومس گیاهان را به علت کاهش پتانسیل 
هاي فیزیولوژیکی ارقام لوبیاي معمولی به تنش همخوانی دارد آنها با بررسی واکنش)2007(این آزمایش با گزارش گاما و همکاران 

گزارش )1391(یابد. زیبایی و همکاران میهاي لوبیا کاهششوري گزارش نمودند که تحت تنش شوري وزن خشک کل گیاهچه
درصد تحت تاثیر قرار داد و میانگین وزن 1کردند سطوح مختلف شوري وزن اندام هوایی (ساقه و برگ) گلرنگ را در سطح احتمال 

ر متر، دسی زیمنس ب24و 16، 8داري یافت. بطوریکه با کاربرد سطوح شوري خشک اندام هوایی با افزایش شوري کاهش معنی
درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد و در این سطوح شوري کاهش وزن 57و 31، 10میانگین وزن خشک برگ به ترتیب 

تواند به تعداد درصد نسبت به شاهد بود. کاهش وزن خشک اندام هوایی در نتیجه شوري می51و 40، 14خشک ساقه به ترتیب 
شود.ها نسبت دادهکمتر برگ و سطح کوچکتر برگ
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