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:چکیده   

 -به منظـور بررسـی اثـرات متقابـل سـدیم     . شوري یک مشکل در حال توسعه در خاك هاي کشاورزي است        
دمـا   (تکرار در شـرایط گلخانـه اي    3در گیاه جو رقم ریحان، آزمایشی به صورت یک طرح کامال تصادفی با  کلسیم

c°2±25  اشـت  هاي گیاهی یـک هفتـه بعـد از ک    نشاء. صورت گرفت) ساعت 16و فتوپریود  ٪35، رطوبت نسبی
و  6،  0لرید کلسیم غلظـت هـاي   میلی موالر و توأم با ک 150و 100، 50، 0سدیم بذور در خاك ، با سطوح کلرید 

یزیولـوژیکی شـامل   هفته  اعمال تنش برخی از پارامترهاي مورفولـوژیکی و ف  5پس از . میلی موالر تیمار شدند 10
هاي حاصل با اسـتفاده  داده .  اندازه گیري شد) سدیم، پتاسیم و کلسیم(و میزان عناصر معدنی طول ریشه و ساقه 

حلیل آماري قرار گرفت و مقایسه میانگین داده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون تـوکی در      مورد ت  SPSS16از نرم افزار 
نتایج بدسـت آمـده نشـان داد    . ترسیم شد  Excelانجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار . )p ≥ 05/0(سطح 

افـت ولـی میـزان    که با افزایش شوري به طور معنی داري طول ریشه و ساقه و میزان پتاسـیم و کلسـیم کـاهش ی   
پتاسـیم و  تیمار کلسیم به طور معنی داري طول ریشه و سـاقه و میـزان   . )p ≥ 05/0(سدیم در برگ افزایش یافت

کلسیم اثرات زیان آور تنش شـوري  . )p ≥ 05/0(کلسیم را افزایش داد ولی باعث کاهش میزان سدیم در برگ شد 
  .مشاهده شد میلی موالر 6غلظت  را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در

  
  .Hordeum Vulgare L،  پتاسیم، رشد رویشی، +Ca+ - Na 2برهمکنش :واژه هاي کلیدي

  
  :مقدمه 

خصوص در مناطق خشک و نیمه بسیاري از گیاهان زراعی ب شوري یکی از عوامل مهم کاهش رشد و عملکرد        
سطح زیر کشت این گیاه . باشدو یکساله، از خانواده گرامینه میاي جو گیاهی گلیکوفیت، تک لپه). 7(خشک دنیاست
میلیون تن است که از نظر آماري دومین گیاه زراعی کشت  2میلیون هکتار با تولید سالیانه حدود  2/2در ایران حدود 

آب  تنش شوري پتانسیل آب محیط ریشه را کاهش داده و سبب کم شدن توان جذب). 1(شده پس از گندم می باشد
یابد که شود بعالوه با افزایش شوري در محیط ریشه، جذب و انتقال یونهاي سمی به بافتهاي گیاه افزایش میگیاه می

ن یونی و سمیت ناشی از انباشتگی یونهاي سدیم و کلر را بدنبال زکاهش جذب عناصر ضروري، به هم خوردن توا
       توانایی کلسیم در تشکیل اتصاالت بین سلولی باعث .کلسیم یک عنصر ضروري براي همه گیاهان است). 7(دارد
کلسیم بعنوان . هاي سلولی داشته باشددیوارهو  شود که این عنصر نقش مهمی در حفظ تمامیت و ساختار غشاءهامی
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تنش یکی از استراتژیهاي مناسب براي غلبه بر . کندیک پیامبر ثانویه در مسیر انتقال سیگنالها در سلولها عمل می
در پژوهشی که توسط ). 9(شوري، استفاده از کلسیم در جهت رفع و بهبود آثار مخرب تنش شوري در گیاهان است

بر روي برنج انجام شد دریافتند که شوري باعث کاهش طول ریشه و ساقه شد در  2001در سال  اسلم و همکاران
در آزمایشی دیگر که . )3(طول ریشه و ساقه شدحالیکه افزودن کلسیم باعث کاهش اثرات مضر تنش شوري و افزایش 

بر روي یونجه تحت تنش شوري انجام شد به این نتیجه رسید که شوري باعث افزایش  2006در سال  توسط الخطیب
میزان سدیم و کاهش میزان پتاسیم و کلسیم شد در حالیکه افزودن کلسیم به محیط شور باعث کاهش میزان سدیم و 

بنابراین با توجه به اهمیت جو بعنوان یک گیاه زراعی و وسعت رو به افزایش . )2(یم و کلسیم شدافزایش میزان پتاس
میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در برگ  و زمینهاي شور، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کلسیم بر رشد رویشی

  .وري فراهم شودانجام شد تا امکان ارائه راهکاري ساده و ارزان براي مقابله با تنش ش
 

  : مواد و روشها
در قالب یک  1389این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقات علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در سال         

انجام ) ساعت 16و فتوپریود  ٪35، رطوبت نسبی ºC2± 25دما (طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه اي 
و توام  میلی موالر150،100،50،0سدیم  یک هفته بعد از کاشت بذور در خاك، با سطوح کلریدنشاءهاي گیاهی . شد

و  کیبرخی پارامترهاي مورفولوژی هفته اعمال تنش ، 5تیمار شدند، پس از  mM 0،6،10با کلریدکلسیم با غلظت هاي 
طول ریشه . یم برگ اندازه گیري شدفیزیولوژیکی شامل طول ریشه و ساقه و میزان عناصر معدنی سدیم، پتاسیم و کلس

براي تعیین غلظت عناصر معدنی سدیم، پتاسیم و کلسیم در . گیري شدو ساقه با خط کش در واحد سانتیمتر اندازه
گرم بافت خشک،  5/0ین منظور مقدار دب. ابتدا خاکستر گیاهی تهیه شد , Rayan., et al ) 2001 (از روش برگ

ساعت در دماي آزمایشگاه قرار  48و به مدت به آن اضافه شده اسید نیتریک غلیظ  ml10سپس  کامالً سائیده شد
ساعت روي اجاق برقی داراي ترموستات با حرارت مالیم قرار داده شد تا تمام بخارات  2سپس به مدت  داده شد

بدست آمد که  رنگیپس از خارج شدن کامل بخارات اسیدي، محلول بی. اي رنگ به آرامی خارج شوداسیدي قهوه
ستفاده از کاغذ شود، چند بار با انامیده می digestرسانده و محلول حاصل که  ml100حجم آن را با آب دیونیزه به 

 JENWAYاي مدل به وسیله فلیم فتومتر یا نورسنج شعله +Kو+Na و از آن براي تعیین مقدار صافی، صاف گردید 
PEP7 تحلیل . )8(نرمال استفاده شد 01/0لسیم از روش تیتراسیون با سود استفاده گردید و براي تعیین مقدار ک

و  05/0pها با استفاده از آزمون توکی در سطح و مقایسه میانگین داده SPSS16افزار ها با استفاده از نرمآماري داده
  .صورت گرفت Excelافزار ترسیم نمودارها با استفاده از نرم

  

  :نتایج

طول ریشه وساقه به طور معنی داري  ها نشان داد که با افزایش شوري ،ه ز آنالیز واریانس دادنتایج حاصل ا        
  ه شدـه و ساقـول ریشــی داري در طـور باعث افزایش معنـط شـولی افزودن کلسیم به محی )p ≥ 05/0(کاهش یافت 

)05/0 ≤ p( بت به شاهد و تیمارهاي کلریدسدیم مقایسه میانگین داده ها نشان داد که برهمکنش شوري و کلسیم نس
بیشترین طول ریشه و ساقه مربوط به گیاه . تنها، باعث بهبودي اثرات زیانبار شوري و افزایش طول ریشه و ساقه شد

میلی موالر کلریدسدیم مشاهده شد که اختالف معنی  150شاهد بود و کمترین طول ریشه و ساقه در گیاه تحت تیمار 
  . )1 و2نمودار (داشتداري با گیاه شاهد 
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اثر برھمکنش غلظت ھای مختلف سدیم و کلسیم بر طول ساقھ گیاه ) : ١(نمودار 
 جو

 05/0(شترک نشان دھنده ی عدم وجود اختالف معنی دار در سطح در ھر ستون حروف م
≤ p( است. 

اثر بر ھمکنش غلظت ھای مختلف سدیم و کلسیم بر طول ریشھ گیاه ) : ٢(نمودار 
 جو

 05/0(در ھر ستون حروف مشترک نشان دھنده ی عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 
≤ p( است. 
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  دــم برگ شـزان سدیــداري در می یــزایش معنــوري باعث افــهاي حاصل بیانگر آن بود که ش همچنین آنالیز داده
 )05/0 ≤ p(ولی افزودن کلسیم به محیط شور باعث کاهش معنی داري در میزان سدیم برگ شد .)05/0 ≤ p( مقایسه

ها  نشان داد که برهمکنش شوري و کلسیم نسبت به شاهد و تیمارهاي کلرید سدیم تنها،باعث بهبودي میانگین داده 
میلی موالر  150بیشترین میزان سدیم در گیاه تحت تیمار . اثرات زیانبار شوري و کاهش میزان سدیم در برگ شد

  .میزان سدیم مربوط به گیاه شاهد بود و کمترین کلرید سدیم مشاهده شد که اختالف معنی داري با گیاه شاهد داشت
  )p ≥ 05/0(تجزیه داده هاي حاصل بیانگرآن بود که تنش شوري باعث کاهش معنی داري در میزان پتاسیم برگ شد 

مقایسه میانگین داده . )p ≥ 05/0( .ولی اعمال کلسیم به محیط شور باعث افزایش معنی داري در میزان پتاسیم شد 
همکنش شوري و کلسیم نسبت به شاهد و تیمارهاي کلرید سدیم تنها، باعث بهبودي اثرات زیانبار ها نشان داد که بر

بیشترین میزان پتاسیم مربوط به گیاه شاهد بود و کمترین میزان پتاسیم . شوري و افزایش میزان پتاسیم در برگ شد
نتایج حاصل .نی داري با گیاه شاهد داشتمیلی موالر کلرید سدیم مشاهده شد که اختالف مع 150در گیاه تحت تیمار 

  .ش یافتـی داري کاهــم در برگ به طور معنــوري، میزان کلسیــاز تجزیه واریانس داده ها نشان داد که با افزایش ش
 )05/0 ≤ p( ولی افزودن کلسیم به محیط شور باعث افزایش معنی داري در میزان کلسیم شد .)05/0 ≤ p( . مقایسه

میانگین داده ها نشان داد که برهمکنش شوري و کلسیم نسبت به شاهد و تیمارهاي کلرید سدیم تنها، باعث بهبودي 
 50بیشترین میزان کلسیم در گیاه شاهد و گیاه تحت تیمار . اثرات مضر شوري و افزایش میزان کلسیم در برگ شد

کمترین میزان کلسیم مربوط به گیاه تحت . م مشاهده شدمیلی موالر کلرید کلسی 6میلی موالر کلرید سدیم توام  با 
  .)5و4و3نمودار ( میلی موالر کلرید سدیم بود که اختالف معنی داري نسبت به گیاه شاهد داشت 150تیمار 

  
  

  
  
  
  
  
  

اثر بر ھمکنش غلظت ھای مختلف سدیم و کلسیم بر میزان سدیم در ) : ٣(نمودار 
 برگ گیاه جو

 05/0(در ھر ستون حروف مشترک نشان دھنده ی عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 
≤ p( است. 
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اثر بر ھمکنش غلظت ھای مختلف سدیم و کلسیم بر میزان پتاسیم ) : ٤(نمودار 
 در برگ گیاه جو

 05/0(در ھر ستون حروف مشترک نشان دھنده ی عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 
≤ p( است. 

نش غلظت ھای مختلف سدیم و کلسیم بر میزان کلسیم اثر بر ھمک) : ٥(نمودار 
 در برگ گیاه جو

 05/0(در ھر ستون حروف مشترک نشان دھنده ی عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 
≤ p( است. 
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  :بحث
ریشـه و سـاقه بـه طـور معنـی داري      نتایج حاصل از آنالیز واریانس داده ها نشان داد که با افزایش شـوري، طـول          

کـاهش طـول   ). P≥ 05/0(کاهش یافت ولی افزودن کلسیم به طور معنی داري باعث افزایش طول ریشـه و سـاقه شـد    
ریشه از نخسـتین انـدام هـاي    .ساقه در اثر شوري می تواند بدلیل کاهش پتانسیل آب گیاه و کاهش تقسیم سلول باشد

ی شود از دالیل کاهش رشد ریشه می توان به تجمع یون هـاي سـدیم در محـیط    گیاه است که با تنش شوري مواجه م
مانیوانان و همکـاران در سـال   ). 7(ریشه و اثر تنش اسمزي و سمیت ایجاد شده توسط کاتیون ها و آنیون ها اشاره کرد 

بـه ایـن نتیجـه     در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر کلرید کلسیم در گیاه ماش تحت تنش شوري انجام شـد  2007
 عمـده ). 6(رسیدند که شوري باعث کاهش طول ریشه و ساقه شد ولی کلسیم باعث افزایش طـول ریشـه و سـاقه شـد     

ترین اثر تنش شوري بر گیاهان جلوگیري از رشد می باشد که ممکن است بدلیل کاهش تقسـیم سـلولی، عـدم تعـادل     
هـاي سـمی بـویژه سـدیم، اخـتالل در جـذب، احیـاء و        یونی، کاهش جذب آب، اختالل در جذب عناصـر، اثـرات یـون    

بررسی هـا نشـان    ). 7(متابولیسم ازت و پروتئین، بسته شدن جزئی یا کلی روزنه ها و کاهش کارایی فتوسنتز می باشد 
می تواند از طرق مختلف از جمله حفظ ساختار و تمامیـت غشـاي سـلول و     داده است که افزودن کلسیم به محیط شور

کاهش جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی، افزایش جذب پتاسـیم و در نتیجـه افـزایش نسـبت     ، سیم سلولیافزایش تق
و فعالیت فتوسنتزي گیـاه تـأثیر مخـرب شـوري بـر رشـد گیـاه را         بهبود متابولیسم نیتروژن  ،پتاسیم به سدیم در گیاه

ي باعث افـزایش میـزان   ره شوري به طور معنی دانتایج حاصل از آنالیز واریانس داده ها نشان داد ک).9(کاهش می دهد
سدیم و کاهش میزان پتاسیم و کلسیم شد در حالیکه افزودن کلسیم به طور معنی داري باعث کاهش میـزان سـدیم و   

سدیم بعنوان یک عنصر ضـروري بـراي گیـاه در نظـر      .ر برگ گیاه جو رقم ریحان شدافزایش میزان پتاسیم و کلسیم د
اگـر چـه    .تجمع سدیم در گیاه تحت تنش شوري منجر به کاهش میزان کلسیم و پتاسیم مـی شـود   گرفته نمی شود و

سدیم می تواند به افزایش فشار تورژسانس کمک کند اما نمی تواند در فعالیت هاي ویژه همانند فعال سازي آنزیم ها و 
ناشـی از انباشـتگی   (رات سمیت کلریدسدیم سنتز پروتئین براي ایجاد رشد کافی جایگزین یون پتاسیم گردد بنابراین اث

علت کاهش مقدار عناصر مغذي ه ممکن است تنها به دلیل اثرات مستقیم یون سدیم نباشد، بلکه ب) زیاد نمک در گیاه 
و  +Naعلت کاهش جذب پتاسیم در شرایط شـور، انتقـال کاتیونهـاي    ).7(ضروري مانند پتاسیم و کلسیم در گیاه باشد 

K+ ین مشترك است که با یک پروتئNa+  براي شارش به درون سلول باK+     در پژوهشـی کـه   ).7(رقابـت مـی نمایـد
بر روي گندم انجام شد دریافتند که شوري باعث افزایش میزان سدیم و کـاهش   1993توسط هاوکینز و لویس در سال 

 افزایش میزان پتاسیم و نسبت میزان پتاسیم شد در حالیکه افزودن کلسیم به محیط شور ، باعث کاهش میزان سدیم و
Na+/ K+ کلسیم یک عنصر غذایی معدنی است که در رفـع مسـمومیت غلظـت هـاي بـاالي سـایر عناصـر در        ).5(شد

غلظت بهینه کلسیم براي مقاومت بیشتر گیاهان در شـرایط تـنش اهمیـت    . گیاهان تحت تنش شوري بسیار مؤثر است
سیم در غشاي سلول سبب کاهش خاصیت نیمه تراوایی غشـاء و در نتیجـه   سدیم بجاي کل یعالوه بر این جایگزین. دارد

خروج پتاسیم درون سلولی می شود، به همین دلیل در شرایط شوري افـزایش کلسـیم در اطـراف سـلول سـبب حفـظ       
ر بوالت و همکاران د).9(یکپارچگی و خاصیت نیمه تراوایی می گردد، در نتیجه خروج مواد درون سلول کاهش می یابد 

شـد ولـی    +2Caو  +Kکه شوري باعث کاهش غلظت کردند گزارش ،انجام شد  آلودر آزمایشی که  بر روي  2006سال 
  ).4(در برگ و ریشه شد  +2Caو  +Kافزودن تیمار کلسیم به محیط شور باعث افزایش غلظت 
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  :شنهاداتپینتیجه گیري و 
بسیار موثر است  دنی مهم است و د رکاهش اثرات زیانبار شوريبا توجه به اینکه کلسیم به عنوان یک عنصر غذایی مع

به عنوان یک گیاه زراعی و اقتصادي و با توجه به وسعت رو به افزایش زمین هاي شور تعیین  جوو همچنین اهمیت 
ر این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کلسیم ب. غلظت بهینه کلسیم براي مقاومت گیاهان در شرایط تنش اهمیت دارد

  .کاهش اثرات مضر شوري و ارائه راهکاري ساده و ارزان براي مقابله با تنش شوري انجام شد
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