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چکیده
خـانواده  ازاسـت گیـاهی مغربـی گـل . اسـت ایـران دنیا به ویـژه مناطقازبسیاريدرطبیعیهايرستنیکاهشعواملترینمهمازیکیشوري

Onagraceaeاین پژوهش به منظور ارزیابی سطوح مقاومت به شوري این گیاه و نقـش  . اي از اهمیت باالیی برخوردار استکه از نظر دارویی و تغذیه
در قالب طرح کامالً تصادفی بر روي گیاه گل مغربی با پنج سطح شـوري کلریـد   آزمایشیمنظوربدین. شدانجامشورياثراتکاهش تغذیه پتاسیم در

در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی ) میلی موالر02/15صفر و (و دو سطح کلرید پتاسیم ) میلی موالر120و 90، 60، 30صفر، (سدیم 
کاهش سطح برگ، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن تک برگ، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، حاکی ازحاصلنتایج. انجام شد1390سال مشهد در

ها در باالترین سطح غلظت شوري بود به طوري که میزان فتوسنتز در باالترین سطح شوري به میزان اي و شاخص کلروفیل برگفتوسنتز، هدایت روزنه
درپتاسیمدرصدافزایشوسدیمتجمعکاهشسببوداشتشوريبهگیاهتحملبرمثبتیتاثیرپتاسیمکاربرد. به شاهد کاهش یافتدرصد نسبت12

درصد نسبت به همان سـطح شـوري بـدون کـاربرد پتاسـیم      32همچنین کاربرد پتاسیم در باالترین سطح شوري تعداد برگ را به میزان . دگردیهابرگ
قابل تولیدتواندمیوداشتهمقاومتموالر در این آزمایشمیلی60تا 30به سطوح شوري زیاديحدتاگیاهاز طرفی نتایج نشان داد که این. افزایش داد

.باشدداشتهاین سطوح از شوريدرتوجهی

گل مغربیکلرید سدیم، ،صفات ظاهريپتاسیم، تغذیه:کلیديهايواژه

1مقدمه
ـ ابتـدا درکهOnagraceaeخانواده ازاستیگیاهمغربیگل هب

بـاز دلیلبهگیاهاین. قرار گرفتتوجهموردزیباهايداشتن گلدلیل
بـه عنـوان گـل   غـروب هنگـام وصبحاوایلدرتنهاهایشگلشدن

هـاي دانـه گـروه درگیـاه دانـه .نامگزاري شدنیزشبشمعیامغربی
تا 20از آنروغنمیزانرقمنوعومنطقهبهبستهوداشتهقرارروغنی

Evening)عنـوان  تحـت گیـاه ایندانهروغن.استدرصد متغیر 30

Primrose Oil) EPOدرچـرب هـاي اسـید خاصچیدمانبه دلیل
-8(لینولنیک گامانادرچرباسیدوجودهمچنینومولکول گلیسرول

جایگاه منحصردارايتغذیهعلمهمچنینوپزشکیعلمدر) ددرص12
زراعیبههايتکنیکازاستفادهکهدادنشانتحقیقات.استفرديبه

گـل روغنچربهاياسیددرصدهمچنینوروغنتجمعبرتواندمی
ايتغذیـه ودارویـی ممتـاز هايویژگیاگرچه. )14(باشدموثرمغربی
زمـان یکنـواختی غیـر دانـه، ریـزش است،شدهثابتگیاهاینروغن

دانشـکده ،نباتـات اصـالح وزراعـت گـروه دکتـري دانشـجوي ودانشیار-2و 1
مشهدفردوسیدانشگاهکشاورزي،

:Email:نویسنده مسئول-(* goldani@um.ac.ir(

گـل اقتصـادي تولیـد وکشتگسترشموانعازکمعملکردورسیدن
فیزیولـوژي، زمینـه درموجـود اطالعـات به عـالوه .باشندمیمغربی
بودهناچیزبسیارمقاومت در برابر شرایط نامناسب محیطیوزنیجوانه

ایـن گیـاه در درمـان بسـیاري از     .اسـت بیشـتري مطالعـات نیازمندو
ي نـاراحتی روده ،التهـاب مثانـه ودسـتگاه گـوارش    ها از جمله بیماري
مورد استفاده بیمـاران قـرار   تب تیفوئیديو آسم،ناراحتی کلیه،باریک

رویـه بـی هـاي فعالیـت اثـر درایرانودنیاشوراراضی.)10(گیردمی
بـالقوه تولیـد بنابراین). 17(هستند گسترشحالدرپیوستهکشاورزي

مقابلـه برايشودنمیپذیرامکانشرایطایندرکشاورزيمحصوالت
ضـروري بنظـر  بسـیار متحملارقامانتخابوشناساییمشکلاینبا

تـأثیر تحـت اغلـب زراعـی محصوالتتولیدایران،کشوردر. رسدمی
نقاطبقیهدرکشورشمالینواربجزوشودمیانجاممحیطیهايتنش

).21(داردوجـود سـرما وگرمـا شوري،خشکی،هايتنشمعموالآن
تـأثیر گیاهـان دریونهـا وآبانتقـال رونـد بـر سـدیم کلریـد شوري

غذاییموادوضعیتویونیتعادلاستممکنکهطوريبهگذارد،می
). 18(دهد تغییرگیاهدررا

شـوري تـنش اولیـه اثرهـاي ازمختلـف مکانیسـم سهباگیاهان
کـردن رقیـق ونمـک ترشـح یاحذفیونی،جذبکنترل:گریزندمی

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
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گیاهانتواناییکهداشتنداعالم)31(اپستینوماریاسانتا). 28(نمک
روشآنازايدرجـه وروشبـه شـوري بااليسطوحبامقابلهبراي

هـم وکننـد تنظـیم راخودشانآبروابطبتوانندآنهاکهداردبستگی
مقابلـه نمکداخلیغلظتباآنهاچگونهکهدارداینبهبستگیچنین

شـوري، کـه داشتنداظهار)25(همکارانوکایا.کننداجتنابآنازیا
موجببنابراینودهدمیقرارتأثیرتحتراگیاهزایشیورویشیرشد

اي،گلخانهآزمایشیکدر.شودمیگیاهعملکردوخشکوزنکاهش
زنیانداروییگیاهدرهایونانباشتمیزانورشدرويشوريتنشاثر

کـاهش باعـث شـوري سـطح افزایشکهدادنشاننتایج. شدمطالعه
وپتاسیموکلسیممیزانساقه،وریشهخشکوتروزندرداريمعنی

عبیـد و  ). 5(گردیـد ریشـه وهـوایی انـدام درسـدیم میـزان افزایش
کردند بیانگیاه،رشدرويبرشوريتنشدر زمینه تاثیر) 1(همکاران 

رشدمیزانکاهشباعثذرتگیاهدرسدیمکلرورازناشیشوريکه
مشابهنتیجه.گرددمیگیاهکلخشکمادهکاهشآنتبعبهونسبی

هـا برگکلروفیل). 3(شده است گزارشمحققینسایرتوسطبرنجدر
گـردد مـی فتوسنتزکاهشباعثودیدهآسیبشوريتنششرایطدر
برگهـاي کلکلروفیلمیزانکاهشبهنیز) 22(ردمنوهانگ). 13(

کلـر وسـدیم هايیون. انداشاره کردهشوريتنششرایطدرجوگیاه
هروهستندشورآبهايوخاکهادرموجودهايیونترینشایعمعموالً

بـا زیـرا باشـند، داشـته گیاهانرويمضرياثراتتوانندمیآنهادوي
گیاه،دریونیسمیتایجادضمنخاك،محلولاسمزيفشارافزایش

واسکچمن.زنندمیبهمراپتاسیممانندگیاهنیازموردهايیونتعادل
تـنش شـوري،  شرایطدرکهکردنداعالمآزمایشیکطی )32(مانز 

درآنتجمـع سـرعت ولـی یابدمیافزایشگیاهیسدیمیونغلظت
یـون نسـبت بینرابطه) 15(همکارانوگرامر. باشدمیمتفاوتارقام

تاییـد بررسـی و راگیاهـان درشـوري بهمقاومتوسدیمبهپتاسیم
میـزان کننـده تعیینعاملگیاهان،ازبسیاريدرکهطوريبهکردند

بررسـی منظوربهکهآزمایشیدر.بودشوريتنششرایطدرعملکرد
انجـام  مـرزه گیـاه فیزیولوژیـک هـاي پارامتربرخیبرشوريتنشاثر

شـوري، افـزایش باکهکردندگزارش)30(همکارانونجفیگرفت،
آنهـا همچنـین .کـرد پیـدا کاهشفتوسنتزسرعتورشدهايپارامتر

سـطح گیـاه، خشکوزننمک،غلظتافزایشباکهنمودندمشاهده
بـه طـوري کـه   .داشـت داريمعنیکاهشآنکلروفیلمیزانوبرگ

تجمعافزایشوپتاسیمیونجذبکاهشباعثنمکغلظتافزایش
) 16(گـو و تانـگ   .گردیـد برگهـا درفسفرونیتروژنسدیم،هايیون

اظهار داشتند که یکی از عوامل مهم تحمل به شوري در گیاهان حفظ 
نگهداري خاصیت جذب انتخابی نسبت پتاسیم به سدیم تحت تـنش  و 

نشـان داد  )26(منش و سیادت نتایج تحقیق خوش گفتار. شوري است
که در شرایط شور افزایش غلظت سدیم موجب کاهش نسبت پتاسـیم 

با توجه بـه نقـش   . شودبه سدیم و در نتیجه کمبود پتاسیم در گیاه می
مهم سدیم و پتاسیم در رشد گیاه دارویی گل مغربی ایـن آزمـایش بـا    

هــدف بررســی عناصــر ســدیم و پتاســیم بــر خصوصــیات رشــدي و  
.فتوسنتزي در این گیاه انجام شد

هامواد و روش
بـا یتصـادف کامالًطرحقالبدرلیفاکتورصورتبهآزمایشاین

) میلی مـوالر 120و 90، 60، 30صفر، (سطح شوري 5سه تکرار و با 
در 1390در بهـار سـال   ) مـوالر میلـی 02/15و0(و دو سطح پتاسیم 

گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد انجـام    
. اعمـال گردیـد  درصد97سطوح شوري با استفاده از کلرور سدیم . شد

جهت اعمال شوري از نمک طعام استفاده شد که میزان نمک محلـول  
و بـراي  EC= 640*TDS(mg/l)میلی مـوالر از فرمـول   90کمتر از 
اسـتفاده  EC= 800*TDS(mg/l)میلی موالر از فرمـول  120شوري 

شـد  هاي شوري به تدریج اعمال مـی شد، به نحوي که افزایش غلظت
هاي شوري توسـط  ها، غلظتبراي اطمینان بیشتر بعد از تهیه محلول(

و تیمار شـاهد بـا آب شـهري مشـهد     ). شدگیري میایسیمتر نیز اندازه
حــاويهــاي کشــت در ســینیابتــدا کاشــت بــذوردر . اعمــال گردیــد

هـایی  تیوپها بهگیاهچه،پس از مرحله سه برگی. دانجام شکوکوپیت 
خـاك، ماسـه و   متر و ارتفاع یـک متـر حـاوي   سانتی12با قطر دهانه 

ها براي ثبات و پایداري تیوب.منتقل شدند1:1:1نسبت خاك برگ به 
هـا در  ها، هر یـک از تیـوب  و نیز جلوگیري از نفوذ نور به محیط ریشه

.ن سیاه رنگ قرار گرفتندهایی از جنس پلی اتیللوله
هاي مـورد نظـر پـس از اتمـام دوره سـازگاري خـود بـه        گیاهچه

تیمـار شـوري بـراي جلـوگیري از     . هاي پالستیکی منتقل شدندگلدان
شوك اسمزي به تدریج از مرحله چهار برگی اعمال شد و تیمار پتاسیم 

ي جهت جلوگیر. نیز به طور همزمان همراه با آب آبیاري اعمال گردید
سـی سـی کـه    400(اي دو بار آبیاري ها هفتهاز تجمع نمک در گلدان

هفتـه بعـد از اعمـال    6. انجـام شـد  ) بیشتر از حد ظرفیت زراعی بـود 
اي تیمارها میزان فتوسنتز، محتوي نسـبی کلروفیـل و هـدایت روزنـه    

بـا اسـتفاده از   میـزان فتوسـنتز  . اندازه گیري شددستگاه پرومتر توسط 
مورد ارزیابی قرار گرفت و )LCA4مدل (گیري فتوسنتز اندازهدستگاه 

,SPAD-502(اسـپد  دسـتگاه با اسـتفاده از  محتواي نسبی کلروفیل

Japan (شدگیرياندازه .
آخر فصل رشد پس از برداشت گیاهـان بـه آزمایشـگاه منتقـل     در 

برگ، وزن تک برگ، شدند و صفاتی از قبیل سطح برگ، وزن خشک
وزن آماس، حجم ریشه، وزن خشک ریشه و درصد سدیم و پتاسیم در 

جهـت انـدازه گیـري وزن خشـک     . اندام هوایی انـدازه گیـري شـدند   
درجـه سـانتی گـراد    72ساعت در آون در دمـاي  48ها به مدت نمونه

. قرار گرفتند
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سطح برگ، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن تک برگ، حجم ریشه و وزن خشک ریشهمربوط به) میانگین مربعات(نس تجزیه واریا-1جدول 
Table 1- Analysis of variance (mean square) of the leaf area, leaf number, leaf dry weight, the weight of a single leaf, root

volume and root dry weight

تغییرمنابع 
S.O.V

درجه 
آزادي

df

سطح برگ
Leaf

area(cm2.plant-1)

وزن خشک 
)گرم(برگ 

Leaf dry
weight(gr)

وزن تک 
)گرم(برگ 

Weight of
one leaf

تعداد 
برگ

No. of
leaves

حجم ریشه 
سانتی متر (

)مکعب
Vol. Of

root

وزن خشک 
ریشه 

)گرم(
Root dry
weight

نسبت ریشه به 
اندام هوایی
Root/shoot

تیمار کنترلی
Treatment

9
**108839.974 **17.035 **0.1691 **7.520 **322.892 **4.4990 **0.108

خطا
Error

20 3855.451 0.962 0.0063 0.293 38.26 0.277 0.037

باشدمیp>01/0داري در سطح معنی**
**Significant at 1 percentage probability level

تـر  براي تعیین سدیم و پتاسیم در اندام هوایی گیاه از روش هضم
و سپس مقدار سدیم و پتاسیم با اسـتفاده از دسـتگاه   )20(استفاده شد

آنـالیز  . گیـري شـدند  انـدازه )JENWAY PFP7(فلیم فتـومتر مـدل   
مقایسـه  . بـر آورد گردیـد  SASواریانس داده ها با استفاده از نرم افزار 

نمودارها . اي دانکن انجام شدها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین
.رسم شدندExcelنیز با استفاده از برنامه 

نتایج و بحث
) 1جـدول  (بر اسـاس نتـایج حاصـل از جـدول تجزیـه واریـانس       

افزایش غلظت کلرید سدیم در محیط کشـت گیـاه گـل مغربـی تـاثیر      
بر صفات تعداد برگ، سطح بـرگ، وزن خشـک   ) p>01/0(اري دمعنی

برگ، وزن تک برگ، وزن خشک ریشه، حجم ریشه و نسبت ریشه به 
مضـر هـاي یوناززیاديمقداردارايشورمحیط. اندام هوایی داشت

مضـر آنهـا خـود یـا کـه باشدمیسولفاتوسدیمکلر،منیزیم،مانند
.شوندمیدیگرغذاییعناصرهايمتابولیسمدراختاللباعثیاهستند

دهـد کـه   نشـان مـی  ) 2(هـا در جـدول   نتایج تجزیه واریانس داده
را بــر ) p>01/0(داري تیمارهــاي شــوري بــه کــار رفتــه تــاثیر معنــی

اي و عدد قرائت شده توسـط اسـپد   خصوصیات فتوسنتز، هدایت روزنه
دراخـتالل باعثنیتراتباکلروپتاسیمباسدیمرقابتمثالٌاند داشته
برايبیشترانرژيصرفباگیاهنتیجهدر.شودمیغذاییعناصرجذب
دستازراشوريتنشبامقابلهبرايالزمانرژيخود،آلیموادتولید
هـوایی انـدام رشـد نهایتاٌوشدهمواجهکاهشباریشهکاراییوداده

وزننهایـت دروشـده کاسـته هـا آنوزنوطـول ازویافتـه کاهش
نتایجبررسی. )28(شودمیمواجهکاهشباهوائیانداموبرگخشک

سایر گیاهان از قبیل اسفناج کـه  وشنبلیلهمورددرمشابههايپژوهش
میلی موالر باعث کاهش گسترش سیسـتم ریشـه   60در سطح شوري 
ایـن ازحاصـل نتـایج بامشابهتقریبانتایجازنشاناي شده است نیز

وظیفـه کـه اسـت اندامیریشه.)35و 32، 25، 17، 21(دارد تحقیق
ناحیهازبیشترشوريتنشوداردعهدهبهرامعدنیامالحوآبجذب
تنشباکهاستاندامیاولینریشهبنابراینشود،میواردگیاهبهریشه

شـوري بـه تحملدرموثرهايشاخصازیکی.شودمیمواجهشوري
هايیون(نمکجذباثردراسمزيتنظیمواستسلولیآماسحفظ

آلی موادساختنبرايگیاهان. شودمیانجامآلیموادساختنو)نمکی
صـرف زیـادي انرژي)مانیتولوپرولینسوربیتول،بتائین،گالیسین(

بـا مقابلـه بـراي اسمزيتنظیمجهتزیادانرژيصرفباکهکنندمی
بـراي آبوغذاییعناصرتامیندرریشهکارائیکاهشباعثشوري

نتیجـه درویافتهکاهشهواییهاياندامرشدوشودمیهااندامسایر
دروشـده خشـک مـاده تولیدوزائیاندامکاهشباعثشوريتنش

دنبـال بـه راجنینیمحوربههالپهازغذاییموادانتقالکاهشنهایت
شـود مـی منجـر راسـاقه وزنوریشهوزنکاهشنتیجهدروداشته

هـاي ریشـه ازحسـاس، ارقـام بـه نسـبت شوريبهمقاومارقام.)24(
برخوردار(R/S)هواییاندامبهریشهباالترنسبتوترطویلتر،حجیم

).37(باشندمی
برابـر درگیاهـان هـاي واکـنش اولینازیکیبرگسطحکاهش

برگسطحوخشکمادهتجمعکهدلیلاینبه.باشدمیشوريتنش
کـاهش اسـت ممکـن یابـد، میکاهشپیوستهطوربهشوريتوسط
شوريتنش. باشدشورياثردررشدکاهشدالیلازیکیبرگسطح

باعثخشکمادهتجمعمدتکاهشوسلولیتکثیرکاهشطریقاز
برگخشکوزننتیجهدروبوتهارتفاعوشدهمیانگره هاشدنکوتاه

اصـلی علـت منـابع ازبعضـی البتـه .دهدمیکاهشراهواییاندامو
کـاهش نتیجـه دروگلداندرپنجهتعدادکاهشرابرگوزنکاهش
تعـداد درتفاوتازمقداريکهداشتندبیانآنها. انددانستهبرگسطح
کـاهش  . )37و35، 24(گـردد میبرارقامژنتیکیهايتفاوتبهپنجه

رشد ریشه و اندام هوایی در شرایط شوري ممکن است به علت تجمـع  
زیاد یون سدیم در گیاه و در نتیجه کاهش فرآیندهاي آنزیمی و سـنتز  
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در آزمایشی میزان سـدیم بـا افـزایش شـوري در گونـه      . پروتئین باشد
آتریپلکس نوموالریا افزایش یافت در حالیکـه مقـدار پتاسـیم کـاهش     

هاي لوبیا مقدار پتاسـیم بیشـتري در شـرایط شـوري     برگ). 12(یافت 
داشتند ) میلی موالر60(نسبت به شوري بیشتر ) میلی موالر30(کمتر 

تواند منجر به اختالل در فعالیت و عمل غشاي سلولی سدیم می). 38(
. هاي غذایی را تحت تـاثیر خـود قـرار دهـد    شود و پتانسیل انتقال یون

اهش جـذب پتاسـیم در بسـیاري از مطالعـات     اثرات آنتاگونیستی و کـ 
یکی از عوامل مهم تحمل به ). 37و 31، 11، 7(نشان داده شده است 

شوري در گیاهان حفظ و نگهـداري خاصـیت جـذب انتخـابی نسـبت      
همکـاران وبرنسـتین ). 16(پتاسیم به سدیم تحت تنش شوري است 

کـاهش باعـث شـوري افـزایش ریحان،گیاهدرکهکردندگزارش)6(
.شـد هابرگسطحوهواییاندامخشکوتروزنساقه،وریشهطول

سـاقه وریشـه خصوصـیات کـه داشـتند بیـان )23(همکارانوجمیل
تمـاس درریشـه زیراباشندمیشوريتنشارزیابیصفاتمهمترین
بـه راآنساقهوکندمیجذبخاكازراآبواستخاكبامستقیم

توانـد میساقهوریشهرشدکاهش. رساندمیگیاههايقسمتسایر
عناصـر جـذب درتعـادل عـدم یـا وکلروسدیمسمیاثراتازناشی

اثـر درهاسرشاخهوبرگهامیانهسوختگی.باشدگیاهوسیلهبهغذایی
توأمهابرگحاشیهشدنکلروزهبامعموالکهکلر،حدازبیشتجمع
کـه شـود مـی کلروزهبرگدرصد 50اوقاتگاهیدهدمیرخاست،
اسـت ممکننمکهمچنین.گرددمیفتوسنتزشدیدکاهشبهمنجر
بـرگ تعـداد کـاهش نهایتدروبرگهايآغازهتعدادکاهشباعث
).2(شود

ــی   ــاثیر معن ــه ت ــار رفت ــه ک ــین تیمارهــاي شــوري ب داري همچن
)01/0<p ( انـد  را بر درصد سدیم و پتاسیم موجود در برگ گیاه داشـته
کـاهش سـبب گیاهفتوسنتزبرتأثیربرعالوهشوريتنش). 2ولجد(

بنابراین.)8(گرددمیپتاسیمکمبودویونهاسمیتدسترس،قابلآب

کودهـاي بادارند،قرارشوريتنشمعرضدرکهتغذیه گیاهانیبهبود
یـا وسلولیاکسیداسیونتخریبیاثراتکاهشباتواندمیپتاسیم دار
خـالل درکـه اکسـیژن ترکیبـات واکنشکاهش،رساندنبه حداقل 

اثـرات از)اکسـیژن رادیکالهـاي شبیه(گردندمیایجادفتوسنتزفرایند
گیاهان زمانی که در معـرض شـوري   ).32(بکاهد شوريتنشمخرب

کنند، در این شرایط شوري از گیرند ابتدا تنش آب را تجربه میقرار می
بـین سـلولی و یـا از    CO2ها و کاهش فشار جزئی طریق بستن روزنه

کـه در  شـود اي به کاهش فتوسنتز  منجر مـی طریق عوامل غیر روزنه
در صـورتی کـه   ). 34و 27(انجامد میهابرگنهایت به کاهش توسعه

گیاه مدت طوالنی در معرض شوري قرار گیرد تنش یونی را نیز تجربه 
شود بنابراین کـاهش  هاي بالغ میکند که باعث پیري زودرس برگمی

.شوددر سطح فتوسنتزي که حمایت کننده رشد است ایجاد می
با توجه به مقایسات میانگین موجود بین صفات مـورد مطالعـه بـا    

ه سـطح بـرگ در   شود کـ مشاهده می) 3جدول (به کار رفته تیمارهاي
موالر همراه با کـاربرد پتاسـیم بیشـترین مقـدار     میلی30تیمار شوري 

مـوالر بـدون کـاربرد پتاسـیم     میلـی 120و در تیمار شـوري  ) 6/811(
ها داري بین آنباشد و اختالف معنیرا دارا می) 5/240(کمترین مقدار 

میلی موالر همراه با کـاربرد پتاسـیم،   120شوري در تیمار . وجود دارد
درصد نسبت به همـان تیمـار شـوري بـدون     32سطح برگ به میزان 

همچنین بیشترین حجم ریشـه  . کاربرد پتاسیم برتري از خود نشان داد
باشد که بـا  میلی موالر با کاربرد پتاسیم می30مربوط به تیمار شوري 

ریشـه مشـاهده شـد و    افزایش شوري کـاهش چمشـگیري در حجـم    
بـا  . درصدي در حجم ریشه در اثر تیمار شوري مشاهده شد50کاهش 

میلـی  120(افزایش میزان شوري از شاهد بـه سـطوح بـاالتر شـوري     
وزن خشک ریشه کاهش یافت به طوري کـه بیشـترین مقـدار    ) موالر

میلـی  120آن در تیمار شاهد و کمتـرین مقـدار آن در تیمـار شـوري     
.اربرد پتاسیم مشاهده شدموالر بدون ک

فتوسنتز، پرومتر و اسپدمربوط به) میانگین مربعات(تجزیه واریانس -2جدول 
Table 2- Analysis of variance (mean square) of photosynthesis, prometer and spad

منبع تغییرات
S.O.V

درجه آزادي
df

فتوسنتز
میکرومول بر متر (

)مربع بر ثانیه
Photosynthesis
(µmol m-2s-1)

هدایت روزنه اي
میکرومول بر متر مربع بر (

)ثانیه
stomatal

conductance(µmol m-2s-1)

اسپد
spad

درصد سدیم
NA%

درصد پتاسیم
K%

تیمار کنترلی
Treatment

9 **14.345 **111.650 **172.44 **0.0023 **0.00130

خطا
Error

20 2.920 7.195 7.240 0.0000032 0.00000057

می باشدp>01/0معنی داري در سطح **
**significant at 1 percentage probability level
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نسبت ریشه به اندام هوایی در تیمار شـاهد بیشـترین مقـدار مـی     
در سـطوح بـاالتر   . صفت کاهش یافتباشد ولی با افزایش شوري این 

نسبت ریشه به اندام هـوایی در تیمـار   ) میلی موالر120و 90(شوري 
120همراه با کاربرد پتاسیم افزایش پیدا کرد که این نسبت در شوري 

بـه  70/0و بـا کـاربرد پتاسـیم    49/0میلی موالر بدون کاربرد پتاسیم 
وزن خشـک بـرگ   مقایسه میانگین به دسـت آمـده بـراي   . دست آمد
دهد که بیشترین وزن خشک بـرگ در تیمـار آبیـاري بـا آب     نشان می

معمولی همراه با پتاسیم به دست آمد و کمترین میزان آن مربـوط بـه   
باشـد کـه در آن کـاربرد    مـی ) میلی موالر120(بیشترین سطح شوري 

30بیشترین تعداد برگ در تیمـار شـوري   . پتاسیم صورت نگرفته است
میلی موالر بـدون  120ر و کمترین تعداد آن در تیمار شوري میلی موال

میزان فتوسـنتز بـا افـزایش شـدت تـنش      . کاربرد پتاسیم به دست آمد
میلـی مـوالر شـوري همـراه بـا پتاسـیم       30شوري از تیمار شاهد بـه  

). 3جـدول (یافت داريموالر کاهش معنیمیلی120افزایش و در تنش 
د پتاسیم تاثیر مثبتی را بر روي فتوسنتز تر شوري کاربردر سطوح پایین

گیاه از خود نشان داد ولی با افزایش شوري کاهش فتوسنتز با توجه به 
. کاربرد پتاسیم به وقوع پیوست و کاهش شدیدي را از خـود نشـان داد  

در تیمارهـاي  . اي کـاهش یافـت  با افزایش شوري میزان هدایت روزنه
اي در مقایسـه بـا   هـدایت روزنـه  شوري همراه با کاربرد پتاسیم میزان

تـوان بـه نقـش مثبـت     عدم کاربرد پتاسیم به مراتب بیشتر بود که می
افزایش تنش . پتاسیم در کاهش اثرات منفی شوري در گیاه اشاره کرد

در تیمارهـاي  ). 3جدول (دار عدد اسپد شد شوري موجب کاهش معنی
سـپد بـاالتر از   شوري همراه با کاربرد پتاسیم عدد قرائت شده توسـط ا 

تیمار عدم کاربرد پتاسیم است و این نشان دهنده تاثیر مثبـت پتاسـیم   
.در شرایط شوري بر محتوي نسبی کلروفیل برگ گیاه است

شود با افزایش میزان شوري مشاهده می1طور که در شکل همان
یابـد ولـی در   هاي هوایی گیاه افزایش مـی غلظت کلرید سدیم در اندام

طح شوري با کاربرد و عـدم کـاربرد پتاسـیم در همـان     مقایسه یک س
شود که کاربرد پتاسیم تا حـدي از تجمـع سـدیم در    سطح مشاهده می

تواند از اثـرات سـمیت   کند و این امر میهاي هوایی جلوگیري میاندام
بـر اسـاس نتـایج    . هاي هوایی گیاه بکاهدسدیم در اثر شوري در اندام

نسـبت  وکلسیمپتاسیم وعناصرمیزانمورددر) 4(همکارانواشرف
Ammiگیاه درشدهذکرهاي majus،انـدام درسـدیم زیـاد غلظت

وشـده موجبراگیاهمتابولیکواسمزيمشکالتازايدامنههوایی
وگیـاهی اندامدریوناینحدازبیشتجمعازناشیاحتمالیسمیت
نتایج تحقیقات متعدد .داشتدنبالبهراگیاهخشکمادهتولیدکاهش

دهد پتاسیم در تنظیم فشار اسـمزي گیـاه و بهبـود وضـعیت     نشان می
نفوذپذیري غشاي سلولی ریشه موثر بوده و موجب افزایش تحمل بـه  

در شـرایط شـور غلظـت بـاالي     ). 37و 31، 25(شوري گیاه می شود 
سدیم موجب کاهش نسبت پتاسیم به سدیم و در نتیجه کمبود پتاسیم 

لذا مصرف پتاسیم میزان تحمـل بـه شـوري گیـاه را     . گرددیاه میدر گ
).26(دهد افزایش می

اثر تنش شوري و پتاسیم بر غلظت سدیم در اندام هوایی گل مغربی- 1شکل 
Figure 1- Effect of salinity and potassium to sodium concentration in shoots of Evening Primrose
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شود در تیمار شـاهد همـراه   مشاهده می2گونه که در شکل همان
هـاي هـوایی افـزایش نیافتـه     با کاربرد پتاسیم غلظت پتاسیم در انـدام 

دسی زیمـنس بـر متـر همـراه بـا      9است در حالی که در تیمار شوري 
همان میـزان شـوري ولـی بـدون کـاربرد      کاربرد پتاسیم در مقایسه با 

شود که غلظـت پتاسـیم در انـدام هـوایی افـزایش      پتاسیم مشاهده می
تواند براي خنثی سازي اثرات سمیت سـدیم  یافته که علت این امر می

هـاي نسـبت خـوردن هـم به. هاي هوایی باشدو تعدیل یونی در اندام
پتاسیمبایمسدجذبتداخلحاصلشوري،شرایطتحتگیاهدریونی
دوبینتمایزعملپتاسیم،وسدیمهیدراتهیونشعاعبینتشابه.است
ترتیـب بـدین وسـاخته مشکلناقلهايپروتئینبرايرامذکوریون

سیتوپالسمدرموجودهايآنزیمفعالیت.گرددمیفراهمسدیمسمیت
سـدیم بهپتاسیمزیادنسبتحفظلذاوداردنمکبهزیاديحساسیت

زیـاد شـوري شرایطدرگیاهرشدبراياساسینیازیکسیتوسول،در
درسدیمبهکلسیموسدیمبهپتاسیمهاينسبتبودنزیاد). 2(است
مقاومـت برايمهممعیارهايازیکیعنوانبهشورشرایطتحتگیاه

هـاي متابولیـت شوري،تنششرایطدر).4(رود میشماربهشوريبه
سـلولی سـطح درپتاسـیم کـه هاییمحلبرايتوانندمیسدیمسمی
سدیم،بااليسطوحشرایطیچنیندر.)7(نمایند رقابتمیکند،اشغال

هـاي واکـنش تخریبباعثتواندمیپتاسیمبهسدیمباالينسبتیا
ازبرخـی دلیـل همـین بـه . )33(گردد سیتوپالسمدرآنزیمیمختلف

ازبرخـی درسدیمبهپتاسیمنسبتبودنباالکهمعتقدندپژوهشگران
غلظـت داشـتن نگهپایینبهنسبتبیشترياهمیتگیاهی،هايگونه

بهمقاومتبیننزدیکیرابطهدیگر،برخیهمچنین. )11(دارد سدیم
.)36(اند نمودهگزارشسدیمبهپتاسیمنسبتبودنباالوشوريتنش

اثر تنش شوري و پتاسیم بر غلظت پتاسیم در اندام هوایی گل مغربی- 2شکل 
Figure 2- Effect of salinity and potassium to potassium concentration in shoots of Evening Primrose

کلیگیرينتیجه
ایط شور، افزایش غلظت سدیم باعث کاهش نسبت پتاسـیم  ردر ش

بـا عنایـت بـه اینکـه     . به سدیم و در نتیجه کمبود پتاسیم در گیاه شـد 
میلـی  120میلی موالر در شـرایط شـوري   15اعمال پتاسیم به میزان 

موالر کلرید سدیم منجر به بهبود فشـار اسـمزي گیـاه گـل مغربـی و      
گردیـد و از طرفـی سـبب کـاهش     نفوذپذیري غشاي سلولی ریشه آن 

هـاي نسبتبودنلذا زیاد. شودسلولی میاکسیداسیونتخریبیاثرات
معیارهايازیکیعنوانبهشورشرایطتحتگیاهدرسدیمبهپتاسیم

در ایـن آزمـایش نیـز    . رودمـی شـمار بهشوريبهمقاومتبرايمهم
کاربرد پتاسیم همراه با تیمارهاي شوري تاثیر مثبتی را در صفات مورد 

میلـی مـوالر   30و بیشـترین تـاثیر در تیمـار    . مطالعه از خود نشان داد
توان اظهار داشـت کـه   لذا با نتایج حاصل می. کلرور سدیم حاصل شد

پتاسیم موجب کاهش اثرات سوء سدیم در شرایط تنش شوري در گیاه 
همچنین نتـایج حـاکی از ایـن اسـت کـه      . گرددغربی میدارویی گل م

گل مغربی را به عنوان یک گیاه نیمه مقـاوم بـه شـوري    گیاهتوان می
.معرفی کرد
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