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  چكيده

قندهاي  ،پرولينرا بر مقدار  متفاوت خاكي در منطقه بافق در استان يزد شرايط ي و تغييرات فصلهمزمان  اين تحقيق اثر

طور همزمان در سه رويشگاه و در گياه رمس در منطقه بافق به دهد.مورد بررسي قرار ميدر گياه رمس محتواي يوني  و محلول

نمكي است. دومين -هاي گچياليهرويش دارد. اولين رويشگاه (هاماد) داراي خاك خيلي شور و سخت شرايط خاكي متفاوت

هاي رويشگاه (پاليا) داراي خاك خيلي شور و سفره آب زيرزميني باال است. در رويشگاه سوم (شني) گياه رمس به همراه گونه

نتايج نشان داد كه شد.  چهار فصل انجامدر و پنج تكرار  ابرداري بنمونهاي رويش دارد. هاي ماسهشن دوست بر روي تپه

در فصل  mg/gwt 1 مقداردر فصل پاييز و در رويشگاه شني و كمترين آن به mg/gwt 5/2 اندازهبيشترين مقدار پرولين به

دو صل تابستان در در ف mg/gdw5/2 به مقدارحداكثر ميزان تجمع قندهاي محلول دست آمد. هزمستان و در رويشگاه هامادا ب

بيشترين ميزان  .در فصل زمستان مشاهده شددر رويشگاه شني  mg/gdw  87/0مقداربهآن  كمترينو  و پاليا رويشگاه شني

و كمترين آن در فصل زمستان در رويشگاه شني  Meq/L  42به مقدار هاماداتجمع يون سديم در فصل تابستان در رويشگاه 

در دو رويشگاه هامادا و شني  Meq/L 31مقداربيشترين مقدار پتاسيم در فصل تابستان به ه شد.مشاهد Meq/L64/0  مقدار به

 6/2مقدار دست آمد. بيشترين مقدار نيتروژن بههدر فصل زمستان در هر سه رويشگاه ب Meq/L 6/0و كمترين آن به مقدار

داري بين ان در رويشگاه هامادا ديده شد. تفاوت معنيدرصد در فصل زمست 1/1مقدار درصد در رويشگاه هامادا و كمترين آن به

ترين پاسخ فيزيولوژيكي گيري شد كه مهمبنابراين نتيجهسه رويشگاه در مقدار نيتروژن در دو فصل تابستان و پاييز ديده نشد. 

گيري ن نتيجهيط محيطي افزايش جذب سديم و پتاسيم جهت تنظيم پتانسيل اسمزي در گياه است. همچنياگياه رمس در شر

     ها بستگي دارد.العمل متقابل آنفيزيولوزيكي گياه رمس به تنشهاي محيطي به زمان رويش، نوع تنش و عكس شد كه پاسخ

  

  ، بافقHammada salicornicaهاي محلول، پرولين، قند :هاي كليديواژه

  

  

  

                                                      
  دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه يزد،  -1

  amosleh@yazd.ac.ir*: نويسنده مسئول: 

  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مناطق خشك و بياباني دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه يزد -2

  نشكده منابع طبيعي، دانشگاه يزددانشيار دا -3

  استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه يزد   -4
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  مقدمه

گياهي  )Hammada salicornica(رمس يا ترات 

اي، از خانواده از رده گياهان دو لپهاي و پايا درختچه

Chenopodiaceae طور است. از نظر فنولوژيكي، اين گياه به

معمول در اواخر زمستان با فراهم شدن درجه حرارت و 

ماه به نياز، شروع به رشد نموده، در اواسط مهررطوبت مورد

گل رفته و حداكثر تا اواخر آذرماه بذرهاي آن به مرحله 

هاي به خصوص دام ها. دامرسنديزيولوژيكي ميرسيدگي ف

بيشتر اين گياه را در اواخر فصل رويش  بزرگي مانند شتر

   .)30( دهندمورد چرا قرار مي

مقـاوم مرتعـي هاي گونهگيري از بهره هاي اخيردر سال

ي محيطي و اصالح هاتنش مقابله باخشكي براي  شوري و به

ه به عـدم شـناخت دقيـق از با توج .مراتع افزايش يافته است

تري انجـام هاي گستردههاي شورپسند ايران بايد بررسيگونه

هــاي شورپســند شــود تــا بــا شــناخت بهتــر بتــوان از گونــه

(هالوفيت) ايران براي مديريت اراضي استفاده كرد. براي نيل 

هاي تحمل گياهـان به اين هدف اولين گام شناسايي سازوكار

، شـوريهـاي در مقابلـه بـا تنشان هياباشد. گها ميبه تنش

هاي . يكي از راهكارگزينندبرميرا  زياديهاي دفاعي سازوكار

افــزايش  شــوريمناســب گياهــان در پاســخ بــه تــنش 

باشد. ايـن ميهاي مختلف گياه هاي سازگار در انداماسموليت

هــاي پــرولين و (ماننــد اســيد آمينــه هاي ســازگاراســموليت

تنظـيم  از قبيلهاي محلول) اعمالي ندگليسين بتايين و يا ق

اسمزي، حفاظت از سـاختار درون سـلولي، كـاهش خسـارت 

هـاي آزاد در پاسـخ بـه توليد راديكـال يهواسطهاكسيداتيو ب

 ).7 و 9، 6(د كننـگري مـيتنش خشكي و شوري را ميانجي

پـرولين  در بين مواد محلول سازگار شـناخته شـده احتمـاالً

رسـد تجمـع آن در ها است و به نظر ميترين نوع آنگسترده

هـا در بسياري از گليكوفيـت شوريفرآيند سازگاري به تنش 

سديم، كاتيوني قابـل حـل در بسـياري از  ).28(دخالت دارد 

گياهـان . بيشتر هاي مناطق خشك و نيمه خشك استخاك

به غلظت باالي سـديم ) هاگليكوفيت(پسندها به ويژه شيرين

هاي داخل سـلول را بـر ه پايداري يون، چرا كحساس هستند

زنــد و موجــب عملكــرد ضــعيف ديــواره و تضــعيف هــم مــي

 ).31و  23( شـودميهاي سوخت و ساز درون سلولي واكنش

ورود پسند، سديم با از طرفي ديگر در بسياري از گياهان شور

نظيم تعادل اسمزي بـر اي در تها نقش عمدهبه داخل واكوئل

ــده دارد ــديم را در . عه ــوقتي س ــزايش م ــان، اف ــر گياه اكث

هـاي مزوفيـل آپوپالست از طريق افـزايش مقـدار آب سـلول

تـر ها رقيقكنند، لذا نمكتحمل مي) مثل مقدار آب واكوئل(

شده و ظرفيت خود را براي جذب نمك از محلول آپوپالسـت 

ذايي پر مصـرف و اصـلي پتاسيم عنصر غ ).15(برند باالتر مي

ديگري است كه نقش عمـده آن در گياهـان تنظـيم كننـده 

 و تنظيم اسمزي در پتاسيم نقش علت به .)4( اسمزي است

 در مهـم يك عنصر عنوانبه غالباً سديم با آن رقابتي اثر نيز

 تصـور دليل همين به. شودمي گرفته نظر در شوري شرايط

 كـم بهتر نسـبت عبارتو به سديم اندك غلظت كه شودمي

 بـه مقاومـت با نزديك ايها، رابطهبرگ در پتاسيم به سديم

ترين عنصر غـذايي پرمصـرف نيتروژن مهم ).27دارد ( شوري

هـاي پروتئينـي گونـاگون، باشد كه در ساختمان مولكـولمي

هـا نقـش ها، اسيدهاي نوكلئك و سيتوكرومها، كوآنزيمآنزيم

    ).14دارد (

هاي سازگار هد نوع و مقدار اسموليتميمطالعات نشان 

بسته به نوع گونه، شرايط محيطي و فصول مختلف متغير 

) مكانيسم دفاعي ذرت را در 2016و همكاران ( انساست. 

مورد از نظر شوري، گرما و خشكي محيطي شرايط متفاوت 

العمل (مقدار بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه عكس

حلول) گياه به تنش خشكي بيشتر به هاي مپرولين و قند

العمل شوري شبيه بود تا تنش گرمايي. از طرف ديگر عكس

شوري متفاوت از -گرما و خشكي-گياه تحت دو تنش خشكي

و  يلگتنهايي بود. العمل گياه به هر يك از تنشها بهعكس

تغييرات فصلي بر اثر ) در بررسي 2014همكاران (

پسند نشان داد كه ه شورخصوصيات فيزيولوژيكي چند گون

مقدار يونهاي سديم، پتاسيم، كلريد و اسيد آمينه گليسين 

نتايج كند. بتايين با تغيير فصل در اين گياهان تغيير مي

سه گونه ) در 2014( توسط مصلح آراني و همكاران مشابه

Atriplex lentiformis ،belangerian Halostachys  و

ramosissima Tamarix نشان نتايج اين تحقيق  . بدست آمد

كه بيشترين مقدار پرولين در گونه سنبله نمكي و داد 

باشد. ميهاي محلول در گونه آتريپلكس بيشترين مقدار قند

مقدار پرولين در فصل تابستان  نتايح همچنين نشان داد كه
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داري در هر سه گونه مورد بررسي بيشتر از فصل طور معنيبه

  زمستان بود. 

ندهاي محلول واكنش سريعي نسبت به انباشت ق

ها بي آب و پتانسيل آب برگتغييرات ميزان محتواي نس

است. افزايش در غلطت ساكارز و سطح قندهاي محلول تحت 

در سازگاري و ايجاد تحمل به "شرايط تنش شوري احتماال

شوري نقش دارد و از بين تركيبات آلي مختلف، قندها بيش 

تشكله پتانسيل اسمزي را تشكيل درصد مجموع مواد م 50از 

 محلول هايكربوهيدرات ميزان بررسي نتايج). 10(دهند مي

 Pyrus serotina) آسيايي گالبي ژنوتيپ نه در پرولين و

Rehd) خشكي توسط جوادي و همكاران  تنش تحت

 محلول هايكربوهيدرات مقدار كه دهدمي نشان) 2005(

ر بررسي پاسخ ديابد. مي آب افزايش تنش تأثير تحت

شوري نشان داده شد كه  برخي گياهان بهفيزيولوژيك 

انباشت قند در ژنوتيپ مقاوم بيشتر از ژنوتيپ حساس بود و 

ها افزايش داري در همه ژنوتيپطور معنيمقدار پرولين به

 اثردر بررسي ) 2013( و همكاران 1اليويرا د ).92نشان داد (

 Sorghum گونههاي فيزيولوژيك دو شوري بر ويژگي

bicolor و Sorghum sudanense  نشان دادند كه مقدار قند

درصد افزايش يافته است، 118تا  Sorghum bicolorدر گونه 

ولي در گونه ديگر هيچ افزايشي ديده نشد. در باالترين 

درصد  34تا  S. bicolorغلظت شوري مقدار پرولين در گونه 

درصد نسبت  82ر تا كه در گونه ديگافزايش يافت در حالي

   به شاهد كاهش نشان داد.

ــس ــادي عك ــات زي ــر تحقيق ــان را در براب ــل گياه العم

هاي محيطي مورد بررسي قـرار داده اسـت. اغلـب ايـن تنش

مطالعات در شرايط آزمايشگاهي و تاثير كوتاه مدت تنش بـر 

روي گياهــان را مــورد بررســي قــرار داده اســت. گياهــان در 

هـاي مختلـف تنهـا مرتبـا مـورد تـنشهاي خود نه رويشگاه

محيطــي هســتند، بلكــه ايــن تنشــها در دراز مــدت بــر روي 

رود كه نتايج حاصل در كند. بنابراين انتظار ميگياهان اثر مي

شرايط آزمايشگاه با شرايط رويشگاه متفاوت باشد. از آنجا كه 

كردن شرايط پيچيده محيط در آزمايشـگاه نيـز تقريبـا فراهم

سـت، بنـابراين انجـام ايـن تحقيقـات در شـرايط ممكن اغير

بـا رويشگاه از اهميت زيادي برخوردار اسـت. از طـرف ديگـر 

                                                   
1 - De Oliveira 

وجود دارد  ايرانزايي كه در غالب نقاط توجه به شرايط تنش

اي عناصري مانند پتاسيم براي گياه و همچنين اهميت تغذيه

گذارند، و تأثيري كه قندهاي محلول بر خوشخوراكي گياه مي

هاي محيطي با توليد و تجمع برخـي ررسي رابطه بين تنشب

هاي مانند قندمحلول و پرولين و همچنين برخـي از متابوليت

  داراي اهميت است.  از عناصر

  

  ها:مواد و روش

 شـرايط و  تغييـرات فصـلهمزمـان  اين تحقيـق اثـر

را بـر مقـدار  متفاوت خاكي در منطقـه بـافق در اسـتان يـزد

مـورد در گياه رمس محتواي يوني  و حلولقندهاي م ،پرولين

طـور گيـاه رمـس در منطقـه بـافق بـه دهد. بررسي قرار مي

همزمان در سه رويشگاه و در شرايط خاكي متفـاوت رويـش 

دارد. در اولين رويشگاه پوشش تقريبا خالصي از گيـاه رمـس 

هـاي بر روي زمينهاي سنگفرش شـده (هامـادا) كـه در اليـه

نمكـي وجـود دارد، ديـده -هـاي گچـياليـهزيرين آن سخت

شود. به فاصله حدود هشت كيلـومتر و در شـرايط مشـابه مي

هـاي اقليمي و ارتفاعي رويشگاه ديگري از اين گيـاه بـا گونـه

همراه گز و اشنان وجود دارد كه در آن خـاك شـور و سـفره 

آب زيرزميني باال است.  در رويشگاه سوم گياه رمس همراه با 

اي رويـش هـاي ماسـهسكنبيل بر روي تپهگونه شن دوست ا

كه از نظر فرم رويشـي و  رمس گياه پايه پنج). 1دارد (شكل 

هـاي در زمـيندر سه رويشگاه اين گياه اندازه يكسان بودند، 

پاليا و شني در چهار فصل زمستان، بهـار، تابسـتان و  هامادا،

ه بـرداري اوليـ. نمونهندمورد بررسي قرار گرفت انتحاب و پاييز

هاي بعدي در برداري(بهمن) انجام شد. نمونه 91در زمستان 

انجـام  92بهار (ارديبهشت)، تابستان (شهريور) و پاييز (آبان) 

گـرم از  500حـدود  از هر نمونه گيـاه در هـر رويشـگاه .شد

گيـري پـرولين الزم هاي سبز برداشت شد. براي انـدازهشاحه

-گرم توزين و در لولـه بود بالفاصله بعد از برداشت نمونه نيم

دليـل هاي حـاوي سولفوساليسـيليك اسـيد قـرار گيـرد. بـه

) و 0-20( نمونه خاك از عمـقرويشگاه از هر شباهت خاكي 

هـا بـراي و  نمونهبرداشت  با سه تكرار متري) سانتي40-20(

  تجزيه به آزمايشگاه منتقل شدند.

ه از هاي مختلف با استفاددر ابتدا بافت خاك رويشگاه 

روش هيدرومتري تعيين گرديد. سپس با تهيه گل اشباع 
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خاك و ميزان امالح آن  ECهاي خاك هر رويشگاه، نمونه

ها با استفاده از روش گيري شد. سديم و پتاسيم نمونهاندازه

 فليم فتومتري و كلسيم، منيزيم و كلر به روش تيتراسيون 

 

مس (هامادا، پاليا و شني) در منطقه : سه رويشگاه ر1 شكل

 بافق در استان يزد.

 

 هاي رمس نيـز بـانمونه نيتروژن ميزان گيري شد.اندازه

  .)12( گيري شداندازه كجدال دستگاهاستفاده از 

گـرم انـدام  5/0گيري مقدار پرولين، مقدار براي اندازه 

ـــوايي در  ـــي 10ه ـــول ميل ـــر محل ـــد 3ليت ـــيد  درص اس

ها صاف شدند. آنگاه يده و سپس نمونهسولفوساليسيليك ساي

ليتـر اسـيد اسـتيك ميلي 2هيدرين و ليتر معرف نينميلي 2

  C° ها در بن مـاري بـا دمـايها افزوده و لولهخالص به نمونه

هـا بـه به مدت يك ساعت قرار داده شدند. سپس لولـه 100

مدت نيم ساعت در حمام يخ قرار داده شـدند. آنگـاه بـه هـر 

هـا را خـوب ليتر تولوئن اضافه شد. لولـهميلي 4ش لوله آزماي

تكان داده و در نهايت مقدار جذب اليه رنگي فوقاني (حـاوي 

تولوئن و پرولين) با دسـتگاه اسـپكتروفتومتر در طـول مـوج 

  .)5( گيري شدنانومتر اندازه 520

 70ليتر اتـانول ميلي10براي سنجش قندهاي محلول،  

هـوايي خشـك گيـاه اضـافه و بـه گرم از اندام  5/0درصد به 

مدت يك هفته در يخچال نگهداري شد. پس از يـك هفتـه، 

 1/0محلول در هاون چيني ساييده و از صافي رد شد. سپس 

 1ليتـر از محلـول صـاف شـده برداشـته و بـر روي آن ميلـي

درصد اضافه كرده و خوب هم زده و پـس از  5ليتر فنل ميلي

غليظ اضافه شد. محلول زرد ليتر سولفوريك اسيد ميلي 5آن 

رنگي به دست آمد كه به مرور زمـان تغييـر رنـگ داده و بـه 

دقيقه جذب آن با  30اي روشن تمايل پيدا كرد. پس از قهوه

نانومتر  485استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج 

قرائت شد و با استفاده از منحنـي اسـتاندارد گلـوكز، ميـزان 

خشـك  حسـب ميلـي گـرم بـر گـرم وزن تغييرات قندها بر

  .)18(ارزيابي گرديد 

و  تجزيـه مـورد تجزيه واريـانس از طريق روش هاداده 

روش دانكن  به تيمارها مقايسه ميانگين و گرفتند قرار تحليل

  به دست آمد.  درصد 5 با احتمال

  

  نتايج 

هامـادا و  نتايج آناليز خاك نشان داد كه خاك رويشـگاه

خاك رويشگاه شني داراي بافـت لـومي شـني پاليا بر خالف 

). بيشترين مقـدار شـوري در اليـه سـطحي  1بودند (جدول 

ــه مقــدار  و كمتــرين آن در  ms/cm 160رويشــگاه هامــادا ب

گيـري شـد. بـا ايـن اندازه ms/cm 2رويشگاه شني به مقدار 

مقادير خاك دو رويشگاه هامادا و پاليا جزئ خاكهاي خيلـي 

شـور ويشگاه شني در زمره خاك غيـرسديمي و خاك ر-شور

شوند. مقدار كلر، سـديم، كلسـيم، منيـزيم در بندي ميطبقه

داري بيشـتر از طـور معنـيخاك دو رويشگاه هامادا و پاليا به

خاك شني بود و بيشترين مقدار اين عناصر در اليه سـطحي 

 28و  140، 332، 408ترتيـب بـه مقـدار رويشگاه هامادا بـه

  د. گيري شاندازه

 و اثـرفصـل بـر تمـامي پارامترهـا داد اثـر  نشـان نتايج

نتـايج  .دار بـودمعنـيسـديم و پتاسـيم ميـزان ها بر رويشگاه

همچنين نشان داد كه اثر متقابل فصل * رويشگاه بر تمـامي 

دار بـود (جـدول معنـي گيري شده بجز نيتروژنعوامل اندازه

ترين مقـدار بيشـها نشـان داد كـه نتايج مقايسه ميانگين). 2

گرم بر گرم وزن تر در فصل پاييز و ميلي 5/2اندازه پرولين به

گرم بـر گـرم ميلي 1مقدار در رويشگاه شني و كمترين آن به

وزن تر در فصل زمستان و در رويشگاه هامادا بدست آمـد. در 

داري در مقــدار فصــل زمســتان، پــاييز و بهــار تفــاوت معنــي

  ).2ه نشد (شكل پرولين در بين سه رويشگاه ديد
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  آناليز خاك سه رويشگاه هامادا، پاليا و شني در منطقه بافق، استان يزد. -1جدول 

   

  محتواي يوني، پرولين و قندهاي محلول بر فصل × نتايج تجزيه واريانس اثر رويشگاه، فصل و اثر متقابل رويشگاه  -2جدول 

ns              1معني دار در سطح  **و   %5معني دار در سطح  *معني دار،  اختالفعدم%  

  

    
گياه رمس در سه رويشگاه در فصول  محتواي پرولين -2شكل 

  مختلف

  

  محتواي قندهاي محلول گياه رمس در سه -3شكل 

  رويشگاه در فصول مختلف

  

  Ec  بافت  )cm(عمق   رويشگاه
( ms/cm) 

  (Meq/L) كلر  (Meq/L) پتاسيم  (Meq/L) منيزيم  (Meq/L) كلسيم (Meq/L)سديم 

  408±11 5/3±1/1  280±3/9  140±3/8  332±1/8  160±5  لومي شني 0- 20  هاماداا

  100±1/8  9/3±3/1  115±1/8  84±1/6  52±1/2  56±4/1  لومي شني 20- 40

  پاليا

  

  50±7  7/2±0/1  33±7/4  75±3/4  31±1/1  35±1  لومي شني  0 - 20

  151±1/15  5/0±1/0  57±1/3  74±2/4  117±1/3  84±4  لومي شني  20- 40

  شني

  

  9±1/2  66/0±1/0  7±4/1  6/17±8/1  5/7±1/1  6/2±7/0  شني  0- 20

  9±8/1  36/0±1/0  8±6/1  19±9/1  9/3±1/0  2±1/0  شني  20- 40

  منبع تغييرات
  ميانگين مربعات

  ژننيترو  پتاسيم  سديم  قند  پرولين  درجه آزادي

  11/0ns   13/0ns   237�� 19��  16/0ns  2  رويشگاه

  ��8/1  ��1448  ��1190  ��95/1  ��1/2  3  فصل

   15/0ns  ��2/23  ��182  �6/0  ��39/0 6  فصل× رويشگاه

  8/0  36/1  6/1  21/0  104/0  24  خطا
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محتواي سديم گياه رمس در سه رويشگاه در فصول  -  4 شكل

  مختلف

محتواي پتاسيم گياه رمس در سه رويشگاه در فصول  -5شكل 

  مختلف

  

  
  محتواي نيتروزن گياه رمس در سه رويشگاه در فصول مختلف - 6شكل 

  

حداكثر ميزان ها نشان داد كه نتايج مقايسه ميانگين

گرم بر گرم وزن ميلي 5/2به مقدار تجمع قندهاي محلول 

و  و پاليا رويشگاه شنيدو در فصل تابستان در خشك 

ويشگاه گرم بر گرم ماده خشك در ر 87/0مقدار بهحداقل آن 

در فصول زمستان، بهار و در فصل زمستان مشاهده شد شني 

هاي محلول در سه داري در مقدار قندتابستان تفاوت معني

هاي محلول در گياه رويشگاه ديده نشد. الگوي تغييرات قند

  ). 3باشد (شكل رمس به تغييرات پرولين نزديك مي

 بيشترين ميزان تجمع يون سديم در فصل تابستان در

و واالن بر ليتر اكيميلي 42به مقدار  هامادارويشگاه 

مقدار بهكمترين آن در فصل زمستان در رويشگاه شني 

در هر سه  مشاهده شد.واالن بر ليتر اكيميلي 64/0

فصول رويشگاه ميزان يون سديم در فصل تابستان نسبت به 

داري در تفاوت معني. )4(شكل  روند افزايشي داشت ديگر

هاي مقدار سديم در دو فصل بهار و زمستان در رويشگاه

  مورد مطالعه ديده نشد.

  

  

ميزان پتاسيم در فصل كه  داد نشان نتايج همچنين

داري بيشتر از فصول طور معنيبهرويشگاه  هر سه تابستان در

مقدار ديگر بود. بيشترين مقدار پتاسيم در فصل تابستان به

بر ليتر در دو رويشگاه هامادا و شني و واالن اكيميلي 31

در فصل زمستان در هر سه رويشگاه  6/0مقدار كمترين آن به

داري در مقدار پتاسيم در ). تفاوت معني5بدست آمد (شكل 

هاي مورد مطالعه ديده دو فصل بهار و زمستان در رويشگاه

  نشد.

هر سه ميزان تجمع نيتروژن در فصل تابستان در 

فصل زمستان بود.  داري بيشتر ازطور معنيبهرويشگاه 

درصد در رويشگاه  6/2بيشترين مقدار نيتروژن به مقدار 

درصد در فصل زمستان در  1/1مقدار هامادا و كمترين آن به

داري بين سه رويشگاه رويشگاه هامادا ديده شد. تفاوت معني

در مقدار نيتروژن در دو فصل تابستان و پاييز ديده نشد 

  ). 6 (جدول
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  بحث و نتيجه گيري

در ايــن تحقيــق اثــر شــرايط متفــاوت خــاكي و تغييــر 

ــاخص ــر ش ــل ب ــنشفص ــه ت ــت ب ــم مقاوم ــاي مه ــاي ه ه

تـرين محيطي در گياهـان مـورد بررسـي قـرار گرفـت. مهـم

هــاي مــورد مطالعــه، اخــتالف در تفاوتهــاي خــاكي رويشــگاه

شوري و بعضـي عناصـر معـدني خـاك بـود. ايـن تفـاوت در 

ــر مقــدار پــرولين، قنــدشــگاهخــاك روي هــاي هــا، تــاثيري ب

محلـــول، ســـديم و پتاســـيم در فصـــول زمســـتان و بهـــار 

ــس در دو فصــل  ــاه رم ــه گي ــيم ك ــرض كن ــر ف نداشــت. اگ

ــا  ــاييز ب ــه دو فصــل تابســتان و پ زمســتان و بهــار نســبت ب

ــري مواجــه  ــور و خشــكي كمت ــايي، شــدت ن تنشــهاي گرم

اك ايـن گيـري كـرد كـه شـوري خـتوان نتيجهشود، ميمي

ها بـه تنهـايي قـادر بـه تغييـر در مقـدار ايـن مـواد رويشگاه

نيست. به عبـارت ديگـر افـزايش ايـن مـواد در رمـس فقـط 

شـود. در مقابـل ايـن با افـزايش تـنش شـوري حاصـل نمـي

ــا  ــوال ب ــه معم ــاييز ك ــتان و پ ــل تابس ــتالف در دو فص اخ

كنـد. هـاي محيطـي بيشـتري همـراه اسـت، بـروز مـيتنش

العمـل رمـس بـه شـوري متفـاوت از ر عكـسعبـارت ديگـبه

ــس ــهاي عك ــا تنش ــراه ب ــوري هم ــنش ش ــه ت ــل آن ب العم

باشـد. مشـابه تحقيـق خشكي و گرمايي و ديگـر تنشـها مـي

ــر  ــحاض ــاران ( انس ــاعي ذرت 2016و همك ــم دف ) مكانيس

ــاوت  ــرايط متف ــي را در ش ــا و محيط ــوري، گرم ــر ش از نظ

ــايج نشــان داد كــخشــكي  ــد. نت ــرار دادن ــورد بررســي ق ه م

هـاي محلـول) گيـاه بـه العمـل (مقـدار پـرولين و قنـدعكس

ــنش  ــا ت ــود ت ــبيه ب ــوري ش ــه ش ــتر ب ــكي بيش ــنش خش ت

العمـل گيـاه تحـت دو تـنش گرمايي. از طـرف ديگـر عكـس

العمــل شــوري متفــاوت از عكــس-گرمــا و خشــكي-خشــكي

و همكـاران  يـلگتنهـايي بـود. گياه به هر يـك از تنشـها بـه

ـــز ) 2014( ـــي ني ـــر در بررس ـــر تغاث ـــلي ب ـــرات فص يي

پسـند نشـان داد خصوصيات فيزيولـوژيكي چنـد گونـه شـور

كــه مقــدار يونهــاي ســديم، پتاســيم، كلريــد و اســيد آمينــه 

ــر  ــان تغيي ــن گياه ــر فصــل در اي ــا تغيي ــايين ب گليســين بت

   كند. مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه در تابستان سديم و 

يك عنصر پتاسيم پتاسيم هر دو در گياه افزايش يافتند. 

است كه براي همه انواع گياهان  )ماكرو( فراوان غذايي

ولي ضروري است و نقش مهمي در تنظيم اسمزي دارد. 

 العاده شورپسند هستندسديم حتي براي گياهاني كه فوق

نيست. پاسخ رشدي گياهان به سديم در  فراوانيك عنصر 

باشد. بسياري از هاي مختلف متفاوت ميبين گونه

اند و اين ها پاسخ رشدي مثبتي به سديم نشان دادهشورپسند

آور است. ها مرگدر حالي است كه سديم براي گليكوفيت

دهند كه سديم اضافي در اكثر آزمايشات نشان مي

وسيله ضمن  ها تجمع نموده و بدينواكوئل ها درشورپسند

هاي سيتوپالسمي موجب تنظيم ممانعت از سميت اندامك

) 2004( و همكاران 2وانگ هايبررسي. رددگاسمزي نيز مي

نشان داد كه اين  )Haloxylon ammodendron( در سياه تاغ

هاي را جذب و در بافت )نه پتاسيم(گياه مقدار زيادي سديم 

حيدري شريف . مشابه اين نتايج توسط كندهوايي جمع مي

روي سه گونه سالسوال نشان ) 2006( آباد و ميرزايي ندوشن

دهد كه پتاسيم در پاسخ به مطالعات نشان مي داده شد.

خشكي و سديم تحت تنش شوري در گياهان تجمع پيدا 

مطالعه اثر ) در 2005پوراسماعيلي و همكاران ( .كنندمي

 زني، وزن خشك و تر، محتواي يوني،شوري بر روي جوانه

نتايج  Suaeda fruticosa پرولين، قند محلول و نشاسته

ها نشان دادند كه با افزايش وردند. آندست آه را ب مشابه

هاي اين گياه كاهش يافته و زني بذرشوري درصد جوانه

هاي هوايي گياه هاي سديم و كلر در بافتموجب افزايش يون

 ساير و تحقيق اين نتايج  به توجه با بنابراين .شده است

و  آراني مصلح اصغرگياه رمس (  صورت گرفته روي تحقيقات

 يون است قادر رمس گياه توان گفت،مي )2012ن، اهمكار

 جذب ريشه محيط از باال هايبا غلظت راو پتاسيم  سديم

 در سپس و داده انتقال هاي هواييقسمت به و كرده

اين موضوع  .كند ذخيره تنظيم اسمزي منظور به هاواكوئول

بدين معني است كه گياه رمس با تجمع اين دو عنصر هم در 

  كند.م خشكي مقاومت ميبرابر شوري و ه

كه تجمع نيتروژن در گياه  شددر اين بررسي مشاهده 

رسد كه جذب اين و به نظر ميكمتر تحت تاثير رويشگاه بود 

قرار  شوري خاكتحت تاثير شرايط  رمس عنصر توسط گياه

 تأثير ) با بررسي2011رضوي نسب و همكاران (نگرفته است. 

 يهالنها ژيمرفولو و يشيمياي تركيب بر ليآ دهما و ريشو

 امدـنا وژننيتر انميز ري،شو يشافزا با كه دادند ننشا پسته

 االترينـبدر  كاهش ينا و شتدا كاهشي يندرو يياهو

ه ـب ريشو نسيدر با كهطوريبه دار بود،معني ريشو طحـس

 ك،اـخ موگرـكيل در كلريدسديم مگرميلي 2400 سطح

 كاهش صددر پنج انميز به يياهو امندا وژنت نيترـغلظ

بيشترين ميزان جذب نيتروژن در هر سه  ).25داد ( ننشا

                                                      
2  -Wang 
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بود. مطالعات متعددي نشان داده رويشگاه در فصل تابستان 

كه در طي خشكي در مزرعه مقدار نيتروژن و جذب آن 

ممكن است افزايش يا كاهش يابد يا بدون تغيير بماند. در 

ر گياه رسد افزايش جذب نيتروژن دگياه رمس بنظر مي

 رمس در فصل تابستان با مقاومت به خشكي در ارتباط باشد.

تواند به نياز تجمع نيتروژن در گياه رمس در اين فصل مي

ي و گياه به نيتروژن جهت بيوسنتز پروتئين و رشد رويش

  زايشي گياه نيز مرتبط باشد.

هاي نتايج اين آزمايش نشان داد كه پرولين و قند

پاييز افزايش يافت. اين موضوع  نشان  محلول در تابستان و

هاي محلول جهت تنظيم اسمزي دهد كه پرولين و قندمي

كنند، اما شدت افزايش اين دو ماده در گياه رمس تجمع مي

توان كمتر از شدت افزايش سديم و پتاسيم بود. بنابراين مي

نتيجه گرفت كه سديم و پتاسيم نقش بيشتري در مقابله با 

كند. از طرف ديگر طي در گياه رمس ايفا ميهاي محيتنش

هاي موجود با افزايش هر دو ماده پرولين رمس در برابر تنش

هاي موجود پاسخ داد. بعضي از گياهان فقط با و قند به تنش

مقايسه هند. افزايش يكي از اين دو ماده به تنش پاسخ مي

هاي محلول و محتواي يوني سه گونه مقدار پرولين، قند

Atriplex lentiformis ،belangerian Halostachys  و

ramosissima Tamarix هاي مختلف و شرايط طي زمان

 با افزايشكه گونه سنبله نمكي نشان داد شوري طبيعي 

هاي مقدار قند با افزايشمقدار پرولين و گونه آتريپلكس 

اين نتايج در . )20دهند (به تنش شوري پاسخ ميمحلول 

، 3، 22، 21، 1، 11ن نيز بدست آمده است (مطالعات ديگرا

  ).2 و 26، 19

ــه  ــابراين نتيج ــخ بن ــرين پاس ــه مهمت ــد ك ــري ش گي

فيزيولوژيكي گياه رمس در شرليط محيطـي افـزايش جـذب 

هـا جهـت تنظـيم سديم و پتاسيم  و ذخيره آنهـا در واكوئـل

گيري شد كـه پتانسيل اسمزي در گياه است. همچنين نتيجه

زيكي گياه رمس به زمان رويش، نوع تـنش هاي فيزيولوپاسخ

  العمل متقابل آنها با هم بستگي دارد. و عكس
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