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  چکیده

صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی به  ،ايبر تجمع عناصر در اندام چند ژنوتیپ سورگوم علوفه آبیکم به منظور مطالعه تاثیر تنش
، 85( تنش سطحهاي آزمایشی شامل رتیما. اجرا گردید 1392در سال  اردبیلی ي تحقیقاتی دانشگاه محققکامال تصادفی در گلخانه

و عناصر پتاسیم، کلسیم، سدیم و فسفر در  )KFS17و  KFS2 ،KFS6( هاي سورگومو ژنوتیپ )درصد ظرفیت زراعی25و  45، 65
درصد بر میزان پتاسیم، سدیم و 1آبی درسطح نتایج تحقیقات نشان داد اثرات اصلی کم .گیري شداز تنش اندازه روز بعد 40و  10

درصد بر میزان سدیم و  5درصد بر میزان پتاسیم و در سطح  1روز بعد از تنش و اثرات اصلی ژنوتیپ در سطح  40و  10کلسیم در 
بی موجب کاهش آکم. روز بعد تنش تاثیر گذار بود40میزان پتاسیم در در ژنوتیپ تنها بر آبیبرهم کنش کم. دار شدکلسیم معنی

روز بعد تنش بیشترین پتاسیم، ژنوتیپ  10در  KFS6 هادر بین ژنوتیپ. پتاسیم، فسفر و کلسیم و سبب افزایش مقدار سدیم شد
KFS2  روز بعد تنش را به خود اختصاص داد 40و  10 بیشترین سدیم و کلسیم در وروز بعد تنش  40در بیشترین پتاسیم .  

  
  هاي سورگومتنش، پتاسیم، کلسیم ، ژنوتیپ: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 هوایی و آب شرایط به باالیی تولید پتانسیل و محیطی، نامساعد شرایط به فوق العاده مقاومت دلیل به (Sorghum bicolor) سورگوم
 جهان سراسر در زراعی محصوالت تولید در زنده غیر هايتنش ترین مهم از یکی آبیکم ).12( دارد خوبی سازگاري خشک و گرم

 قرار خشکی تأثیر تحت غذایی عناصر جذب .)10( آید می شمار به خشک نیمه و خشک مناطق و توسعه حال در کشورهاي بخصوص
 غذایی عناصر کمبود). 6( شودمی اختالل دچار ییغذا عناصر جذب نتیجه در و کاهش ايتوده جریان تنش طی در کهطوريبه گیرد می
 باال علت به تنش طی در). 1( دگردمی گیاه عملکرد کاهش نتیجه در و غذایی عناصر تجمع و جذب روند در اختالل موجب گیاه، در

. شودمی ستهکا زیادي حد تا غذایی عناصر جذب از خاك، اسمزي پتانسیل افزایش و ریشه محیط در محلول امالح غلظت رفتن
 واکوئل به یا و خروج در سعی گیاه آن، سمیت از جلوگیري براي و یابدمی افزایش سدیم میزان تنش، هنگام در که داد نشان تحقیقات
 ).4( باشد داشته ايروزنه هدایت افزایش در مهمی نقش تواندمی تنش طی در پتاسیم غلظت افزایش همچنین. نمایدمی آن فرستادن
   .هاي سورگوم بودهدف از این مطالعه تاثیر تنش بر میزان جذب عناصر غذایی برخی ژنوتیپ موارد ه اینبا توجه ب

  
  هامواد و روش

ي تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی درسال این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در گلخانه
، KFS2هاي درصد ظرفیت زراعی و ژنوتیپ25و  45، 65، 85آبی در سطوح شی شامل تنش کمتیمارهاي آزمای. اجرا گردید 1392

KFS6  وKFS17 ژنوتیپ بذور .گیري شدروز بعد از اعمال تنش اندازه 40و  10پتاسیم، سدیم، فسفر و کلسیم در  میزان عناصر. بود
 . گردید تهیه کرج بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات مؤسسه از ايعلوفه سورگوم هاي
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  .نتایج تجزیه خاك مورد استفاده در آزمایش -1جدول 

  pH  *شوري
  کربن

  (%)آلی
  بافت خاك  خاك دهندهذرات تشکیلدرصد     میزان عناصر قابل جذب

    شن  سیلت  رس    پتاسیم  فسفر  نیتروژن
  لوم  84  14  2    170  5/8  06/0  62/0  88/7 625/0

  ).درصد(، سایر صفات )ppm(ن واحد، عناصر بدو pH، )دسی زیمنس بر متر(شوري *
 

ها با استفاده تجزیه و تحلیل داده. گیري شداندازه )9(و میزان فسفر به روش جونز ) 5(میزان سدیم ، پتاسیم و کلسیم به روش بورگان
 .درصد محاسبه شد 5در سطح  LSDها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین داده SASاز 
  

  نتایج و بحث
 ،)= 5α(% گذاشت تأثیر) تنش از پس روز40( دوم مرحله در سورگوم مختلف هايژنوتیپ در پتاسیم مقدار برآبی تایج نشان داد کمن

دوم  و اول مرحله در پتاسیم مقدار بیشترین. گرفت قراردرصد  1در سطح  ژنوتیپ و آبیکم ساده اثرات تأثیر تحت اول مرحله در اما
 و 56/20 ترتیببه( آن مقدار کمترین و) شاهد( تنش بدون شرایط از) گرم بر گرممیلی 69/82 و 11/33 بترتیبه( نمونه برداري

 KFS17 ژنوتیپ دربعد تنش  روز 10در  پتاسیم مقدار بیشترین .آمد بدست ايمزرعه ظرفیت% 25 تنش در) گرم بر گرممیلی 07/41
 اول مرحله به نسبت اگرچه پتاسیم مقداردر نمونه برداري دوم  ولی ردید،گ مشاهدهKFS2  ژنوتیپ در آن مقدار کمترین و KFS6 و

 علتبه خشکی تنش بروز طی در. بود هاژنوتیپ سایر از بیشتر KFS2 ژنوتیپ در زراعی ظرفیت% 25 تنش در اما داد، نشان افزایش
 شودمی کاسته زیادي حد تا غذایی عنصر جذب از خاك، اسمزي پتانسیل افزایش نتیجه در و ریشه محیط در امالح غلظت رفتن باال

 هابرگ اسمزي پتانسیل در درصد 50 تا تواندمی عنصر این. دارد اهمیت اسمزي کننده تنظیم عنوانبه گیاهان در عمدتا پتاسیم). 7(
 هاقند مانند دیگر مواد توسط حدي تا اسمزي کننده تنظیم عنوانبه آن نقش یابد، کاهش هابرگ در پتاسیم چنانچه. باشد داشته نقش

 گندم و یونجه ، لوبیا برروي دیگر پژوهش ها هايگزارش با پتاسیم یون مورد در پژوهش این نتایج). 13( شودمی ایفا شبدر گیاه در
  . )3و 2( دارد مطابقت نیز دوروم

  
  .یآبنتایج تجزیه واریانس عناصرغذایی ژنوتیپ هاي سورگوم تحت تاثیر تنش کم -2جدول 

  مربعات میانگین

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  کلسیم  فسفر  سدیم  پتاسیم
س از روز پ 10

  تنش
پس  روز 40

  از تنش
پس  روز 10

  از تنش
پس  روز 40

  از تنش
پس  روز 10

  از تنش
پس از  روز 40

  تنش
پس  روز 10

  از تنش
پس  روز 40

  از تنش
  060/43**  526/12**  1316/33**  8217/0*  8939/3**  058/19**  3/1360**  27/265**  3  آبیکم

  ns095/0  ns7051/0  *218/1  *989/6  6102/0*  264/5**  85/200**  6353/42**  2  ژنوتیپ
751/1  6  ژنوتیپ×آبیکم ns *010/21  ns577/0  ns0747/0  ns3635/0  ns5468/0  ns0269/0  ns430/0  

  360/1  341/0  008/1  261/0  116/0  786/0  525/7  167/5  24  خطا
  04/14  14/13  54/14  52/17  41/15  15/15  342/4  5945/1/8  -  (%)یرات ضریب تغی
Ns ،** ،*  درصد 5و  1به ترتیب غیره معنی دار ، معنی دار در سطح.  
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. روز بعد تنش 40در ) ج(آبی در ژنوتیپ کنش کمروز و برهم 10سورگوم در ) ب( هايو ژنوتیپ) الف( آبیتغییرات پتاسیم طی کم -1شکل   

 
-در مرحله اول و دوم نمونه). 2جدول (دار بود برداري بر مقدار سدیم برگ، معنیآبی و ژنوتیپ، در هر دو مرحله نمونهاثرساده کم

و ) ظرفیت زراعی% 25(در شرایط تنش شدید ) گرم بر گرم وزن خشکمیلی 49/4و  15/2ترتیب به(برداري بیشترین مقدار سدیم 
 .بود) ظرفیت زراعی% 85( مطلوبمربوط به شرایط آبیاري ) گرم بر گرم وزن خشکمیلی 07/1و  65/0ترتیب به(کمترین مقدار آن 

افزایش دما و تعرق باعث افزایش انتقال احتماال  ).2شکل(بیشترین مقدار جذب سدیم را داشت  KFS2در هر دو مرحله ژنوتیپ 
رقابت آن با عناصر ضروري دیگر نظیر ، از اثرات زیانبار افزایش سدیم .هاي هوایی و کاهش جذب پتاسیم شده استسدیم به قسمت

دند که یون برخی پژوهشگران معتق. گرددهاي تبادل یونی میافزایش سدیم باعث انسداد کانال ).8( پتاسیم، کلسیم و منیزیم است
که افزایش کلسیم و پتاسیم با کاهش انسداد طوريها بسیار مهم است، بهکلسیم و پتاسیم نیز در افزایش تبادالت یونی در کانال

یابد و براي گزارش دادند که در هنگام تنش، میزان سدیم افزایش می) 4(بوهنرت و همکاران،  ).11(مجاري انتقال هماهنگی دارد 
   .کندمیت آن، گیاه سعی در خروج و یا به واکوئل فرستادن آن میجلوگیري از س

 
.اي بر میزان سدیمسورگوم علوفه) ب(هايو ژنوتیپ) الف(آبی تاثیر تنش کم -2شکل   

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان فسفر در هر دو . مفسفر همانند پتاسیم شاهد افزایش میزان فسفر با افزایش رطوبت هستی
 دار بین تیمارها نشدنمونه برداري، موجب تفاوت معنیدر مرحله اول و دوم آبی قرار گرفت، اما ژنوتیپ مرحله تحت تأثیر تنش کم

% 85در ) گرم بر گرم وزن خشکمیلی 17/6و  24/2ترتیب به(برداري بیشترین مقدار در مرحله اول و دوم نمونه). 2جدول (
بود ) FC=%25(به تنش شدید مربوط) گرم بر گرم وزن خشکمیلی 74/1و  59/1ترتیب به(ظرفیت زراعی و کمترین مقدار آن 

 به است، بیشتر غذایی عناصر سایر به نسبت سطح ریشه به خاك از فسفر انتشار سرعت کاهش خشکی، تنش در شرایط ).3شکل(
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  . گیردمی قرار گیاه ریشه دسترس در کمتر و چسبیده رس ذرات فسفات به نیو کهعلت این

 
روز بعد تنش 40و  10تاثیر تنش کم آبی بر میزان فسفر سورگوم علوفه اي در  -3شکل   

میزان کلسیم برگ در مرحله اول و کمترین . )α%=1، 2جدول (تأثیر متفاوتی داشت در هر دو مرحله بر مقدار کلسیم برگ  آبیکم
 65/5( مربوط به شرایط تنش شدید و بیشترین میزان آن ) گرم بر گرم وزن خشکمیلی 52/5و  94/2ترتیب به(برداري دوم نمونه

ها نیز در هر دو بین ژنوتیپ). 4شکل (در شرایط بدون تنش یا تنش خفیف حاصل شد  )گرم بر گرم وزن خشکمیلی 75/10و 
و کمترین  KSF17و  KFS2بیشترین میزان کلسیم در ژنوتیپ ). α=%5(دار وجود داشت ه از نظر میزان کلسیم اختالف معنیمرحل

اي در فرآیند تقسیم سلولی داشته و باعث حفظ پایداري غشاء کلسیم نقش عمده). 4شکل (مشاهده گردید  KFS6آن در ژنوتیپ 
گردد، در نتیجه از خارج شدن مواد درون تراوایی غشاء میی و حفظ خاصیت نیمهتجمع کلسیم منجر به یکپارچگ. شودسلول می

  . کندسلول جلوگیري می

 
.روز بعد تنش 40و  10بر میزان کلسیم در  )ب( هاي سورگومو ژنوتیپ )الف( آبیتاثیر تنش کم -4شکل   

  
 

  گیرينتیجه
 .ش و میزان سدیم افزایش نشان دادم، فسفر و کلسیم کاهیشد که در طی تنش میزان جذب عناصر پتاس همشاهد ،باتوجه به نتایج

باالترین  KFS2هاي به کار رفته در بین ژنوتیپ. تاثیرات تنش شدید تر شد ،با افزایش مدت زمان بعد تنش گردیدهمچنین مشاهده 
 .ن مقدار را به خود اختصاص دادتریپایین KFS6و  مقدار عناصر
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