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  چکیده
  

بر ) دسی زیمنس بر متر 20و   15، 10، 5، 7/1( در این آزمایش اثر سطوح مختلف شوري آب آبیاري 
آزمایش به صورت این . بررسی گردید) نوتریفید و باستان( اي عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه

 -1390طی سال زراعی تکرارسه در  عاملهاي کامل تصادفی با دو  در قالب  طرح پایه بلوك فاکتوریل
بیشترین مقدار . نتایج نشان داد که با افزایش شوري عملکرد ماده خشک، کاهش یافت. شدانجام  1389

و کمترین مقدار مربوط به ) گرم بر بوته 2/83(ماده خشک کل مربوط به تیمار شاهد در ارزن نوتریفید 
کیفیت علوفه و مواد معدنی . بود) گرم بر بوته 5/23( دسی زیمنس بر متر در ارزن باستان 20شوري 

با افزایش تنش شوري . موجود در اندام هاي هوایی دو رقم مورد مطالعه تحت تأثیر تنش شوري قرار گرفتند
درصد فیبر خام و ولی درصد پروتئین، محتواي پتاسیم، کلسیم و منیزیم اندام هاي هوایی کاهش یافتند  

دسی زیمنس بر متر عملکرد ماده خشک ارزن نوتریفید و  20در تیمار . نشان دادند محتواي سدیم افزایش
دسی زیمنس بر متر، ارزن  10در شوري . نسبت به شاهد کاهش نشان داد% 57و % 44باستان به ترتیب 

بنابراین در این . نسبت به تیمار شاهد کاهش عملکرد داشتند% 34و % 24نوتریفید و باستان به ترتیب 
دسی زیمنس بر متر و ارزن باستان تا  5قیق مشخص گردید که آستانه تحمل به شوري ارزن نوتریفید تا تح
 .می باشد) تیمار شاهد(دسی زیمنس بر متر  7/1

  
  .درصد پروتئین، ماده خشک، محتواي سدیم :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
گیاهان علوفه اي در تعلیف دام و در نتیجه تأمین 

ابل قنیاز انسان از نظر فراورده هاي دامی از اهمیت غیر 
متأسفانه در ایران به تولید و . انکاري برخوردار هستند

مدیریت گیاهان علوفه اي، در مقایسه با سایر گیاهان زراعی 
 در نتیجه از یک طرف عدم توجه الزم. کمتر توجه می شود

به افزایش کمی و کیفی علوفه، موجب کمبود گوشت و مواد 
لبنی و کاهش کیفیت آنها و از سوي دیگر بر اثر فشار دام بر 
جنگل ها و مراتع طبیعی به نابودي بخش عظیمی از پوشش 

بنابراین، توجه به زراعت گیاهان . گیاهی منجر شده است
علوفه اي با روش علمی در کشور که با رشد بی رویه 
جمعیت و کمبود مراتع غنی مواجه است، اهمیت خاصی می 

   ).1372مدیر شانه چی، (یابد 
وارد ایران  1369در سال ارزن علوفه اي نوتریفید 

شد و بررسی هاي مقدماتی آن در نقاط مختلف کشور آغاز 
از مزایاي ارزن علوفه اي نوتریفید، خوشخوراکی زیاد، . شد

مطلوب علوفه به دلیل  نسبت باالي برگ به ساقه، کیفیت
 20تا  16(قابلیت هضم مناسب، درصد باالي پروتئین 

و عدم برخورداري از ترکیبات سمی از جمله اسید ) درصد
پروسیک و در نتیجه امکان چراي مستقیم دام و استفاده از 

شوري  )1990استوارت، (علوفه سبز تازه را می توان نام برد 
جاد مشکل می کند که ای براي محصول زراعی خاك هنگامی

غلظت نمک هاي محلول خاك در ناحیه ریشه تا حدي باال 
کافی و همکاران، ( باشد که مانع از رشد بهینه گیاه شود

1388.(   
کاهش بیوماس تولیدي، کم شدن کارایی فتوسنتز 
و تغییر در میزان تورگر برگ از اثرات اولیه شوري در 

شوري بر رشد  تاثیرات مضر). 2002مانز، (گیاهان است 
هاي گیاهان ممکن است نتیجه اختالل در فراهمی آسمیالت

و یا ممانعت از گسترش سلولی ) 2004اشرف، (فتوسنتزي 
باشد که هر کدام از ) 2009چاوز و همکاران، (ها در برگ

بر . این عوامل منجر به کاهش ماده خشک در گیاه می شود

از ارزن مرواریدي  Japواریته ) 2006(اساس گزارش ایوانز 
دسی  ششبدون کاهش عملکرد، شوري خاك در حد 

دسی زیمنس  نهکند و در شوري زیمنس بر متر را تحمل می
-درصد کاهش می 25بر متر تولید ماده خشک آن فقط 

پتاسیم به عنوان یک عنصر پر مصرف در گیاهان عالی .یابد
کی در هموستازي آنزیم ها، تنظیم آماس سلولی، بار الکتری

سلول، حرکات برگ و ساخته شدن پروتئین نقش دارد 
  ). 2002شیرو و همکاران، (

کاهش مقدار پتاسیم با افزایش تنش شوري و 
محتوي بافت  Na/Kسمیت یونی سدیم با اختالل در نسبت 

فالورز و (می تواند یکی از دالیل کاهش رشد باشد 
 همچنین مطالعات نشان داده که شوري).  1977همکاران، 

شانون، (را در برگ هاي جو کاهش می دهد  K/Naنسبت 
با مطالعه بر روي ذرت ) 1995( رچا و همکارانایگا). 1993

و تأثیر تنش شوري بر جذب عناصر در آن به این نتیجه 
رسیدند که افزایش سدیم در این گیاه در تیمار شوري در 

کاهش . مقایسه با تیمار شاهد بسیار معنی دار بوده است
پروتئین در شرایط تنش خشکی می تواند به دلیل  درصد

تجزیه پروتئین ها در شرایط تنش و عدم سنتز مجدد آنها در 
  ). 1983کرامر، (این شرایط باشد 

محدودیت خاك و منابع آب شیرین باعث شده 
است که بسیاري از پژوهش ها به سمت بررسی امکان 

و از  سوق داده شوداستفاده از خاك ها و آب هاي شور 
آنجایی که اثرات تنش شوري در گیاهان مختلف متفاوت 

و بر حسب نوع گیاه فرق می کند است و علت کاهش رشد 
 از طرف دیگر با توجه به بررسی سوابق پژوهشی در استان،

مشابهی مبنی بر استفاده از علوفه با کیفیت ارزن  تحقیق
 ناري با آب هاي داراي کیفیت پاییعلوفه اي در شرایط آبی

گزارش نشده بود لذا با توجه به اهمیت این گیاه علوفه اي 
از لحاظ چهار کربنه بودن و پتانسیل باالي تولید علوفه در 

بررسی عملکرد کمی و کیفی ، شرایط اقلیمی استان خوزستان
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بررسی این آزمایش با هدف آن ضروري به نظر رسید لذا 
کیفیت سطوح مختلف شوري آب آبیاري بر عملکرد و تأثیر 

   .علوفه دو رقم ارزن انجام شد
  

  مواد و روش ها
گلدانی در خارج از محیط  این آزمایش به صورت

سطوح مختلف شوري آب ثیر أتبه منظور بررسی گلخانه 
ارزن علوفه اي کیفیت علوفه دو رقم آبیاري بر عملکرد و 

رمزرعه د 1389 -1390سال زراعی  طی )نوتریفید و باستان(
 عت واصالح نباتات دانشگاهاگروه زر دوتحقیقاتی شماره 

چمران واقع در جنوب غربی شهرستان اهواز، در شهید 
 48: کارون، با موقعیت جغرافیایی خانهحاشیه غربی رود

 20درجه و  31و ) طول جغرافیایی(دقیقه شرقی  41درجه و 
متر از سطح  20با ارتفاع ) عرض جغرافیایی(دقیقه شمالی 

  . اجرا شددریا 
طرح پایه  در قالب فاکتوریلآزمایش به صورت 

تکرار انجام سه و  عاملهاي کامل تصادفی با دو  بلوك
ارزن علوفه اي شامل  ارزن علوفه ايرقم دو  اول عامل.شد

پنج دوم،  و عامل (a2)ارزن علوفه اي باستانو )a1( نوتریفید
 با( آب تصفیه شده شهري سطح شوري آب آبیاري شامل

 شاهد به عنوان )زیمنس بر متردسی 7/1هدایت الکتریکی 
)b1( 5 هدایت الکتریکی؛ )b2( 10؛ )b3(15 ؛ )b4( 20؛ و 
)b5(  10در این آزمایش تعداد  .بوددسی زیمنس بر متر 

و سه تکرار در نظر گرفته  گلدان پنجتیمار و براي هر تیمار 
گلدان مورد بررسی قرار  150و در مجموع تعداد  شد

سانتی متر  5/41و ارتفاع آن  33قطر دهانه هر گلدان .گرفت
پر براي . بود )سانتیمتر مربع 8/854مساحت هر گلدان (

ماسه نرم و  ،آبشویی شده ها از خاك مزرعه گلدان کردن
ایجاد براي  .کود حیوانی به نسبت مساوي استفاده شد

سوراخ هاي ریزي تعبیه پایین گلدان ها  زهکشی مناسب در
گذاشته شد تا در پایین آنها شتی و شن هاي نسبتاً در گردید

ا توجه به آزمون خاك جدول ب .تهویه به خوبی صورت گیرد
براي تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه کود اوره به میزان ) 1(

کیلوگرم در هکتار، پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم  به 150
کیلوگرم در هکتار و فسفر از منبع فسفات آمونیوم 150میزان 

کیلوگرم در هکتار، که پس از محاسبه و تبدیل  250به میزان 
 5/1ه هر گلدان به سطح هر گلدان، مقادیر الزم توزین و ب

گرم فسفات  دوگرم سولفات پتاسیم و  5/1گرم اوره، 
بذر در هر گلدان کشت  10آمونیوم اضافه شد و سپس تعداد 

و در مرحله چهار برگی  )27/12/1389در تاریخ (گردید 
بوته در هر  دوها به عمل تنک انجام شد و تعداد گیاهچه

دسی  20تا 5تیمارهاي شوري از  .گلدان کاهش یافت
در هر آبیاري به صورت پلکانی به کار برده  زیمنس بر متر

   .شد
روش پلکانی به این صورت بود که با شروع 

به  ابتدا تمام تیمارها) برگی 5-4حله مر(اعمال تیمار شوري 
 در آبیاري شدند زیمنس بر متردسی پنججز شاهد با شوري 

 پنجبا همان شوري  زیمنس بر متردسی پنجتیمار دوم آبیاري 
دسی زیمنس بر متر آبیاري  10ها با شوري و بقیه تیمار

با  دسی زیمنس بر متر 10و  5تیمار  آبیاري سومشدند در 
و  15هاي و تیمار دسی زیمنس بر متر 10و  5شوري  همان

 دسی زیمنس بر متر 15با شوري  زیمنس بر متردسی 20
دسی زیمنس بر  20 تیمار آبیاري چهارم درآبیاري شدند 

   .بیاري شدآ 20با شوري  متر
بعد از شروع اعمال بار آبیاري  چهارپس از 

روش پلکانی ) روز بعد از شروع اعمال تیمار ها 12(تیمارها 
هدف از روش پلکانی این بود  .تیمار ها ثابت شدندتمام و 

زي ناگهانی بر گیاه جلوگیري تا از شوك و تنش اسم
 خالص NaClبراي اعمال تیمار شوري از منبع نمک .شود

زمان اعمال تیمار . شرکت کیان کاوه آزما استفاده شد ساخت
برگی شدن  4-5بر اساس مرحله فنولوژیکی رشد پس از 

آبیاري هر و . صورت گرفت) روز پس از کاشت 45(گیاه 
ها ده روز بعد نمونه برداري روز یک بار صورت گرفت سه
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ل تیمار آغاز و هر دو هفته یکبار انجام شد و از شروع اعما
 45گیري هر صفت دو نمونه در نظر گرفته شد و براي اندازه

) 25/3/1390(روز بعد از شروع اعمال تیمارها، برداشت 
نوبت و  15در کل آبیاري با آب شیرین .صورت گرفت

صفات مورد اندازه گیري . نوبت بود 15آبیاري تیمار ها هم 
، درصد پروتئین، ماده خشک ایش شامل عملکرددر این آزم

درصد فیبر، درصد خاکستر، میزان سدیم، پتاسیم، نسبت 
میزان اندازه گیري . پتاسیم به سدیم، کلسیم و منیزیم بود

 روش هامادا و الناي ا استفاده ازب اندام هواییسدیم و پتاسیم 
با استفاده از  گیري کلسیم و منیزیم اندام هواییو اندازه

جهت تجزیه و تحلیل داده . صورت گرفت روش تیتراسیون
تجزیه ( MSTATCهاي این آزمایش از نرم افزارهاي 

هاي میله اي ، براي رسم نمودارها و ترسیم نشانگر)واریانس
و  EXCELخطاي استاندارد میانگین سه تکرار از نرم افزار 

اده از نرم همچنین محاسبه ضرایب همبستگی صفات با استف
 .انجام شد SPSSافزار 

 
  هر تیمار در پایان کارعصاره اشباع هدایت الکتریکی تجمعی  -2جدول

  )دسی زیمنس بر متر(کار هدایت الکتریکی تجمعی هر تیمار پس از پایان   هدایت الکتریکی تیمار هاي اعمال شده بر اساس دسی زیمنس بر متر
7/1  5/2  

5  3/7  
10  1/13  
15  7/20  
20  9/26  

  نتایج 
نتایج صفات مختلف گیاه نشان تجزیه واریانس 

بر صفات سطوح مختلف شوري و  می دهد که تأثیر ارقام
 سدیم، پتاسیم، خاکستر،پروتئین،  عملکرد ماده خشک،

اختالف معنی دار منیزیم  و نسبت پتاسیم به سدیم، کلسیم
همچنین واکنش متفاوت ارقام در سطوح  وجود داشت

متفاوت شوري موجب شد که اثر متقابل رقم و سطوح 
، خاکستر، سدیم و مختلف شوري براي عملکرد ماده خشک

مقایسه ). 3(جدول معنی دار گردد  نسبت پتاسیم به سدیم
بیشترین مقدار ماده خشک کل می دهد که  نشان ها میانگین

) گرم بر بوته 2/83(مربوط به تیمار شاهد در ارزن نوتریفید 
در  دسی زیمنس بر متر 20و کمترین مقدار مربوط به شوري 

ا افزایش سطوح ب .بود) گرم بر بوته 5/23(ارزن باستان 
ئین نسبت به شاهد کاهش پیدا شوري درصد پروت

بیشترین درصد پروتئین در تیمار شاهد ارزن نوتریفید .کرد

زیمنس بر دسی 20در شوري  آنو کمترین ) درصد 5/22(
تنش ). 2(مشاهده گردید شکل ) درصد 5/7(رقم باستان  متر

شوري درصد فیبر خام را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 
و % 27در تیمار شاهد، ارزن باستان و نوتریفید به ترتیب  .داد
). 3(بیشترین و کمترین درصد فیبر را نشان دادند شکل % 25

در ارزن نوتریفید با افزایش سطوح شوري درصد خاکستر 
دسی  10کاهش یافت ولی در ارزن باستان تا سطح شوري 

تر افزایش و بعد از آن کاهش درصد خاکس زیمنس بر متر
با افزایش تنش شوري میزان سدیم افزایش ). 4(شکل  یافت

دسی زیمنس بر  20افت، بیشترین میزان سدیم در شوري ی
و کمترین میزان ) میلی گرم بر گرم 6/36(رقم باستان  متر

) میلی گرم بر گرم 7/1(سدیم در تیمار شاهد رقم نوتریفید 
میزان پتاسیم در دو رقم مورد مطالعه با ). 5(بود شکل 

افزایش سطوح شوري نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان 

  نتایج آزمون خاك هر گلدان -  1جدول
  بافت

- 
 هدایت الکتریکی

 )زیمنس بر متردسی(
  اسیدیته

- 
  نیتروژن

 )گرم بر کیلوگرممیلی(
  فسفر

 )کیلوگرم گرم برمیلی(
  پتاسیم

 )گرم بر کیلوگرممیلی(
  مواد آلی

 )درصد(
 4/1 231 45 08/0 7/8 5/1 لوم شنی 
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بیشترین میزان پتاسیم را رقم نوتریفید در تیمار شاهد به  .داد
میلی گرم بر گرم و کمترین میزان پتاسیم را رقم  56میزان 

دسی  20 شوريمیلی گرم بر گرم در  7/32باستان به میزان 
  ). 6(دارا بود شکل  زیمنس بر متر

با افزایش سطوح شوري نسبت پتاسیم به سدیم 
در شرایط کاربرد کلرید سدیم میزان کلسیم  .کاهش یافت

در تیمار شاهد . نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد
 26/0(بیشترین میزان کلسیم اندام هوایی را رقم نوتریفید 

) درصد 23/0(و کمترین میزان کلسیم را رقم باستان ) درصد
افزیش سطوح شوري میزان منیزیم با ). 8(دارا بود شکل 

در تیمار شاهد . ار شاهد کاهش نشان دادت به تیمنسب
) درصد 22/0(بیشترین میزان منیزیم مربوط به رقم نوتریفید 

بود شکل  )درصد 17/0(و کمترین آن مربوط به رقم باستان 
)9.(  

  
  
  

 

 
  
  

  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم برمیزان  - 2شکل   متقابل سطوح مختلف شوري و رقماثرات  - 1شکل 
    پروتئین دو رقم ارزن علوفه ايبرعملکرد ماده خشک دو رقم ارزن علو فه اي                                                                  

    
  سطوح مختلف شوري و رقم براثرات متقابل  - 3شکل 

  درصد فیبر دو رقم ارزن علوفه اي 
  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم  - 4شکل 

  بر درصد خاکستر خام دو رقم ارزن علوفه اي
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  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم بر - 9شکل 

  درصد منیزیم دو رقم ارزن علوفه اي 
 

  

  
  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم  - 5شکل 

  بر میزان سدیم دو رقم ارزن علوفه اي
  

  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و  - 6شکل 
  رقم بر میزان پتاسیم خام دو رقم ارزن علوفه اي

    
  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم  - 7شکل 

  بر نسبت پتاسیم به سدیم دو رقم ارزن علوفه اي
  اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و رقم  - 8شکل 

  ايبر درصد کلسیم دو رقم ارزن علوفه 
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  درصد پروتئین، درصد فیبر، درصد خاکستر، سدیم، پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم، کلسیم و منیزیم تجزیه واریانس صفات عملکرد ماده خشک، -3جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

*ns 1و % 5به ترتیب فاقد اختالف معنی دار ، اختالف معنی دار در سطح احتمال : **و% 

      میانگین مربعات   
 منابع تغییرات درجه آزادي  عملکرد ماده خشک پروتئین فیبر خاکستر سدیم پتاسیم نسبت پتاسیم به سدیم کلسیم منیزیم

0 ns 0 ns 14/0  ns 4/34  ns 4/8  ns 5/2  ns 0 ns 24/1  ns 
 
2/12  ns 2 بلوك 

01/0  ** 02/0  ** 9/139  ** 2/26  ns 8/1170  ** 9/462  ** 006/0  ns 6/290  ** 
 
8/6035  رقم 1 ** 

008/0  ** 015/0  ** 4/421  ** 5/340  ** 9/719  ** 6/26  ** 05/0 ** 04/52  ** 
 
3/1232  سطوح شوري 4 ** 

0 ns 001/0  ns 22 ** 9/26  ns 83 ** 1/134  ** 0ns 9/2  ns 
 
5/117  سطوح شوري*رقم 4 ** 

0 0 7/2  6/16  3/7  05/5  002/0  3/1  
 
4/18  خطا 18 

01/9%  4/8%  9/22%  02/9%  9/15%  9/10%  5/11%  3/8%  
 
5/8%  ضریب تغییرات  
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  بحث
از جمله دالیل اصلی آسیب نمک در گیاهان، عدم 
تعادل کاتیون ها و آنیون هاي ضروري و تغییر ظرفیت 
نگهداري آب و سمیت حاصل از غلظت زیاد یون هاي نمک 

در اثر انتقال یون هاي سمی به در این تحقیق احتماالً . است
و نتقال مواد غذایی الزم دچار کاهش اندام هاي هوایی گیاه، ا

در نتیجه تولید  ومحدود  این ژنوتیپ هاو رشد  شدهاختالل 
پیدا ماده خشک دچار اختالل و عملکرد محصول کاهش 

مانز و جامز نتایج به دست آمده با یافته هاي . کرده است
-دسی پنجارزن نوتریفید در شوري . مطابقت دارد) 2003(

درصد کاهش  چهارنسبت به تیمار شاهد فقط  زیمنس بر متر
دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار  10شوري  عملکرد و در

درصد کاهش عملکرد داشته است ولی عملکرد  24شاهد 
بر متر نسبت به  زیمنسدسی پنجارزن باستان در شوري 

  . درصد کاهش پیدا کرد 31تیمار شاهد 
از  Japواریته ) 2006(بر اساس گزارش ایوانز 

ارزن مرواریدي بدون کاهش عملکرد، شوري خاك در حد 
نه کند و در شوري زیمنس بر متر را تحمل میشش دسی

درصد  25زیمنس بر متر تولید ماده خشک آن فقط دسی
کمترین مقدار ) رقم متحمل( رقم نوتریفید . یابدکاهش می

سدیم را در اندام هوایی دارا بود و نسبت پتاسیم به سدیم 
در نتیجه . بود) رقم حساس(رقم بیشتر از رقم باستان  این

احتماالً  این رقم توانسته مانع از جذب سدیم شود و یا
با مکانیزم هایی مانع از ورود سدیم از بخش هاي  توانسته

زیرزمینی گیاه به بخش هاي هوایی شود و از اثرات مخرب 
  . این یون در امان بماند

کاهش رشد  سدیم موجب کاهش جذب پتاسیم و
با اینکه غلظت سدیم در . و عملکرد در گیاهان می گردد

برگ ممکن است براي حفظ تورژسانس گیاه مفید باشد، 
ولی سدیم نمی تواند جانشین مناسبی براي پتاسیم محسوب 
شود زیرا پتاسیم به طور اختصاصی براي سنتز پروتئین و 

یکی از اثرات شوري  .فعالیت هاي آنزیمی ضروري است

می تواند از دست رفتن وظایف یون پتاسیم در برگ هاي 
کاهش مقدار پتاسیم با افزایش تنش شوري و . گیاه باشد

محتوي بافت  Na/Kسمیت یونی سدیم با اختالل در نسبت 
فالورز و . می تواند یکی از دالیل کاهش رشد باشد

در مطالعه اي . نتایج مشابهی گزارش دادند) 1977(همکاران 
روي آفتابگردان ر ب) 1993(کرامر و همکاران که توسط 

انجام شد مشاهده گردید که میزان پتاسیم در ژنوتیپ هاي 
مقاوم این گیاه در مقایسه با ژنوتیپ هاي حساس بیشتر می 

ضمن بیان کاهش نسبت ) 1995(اشرف و توفایل . باشد
پتاسیم به سدیم در اثر افزایش شوري در آفتابگردان اعالم 

سبت بیشتر پتاسیم به سدیم در گیاهان با تحمل کردند که ن
  . به شوري آنها ارتباط دارد

زایش جذب سدیم و افزایش شوري باعث اف
و کلسیم شد همچنین شوري نسبت  کاهش جذب پتاسیم

برخی گیاهان قادر هستند با . پتاسیم به سدیم را کاهش داد
نگهداري یون ها و تجمع آنها در اندام هاي پایینی مانع ار 
انتقال آن به اندام هاي حساس باالیی شوند و از این طریق 

به عنوان مثال توقف یون . منجر به تحمل شوري می شوند
Na+ رگ هاي مسن و غالف برگ گراس ها از در ریشه، ب

نتوندو و (جمله مکانیسم هاي تحمل به شوري می باشد 
ایگارچا و ). 2003 ؛ وي و همکاران،2004همکاران، 
با مطالعه بر روي ذرت و تأثیر تنش ) 1995(همکاران 

شوري بر جذب عناصر در آن به این نتیجه رسیدند که 
وري در مقایسه با افزایش سدیم در این گیاه در تیمار ش

  . تیمار شاهد بسیار معنی دار بوده است
نیز اعالم کردند که ) 2004(نتوندو و همکاران 

تنش شوري تأثیر خاصی بر غلظت یون منیزیم در برگ هاي 
کاهش ) 1987(در حالی که بورسیر و همکاران . گیاه ندارد

میزان . غلظت منیزیم را در اثر تنش شوري گزارش کردند
ظت کلسیم اندام هوایی ارزن باستان بیش تر از کاهش غل

نیز کاهش ) 2005(الهنداوي و همکاران . ارزن نوتریفید بود
تجمع کلسیم در شرایط شور را گزارش نمودند و اعالم 
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کردند که در شرایط تنش یون کلسیم در گیاهان حساس تر 
کاهش درصد پروتئین در . به شوري، کمتر تجمع می یابد

ري می تواند به دلیل تجزیه پروتئین ها در شرایط تنش شو
 نتز مجدد آنها در این شرایط باشدشرایط تنش و عدم س

  ). 1383ملکوتی و همایی، (
  

  نتیجه گیري
رقم نوتریفید کمترین مقدار سدیم را در برگ دارا 
بود و نسبت پتاسیم به سدیم این رقم بیشتر از رقم باستان 

در نتیجه این رقم توانسته مانع از جذب . بود) حساس(
سدیم شود و یا با مکانیزم هایی مانع از ورود سدیم از بخش 
هاي زیر زمینی گیاه به بخش هاي هوایی شود و از اثرات 

نتایج این آزمایش نشان داد . خرب این یون در امان بماندم
نسبت  دسی زیمنس بر متر 10در شوري ارزن نوتریفید  که

و در این  درصد کاهش عملکرد داشته 24به تیمار شاهد 
تولید نماید  خشک تن در هکتار علوفه 11شرایط می تواند 

ی که می توان این رقم را در مناطقاز لحاظ اقتصادي بنابراین 
شوري آب یک عامل محدود کننده است کشت و علوفه 

-دسی 10خوبی تولید کرد ولی چون ارزن باستان در شوري 

درصد کاهش  34نسبت به تیمار شاهد  زیمنس بر متر
تن در هکتار علوفه خشک تولید  5/7( عملکرد داشته است

در نتیجه این رقم را نمی توان در مناطقی که شوري  )کرده
   .حدود کننده است کشت کردآب عامل م
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