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چکیده
مییابد. این شـور انتشـار مناطق در بوده که Chenopodiaceae خانواده متعلق به (Seidlitzia rosmarinus) اشـنان گیاه
با مینماید. خاك ایفا از حفاظت در مهمی نقش کویر حاشیه در و شد ه شتر اسـتفاده گوسـفند و غذایی جیره در گیاه
مورد در تحقیقی تاکنون و طبیعی میشود عرصه در اسـتقرار آن و بذر زنی جوانه کاهش شـوري باعث اینکه به توجه
دسـت جهت گیاه این زنی بذر جوانه مختلف بر نمکهاي اثرات پژوهش این در بود،  صورت نگرفته دنیا د ر گیـاه ایـن
منظور همین گرفت. بـه قرار بررسـی مورد شـور آن در خاك هاي زنی جوانه احتمالی براي افزایش راههاي یابـی بـه
گلیکول وپلی اتیلن موالر) میلی و400 300 ،200 ،100 غلظت صفـر،  (با NaCl, NaNO3, KCl ، KNO3 نمکهاي اثـرات
دانه د ر موجود پرولین مقدار و خشـک، وزن تر وزن طول، و همچنین بذر جوانه زنی سـرعت بر روي درصد و (PEG)
کاهش پیدا نمک عمدتا میزان افزایش رشد با شاخصهاي هرچند همه نشان داد ، نتایج رستها شاهد بررسی گرد ید.
میلیموالر 400 غلظت تا NaNO3) را (به اسـتثناي مذکور نمک هاي میتواند میزان اشـنان ولی بذر (p< 0/01) میکند
نمکها غلظت با مقایسه ولی در یافت کاهش رشـد نیز شـاخصهاي گلیکول پلیاتیلن غلظت با افزایش نماید. تحمل
پرولین آمینه اسید مقد ار NaCl افزایش غلظت اثر در نداشت. رشد بر شاخصهاي معنیداري اثر مشابه) پتانسـیل (با
مهمی زنی نقش جوانه مرحله در نمک تحمل این گیاه به افزایش داد که ممکن است در نشان افزایش رسـت ها دانه د ر

داشته باشد.

شوري تنش بذر، زنی جوانه اشنان، کلمات کلید ي:
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Study effects of salinity on the seed germination of  Seidlitzia rosmarinus
By: M.R Hadi, Department Research of Biotechnology. Isfahan University, Iran
Taheri, R. Department Research of Biotechnology, Isfahan University, Iran
Sharif M.A. Department of Biotechnology. Natural Research Resource Center of Isfahan Iran
Seidlitzia rosmarinus (Chenopodiaceae) ,a permanent wooden plant, expands in marsh margins including soil and 
water salinity. The plant is somehow used in food of camel. It is a resistance plant to salinity in dry land and salt desert 
margins, which plays an important role in preservation and keeping soil. In this research, the effects of several saline 
solutions (NaCl, NaNO3, KCl, and KNO3) with five different concentrations, 100, 200, 300 and 400 mM and osmotic 
stress using polyethylenglygol (isosmotic with salt solutions)on the rate and percentage of seed germination, growth, 
length, dry weight, fresh weight and proline content were investigated. Results showed that, increasing in salinity 
decreased all above measurements. The seeds germinated in NaCl, KCl and KNO3 to 400 mM whereas NaNO3 with 
more than 100 mM inhibited germination. Proline content was increased with enhance NaCl concentration. Increasing 
in osmotic pressure alone could not affect on above mentioned parameters. 

Keywords: Seidlitzia rosmarinus, Seed germination, Salt stress 

میشود استفاده ــاورزي هاي کش زمین آبیاري براي که آبی
خاك د ر آب ــر تبخی از پس که ــت اس محلول ــاي د اراي نمک ه
زراعی هاي خاك ــوري ش باعث افزایش به تدریج و مانده ــی باق
ــطح س ٪ از و 15 د نیا (11) اراضی از ٪ ــرد د (5). حدود 7 میگ
شناسایی رو این از ــند. میباش ــوري تأثیر ش تحت ــور (14) کش
شور مناطق در ــد رش توان که گیاهانی ــازگاري) ــی س بررس (و
باشد مهم اکولوژیک ایجاد تعادل می تواند در ــند باش ــته د اش را
دو روش هاي شور خاك در گیاه کشت مشکالت حل براي .(2)
ــتم سیس کارگیري به خاك با زدودن نمک از وجود دارد، ــی کل
روش هایی در آن، ــه ک بیولوژیک روشهاي دیگري و ــی زهکش
به ــوري ش به آن افزایش مقاومت گیاه براي فیزیولوژي مبتنی بر

.(11) میشود گرفته کار
است.  دانه تند ش مسئله اولین گیاه، ــتقرار نظر مراحل اس از
غلظت ــمی و اثرات س آب جذب نظر از ــور، بذر ش هاي خاك در
عموماً تنش شوري .( 7) میگردد روبرو ــترس اس با نمک ها باالي
درصد جوانه زنی و ــرعت زنی، کاهش س جوانه د ر ــر ــث تاخی باع
سبب تاخیر شوري عالوه به میگردد. ــت رس ــد دانه رش کاهش و
در زدن جوانه حال در بذرهاي در ساقه چه و چه ــه ریش ظهور در

سدیم کلرید ــوري ش ــور میشود . محیط ش
بر بیشتري شدت با د یگر ــوريهاي ش به نسبت

تأثیر میگذارد (16). بافتهاي جوان رویش روي
ــتر بیش عامیانه زبان در که Seidlitzia rosmarinus گیاه

دارد انتشار شور ایران نواحی در خوانده میشود(3) ــنان اش به نام
بخش گیاه این ــد. میباش طریق بذر از آن تکثیر روش ــن بهتری و
براي 10) و ، 3) د اده تشکیل را نواحی این در محلی از فلور مهمی
نواحی در به اینکه توجه با میباشد. خوش خوراك وگوسفند شتر
نظر از میتواند دارد این گیاه داري شتر جریان گله اصفهان اطراف

.(10، 8) مهم باشد هم اقتصاد ي
توسط گیاه ــید این اس آمینو مقادیر روي خاك بر ــوري ش اثر
قرار ــورد مطالعه م 1995 ــال س ــکاران در هم و Shamsutdinov
بر ــاي مختلف نمکه اثر تنش ــی بررس مورد اما در ــت اس گرفته
موارد به توجه با نیست. گزارشی در دست گیاه این بذر زنی جوانه
مختلف بر نمک هاي اثر ــناخت ش تحقیق این از هد ف ــده ش ذکر
احتمالی راههاي به ــت یابی دس جهت ــنان اش گیاه بذر جوانهزنی
با ــور ش هاي گیاه در خاك این جوانه زنی بذرهاي افزایش ــراي ب

.(13) شد گرفته نظر د ر مختلف نمکهاي

مقدمه
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روشها و مواد
ــه از مؤسس (Seidlitzia rosmarinus) ــنان اش ــاه گی ــذر ب
گردید. تهیه ــتان اصفهان اس دام امور و طبیعی منابع ــات تحقیق
در  (Top of paper) ــذ کاغ روي ــت بذر کاش به روش آزمایش
بر ــوري ش تأثیر ــی (6) جهت بررس گرفت ــام د یش انج ــري پت
NaCl, KCl, ــک نم نوع چهار از ــنان اش گیاه ــذر ب زنی ــه جوان
ــاهد)، 100، ش عنوان صفر(به غلظت پنج در NaNO3 و KNO3
ــتفاد ه گرد ید. عنوان تیمار اس موالر به میلی 400 و 300 ،200
ــیل پتانس اثر از ــوري ش ــمی س تفکیک اثر منظور ــن به همچنی
با فشار PEG گلیکول از پلی اتیلن محلولهایی ــابه مش ــمزي اس
کار سهولت براي (اما تهیه گردید ــده یاد ش نمکهاي ــمزي اس
پتري 3 تیمار ــت). براي هر اس ــده ش بیان همان غلظت نمکها
هر پتري د ر گردید. استفاده بود شده پوشیده واتمن با کاغذ که
به ــول تیمارها محل از لیتر میلی 3 و ــت گرف قرار ــدد بذر ع 50
14 و گراد سانتی درجه در حرارت 20 پتريها ــد ، ش آن اضافه
(Seed Germinator) بذر زنی جوانه د ستگاه روشنایی در ساعت
یک مدت به زد ه ــه جوان بذرهاي روزانه ــمارش ش ــرار گرفتند. ق
آنها ریشه که جوانههایی تعریف، ــب حس بر ــد . هفته انجام ش
ــدند ــوب ش محس زده به عنوان جوانه بود متر 2 میلی از بزرگتر
تعداد بذر/ کل تعداد ( رابطه ( 100× از زنی جوانه درصد .(12)

رابطه زنی از جوانه ــرعت س گرد ید. ــبه محاس زده) بذر جوانه
جوانه زده بذرهاي تعداد n ــه ni] ک / ∑Ti ni∑) ×100 ]
در ریشه و ساقه طول .(12) شد محاسبه ــت اس T زمان در
ــش میلی ک خط از ــتفاده با اس (Seedlings ــت ها ( رس د انه
ــتفاده اس با ــت ها رس انه تر د وزن ــد. ش اندازهگیري متري
خشک، وزن اندازه گیري براي ــد. ش انجام دقیق از ترازوي
درجه 60 ــاي د م در ــاعت 48 س ــدت ــتها به م رس ــه ان د
اندازه گیري آن ــس از و پ قرار گرفته در آون گراد ــانتی س
نمک NaCl فراوانترین ــه اینک به توجه با .(12) ــد ش انجام
ــید اس غلظت ،(11) ــد ــور میباش خاكهاي ش موجود در
ــاي غلظته در ــا ــی تنه 2 برگ ــه مرحل در ــن پرولی ــه آمین
Bates از ــاس اقتب وبا ــنجی نورس ــه روش ب NaCl ــف مختل
کامًال طرح در ــش آزمای ــد. ش اندازهگیري (4 ) ــکاران هم و
نرم ه از ــتفاد با اس ها اده د ــز و آنالی گرفت ــام انج ــی ف تصاد
آزمون میانگینها از ــه مقایس براي و گرفته انجام SAS افزار

شد. استفاده دانکن

نتایج
جوانه زنی درصد بر PEGو مختلف نمکهاي تنش اثر

نمکهاي از ــت هریک با افزایش غلظ بذر زنی جوانه ــد درص
ــش کاه ــی کل ــد رون ــک ی ــی ط KNO3و NaCl NaNO3, KCl,
درصد .(1 وجدول ــکل1 (ش داد نشان ــطح ٪1 د رس را معنی داري
هم با ــه مطالع مورد ــاي نمکه ــت معینی از زنی درغلظ ــه جوان
غلظتهاي د ر بطوریکه بذرها (p<0/01) (جدول2)، بود متفاوت
نبودند زدن جوانه موالر محلول NaNO3 قادر به میلی از100 باالتر

نمک هاي مختلف غلظتهاي شکل1- اثر
اشنان. گیاه بذر درصد جوانه زنی (PEG) بر اتیلین گلیکول پلی و

مختلف نمکهاي غلظت هاي اثر شکل2-
اشنان. گیاه بذر (PEG) برسرعت جوانه زنی اتیلین گلیکول پلی و

همچنین و2). نمود ند (جداول1 تحمل 400 میلی موالر تا را نمکها سایر غلظت ولی
زنی ــترین درصد جوانه بیش KNO3 نمک و400 میلی موالر 300 د رغلظتهاي 200،
ایجاد پتانسیل اسمزي وشکل1). (جد ول2 گرد ید مشاهده نمکها با سایر ــه مقایس در
(جدول ــت نداش زنی د رصد جوانه بر معنی داري اثر PEG مختلف غلظتهاي در ــد ه ش
در PEG هاي نظردر محلول مورد غلظتهاي تمام در زنی درصد جوانه ــترین بیش .(1

جدول2). و شکل1 ) گردید مشاهده نمکها با مقایسه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۵۴ طبيعي  منابع  
 در

1386 پاییز ،76 شماره

طبيعي۱۵۵ منابع
 در

زنی جوانه سرعت بر PEG مختلف و نمکهاي  اثر تنش
از ــت درهرکدام غلظ افزایش ــا ب ــنان اش گیاه بذر زنی جوانه ــرعت س
پتانسیل اسمزي ایجاد (p<0/01) ولی کاهش یافت نمکهاي مورد مطالعه
ندشت زنی جوانه سرعت بر معنیداري اثر PEG مختلف غلظتهاي د ر شده
غلظت هاي تمام د ر بذر زنی جوانه ــرعت وجدول1). بیشترین س 2 ــکل (ش
2 (شکل گردید نمکها مشاهد با مقایسه در PEG هاي درمحلول نظر مورد
جوانه سرعت کاهش ــترین مطالعه بیش بین نمکهاي مورد در جدول2). و
2 ــکل ش ) گردید ــاهده مش NaNO3 نمک موالر میلی 100 غلظت زنی د ر
ــرعت س کاهش کمترین نمکها، از میلی موالر غلظت 400 د ر وجدول2).
جد ول2). و 2 شکل گردید ( مشاهده KNO3 و KCl زنی د ر تیمار جوانه

رستها دانه طول بر PEG و مختلف تنش نمکهاي اثر
ــت غلظ ــش ی فزا ا ــا ب ــنان ش ا ه ــا گی هاي ــت رس ــه ن ا د ــول ط
ــی ول (p<0/01 ) د ا د ــان نش ــش کاه ــه لع مطا ــورد  م ــاي ه نمک
ثر ا PEG مختلف ــاي ر غلظت ه ه د ــد ش یجاد ا ــمزي اس ــیل نس پتا
. (1 ول جد و 3 ــت (شکل ند اش ها ــت رس نه ا د بر طول ري ا معنی د
مورد ــاي ه ــام غلظت تم ر د ــت رس نه ا د طول ــزان می ــترین بیش
ید گرد ــاهد مش ها نمک ــا ب ــه مقایس د ر PEG رمحلولهاي د ــر نظ
موالر 400 میلی 300 و ــت ر غلظ د فقط که ــد چن هر (3 ــکل (ش
٪1 ــطح س در را اري د معنی اختالف نظر هاي مورد نمک تمام ــا ب

داد (جدول2). نشان

تیمار
غلظت

(میلی موالر)
زنی جوانه
(درصد)

زنی جوانه سرعت
روز) (بیشترین درصد در

طول دانه رست
متر) (سانتی

رست دانه خشک وزن
گرم) (میلی

NaCl

088a55 a3  a0/49 a

10078b14 b2/8 a0/54 a

20052c2 c  2/7 a0/55 a

30014/6d1 c1/7 b0/40 b

40011/3e0/5 c1  c0/36 c

KCl

088/6a54 a3  a  0/53 a

1008/8a31 b2/8 a0/53 a

20053b28 b1/7 b0/50 a b

30034/6c25 c1/3 c0/49 a b

40033d22 c1  c0/45 b

NaNO3

091a54 a2/8 a0/48 a

1002b0/5 b2  b0/45 a

2000c0  c0 b0   b

3000c0  c0 b0   b

4000c0  c0 b0   b

KNO3

090a55 a3/2 a0/49 a

10072/6b38 b2/1 b  0/57 b

20062c25 c1/8 c0/62 c

30038d26 c1/4 d0/47 d a

40034d21 d1/2 d0/7 e c

PEG

087a56 a3 a0/49a b

10084a48 a3 a0/54 a

20084a50 a2/9 a0/47b

30088a52 a2/8 a0/49a b

40082a50 a2/2 b0/48a b

مختلف غلظتهاي در اشنان گیاه رستهاي د انه ریشه) (ساقه+ طول وزن خشک و زنی، جوانه سـرعت زنی، جوانه درصد میانگین مقایسـه جد ول1-
است*. گرفته انجام از آزمون دانکن استفاده با میانگینها مقایسه .(PEG) گلیکول اتیلین پلی و استفاده مورد نمکهاي از

میباشد. ٪1 د رسطح د ار معنی تفاوت عدم بیانگر مشترك *حروف
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غلظت
(میلی موالر)

تیمار
زنی جوانه
(درصد)

زنی جوانه سرعت
روز) (بیشترین درصد در

طول دانه رست
متر) (سانتی

وزن خشک
گرم) (میلی

0
 (شاهد) 

NaCl88 a55 a3  a0/49 a

KCl88/6 a54 a3  a0/53 a

NaNO391 a54 a2/8 a0/48 a

KNO390 a55 a3/2 a0/49 a

PEG87 a56 a3  a0/49 a

100

NaCl78 b14 d2/8 a0/54 a

KCl88 a31 c2/8 a0/53 a  

NaNO32 d0/5 e2  b0/45 b  
KNO372/6 c38 b2/1 b0/57 a

PEG88 a48 a3  a0/54 a

200

NaCl52 c2 c2/7 a  0/55 b

KCl53 c28 b1/7 b0/50 b

NaNO30 d0 d0 c0 d

KNO362 b25 b1/8 b0/62 a

PEG84 a50 a2/9 a0/47 c

300

NaCl14/6 d1 c1/7 b0/40 b

KCl34/6 c25 b1/3 b0/49 a

NaNO30   e0 c0 c0   c

KNO338  b26 b1/4 b0/47 a

PEG88   a52 a2/8 a0/49 a

400

NaCl11/3 c0/5 c1 b0/36 c

KCl33  b22 b1 b0/45 b

NaNO30   d0 c0  c0   d

KNO334  b21 b1/2 b0/7 a

PEG82 a50 a2/2 a  0/48 b

د انه رست ها خشک وزن بر PEG مختلف و نمکهاي تنش اثر  
ــورد مطالعه م نمک غلظت ــش افزای با ــت ها دانه رس ــک وزن خش
ــده در ش ایجاد ــمزي اس ــیل پتانس ولی (p< داد (0/01 ــان نش کاهش
ــتها رس د انه ــک وزن خش بر PEG اثر معنید اري مختلف ــاي غلظته
کاهش وزن ــترین بیش شکل4). (جدول1 و ــت ــاهد نداش ش به ــبت نس
نمک ــتثناي اس به موالر ــی 400 میل غلظت د ر ــتها د انه رس ــک خش
بین از ــاال ب به ــت 100میلی موالر د رغلظ ــتها رس ــه دانه ک NaNO3
گردید ــاهد نمکها مش ــایر س با ــه مقایس در NaCl محلول در رفتتد)

.(4 شکل و 2 (جد ول

ها رست در دانه مقد ار پرولین NaCl بر مختلف اثر غلظتهاي
رشد، محیط در NaCl غلظت افزایش با رستها دانه بافت در پرولین مقدار

.( (شکل 5 د اد 1٪ نشان سطح در را معنیداري افزایش شاهد به نسبت

بحث
روبرو با مشکل اساسی ــور به دو علت ش زمینهاي د ر گیاهان ــد رش
جذب ــدن ش محدود آن نتیجه که ــمزي ــیل اس پتانس کاهش ــود : میش
متابولیسم بر باالي یونها ــمی غلظت وتاثیرس ــد میباش بذر ــط توس آب
KNO3و NaCl NaNO3, KCl نمکهاي اثر ــن پژوهش ای در .(17، 15)

جوانه سرعت زنی، جوانه درصد میانگین بر (PEG) گلیکول و پلی اتیلین استفاده مورد نمکهاي از مشـابه اثر غلظتهاي مقایسـه جد ول2-
گرفته است*. انجام دانکن آزمون از استفاده با اشنان. مقایسه میانگینها گیاه رستهاي د انه ریشه) طول(ساقه+ و خشک زنی، وزن

میباشد. ٪1 سطح در دار معنی تفاوت عد م بیانگر مشترك *حروف
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اثرات براي اینکه گردید. ــی بررس ــنان اش گیاه جوانههاي ــد ــاخصهاي رش و ش جوانه زنی بر
گلیکول پلی اتیلن از گردد جدا ــط نمکها توس اسمزي ــیل ایجاد پتانس عامل از یونها ــمی س
د ر گردید. استفاد ه باشد، ــته داش نمکها غلظت با مشابهی ــمزي اس ــار فش که با غلظتهایی
ــنان، اش گیاه بذر براي جوانه زنی معیاري عنوان ــه ب زنی جوانه درصد و ــرعت س تحقیق ــن ای

مورد  ــنان ــد جوانههاي اش رش از معیاري عنوان به جوانهها ــک خش وزن و تر وزن و ــول ط و
در ــنان اش زنی بذر د رصد جوانه نتایج ذکر گردید بخش در که گرفت. همانطور قرار ــی بررس
مختلف غلظتهاي در میکند اما کلی کاهش پید ا ــد رون یک نمکها طی ــاي مختلف غلظت ه
ــد رش و زنی که کاهش جوانه ــت معنی اس بدان این نداد، و ــان نش معنی داري کاهش PEG
نقشی مورد این در ــمزي اس ــیل پتانس و ــد میباش یونها ــمی س اثرات تأثیر ــنان تحت بذراش
بیشتر شد ه اند ازهگیري ــاخصهاي ش بر NaNO3 اثرمخرب که داد نشان نتایج ــی بررس ندارد.

درغلظت ــا بذره طوریکه ــه بود ب نمکها ــایر س از
بین از ــدیم س موالرنیترات ــی میل 100 از ــتر بیش
ــدیم س نیترات نمک ــه مقایس ــد ول2). ــد (ج رفتن
در اینکه ــه ب توجه (با ــدول2) ــدیم (ج س کلرید و
ــت )نشان ــترك اس مش ــدیم دو نمک، یون س هر
گیاه بذر جوانه زنی بر نیترات ــمیت یون می دهد س
این تأثیر ــی چگونگ ولی ــت اس کلر از یون ــتر بیش
ــتري بیش مطالعات به نیاز زنی جوانه توقف در یون
پاسخ نتیجه گرفت میتوان ــاهدات مش این دارد. از
ــد نمکهاي واج ــور که ش خاكهاي به گیاه ــن ای
تک تک ــه ب ــاه گی این ــخ ــا پاس ب ــت اس ــف مختل
خواهد ــاوت ــگاهی متف آزمایش ــرایط ش نمکها در
ــخ این پاس ــی در باره نحوه قطع نظر اظهار ــود و ب
بیشتري بررسیهاي به نیاز ــور ش خاکهاي در گیاه
ــت اس این که مطرح می گردد مهمی ــوال س د ارد.
زنی جوانه کاهش ــث باع چگونه ــیم پتاس نمک که
فیتین ــکل بذر به ش اینکه با ــود. با توجه میش بذر
ــد (15) میباش معدنی عناصر از کافی ذخایر داراي
را به غلظت پتاسیم ــده ش ــتفاد ه اس محلولهاي لذا
عملکرد نمکهاي ــه مقایس ــاند. می رس تجمل حد
ــد، تأثیر مید ه ــان نش PEG ــبت به ــیم نس پتاس
ــابه مش پائین، غلظتهاي د ر ــیم پتاس ــاي نمکه
ــا نمکهاي ــن غلظته ای در ــی یعن ــت، اس PEG
کاهش اسمزي باعث فشار افزایش فقط با ــیم پتاس
نشان نتایج میشوند (جدول1). ــد رش شاخصهاي
زنی جوانه سرعت نمک، غلظت افزایش با مید هد
ــد مختل میرس نظر به میکند. پیدا کاهش ــا بذره
ــطه واس به ــم در متابولیس موثر ــاي آنزیمه ــدن ش
آنها عامل ــی مولکول ــاختمان به س یون ها ــال اتص
استرس تحت شرایط .(1) ــد باش باره در این اصلی
طور ــه ب پرولین ــدار مق درگیاه ــوري ش یا و ــی آب
دیگر ــید آمینه هاي اس ــایر س از سریع تر ــط متوس
پارامتر ــک ی عنوان به میتواند و ــد مییاب افزایش
و ــکی خش به مقاوم واریتههاي انتخاب ــد براي مفی
باتوجه این بر عالوه .(13، 9) استفاده شود ــوري ش
ــور، خاکهاي ش موجود در نمک ــترین بیش اینکه به
مرحله در پرولین آمینه ــید اس ــت(11)، NaCl اس
اندازهگیري NaCl مختلف ــاي غلظت ه در برگی 2
مقدار نمک، غلظت افزایش با داد نشان نتایج شد.
ــنتز س ــد میرس نظر به مییابد . ــش ــن افزای پرولی
از یکی ــنان اش جوانههاي در پرولین ــید آمینه اس
در ــوري ش با مقابله جهت ــه ــت ک اس کارهایی راه
جهت ــنهاد میگردد لذا پیش د ارد وجود گیاه ــن ای
مقدار ــد نیز، رش بعدي مراحل د ر مطالعات تکمیل

ــود. پرولیناند ازهگیريش آزاد امینه ــید اس

نمک هاي مختلف غلظتهاي شکل3- اثر
گیاه اشنان. رستهاي دانه بر طول (PEG) گلیکول اتیلین پلی  و

نمک هاي مختلف غلظتهاي شکل4- اثر
اشنان گیاه رستهاي دانه خشک وزن بر (PEG) گلیکول پلی اتیلین  و

... بر شوري تأثیر بررسی
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بافت در پرولین آزاد آمینه اسید مقدار شکل5-

برگی د و مرحله شوري در تنش شرایط گیاه در رستهاي دانه
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