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چکيده
در اين تحقيق مقاومت دو رقم ماشک ( Vicia pannonicaو )Vicia sativaدر مرحله جوانهزني و رشد
اوليه به شوريهاي صفر 055 ،005 ،055 ،05 ،و  005ميلي موالر در دماهاي  00 ،05 ،00 ،05 ،0و 05
درجه سانتيگراد مطالعه شد .آزمايش در شرايط محيطي کنترل شده بهصورت فاکتوريل در قالب طرح
کامالً تصادفي با سه تکرار اجرا شد .نتايج نشان داد که دما و شوري و اثر متقابل آنها تأثير معنيداري بر
درصد و سرعت جوانهزني ،بنيه گياهچه ،طول ساقهچه ،طول ريشهچه ،وزن خشک ساقهچه و ريشهچه
داشت .دو رقم تنها از نظر وزن خشک ريشهچه با هم تفاوت معنيداري داشتند .با افزايش سطوح شوري،
در تمامي سطوح دمايي درصد جوانهزني کاهش يافت .باالترين درصد جوانهزني در تمامي سطوح
شوري در گستره دمايي  05-00درجه سانتيگراد رخ داد .بيشترين سرعت جوانهزني و بنيه گياهچه در
دماي  05درجه سانتيگراد و تيمار شاهد مشاهده شد .همچنين بيشترين طول ساقهچه ،طول ريشهچه و
وزن خشک ساقهچه و ريشهچه از گياهان شاهد در دماي  05درجه سانتيگراد بدست آمد .به طور کلي
نتايج اين تحقيق نشان داد که در گياهان شاهد و تنش ديده دو رقم ماشک ،کاهش يا افزايش دما از 05
درجه سانتيگراد جوانهزني و رشد گياهچه را محدود ميکند.
واژگان کليدي :جوانهزني ،دما ،شوري ،ماشک

0

مقدمه
جوانهزني بذر مهمترين مرحله در استقرار گياهچه و موفقيت در توليد محصول است .جوانهزني بذر تحت تأثير
بسياري از عوامل محيطي مانند دما ،شوري ،نور ،آب و غلظت اکسيژن قرار ميگيرد .جوانهزني بذر و ظهور گياهچه
حساسترين مرحله به شوري خاک ميباشد ( .)Baldwin et al., 1996شوري درصد و سرعت جوانهزني و رشد گياهچه
را به طرق مختلف بسته به گونه گياه تحت تأثير قرار ميدهد ( .)EL-Keblawy and Al-Rawai, 2005لگومها از جمله
گياهاني هستند که تحت تأثير شوري قرار گرفته و با افزايش شوري درصد جوانهزني و رشد گياهچه در آنها کاهش
مييابد ( )2003( Khajeh et al. .)Esechie et al., 2002; Kaymakanova, 2009بيان داشتند که شوري با ايجاد اثرات
اسمزي و يا سميت يوني موجب کاهش ،تأخير و حتي ممانعت از جوانهزني ميگردد.
*نويسنده مسئولb.mahdavi@vru.ac.ir :
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دما نيز نقش مهمي در تعيين سرعت جوانهزني در بسياري از گونههاي گياهي دارد .دما بر جذب آب توسط بذر و
فرايندهاي بيوشيميايي در زمان تقسيم سلولي اثر ميگذارد ( .)Kermode, 1990در دامنه خاصي از دماها حداکثر درصد
جوانهزني در گياهان رخ ميدهد و در پايينتر و باالتر از اين دامنه دمايي درصد جوانهزني بهطور ناگهاني کاهش مييابد.
همچنين ،با افزايش دما تا دماي مطلوب جوانهزني ،سرعت جوانهزني افزايش و بعد از آن کاهش مييابد ( Kebreab

 .)and Murdoch, 2000همچنين دما عامل مهمي در تعيين درصد و سرعت جوانهزني بذر در خاکهاي شور است .اگر
چه شوري باال ممکن است جوانهزني را محدود کند ،عموماً اثرات زيانبار شوري در دماهاي بهينه کاهش مييابد ( Khan

 .)et al., 2002اثر متقابل شوري و دما ممکن است اثرات اکوفيزيولوژي مهمي بر جوانهزني بذر در شرايط مزرعه داشته
باشد ( .)Ungar, 1995همچنين اين دو فاکتور در تعيين تحمل به شوري گياهان در طول جوانهزني بذر نقش دارند
( )2010( Guma et al. .)Khan et al., 2000; Al-Khateeb, 2006بيان کردند که درصد جوانهزني و سرعت جوانهزني
گياه ساسوال ( )Salsola vermiculataبا افزايش در دما و سطوح شوري افزايش مييابد .همچنين گزارش شده است که
با افزايش شوري سرعت جوانهزني گياه هدي ساروم ( )Hedysarum scopariumدر همه دماهاي مورد مطالعه کاهش
مييابد و بيشترين سرعت جوانهزني در دماي  00درجه سانتيگراد بود (.)Xue et al., 2012
ماشک يکي از گياهان خانواده بقوالت است که بهطور وسيع در اکوسيستمهاي زراعي بهعنوان گياه پوششي ،کشت
مي شود و در کنترل فرسايش ،کنترل آفات و علفهاي هرز و بهبود حاصلخيزي خاک نقش دارد ( Campiglia et al.,
 .)2010همچنين ماشک را ميتوان به صورت چراي مستقيم ،علوفه تر و خشک و دانه مورد استفاده قرار داد ( Cho and

 .)Daimon, 2008در ايران ارقام مختلف ماشک بعنوان گياه پوششي و همچنين به منظور توليد علوفه در مناطق خشک
و نميه خشک کشت ميگردد .در نواحي خشک ،دما و شوري خاک دو عامل مهم کنترل کننده زمان و مکان جوانهزني
بذرها ميباشند ( .)Khan and Ungar, 1999از اين رو اين تحقيق به هدف بررسي اثر دما و شوري بر جوانهزني دو رقم
ماشک انجام پذيرفت.
مواد و روشها
در اين تحقيق جوانهزني و رشد گياهچه دو رقم ماشک ( Vicia pannonicaو  )Vicia sativaدر  6سطح تنش شوري
صفر 055 ،005 ،055 ،05 ،و  005ميلي موالر در دماهاي  00 ،05 ،00 ،05 ،0و  05درجه سانتيگراد مورد بررسي قرار
گرفتند .آزمايش در شرايط کنترل شده در آزمايشگاه تحقيقاتي زراعت دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان بهصورت
فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار اجرا شد .شوريهاي مختلف با استفاده از نمک کلريد سديم اعمال
شدند و براي تي مار صفر (شاهد) از آب مقطر استفاده گرديد .ابتدا بذرها با الکل  50درصد بهمدت  05ثانيه و با
هيپوکلريت سديم  0درصد بهمدت  0دقيقه ضدعفوني شده و با آب مقطر فراوان شسته شدند .سپس دستجات  00تايي
بذرها در پتريديشهاي استريل حاوي کاغذ صافي با غلظتهاي مختلف شوري تيمار گرديد .سپس پتريهاي بهمدت
 01روز در ژرميناتور و در دماهاي مورد نظر قرار داده شدند.
بذرهاي جوانهزده بهصورت روزانه (هر  02ساعت) شمارش شدند .بذوري جوانه زده تلقي ميشدند که طول
ريشهچه آنها  0ميليمتر بود ( .)Ray and Brown, 1995پس از گذشت  01روز صفاتي نظير ،درصد جوانهزني ،سرعت
جوانهزني ،بنيه گياهچه ،طول ساقهچه ،طول ريشهچه ،وزن خشک ساقهچه و وزن خشک ريشهچه محاسبه شدند .سرعت
جوانهزني از رابطه ( )0محاسبه شد:
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که در آن  :nتعداد بذرهاي جوانه زده در روز iام و  :Diتعداد روز پس از شروع آزمايش است (.)Agrawal, 2004
بنيه گياهچه از رابطه ( )0بدست ميآيد (:)Abdul-baki and Anderson, 1970
بنيه گياهچه=(درصد جوانهزني × ميانگين طول گياهچه (سانتيمتر)) )0( 055 /
از نرمافزار  SASبراي تجزيه آماري دادهها استفاده و با مشاهده تفاوت معنيدار در آناليز واريانس ( )ANOVAمقايسه
ميانگينها با آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد صورت گرفت.
نتايج و بحث
اثر دما و شووري و اثر متقابل آن بر درصود جوانهزني معنيدار بود .دو رقم مورد مطالعه از نظر درصد جوانهزني با
هم اختالف معنيداري نداشووتند (جدول  .)0بهطورکلي ،با افزايش سووطوح شوووري ،در تمامي سووطوح دمايي درصوود
جوانهزني کاهش يافت .بيشوترين درصد جوانهزني در تمامي سطوح شوري در گستره دمايي  05-00درجه سانتيگراد
مشاهده گرديد (شکل  .)0اين نتايج توسط  )2012( Zhang et al.تأييد شده است که مشاهده کردند در تمامي دماهاي
مورد مطالعه با افزايش شوري درصد جوانهزني گياه علف انگشتي ( )Digitaria sanguinalisکاهش مييابد .در شوري
باال اثرات سوومي يون سووديم و کلر افزايش يافته و يا جذب آب به علت اثر اسوومزي کاهش يافته و در نهايت سووبب
جلوگيري از جوانهزني بذر ميگردد ( .)Kaya et al., 2006که اين اثرات ميتواند سبب عدم آبگيري کافي ،ممانعت از
فعاليتهاي متابوليکي ،تخريب آنزيمها و عدم توازن تنظيم کنندههاي رشوود شوووند ( .)Khan et al., 2009همچنين با
افزايش شووري نفوپپذيري غشواي پالسوما تحت تأثير قرار گرفته و جريان يونهاي خارجي و جريان اسووموليتهاي
سويتوپالسمي در سلولهاي گياه افرايش مييابد ( .)Allen et al., 1995در دماهاي  0و  05درجه سانتيگراد در تمامي
سطوح تنش شوري درصد جوانهزني کاهش قابل توجهي داشت بهطوريکه در شوري  005ميلي موالر به صفر کاهش
يافت .در سووطوح شوووري صووفر و  05ميلي موالر ،دماي  0درجه سووانتيگراد بيش از  05درجه سووانتيگراد درصوود
جوانهزني را کاهش داد ،در حاليکه با افزايش شوري ،دماي  05درجه سانتيگراد اثر کاهشي بيشتري داشت (شکل .)0
در دماي  0درجه سانتيگراد بذرهاي شاهد در هر دو رقم ماشک بعد از روز چهارم جوانه زدند و با افزايش شوري به
 005ميليموالر اين زمان به هفت روز افزايش يافت (شوکل  0و  .)0در اين دما هيچ بذري در شوري  005ميليموالر
جوانه نزد .در چهار سطح اول تنش در دماي  05درجه سانتيگراد جوانهزني بذرهاي هر دو رقم بعد از روز سوم آغاز
گرديد و در سواير سوطوح اين زمان به پنج روز رسيد .در دماهاي  05 ،00و  00درجه سانتيگراد بذرهاي هر دو رقم
بعد از روز اول در تمامي سوطوح شوري بجز در  055و  005ميليموالر جوانه زدند .در دماي  05درجه سانتيگراد و
سوووه سوووطح اول تنش جوانهزني بذرها بعد از روز اول آغاز شووود .با افزايش شووووري به  005ميلي موالر در اين دما
جوانهزني به صووفر کاهش يافت .بنابراين بهطورکلي ميتوان نتيجه گرفت که در سووطوح مختلف شوووري در دماي 0
درجه سوانتيگراد نسوبت به ساير دماها بذرها ديرتر جوانهزده و زمان رسيدن به ثبات جوانهزني هم افزايش يافت .در
دماي  05درجه سانتيگراد و شرايط تنش ضعيف ( 05ميليموالر) درصد جوانهزني بيشتر از دماي  0درجه سانتيگراد
بود با افزايش سوطوح شوري از  05ميليموالر درصد جوانهزني در اين دما نسبت به  0درجه سانتيگراد کاهش يافت.
کاهش جوانهزني در دماي  0درجه سانتيگراد نسبت به ساير دماها توسط محقيقن ديگر نيز گزارش شده است ( Guan

 .)et al., 2009در اين دموا جوانه زني احتماالً به علت يخ زدگي جنين ،عدم فعاليت متابوليکي آن و القا خواب در بذر
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ممانعت ميشووود ( )1993( Toyomasu et al. .)Bradbeer, 1988اظهار داشووتند که دماي باال جوانهزني بذر را توسووط
حفظ محتوي باالي اسويد آبسوزيک دروني ،بدون تحت تأثير قرار دادن محتوي اسويد جيبرليک دروني محدود ميکند.
وقتي گياهان در دماهاي باال در معرض تنش شووري قرار مي گيرد فعاليت آنزيمي سولول مختل شوده و سبب محدود
شدن فرايندهاي فيزيولوژيک ضروري در جوانهزني بذر ميگردد (.)Al- Khateeb, 2006
جدول  -1تجزية واريانس پارامترهاي مختلف جوانهزني ماشک تحت تأثير شوري و دما
درجه
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شکل  -1جوانهزني بذر ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف
نشانگرهاي ميلهاي خطاي استاندارد ( )SEميباشند.
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شکل  -2جوانهزني بذرهاي ماشک رقم  Vicia pannonicaتحت تأثير شوري در گستره دمايي  0تا  05درجه سانتيگراد در طي
 00روز.

سورعت جوانه زني فقط تحت تأثير اثر دما ،شوري و اثر متقابل آنها قرار گرفت .اثر متقابل دما و رقم نيز بر سرعت
جوانهزني معنيدار بود (جدول  .)0در هر دما با افزايش شوري سرعت جوانهزني بذرها کاهش يافت .بيشترين سرعت
جوانهزني در دماي  05درجه سوانتيگراد و تيمار شواهد مشاهده گرديد .کاهش يا افزايش دما از  05درجه سانتيگراد
سبب کاهش سرعت جوانهزني در تمامي سطوح گرديد (شکل  )2012( Zhang et al. .)2نيز گزارش کردند که سرعت
جوانوهزني گياه علف انگشوووتي ( )Digitaria sanguinalisدر تمامي دماهاي مورد مطالعه با افزايش شووووري کاهش
مي يابد .همچنين گزارش شوده است که کاهش يا افزايش دما از ميزان بهينه سبب کاهش سرعت جوانهزني در گياهان
مختلف ميشود ( .)Khan and Gulzar, 2003با افزايش سطح شوري تا  005ميليموالر کمترين سرعت جوانهزني در
دماي  0درجه سوانتيگراد مشاهده گرديد ،در حالي که در سطح شوري  055ميليموالر سرعت جوانهزني در دماي 05
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درجه سوانتيگراد کمترين بود .در باالترين سوطح شوري ( 005ميلي موالر) سرعت جوانهزني در دماي  0و  05درجه
سوانتيگراد به صوفر رسويد .بنابراين اثر دماي  0درجه سوانتيگراد بر کاهش سرعت جوانهزني بجز در شوريهاي باال
شديدتر از دماي  05درجه سانتيگراد بود.

شکل  -3جوانهزني بذرهاي ماشک رقم  Vicia sativaتحت تأثير شوري در گستره دمايي  0تا  05درجه سانتيگراد در طي  00روز.
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شکل  -4سرعت جوانه زني بذر ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف .نشانگرهاي
ميلهاي خطاي استاندارد ( )SEميباشند.

طول و وزن خشک ساقهچه و ريشهچه تنها تحت تأثير اثر دما ،شوري و اثر متقابل آنها قرار گرفت .عالوه بر اين،
وزن خشک ريشهچه تحت تأثير اثر دما و اثر متقابل دما و رقم قرار گرفت (جدول  .)0در هر دما با افزايش شوري طول
ساقهچه و ريشهچه کاهش يافت .در دماي  0درجه سانتيگراد و در تمامي سطوح شوري هيچ گياهچهاي توليد نشد
(شکل  .)0در دماي  05درجه سانتيگراد با افزايش شوري به  005ميليموالر هيچ گياهچهاي توليد نشد .با افزايش دما
به  00درجه سانتيگراد در باالترين سطح شوري ( 005ميليموالر) بذرها گياهچهاي توليد نکردند .همچنين در دماي 00
درجه سانتيگراد و شوري  055ميليموالر ريشهچهاي توليد نشد .در دماي  05درجه سانتيگراد با افزايش شوري به
 055ميليموالر گياهچهاي توليد نشد .بيشترين طول ساقهچه و ريشهچه در دماي  05درجه سانتيگراد و تيمار بدون
تنش مشاهده گرديد .طول ساقهچه و ريشهچه با کاهش يا افرايش دما از  05درجه سانتيگراد کاهش يافت .در تمامي
دماها با افزايش سطوح شوري وزن خشک ساقهچه و ريشهچه کاهش يافت (شکل  .)6باالترين وزن خشک ساقهچه و
ريشهچه در دماي  05درجه سانتيگراد و تيمار شاهد مشاهده گرديد .با افزايش و کاهش دما از  05درجه سانتيگراد
وزن خشک ساقهچه و ريشهچه کاهش يافت ،بهطوريکه اين کاهش در دماي پايين ( 0درجه سانتيگراد) بارزتر بود.
اين نتايج با نتايج  )2006( Al-Khateebدر مورد کاهش طول و وزن خشک ريشهچه و ساقهچه گياه ارزن شن دوست
( )Panicum turgidumبواسطه افزايش شوري در تمامي دماهاي مورد مطالعه مطابقت دارد )2009( Guan et al. .نيز
بيان کردند که افزايش شوري در دماهاي مختلف موجب کاهش رشد و تجمع ماده خشک در يونجه ميشود .شوري
سبب سخت شدن ديواره سلولي شده ( )Nabil and Coudret, 1995و با کاهش هدايت آب از غشايي پالسما سبب
کاهش رشد گياه ميگردد (.)Cramer, 1992
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شککل  -5طول سواقهچه و ريشه چه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف .نشانگرهاي ميلهاي خطاي استاندارد ()SE
ميباشند.

شککل  -6وزن خشک ساقهچه و ريشه چه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف .نشانگرهاي ميلهاي خطاي استاندارد
( )SEميباشند.

دما ،شوري و اثر متقابل آنها بر بنيه گياهچه اثر معنيداري داشت (جدول  .)0بنيه گياهچه با افرايش شوري در هر
دما کاهش يافت .بيشترين بنيه گياهچه در تمامي سطوح تنش در دماي  05درجه سانتيگراد مشاهده گرديد .در دماي 0
درجه سانتيگراد بنيه گياهچه در تمامي سطوح شوري صفر بود .در حالي که مقدار اين صفت در دماي  05درجه
سانتيگراد با افرايش شوري به  005ميلي موالر و در دماي  05درجه سانتيگراد با افزايش شوري به  055ميليموالر به
حد صفر کاهش يافت (شکل  .)1همچنين با افزايش شوري به  005ميليموالر بنيه گياهچه در دماهاي  00و  00درجه
سانتيگراد ،به صفر رسيد .قدرت بنيه گياهچه تابعي از درصد جوانهزني و طول گياهچه است .در اين مطالعه نيز بنيه
گياهچه از درصد جوانهزني و طول گياهچه تبعيت کرده و در هر دما با افزايش شوري کاهش يافت.
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شکل  -7بنيه گياهچه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف .نشانگرهاي ميلهاي خطاي استاندارد ( )SEميباشند.

بهطورکلي نتايج اين مطالعه نشان داد که دو رقم مورد مطالعه ماشک عکسالعمل يکسان به دما و شوري نشان دادند.
جوانهزني و رشد گياهچه ماشک در تمامي دماها با افزايش شوري کاهش يافت .در دماي پايين ( 0درجه سانتيگراد) اثرات
منفي شوري بر درصد جوانهزني کمتر از دما باال ( 05درجه سانتيگراد) بود .در حالي که در اين دما ( 0درجه سانتيگراد)
بذور نتوانستند هيچ گياهچه اي در شرايط بدون تنش و تنش توليد کنند .هچنين در تمامي سطوح تنش بيشترين درصد
جوانهزني و رشد گياهچه ماشک در دماي  05درجه سانتيگراد مشاهده گرديد .افزايش و کاهش دما از  05درجه سانتيگراد
سبب کاهش اين ويژگيها شد که اين امر ميتواند در تعيين زمان کشت اين گياه مورد توجه قرار گيرد.
نتيجهگيري نهايی
به طورکلي نتايج اين مطالعه نشان داد که دو رقم مورد مطالعه ماشک عکس العمل يکسان به دما و شوري نشان دادند.
جوانهزني و رشد گياهچه ماشک در تمامي دماها با افزايش شوري کاهش يافت .در دماي پايين ( 0درجه سانتيگراد) اثرات
منفي شوري بر درصد جوانهزني کمتر از دما باال ( 05درجه سانتيگراد) بود .در حاليکه در اين دما ( 0درجه سانتيگراد)
بذور نتوانستند هيچ گياهچهاي در شرايط بدون تنش و تنش توليد کنند .هچنين در تمامي سطوح تنش بيشترين درصد
جوانه زني و رشد گياهچه ماشک در دماي  05درجه سانتيگراد مشاهده گرديد .افزايش و کاهش دما از  05درجه سانتيگراد
سبب کاهش اين ويژگيها شد که اين امر ميتواند در تعيين زمان کشت اين گياه مورد توجه قرار گيرد.
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