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تاثير تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی بذر مارتيغال
( )Silybum marianumدر دماهای مختلف
3

محسن سليمانی امين* ،1مجيد امينی دهقی ، 2فاطمه کنگرانی فراهانی

1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده دانشگاه شاهد
 3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
تاريخ پذيرش1396/02/10 :

تاريخ دريافت1396/01/02 :

چکیده
مارتیغال ( )Silybum marianumگیاهی دارویی است که در بسیاری از کشورها از جمله ترکیهه و
صربستان و بخشهایی از ایران در شرایط مزرعه برای تولید بذر و اسهاس

مهورد کشهت و کهار هرار

میگیرد .بهمنظور بررسی تاثیر دما بر جواسهزسی گیاه مارتیغال تحت تنش شهوری ززمایشهی بههصهور
فاکتوریل با هفت سطح دما ( )35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5بر حسب درجه ساستیگراد و هفهت سهطح
تنش شوری شامل (صفر 480،400،320،240،160،80 ،میلیموالر) از کلرید سهدی اسجها شهد .ستهای
ززمایش سشان داد که درصد جواسهزسی ،سرعت جواسهزسی ،زمان تا  50درصد جواسهزسی و زمهان تها 90
درصد جواسهزسی بهطور معنیداری تحت تاثیر شوری ،دمها و اثهر متبابهل زنهها هرار گرفهت .افهزایش
سطوح شوری بهطور معنیداری باعث کاهش میاسگین همه صفا

مورد مطالعه شد .در دمای ک تهر از

دمای  10درجه ساستیگراد ،درصد جواسهزسی بهطور معنیداری پایین بود و همچنین در دمای  35درجه
ساستیگراد هیچگوسه جواسهزسی مشاهده سشد .بههطهورکلی مشهخ
عملکرد خوب در مناطق با درجا

شهد کهه گیهاه مارتیغهال پتاسسهیل

شوری متوسط را در مرحلهه جواسههزسهی دارد از طهر

دماهای باال حساسیت داشته که بر شاخ

دیگهر بهه

های جواسهزسی این گیاه تأثیر منفی داشت.

واژههای کلیدی :مارتیغال ،مدل سازی ،یکنواختی جواسهزسی ،سرعت جواسهزسی ،گیاه دارویی

*سویسنده مسئولms7945.ms@gmail.com :
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مقدمه
کاربرد گیاهان دارویی و معطهر و تولیهدا

مرتﺒط با ترکیﺒا

زنها در سالهای اخیر ،تولیههد اسﺒههوه مههواد طﺒیعی

گیاهی را میطلﺒد .گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و به طور کلی فرزوردهههای طﺒیعهی،
به ویژه در طی سالهای اخیر روبه افزایش بوده و مهمترین علل زن ،اثﺒا
یك طر

اثرا

مخرب و جاسﺒی داروهای شیمیایی از

و ایجاد زلودگیهای زیست محیطی که کره زمین را تهدید میکند از سهوی دیگهر بهوده اسهت (

 .)2011تولید این گیاهان برداشهت از جمعیههتهههای وحههشی زنههها را ههه کههاهش مههیدهههد (
 .)et al., 2002خوشﺒختاسه طی دهههای گذشته ،سگاه جوامع به گیاهان دارویی و اثرا

Delaram,

Schippmann

شفابخشی زنها کامالً تغییر کرده

و به سوعی میتوان رویکرد مجدد جوامع صنعتی به گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را مشاهده کرد.

ماریتیغال یا خارمری گیاهی دارویی ،علفی ،یکساله و از خاسواده کاسنی است که در صنایع داروسازی
کشور کاربرد فراواسی دارد .برگ های این گیاه پهن و شکننده با ظاهری مرمری شکل و در کناره زن خارهای
زرد وجود دارد و بذر زن به اسدازه داسه گند (شﺒیه تخ زفتابگردان) ،دارای سا
صا

سفید و برجسته و سطح

به رسگ هوهای روشن است ( .)Rezvani Moghadam, 2011در طب جدید از مواد مؤثره داسه این گیاه

در تهیه داروهای درمانکننده بیماریهای کﺒدی و مسمومیتهای ساشی از الکل و دیگر مواد شیمیایی استفاده
میشود

(.)Minakhmetov et al., 2001

جواسهزسی و سﺒزشدن سریع گیاهچه برای استبرار مطلوب گیاه از مراحل بحراسهی اسهت .چنهدین فهاکتور محیطهی
ماسند دما ،شوری ،سور و رطوبهت بههطهور همزمهان روی جواسههزسهی اثهر مهیگذارسهد .یکی از مخاطرا

عمده بخش

کشاورزی ایران شرایط ا لیمی گر و خشك همهراه بها شوری خههاك است کههه در زمان و مکان دستخوش تغییرا
زیادی بوده و هست .اراضی دارای خاكهای با درجا

مختلﻒ شوری دارای مساحتی بالﻎ بر  24میلیون هکتار یعنههی

 15درصد مسهاحت کهل ایران را شامل میشوسد (.)Davazdahemami et al., 2010
دما و شوری دو عامل غیر زسدهی مه تاثیرگذار بر جواسهزسی هسهتد .تغییهرا
فرزیندهای کنترلکننده جواسهزسی شامل سشتپهذیری غشها  ،اتالهاال

دمها ممکهن اسهت بهر تعهدادی از

غشهایی و زسهزی ههای سهیتوزول اثهر بگذارسهد

( .)Bewley and Black, 1994تنش شوری با جلوگیری از جذب زب به علت پتاسسیل اسمزی و اجازه ورود یونههای
سمی به داخل جنین یا گیاهچه در حال توسعه ،باعث تاثیرگذاری بر جواسهزسی میگردد (.)Bewley and Black, 1982
همچنین تحمل به شوری در طول جواسهزسی برای استبرار رشد گیاهان در خاك شور مناطق خشك امری بدیهی است.
حساسیت به تنش شوری در طول جواسهزسی بذر ،بیشتر از مراحل بعدی رشد است .به طور کلی هرچهه پتاسسهیل زب
منفیتر باشد ،سرعت و درصد جواسهزسی و همچنین رشد ریشهچه و سا هچه کاهش پیدا میکند .اگرچه تنش شهوری
در تما مراحل رشدی گیاه میتواسد تاثیر منفی داشته باشد ،اما با توجه به اینکه استبرار سخستین گیاه در عملکهرد سههایی
تاثیر زیادی دارد ،تنش شوری مرحله گیاهچهای را به شد
تحبیبا

تحت تاثیر هرار مهیدههد ( .)Rauf et al., 2007همچنهین

مختلﻒ سشاندهنده این است که عملکرد بسیاری از ژنهای کلیدی ،پهروتئینهها ،متابولیهتهها وشهﺒکهههای

مولکولی ،تحت تاثیر شوری ،دمای محیط ،فلزا

سنگین و دیگر تنشهای غیرزسده هرار مهیگیرسهد

( Rodziewicz et

 .)al., 2014ارزیابی پاسخهای دما رطوبتی( 2واکنش جواسهزسی به پتاسسیلها و دماهای مختلﻒ) امکان پیشبینی هدر
1- Hydrothermal
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جواسهزسی گیاهان مختلﻒ را تحت شرایط دمایی و رطوبتی مختلﻒ را به مها مهیدههد ،بها توجهه بهه خهواو دارویهی
مارتیغال ،بررسی مباومت این گیاه به تنش شوری و همچنین دماهای مختلﻒ به منظور توسعه کشت و کهار ایهن گیهاه
اهمیت دارد .بنابراین هد

از اسجا این پژوهش ارزیابی ویژگیهای جواسهزسی و سﺒز شدن بذر مارتیغال در پاسهخ بهه

تنش شوری در دماهای مختلﻒ است وجود چنین شرایطی در کشور سیازمند استفاده از گیاههاسی اسهت کهه بتواسنهد در
چنین شرایطی سازگار بوده و عملکرد مطلوبی داشته باشند.
مواد و روشها
به منظور بررسی واکنش جواسهزسی و رشد گیاهچه مارتیغال سسﺒت به سطوح مختلﻒ دمایی و تنش شوری ززمایشی
در سال  1394در ززمایشگاه بذر داسشکده کشاورزی داسشگاه شاهد تهران به صهور فاکتوریهل در الهب طهرح کهامالً
تالادفی با چهار تکهرار بهه اجهرا در زمهد .تیمارهها شهامل هفهت سهطح دمهایی ( 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و  35درجهه
ساستیگراد) و هفت سطح شوری با پتاسسیل اسمزی (صفر  480،400،320،240،160،80،میلیموالر ) بودسد .برای ایجهاد
سطح تنش صفر (شاهد) در ززمایش از زب مبطر استفاده شد .ه چنین برای تهیه محلهولههای بها پتاسسهیل مختلهﻒ از
کلرید سدی استفاده شد و از معادله واست هو

میزان کلرید سدی مورد سیاز محاسهﺒه گردیهد .بهذرههای مارتیغهال از

موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه شد .سطوح مختلﻒ شوری طﺒق معادله ( )1و با استفاده از سمك کلرید سدی ایجاد شد
(.)Michel and Kaufman, 1973
Q=IRCST

معادله ()1
که در زن Q :پتاسسیل اسمزی محلول بر حسب بار؛  CSغلظت محلول به صور

مواللیته؛  Iثابت یوسیزاسیون؛  Rثابت

عمومی گازها ( )kg.MPa.mol-1.k-13-10×8.314و  Tدما برحسب درجه کلوین میباشد.
شمارش بذرهای جواسهزده  24ساعت پ

از شروع ززمایش و به صور

روزاسه اسجا گرفته و بذرهای جواسهزده

(دارای طول ریشهچه  1-2میلیمتر یا بیشتر) ثﺒت شدسد ( .); Brändel & Jensen, 2005; Adam et al., 2007عمل
شمارش بذرها تا روز 21ا ( )ISTA, 2008بهصور

منظ ادامه یافت .برای محاسﺒهی سرعت و درصد جواسهزسی

بذور از برسامه  )Soltani and Maddah, 2010( Germinاستفاده شد که این برسامه خالوصیا

جواسهزسی از ﺒیل

درصد جواسهزسی ،سرعت جواسهزسی ،زمان الز برای رسیدن به  50درصد جواسهزسی و زمان الز برای رسیدن به 90
درصد جواسهزسی را محاسﺒه می کند .برای یکنواختی جواسهزسی ( )Germination Uniformityاز فرمول زیر استفاده شد
(:)Akram-Ghaderi et al., 2008
GU=D90-D10

معادله ()2
در یکنواختی سﺒز شدن هر چه عدد بهدست زمده (صر

سظر از عالمت منفی زن) ک تر باشد ،سشان دهنده

یکنواختی بیشتر سﺒز شدن بذرها میباشد ( )Soltani et al., 2001و همچنین سرعت جواسهزسی ()Germination Rate
بذرها از طریق فرمول زیر محاسﺒه گردید (.)Van de ventre and Grobbelaar, 1985
𝑖𝑛
𝑖𝑡

معادله ()3

∑ = 𝑅𝐺

که در زن :ni ،تعداد بذرهایی که در شمارش جدید در زمان  tجواسه زده اسد و  :tiروزها (یها سهاعا ) بعهد از کاشهت
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میباشد.
تجزیه زماری دادهها به وسیله سر افزارهای  SASو  Sigma Plot, ver. 11و مبایسه میاسگینها بر اساس حدا ل
اختال

معنیدار ززمون ( )LSDدر سطح احتمال  5درصد صور

گرفت و سمودارها در سر افزار

Sigma Plot, ver.

 11رس شدسد.
نتایج و بحث
بهطورکلی ستای تجزیه واریاس

ززمایش تنش شوری بر جواسهزسی بذر مارتیغال سشان داد که تاثیر دما ،تنش شوری

و اثر متبابل تنش شوری و دما بر کلیه خالوصیا
خالوصیا

جواسهزسی در سطح یك درصد معنی دار است (جهدول  .)1از بهین

جواسهزسی بذر مارتیغال ،سرعت جواسهزسی در غلظت شوری باالو دماهای پایین بیشهتر تحهت تهاثیر هرار

گرفت.
جدول  :1تجزیه واریاس
منابع تغییر

خالوصیا

جواسهزسی بذرمارتیغال تحت شرایط تنش شوری و دماهای مختلﻒ
میاسگین مربعا

درجه
ززادی

درصد جواسهزسی

R50

دما

6

**8327/57460

**76635/351

شوری

6

دما × شوری

36

خطای ززمایشی

84

ضریب تغییرا

**

11379/95767

**

677/18942

**

6635/283

**

3256/357

)(MS

D50

D90

**110156/836

**23220/587

**

8887/543

**

4630/873

**

28767/883

**

59614/380

43/9048

51/2035

610/865

150/336

20/41

2

16/72

19/39

پایین ترین سطح دمای مورد بررسی در این ززمایش  5درجه ساستیگراد بود .بذرها در این دما تنها در پتاسسیلهای
 0و  80میلیموالر شوری بهترتیب  66و  18درصد جواسه زدسهد و بها افهزایش تهنش شهوری در کلیهه دماهها سهرعت
جواسهزسی و شاخ

های دیگر جواسهزسی کاهش پیدا کرد (جدول  .)2با افهزایش دمها از  5بهه  10درجهه سهاستیگهراد

مباومت به شوری بهﺒود یافت و کلیه خالوصیا
عﺒار

جواسهزسی به خالوو سرعت جواسههزسهی افهزایش یافهت و یها بهه

دیگر زمان الز برای رسیدن به  50و  90درصد جواسهزسی کاهش یافت و در دمای  10درجه با افهزایش تهنش

شوری سرعت جواسهزسی و دیگر پارامترهای اسدازهگیری شده کاهش یافته ،و در زخهرین سهطح تهنش شهوری درصهد
جواسهزسی به صفر رسید همچنین در دماهای سزدیك به دمای بهینه ،مبدار پارامترهای جواسههزسهی در شهوریههای بهاال
کاهش کمتری را سسﺒت دماهای یایین و باالتر از زن داشت که این سشان می دهد که با افزایش دما و سزدیهك شهدن بهه
دمای بهینه ،تحمل بذر به تنش شوری افزایش پیدا می کند (جدول  .)2در دمای  15درجه ساستیگراد مباومت به تهنش
شوری بهتر از  5و  10درجه بود و تما خالوصیا
درجه سطوح شاهد(عد تنش) و  80میلیموالر تفاو

جواسهزسی افزایش یافته اسهت سهرعت جواسههزسهی در دمهای 15
معنی داری سداشتند در دمای  15درجه با افزایش تنش شهوری

میزان سرعت و درصد جواسهزسی سسﺒت به دمای  10درجه کمتر کاهش یافت .سرعت جواسهزسی در این دما از 0.0098
( /1ساعت) در شاهد (عد تنش) به  /1( 0/002ساعت) در پتاسسیل  480میلیموالر کاهش یافت و اختال

زسها سیز بها

شاهد معنی دار بود ،ولی زمان الز برای رسیدن به  50و  90درصد جواسهزسی با افزایش غلظت شوری افهزایش یافهت
که این همان طور که گفته شد ،بیاسگر کاهش سرعت جواسهزسی در اثر افزایش غلظت شوری میباشد.
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در دمای  20درجه درصد جواسهزسی با دماهای  10و  15درجه چندان تفاوتی سداشتند ولی سرعت جواسهزسی در
این دما سسﺒت به سه دمای ﺒلی در سطوح مختلﻒ شوری بهﺒود یافت .به طوری که سرعت جواسهزسی از 0.010در
سطح شاهد (عد تنش) به  0/003در پتاسسیل  480میلیموالر کاهش یافت .بهترین پاسخ به تنش شوری در دمای 25
درجه ساستیگراد در سطوح عد تنش و  80میلیموالر مشاهده شد و شاخ

های جواسهزسی در این دما در این دو

سطح سسﺒت به سایر دماها پاسخ بهتری سشان دادسد .سرعت جواسهزسی در این دما از  0/012در تیمار شاهد به 0/004
در پتاسسیل  320میلیموالر و  0.00در پتاسسیل  480میلیموالر کاهش یافت .با افزایش دما از  25درجه ساستیگراد به
 30درجه ساستیگراد خالوصیا

جواسهزسی کاهش یافت بهطوری که تنها در شاهد (عد تنش) 80 ،و 160میلیموالر

جواسهزسی مشاهده شد .سرعت جواسهزسی در دمای  30درجه ساستیگراد در شاهد (عد تنش)  0.008به  0.005در
سطح  160میلیموالر کاهش یافت و در سطوح بعدی تنش به  0.00رسید .در ستیجه میتوان گفت که بیشترین
محدوده دمایی مجاز برای جواسهزسی بذر در سطوح شوری صفر بود بهطوریکه با افزایش غلظت شوری محدوده
دمایی مجاز برای جواسهزسی ،محدودتر میشود .در مجموع ستای سشان داد با افزایش غلظت شوری در دماهای مختلﻒ،
همه ی پارامترهای جواسهزسی کاهش یافتند .با کاهش دما و افزایش پتاسسیل شوری سرعت جواسهزسی بهطور ابل
مالحظهای کاهش یافت .بهطوری که با افزایش دما در پتاسسیل شوری باالتر سرعت جواسهزسی سسﺒت به دماهای پایین
کمتر کاهش یافت و این ستای با ستای ) (Chilo et al., 2009مطاببت دارد.
پژوهشهای دیگر محببان از جمله ستای بدست زمده با تحبیبا

توکل افشاری و همکاران

( Tavakkol Afshari

 )et al., 2014که اظهار داشتهاسد ،شوری سرعت و درصد جواسهزسی را کاهش میدهد و با افزایش تنش شوری بر
میزان این کاهش افزوده میشود ،همخواسی دارد ) (Cerboncini et al., 2004سیز اعال کرده اسد که شوری باعث
افزایش زمان الز برای جواسهزسی بذر کلزا می شود .بنابراین کاهش سرعت جواسهزسی در شوری سسﺒت به شاهد در
دماهای مختلﻒ می توان به اثرا

سمی یوسی سمك ،سسﺒت داد ) )1999( Puppala et al., .(Alem et al., 2001سیز

موارد فوق را تأیید و اعال کردهاسد که با افزایش غلظت شوری در محیط اطرا

بذر ،بذر مد

زمان بیشتری سیاز دارد

تا بتواسد زب مورد سیاز خود را جذب کرده و فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی مرتﺒط با جواسهزسی را اسجا دهند.
 )2003( Mehra & Powellدر ززمایشی روی بذرهای کلزا دریافتند که شوری ،منجر به کاهش سرعت جواسهزسی
ولی در شرایط کنترل با زبگیری مجدد بذرها ،باعث افزایش سرعت جواسهزسی و درصد جواسهزسی میگردد .درصد
جواسهزسی تجمعی بذرهای مارتیغال در همه دماهای مورد مطالعه سشان داد که در دمای(دمای  20درجه ساستیگراد)
سسﺒت به دماهای پایین و باال ،در همه سطوح تنش درصد جواسهزسی بیشتر بود (شکل .)1
ک ترین تغییر درصد و سرعت جواسهزسی در روسد کاهشی شوری از شاهد تا  480میلیموالر ،مربوط بهه دمهای 20
درجه بود بهطوریکه سرعت جواسهزسی از  0/010به  0/0036بذر در ساعت و درصد جواسههزسهی از  82/66بهه 5/33
درصد کاهش پیدا کرد (جدول  ،)2به عﺒارتی ک ترین شیب کاهشی را در ﺒال روسد افزایشی تنش ،در ایهن دمها دیهده
شد (شکل .)2
در دماهای باالتر از  20درجه ساستیگراد و پایینتر از  15درجه ساستیگراد درصهد جواسههزسهی بها افهزایش تهنش
شوری با شیب بیشتری در حال کاهش است (شکل  .)2در تهنشههای بهاالتر از  160میلهیمهوالر دمهای  30درجهه و
تنشهای باالتر از  80میلیموالر دمای  5درجهه و همچنهین در تمها سهطوح تهنش در دمهای  35درجهه ،ههیچگوسهه
جواسهزسی مشاهده سشد (شکل  .)2پرمون و همکاران ( )Parmoon et al., 2013در ززمایشهی بها بررسهی چههار سهطح
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شوری ( 100 ،50 ،0و  150میلیموالر) بر جواسه زسهی بابوسهه سشهان داد کهه تهنش شهوری اثهر معنهیداری بهر درصهد
جواسهزسی ،طول ریشهچه ،سا هچه و ...این گیاه داشت.
افزایش دما از حد بهینه از درصد جواسهزسی ،سرعت جواسهزسی و طول ریشهچه کاسته میشود .در وا ع دمای باال،
عالوه بر کاهش استحکا پیوسدهای هیدروژسی و روابط الکترواستاتیکی بین گروهای طﺒی پروتئینها در فاز مایع
غشا که سﺒب تغییر ساختار غشای سلولی و سشت یونها از سلول میگردد با مماسعت از فرزیند تنف
فرزیند جواسه زسی اثر منفی بر جای بگذارد که الﺒته افزایش توأ دما و شوری ،اثرا
جواسهزسی سسﺒت به اثرا

جداگاسه هر یك از تیمارهای شوری و دما خواهد داشت

جدول  :2ستای مبایسه میاسگین اثر متبابل دما و تنش شوری بر صفا
دما

5

10

15

20

میتواسد بر

منفی شدیدتری بر فرزیند

(.)Taize and Zeiger., 1998

اسدازهگیری شده در مرحله جواسهزسی بذر مارتیغال

زمان تا رسیدن به 50

زمان رسیدن به 50

زمان رسیدن به 90
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درصد جواسهزسی
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(ساعت)

(ساعت)
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401/16bc
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0
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160

0/00m
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0/00n

0/00k

240
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0/00n

0/00k
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0/00m

0/00l

0/00n

0/00k
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0/00m

0/00l

0/00n

0/00k
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0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

0

83/33abc

0/00740 defg

134/91igk

227/20fg
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86/667ab

0/004633 hijk

215/29fg

0/00k
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60/00ef

0/004500 hijk

224/43fg

330/67d

240

43/33g

0/003100ljk

324/40c

442/53ab

320

33/37gh

0/002933 jk

338/67c

470/93ab

400

8/667klm

0/003167 ijk

318/67cd

353/73cd

480

0/00m

0/00l

0/00n

305/07de

0
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0/009867 bcd
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182/40fghi
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90/00a

0/007833 cdef

128/11ijkl

190/16fgh

160

76/67bcd

0/00683efg

146/87ijk

245/80ef

240

60/667ef

0/004567 hijk

218/40fg

329/87d

320

55/33f

0/003567 ijk

279/67de

440/27ab

400

14/00jkl

0/003733 ijk

267/33e

410/40abc

480

2/667lm

0/002167 kl

464/00a

467/80a

0

82/67abc

0.010733ab

93/52lm

153/07ghij

80

82/67abc

0/0010267 bc

97/35lm

143/53hij

160

71/33cde

0/00803 cdef

128/11 ijkl

185/20fghi

240

34/667gf

0/004567hijk

219/88fg

327/60d
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320

35/33gh

0/00587 fghi

169/44hi

223/60fg

400

18/667jk

0/003967 ijk

267/33ef

333/20d

480

5/33lm

0/003667ijk

279/67e

314/40d

0

70/00de

0/012933 a

77/65m

116/40ij

80

60/667ef

0/010833 ab

92/31lm
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160

56/00f
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22/00ij

0/005033 ghij

199/00gh
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320

6/00lm

0/0049 ghijk

212/00fg

234/40f

400

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

480

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

0

30/667hi

0/00840 bcde

121/1jklm

155/20ghij

80

5/33lm

0/00903bcde

152/00ij

227/20fg

160

2/667lm

0/00583fghi

88/00lm

94/40j

240

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

320

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

400

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

480

0/00m

0/00l

0/00n

0/00k

نتیجهگیری نهایی
با توجه به ستای بدست زمده معلو شد که گیاه مارتیغال تحمل سسﺒتا خوبی به تنش شوری در دماههای اپتهیم و
دیگر این گیاه به دماهای بهاال حساسهیت دارد و بهر شهاخ

ههای

سزدیك به بهینه در مرحله جواسهزسی دارد ،از طر

جواسهزسی بذر گیاه تاثیر منفی میگذارد ،بنابراین کشت این گیاه در مناطق با دماهای باال توصیه سمیشود .اثرا

تهنش

شوری همراه با افزایش دما به باالتر از دمای بهینه  ،تاثیر شوری بر پارامترهای جواسهزسی بذرهای مارتیغهال را افهزایش
داد.
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