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نشریه تحقیقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 1396

تأثیر تنشهای خشکی و شوری بر ویژگیهای جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه
شاهی ()Lepidium sativum L.
محمد حسین امینیفرد* ،1حسن بیات

2

1استادیار ،گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
تاریخ دریافت1396/03/29 :

چکیده

تاریخ پذیرش1396/06/15:

1

بهمنظوربررسیاثر تنشهای خشکیوشوریبرجوانهزنیبذورگیاهشاهی،دوآزمایشمجزا درقالب طرح

تیمارهایآزمایشهایخشکیوشوریشاملهفت سطحفشاراسمزیصفر،

کامالًتصادفیباسه تکرارانجامشد.
بهترتیببااستفادهازمحلول پلیاتیلنگلیکول()PEGوکلریدسدیم
 -10،-8،-6،-4،-2و -12باربودکه 
()NaClاعمالشد.نتایجنشاندادکهتنششوریبرشاخصهایدرصدوسرعتجوانهزنیتأثیرمعنیدارینداشت
اما تنش خشکی از  -8بار به باال سبب کاهش معنیدار این صفات گردید بطوریکه سطوح  -10و  -12بار تنش
بهترتیبسببکاهش25/4و50/6درصدیسرعتجوانهزنیو29/3و50/6درصدجوانهزنیشاهینسبت
خشکی 
بهشاهدگردید.طولریشهچه،ساقهچه،طولگیاهچه،وزنخشکریشهچه،ساقهچهوکلباافزایشتنشخشکیاز
باربهترتیب 94/8،98/2،96/4،95/2،97/9و 92/2درصدکاهشیافتند.افزایشسطحتنششوریاز
صفربه -12
بهترتیب 9/8،3/6،6/9،11/4،2/8و7/2درصدافزایشدراینصفاتمشاهدهگردیداماباافزایش
صفربه-4بار ،
بهترتیب96/3،96/4،96/5،95/3،97/4و96/3درصددرمقایسهباشاهدکاهش
تنشبهباالترینسطح(-12بار) ،
یافتند.شاخصبنیهبذردرهردوتنشکاهشیافت .نتایجحاصلازاینتحقیقنشانداد کهگیاهشاهیدرمرحله
وخشکیدربازهتیمارهایاعمالشدهدراینآزمایش،بهترتیبمتحملو

اتنشهایشوری

جوانهزنیودرمواجههب
نیمهمتحملاست .
زنی،سرعتجوانهزنی،شاهی،پلیاتیلنگلیکولNaCl،


درصدجوانه
واژههای کلیدی:

*

نویسندهمسئولmh.aminifard@birjand.ac.ir:
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مقدمه
شاهیگیاهییکسالهازخانواده Brassicaceaeبانامعلمی Lepidium sativumوبومیمدیترانه است.برگهای
متر،گلهایآنبهرنگسفیدیاقرمزارغوانیکوچک،کهبهطورگروهی

آنسبزرنگ،ارتفاعبوتهدرحدود20سانتی
دهندهظاهرمیشود .مصرفشاهیدرایرانبهعنوانیکسبزیخوراکیرایج است.اینسبزی


درانتهایشاخهگل
بینمحصوالتتازهباغبانیدارایبیشترینمقدارچربی،پتاسیموویتامینهای  Aو B2است وازنظرپروتئین،سایر
امالحوویتامینهانیزمقامهایدوموسومرادارااست( .)Radwan et al., 2007
جوانهزنییکیازمراحل
رشدگیاهاندربسیاریازمناطقدنیاتحتتاثیرتنشهایمحیطیزندهوغیرزندهاست .
محسوبمیشود ،زیراجوانهزنینقشعمدهایرادرتعیینتراکمنهاییگیاهاز

حساسدرچرخهرشدیگیاهان
خودبجامیگذارد (.)Ulfat et al., 2007جوانهزنیوسبزشدنبذربهشدتتحتتأثیرتنشهایمحیطیازجمله
شوریوخشکیقرارمیگیردبطوریکهاستقرارضعیفگیاهیکیازمشکالتاصلیدرمناطقخشکوشورمیباشد
( .)Dolatabadian et al., 2009خشکی بر جنبههای مختلف رشد گیاه تأثیر گذاشته و موجب کاهش و به تاخیر
انداختن جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هوایی و کاهش تولید ماده خشک میگردد .کاهش پتانسیل اسمزی و
زبینرفتنآماس،بستهشدنروزنههاوکاهشرشدازعالئممخصوصتنشآباست.

پتانسیلکلآب،هموارهباا
درصورتیکهتنشآبی شدید باشد،موجبکاهششدیدفتوسنتزومختلشدنفرایندهایفیزیولوژیکی،توقفرشد
کنندهجوانهزنیاستوقابلیت


ازعواملاصلیفعال
وسرانجاممرگگیاهمیگردد( .)Farooq et al., 2009آبیکی 
دسترسیبهآبباکاهشپتانسیلاسمزیخاكکاهشمییابد.پتانسیلاسمزی،تأثیرمستقیمیبرسرعتجذبآبو
درنتیجهسرعتجوانهزنیگیاهدارد (.)Bagheri et al., 2011عالوهبرتنشخشکی،تنششوری نیزبه عنوان یکی

از تنشهایغیرزیستی مهماست که نقش مهمی در کاهش تولید محصوالت زراعی وباغیدارد(.)Omidi, 2010
رشدگیاهاندرشرایطتنششوریممکناستازطریقتغییراتپتانسیلاسمزیبراثرپایینرفتنپتانسیلآبدر
محیط ریشه ،یا بر اثر تأثیرات ویژه یونها در فرایندهای متابولیکی کاهش یابد (

;Greenway and Munns, 1980

جوانهزنی گیاهان انجام شده است با افزایش شوری و خشکی،
.)Nafees et al., 2010در اکثر تحقیقاتی که بر روی  
ییابد ( Tamartash et al., 2010; Tavili
ساقهچه ووزن گیاهچهکاهشم 
شهچه  ،
جوانهزنی،طولری 
درصد وسرعت  

.)et al., 2015درمطالعهایبرروی جوانهزنیبذرخیارسبز درواکنشبهسطوحمختلفشوریگزارششد که
درصدجوانهزنیتحتتاثیرتنششوریوخشکی درمقایسهباتیمارشاهدکاهشیافت (.)Khoshkam, S. 2009
زیرهزاد وهمکاران()Zirehzad et al., 2009بابررسیتنششوریوخشکیبرجوانهزنیآویشناظهارداشتند که
تنششوریوخشکیبهطورمعنیداریسببکاهشدرصدوسرعتجوانهزنی،طولریشهچهو ساقهچه،ضریب

آلومتریووزنریشهچهوساقهچهگردید.شرفی()Sharafi, 2010درآزمایشیبابررسیتأثیرسطوحمختلفشوری
مگاپاسکال)برجوانهزنیماریتیغالنشاندادکهکلیهصفاتموردبررسی

وخشکی(صفر-0/9،-0/6،-0/3،و-1/2
عالوهبرپاسخهای

زنیتحتتأثیرتنشهایشوریوخشکیقرارگرفتند .

ازجملهرشدگیاهچهویکنواختیجوانه
هاوبافتهایگیاهاتفاق


هایخشکیوشوری،تنظیماسمزینیزدرپاسخبهتنشدرداخلسلول

رشدیبهتنش
می افتد.تنظیماسمزییکیازمکانیسمهایتحملاستکهدرآنگیاهانمتابولیتهایباوزنمولکولیکممانند

قندها،اسیدهایارگانیکوآمینواسیدهاراتجمعمیدهندتاپتانسیلاسمزیسلولبرایحفظآبونگهداریفشار

تورژسانسکاهشیابد(.)Manaa et al., 2014پرولینجزءاسمولیتهایاولیهمهممشارکتکنندهدرتنظیماسمزی
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گیاهاناستوسلولهاراازطریقتثبیتپروتئینهاوغشاهایسلولیمحافظتمیکند(.)Wang and Han, 2009

گزارششدهاستکهتنششوریباعثکاهشرشدگیاهوافزایشتنظیمکنندههایاسمزیپرولینوکربوهیدرات

هایپیشیننشانمیدهدکهتاکنونتحقیقجامعیمبنیبر


).مرورپژوهش
درگیاهشاهیگردید(Manaa et al., 2014
تاثیر سطوح مختلف تنشهای شوری و خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچههای شاهی وجود ندارد.
لیکنتحقیقحاضرباهدفبررسیسطوحمختلفتنشخشکیوشوریبرجوانهزنی بذر،محتوایپرولینورشد
گیاهچهشاهیانجامشدهاست .
مواد و روشها
به منظور بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر جوانهزنی بذر گیاه شاهی ،دو آزمایش مجزا در آزمایشگاه
تحقیقاتیدانشکدهکشاورزیدانشگاهبیرجنددرسال 1395ودرقالبطرحکامالًتصادفی باسه تکرارانجامشد.
تیمارهایتنشخشکیشاملهفتسطحپتانسیلاسمزیصفر-10،-8،-6،-4،-2،و-12باربودکهبااستفادهاز
باغلظتهایصفر295/71،261/94،223/66،178/34،119/57،

بهترتیب
محلولپلیاتیلنگلیکول(6000)PEGو 

و  326/26گرم در لیتر آب در دمای  25درجه سانتیگراد محیط اعمال شد (.)Michel and Kaufman, 1973
تیمارهایتنش شورینیزمشابهسطوحخشکیبودکهشامل هفت سطحپتانسیل اسمزیصفر،-8،-6،-4،-2،
ترتیبباغلظتهایصفر،10/50،7/87،5/25،2/62،

-10و-12باربودکهبااستفادهازکلریدسدیم()NaClو 
به
 13/50و 15/70گرم درلیتراعمالگردید .قبلازکاشت،بذوربا محلولهیپوکلریدسدیمپنجدرصد به مدتیک
دقیقه ضدعفونی و سپس باآب مقطر شسته شدند.محیطکشت،پتریدیشهاییباقطرنه وضخامت 1/5سانتیمتر
بودودرهرکدام 25عددبذربررویکاغذصافیقراردادهشد وسپسبهژرمیناتورهایتنظیمشدهبادمایثابت
 25درجهسانتیگرادباطولروز  16ساعت روشنایی وهشت ساعتتاریکی منتقلشدند (.)Muller et al., 2010
ریشهچه بودند بهعنوان بذر جوانهزده در نظر گرفتهشدند .طول دوره
بذرهایی که حداقل دارای دو میلیمتر طول  
طولریشهچهو ساقهچه(انتخابششگیاهچه

آزمایشهشتروزبود( .)Manaa et al., 2014درپایانآزمایش
ساقهچه
طولریشهچهبه  

کولیسدیجیتالاندازهگیریونسبت

بهطورتصادفیازداخلهرپتریدیش)بااستفادهاز

چهها در داخل آون با دمای 70درجهسانتیگراد بهمدت  48ساعت قرار داده
ساقه 
چهها و 
محاسبه شد .سپس ریشه 
).درپایانآزمایشدرصدجوانهزنیبذورمحاسبهشد.

وزنخشکآنهامحاسبهشد(Pace et al., 1999

شدندو 
سرعتجوانهزنینیزازطریقمعادلهزیرمحاسبهشد(:)Bajji et al., 2002

GR= ∑ Ni / Di

تعدادبذرجوانهزدهدرهرروزو  Diروزشمارشبذر (هشتروز)

سرعتجوانهزنی Ni،

کهدراینمعادله GR
میباشد .

میانگینزمانجوانهزنیبراساسمعادلهزیرمحاسبهشد( :)Ruan, 2002

MGT= Σ (D×N)/ ΣN
که در این معادله  MGTمیانگین زمان جوانهزنی N ،تعداد بذرهایی که در روز D

ام جوانه زدند و  Dتعداد

شاخصبنیهبذرنیزازحاصلضربدرصدجوانهزنینهاییدر

روزهاییکهازآغاززمانجوانهزنیگذشتهمیباشند.

بهمنظوراندازهگیریپرولینگیاه 0/1،گرمبرگتازهرادر
طولگیاهچهمحاسبهشد( .)Elias and Copeland, 2001
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میلیلیتر
یلیلیتراسیدسولفوسالیسیلیک3/3درصدابتدابهخوبیسائیدهودرمرحلهبعددو 
هاونچینیهمراهبا10م 
میلیلیتر اسید استیک گالیسیال (خالص) به هر یک از لولههای محتوی عصاره و یا
از معرف ناینهیدرین و دو  
ینهیدرینبهاضافه 20میلیلیتراسید
استانداردافزودهشد.قبالمعرفناینهیدرینبامخلوطنمودن 1/25گرمنا 
سیداستیکخالصوسپسحلنمودنآنهادرحمامآبگرمآمادهشد.
میلیلیترا 
فسفریک 6موالروهمچنین  30
درجهسانتیگرادقرارگرفتهوسپسبه

لولههابهمدتیکساعتدرحمامآبجوش(بنماری)دردمای 100
منظورخنکشدنبهداخلمخلوطآبویخمنتقلشدند.دراینمرحلهودرزیرهود6،میلیلیترتولوئنبههریک
ازلولههایآزمایشافزودهوبهمدت15تا20ثانیهشدیداتکاندادهشدند.درنهایتمیزانجذبنوردرطولموج
520نانومترتوسطدستگاهاسپکتروفتومترقرائتشد( .)Bates et al., 1973
برایتجزیهواریانس و محاسبات آماری ازبرنامهماکرو DSAASTAT Ver. 1.022درنرمافزار Excelوبرای
مقایسهمیانگینهاازآزمونFLSDدرسطحاحتمالپنجدرصداستفادهشد .

نتایج و بحث
(جوانهزنیبذر،رشدگیاهچهو

نتایجتجزیهواریانسنشاندادکهاثرتنشخشکیبرهمه صفاتموردبررسی 
محتوایپرولین)درسطح احتمالیک درصدمعنیداربود.اثرتنششورینیزبرهمهصفاتموردبررسیبهغیراز
صفاتدرصدوسرعتجوانهزنیدرسطحاحتمالیکدرصدمعنیداربود(جداول1و .)2
درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی :براساس نتایجحاصلازمقایسهمیانگین،خشکی شدیدتراز -8بارباعث
کاهش شدید درصد جوانهزنی بذور شاهی گردید بطوریکه در سطوح تنشهای خشکی  -10و  -12بار ،درصد
بهترتیب  29/33و 50/67درصد نسبتبهشاهد(سطحصفربار)کاهشیافت.اماافزایشسطوح تنش
جوانهزنی 
معنیداردرصدجوانهزنیبذورشاهینگردیدودرنتیجهمیتوانبیانکردکهشاهیبهتنش
شوری،سببکاهش 
شورینسبتبهخشکیمقاومتراست(شکل .)1افزایشغلظتشوریبرسرعتجوانهزنیبذورشاهیتأثیرمعنی-
دارینداشتوسرعتجوانهزنیدرتمامیسطوحباالتراز 12بذردرروزبود.اماسطوح -10و -12بارتنش

بهترتیب سببکاهش 25/04و 50/64درصدیسرعتجوانهزنیبذورشاهیگردید(شکل.)2پتانسیلکم
خشکی 
آب،بهویژهدرابتدایفرآیندجوانهزنی،باعثاختاللدرجذبآبتوسطبذرشدهوجوانهزنیگیاهرابهتأخیر
میاندازد(.)Serrano et al., 1999; Bagheri et al., 2011اگرجذبآبتوسطبذردچاراختاللگرددویاجذب
آببهکندیصورتگیردفعالیتهایمتابولیکیجوانهزنی در داخلبذربهآرامیصورتخواهدگرفت،درنتیجه
مدت زمان خروج ریشهچه از بذر افزایش و از این رو سرعت جوانهزنی نیز کاهش مییابد (.)Marchner, 1995
حسینیورضوانیمقدم()Hosseini and Rezvani Moghadam, 2006بیاننمودندکهباافزایشمیزانتنشخشکی
بهطورخطیازدرصدجوانهزنیبذرهایاسفرزهکاستهشدبهگونهایکهبیشتریندرصدجوانهزنیمربوطبهشرایط
عدمتنشوکمترینمقدارآنکهبرابرصفربودمربوطبهپتانسیل-12باربود.آلابراهیموهمکاران( Alebrahim et

 )al., 2005دربررسیاثرتنششوریبرگیاهآویشننتایجمشابهی را بیاننمودند.مرحلهجوانهزنی یکیاز مراحل
حساس گیاهان به تنش شوری است ( .)Ungar, 1995اثر بازدارنده تنش شوری بر جوانهزنی بذر به دلیل کاهش
پتانسیلاسمزییاسمیتیونیاست( .)Tobe et al., 2004
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شوریازطریقافزایشفشاراسمزیوبالطبعکاهشجذبآبتوسطبذروهمچنینازطریقاثراتسمییون-
زنیبذرهاراتحتتاثیرقرارمیدهد(.)Zeinali et al., 2004علتکمشدندرصدجوانهزنی

هایسدیموکلر،جوانه
در تنش شوری ،فشار اسمزی محلول است که باعث بهمخوردن تعادل یونی میشود و در نتیجه روی کنشها و
واکنشزیستیبذرتأثیرمیگذارد؛درنتیجه،فعالیتآنزیمهایموجوددربذرویاآنزیمهاییکهجهترشدساخته
میشوند،متوقفشده،لذاانرژیالزمبرایجوانهزنیوسایرفعالیتهایرشدفراهمنمیشود(.)Bajji et al., 2002
براساسنتایجحسینیورضوانیمقدم()Hosseini and Rezvani Moghadam, 2006سرعتجوانهزنیبذوراسفرزه
نیزبهشدتتحتتأثیرتنشخشکیقرارگرفتوباافزایشسطوحتنشمقدارآنکاهشیافت.منصوریشوازیو
همکاران()Mansoori Shavazi et al., 2010دربررسیاثرتنششوریوخشکیبرجوانهزنیدرختچهمرتعیگونه-
یآسمانی گچدوست()Anabasis calcareaبیانکردندکهسرعتجوانهزنیباافزایشمیزانتنشخشکیتاسطح
-7بارتغییرقابلتوجهینداشتودرسطحشدیدترتنش(-11و-18بار)ازسرعتجوانهزنیکاستهشدبهطوری
کهدرسطح -18بار 4/73،درصدکاهشیافتوهمچنینباافزایشمیزانشوری،سرعتجوانهزنیروندکاهشی
داشت،بهطوریکهبیشترینسرعتجوانهزنیدرسطحشاهد( 100جوانه درروز) وکمترینآندرسطح -36بار
بهبودسرعتجوانهزنیبذرمیتواند باعثاستقراربهترگیاهچهبهویژهدرشرایطتنششوری

عدمجوانهزنی)بود.

(
وخشکیشود( .)He et al., 2003
طول ریشهچه و ساقهچه ،نسبت طول ریشهچه به ساقهچه و طول گیاهچه :باافزایشسطوحتنشخشکیوشوری،طول
طوریکهباافزایشسطوحتنشخشکیازپتانسیلاسمزیصفربه

ریشهچهوساقهچه بهطور نزولی کاهشیافت  
به
بهترتیب62/99،37/53،28/47،14/35،7/29و97/95
-10،-8،-6،-4،-2و-12بار،طولریشهچهگیاهشاهی 
چهبهترتیب49/39،39/91،23/9،19/45،8/97و95/24درصددرمقایسهبابذورشاهدکاهش
درصدوطولساقه 
چهبهترتیب

یافت (جدول  .)3اماباافزایششدتتنششوری ازپتانسیلاسمزیصفربه -2و  -4بار ،طولریشه
چهبهترتیب6/83و11/45درصدافزایشیافتولیازصفربه-10،-8،-6و-12
0/59و2/8درصدوطولساقه 
بهترتیب  56/98،23/01،7/89و
چهبهترتیب 60/2،34/08،13/22و 97/41درصد وطولساقهچه 

بار،طولریشه
 95/36درصد کاهش یافت (جدول  .)4نسبت طول ریشهچه به ساقهچه نیز در هر دو تنش خشکی و شوری ،با
افزایشسطحتنش،کاهشیافت بطوریکهدرتنشخشکی،بینسطوحشاهدباخشکی -10بار و درشرایطتنش
شوری،باافزایشتنشازسطحشاهدتاشوری -8بار،اختالفمعنیداریمشاهدهنشد(جداول  3و .)4درشرایط
تنشخشکیبیشترینطولگیاهچهدرتیمارشاهدآبمقطر(94/43میلیمتر)وکمترینآندرتیمارباسطحخشکی
 -12بار ( 3/33میلیمتر) مشاهده شد اما در شرایط تنش شوری ،بیشترین طول گیاهچه در تیمار  -4بار (97/07
لیمتر)وکمترینآندرتیمارباشوری -12بار( 3/33میلیمتر)بود .آلابراهیموهمکاران(
می 

Alebrahim et al.,

 )2005بیانکردندکه درگیاهآویشناختالفاتبینسطوحمختلفشوریوخشکیبرایصفاتطولریشهچهو
ساقهچهدرسطحاحتمال%1معنیداربودوباافزایشسطحتنشکاهشیافتند.یکیازعللکاهشطولساقهچهدر
شرایطتنشخشکیکاهشیاعدمانتقالموادغذاییازبافتهایذخیرهایبذربهجنینذکرشدهاست( Trautwein

 .)et al., 1997کاهشجذبآبتوسطبذردرشرایطتنشخشکیباعثکاهشترشحهورمونهاوآنزیمهاودر
نتیجهآناختالل دررشدگیاهچه(ریشهچهوساقهچه)میگردد( .)Bagheri et al., 2011کاهشرشدریشهچهو
ساقهچهدراثرتنششوریمیتواندبهتجمعمادهخشکدربافتهایذخیرهایمرتبطباشد( Keshavarz Afshar et
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 .)al., 2013همچنینتنششوریباکاهشجذبآبوباایجاداختاللدرترشحآنزیمهاییازجملهآمیالزولیپاز
آنهافراهم
مانعازتجزیهمواداندوختهبذرشدهودرنتیجهانرژیالزمجهتخروجریشهچهوساقهچهورشد  
نمیشود()Niu et al., 1995بنابراینباافزایشسطحشوری،میزانرشدریشهچهوساقهچهکاهشیافتهاست .
وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و کل :وزنخشکریشه،هواییوکلگیاهنیزباافزایشتنششوریوخشکیکاهش
طوریکه درشرایط تنشخشکیباافزایشسطحتنشازصفربه -12بار،وزنخشک

ولهای  3و )4به
(جد 
یافت  
بهترتیب  94/87،98/25و 96/27درصدکاهشیافتامامیزاناینکاهش
ریشهچه،ساقهچهووزنخشکگیاهچه 

بهترتیب  95/89 ،96/36و  96/09درصد بود .یزدانی بیوکی و همکاران (
در تنش شوری  

Yazdani Biuki et al.,

)2010بابررسیاثرتنشخشکیبرگیاهمارتیغالبیانکردندکهباافزایشتنشخشکی،وزنخشکریشهچهبه
تدریجکاهشیافت.بیشترینوزنخشکریشهچهمربوطبهسطحتنش-1باربود.آنهاهمچنینبیانکردندکهوزن
خشکساقهچهباافزایشتنشخشکیازسطحپتانسیل -3باربهپایین،بهطورمعنیداریکمشد ومیزان آندر
همینسطحدرمقایسهباتیمارشاهد%50کاهشیافت .ام البنین و همکاران ( )Ommolbanin et al., 2012نیز در بررسی
اثر تنش شوری و خشکی بر دو گیاه مرتعی Agropyron elongatumو  Agropyron desertorumبه نتایج مشابهی دست یافتند.
در شرایط تنش خشکی و شوری ،طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش وزن خشک ریشهچه
ساقهچه وکل میشود.
جدول  :3مقایسهمیانگیناثرتنشخشکی()PEGبربرخیصفاتموردبررسیشاهی .
پتانسیل 
(بار) 

طول 

طول 

ریشهچه

ساقهچه

( )mm

( )mm

طولگیاهچه 

نسبتطول
ریشهچهبه


( )mm

ساقهچه 


وزنخشک

وزنخشک

ساقهچه( )gr

ریشهچه( )gr

وزنخشک
کل( )gr

0

 42/50a

51/93a

94/43a

0/862a

0/057a

0/078a

0/134a

 -2

39/40a

47/27ab

86/67a

0/877a

0/053a

0/071ab

0/123a

 -4

36/40ab

41/83ab

78/23ab

0/870a

0/049ab

0/062ab

0/111ab

 -6

30/40bc

36/70bc

67/10bc

0/829a

0/041bc

0/055bc

0/096b

 -8

26/53c

34/84bc

61/37c

0/803a

0/036c

0/052bc

0/088b

 -10

15/73d

26/28c

42/01d

0/599ab

0/021d

0/039c

0/060c

 -12

0/87e

2/47d

3/33e

0/363b

0/001e

0/004d

0/005d

میانگینهایدارایحروفمشتركدرهرستون،فاقدتفاوتمعنیدارآماریدرسطحاحتمال5درصدبرطبقآزمونFLSDمیباشند .


شاخص بنیه بذر :باافزایشسطوحتنششوریوخشکی،شاخصبنیهبذرکاهشیافت.درشرایطتنششوریاز
پتانسیلصفربه-4بار،میزاناینشاخصافزایشیافتامااینافزایشازلحاظآماریمعنیدارنبودوباافزایشتنش
شوریاز-4به،-12شاخصبنیهبذربهصورتمعنیداریکاهشیافت.همچنینباافزایشسطوحتنشخشکیاز
بهترتیب ،28/94،18/24،8/22
پتانسلاسمزیصفربه -10،-8،-6،-4،-2و -12بار،شاخصبنیهبذرشاهی 
68/55،35/01و98/22درصدکاهشیافت(شکل.)3براساسنتایجکشاورزافشاروهمکاران( Keshavarz Afshar

)et al., 2013تنششوریوخشکیسببکاهشمعنیداربنیهگیاهچهشلغمگردید.اینشاخصتابعیازدوپارامتر
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درصدجوانهزنیوطولگیاهچهمیباشدوبا توجهبهکاهشابندوپارامتردراثرتنش،بنابراینبنیهبذرنیزکاهش
مییابد .


جدول :4مقایسهمیانگیناثرتنششوری()Naclبربرخیصفاتموردبررسیشاهی .
پتانسیل 
(بار) 

طول 

طول 

ریشهچه

ساقهچه

( )mm

( )mm

نسبتطول

طولگیاهچه

ریشهچهبه


( )mm

ساقهچه 


وزنخشک

وزنخشک

وزنخشک

ریشهچه(  )grساقهچه( )gr

کل( )gr

0

41/37a

48/93b

90/3b

0/846a

0/055a

0/073b

0/128b

 -2

41/57a

52/27a

93/84ab

0/795a

0/056a

0/078a

0/134ab

 -4

42/53a

54/53a

97/07a

0/781a

0/057a

0/081a

0/138a

 -6

35/90b

45/07c

80/97c

0/798a

0/048b

0/067c

0/115c

 -8

27/27c

37/67d

64/93d

0/723ab

0/037c

0/056d

0/093d

 -10

12/74d

21/05e

33/79e

0/605bc

0/017d

0/031e

0/048e

 -12

1/07e

2/27f

3/33f

0/476c

0/002b

0/003f

0/005f

میانگینهایدارایحروفمشتركدرهرستون،فاقدتفاوتمعنیدارآماریدرسطحاحتمال5درصدبرطبقآزمونFLSDمیباشند .

میزان پرولین :باافزایشهردوتنششوریوخشکی،میزانپرولینبرگگیاهشاهیافزایشیافتامابراساسشکل
،4میزانافزایشمقدارایناسیدآمینهدرتنشخشکیبیشترازتنششوریبود وبهعبارتدیگرباافزایشسطح
بهترتیب 92/77و93/18درصدافزایشنشانداد.
تنششوریوخشکیازصفربه-12بار،میزانپرولینبرگگیاه 
شیبافزایشپرولیندرهردوشرایطتنشاز -4به -6باربیشترینمیزانبودبهطوریکهاختالفمعنیداریبین
بهبعدباافزایشسطوحتنشها،میزانپرولینبه

سطوحصفرتا -4درهردوتنشمشاهدهنشداماازسطح -6
صورتمعنیداریافزایشیافت .یکیازشاخصهایموثردرتحملبهشوریگیاهان،تنظیماسمزیسلولوحفظ
آماسسلولیاستکهباساختموادآلینظیربتائین،گالیسین،پرولین،سوربیتولومانیتولانجاممیشود( Penuelas

 .)et al., 1997پرولینازجملهموادیاستکهغلظتآندرسلولدرپاسخبهتنشخشکیافزایشمییابدوباعث
انتقالآبسلولهایبرگوافزایشفشارتورژسانسمیشود .تجمعپرولیندربافتهایگیاهی،ناشیازبیوسنتز
آن،ممانعتازاکسایشوجلوگیریازمشارکتآندرساختپروتئینهامیباشد(.)Manaa et al., 2014

تاثیرسطوحمختلفتنششوریوخشکیبرشاخص شکل  :3تاثیرسطوحمختلفتنششوریوخشکیبرمیزان

شکل :3
پرولینشاهی

بنیهبذرشاهی
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نتیجهگیری نهایی
باریاشدیدتر-8تنششوریبرشاخصهایدرصدوسرعتجوانهزنیتأثیرمعنیدارینداشتاماتنشخشکی
سرعتجوانهزنیودرصد،بارتنشخشکی-12ازآنسببکاهشمعنیدارمقداراینصفاتگردیدبطوریکهسطح
نسهبتطهولریشههچههبهه،مجمهوعآنهها،ساقهچهه،طولریشهچه.جوانهزنیشاهیرانسبتبهشاهدکاهشدادند
بارکهاهشیافتنهددرحهالی-12ساقهچهوگیاهچهباافزایشتنشخشکیازصفربه،وزنخشکریشهچه،ساقهچه

بارروند-12روندصعودیوباافزایشآنتاسطح-4کهدرتنششوریباافزایشپتانسیلاسمزیازسطحصفربه
باتوجههبهه.شاخصبنیهبذردرهردوتنشکاهشیافتامامیزانپرولینبرگروندافزایشیداشت.نزولیپیداکرد
نسهبت،نتایجحاصلازاینتحقیقمیتوانبیاننمودکهگیاهشاهیدرمرحلهجوانهزنیدربازهتیمارهایاعمالشده
لذابرایارزیابیدقیقترنیازبهانجهامآزمایشهات.بهتنشهایشوریوخشکیبهترتیبمتحملونیمهمتحملاست
 .تکمیلیدرمزرعهوگلخانهمیباشدتابتوانکشتاینگیاهرادرمناطقتحتتنشخشکیوشوریتوصیهنمود
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