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چکیده
این تحقیق بهمنظور ارزیابی اثر صارارض یرای ا
کارخانجا

چرا (براییمانرهض ییر یابر مار ا اننرانی

چا ) و شور حاص از آب دریا خزر ب ویژگیهرا ووانرهزنری و ف الیر

لوبیا ،آزمایشی بهصور

فاکتوری  ،در یالب ط ح کاملاً تاادفی در چهرار تکر ار انجراش شره سرووح

فاکتور اول شام صاارض یای ا
صاارض یای ا

آنزییری

چا  ،در پنج سوح ،صف  05 ،01 ،5 ،و  01درصه از محلرول اولیره

چا و سووح فاکتور دوش شام تییار شور  ،در پرنج سروح 55 ،51 ،05 ،1 ،و 011

درصرره از آب دریررا خررزر بررا هررهای

الکت یکرری (بررهت تیررب  01/57 ،9/00 ،5/55 ،1/55و 07/05

دسیزیینس ب مت ) بود نتایج آزمایش نشان داد اث تییارها ب کلیه متغیی ها مرورد ب رسری م نریدار
بود بهصلاوض ،ب هیکنش تنش شور و صاارض یای ا

چا از نظ میانگین و درصره ووانرهزنری در

سوح پنج درصه و از نظ طول ریشهچه ،ی یب آلومت یر ،،درصره آب بافر

گیاهوره و بنیره بر ر

اختلاا م نیدار در سوح یر ،درصره وورود دارد ،در حرالی کره از نظر طرول سرایهچره تفراو
م نیدار مشاههض نگ دیه افزایش سووح تنش شور و یلظ
میانگین و درصه ووانهزنی ،بنیه ب ر و ف الی
خزر و  01درصه صاارض یای ا

اس

آنزیمها ووانهزنی شهض (تییار  011درصه آب دریا

چا ) و افزایش میزان مالون د آلههیه را در پی داشته اس

شاهه (آب مقو و بهون صاارض یای ا
میزان خاوصیا

صاارض یای ا

چا مووب کاهش
تییار

چا ) با تأثی از هیهروپ اییینگ انجاش شرهض دارا بالرات ین

ووانهزنی و ف الی ها آنزییی بودض و دارا کیت ین میزان مالون د آلههیه برودض

بهطور کلی ،تنش شور حاص از آب دریا خزر و اث آللوپاتی ،حاص از صارارض یرای ا

چا ب ووانهزنی و شاخاهها م تبط با آن در ب ر گیاض لوبیا ،تأثی منفی گ اشرته و هیرهروپ اییینگ
ب ر تواننته مووب بهبود ووانهزنی و شاخاهها م تبط با آن در ب ور لوبیا شود
واژههاي کلیدي :پیشتییار آبی ،چا  ،دریا خزر ،لوبیا ،نی،

*نویسنده مسئولmajid.ghanbari@modares.ac.ir :
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مقدمه
ب ه از یلا  ،حبوبا  ،دومین منبع ی ایی ب ا اننان بهحناب آمرهض و در میران حبوبرا  ،لوبیرا مهرمتر ین گیراض
محنوب شهض و حهود  51درصه تولیه آن در کشورها در حال توس ه صور

میگی د تنشهرا ییر زینرتی بر

ونبهها مختلف رشه گیاض ،از ویله کاهش و تأخی در ووانهزنی ،کاهش س ص

نیو ،کاهش رشه انرهاشهرا گیراهی،

کاهش طول دوران رشه گیاض و در نهای

کراهش تولیره مرادض خشر ،اثر مریگر ارد ( )Turkan et al., 2005از میران

تنشها یی زینتی ،تنش شور از تأثی گ ارت ین نوع تنش در تولیه بقولا
را در بنیار از زمینها زراصی به شه

در وهان بهشیار رفته و میتوانه تولیره

کاهش دهه تنش شور درب گی نهض اث ا

نامولوب یلظ ها زیاد املاح

و نی ،در خاک و یا آب آبیار ب شه و نیو گیاهان میباشه ( )Mnchanda and Garg, 2008گزارشها نشان داد که
در تنش شور با کاهش پتاننی آب در محیط اط اا ریشه مقادی ب خی از یونها ماننه  Na+و  Cl-به حه سیی

در

گیاض رسیهض و ت ادل و تناسب صناص ی ایی در بخشها هوایی گیاض بهم مریخرورد هیونرین افرزایش میرزان ترنش
شور  ،از ووانهزنی ب ور میان

ک دض و درصه و س ص

ووانهزنی ،رشه و نیو گیاهوه و مقهار مرادض خشر ،کر

گیاهوه را کاهش میدهه ()Greenwood and Macfarlen, 2009
بهطور کلی ،به کلیه اث ا
تولیها

مولوب یا نامولوب ی ،گیاض ب سای گیاهان از ط یق رهاساز ت کیبا

ثانویه گیاهی و تولیها

اط اا ،چه بهصور

آلکالوئیه ،دارا پتاننی اث ا
ک کها پش

زائه مشتقا

منتقیم و چه بهصور

مترابولیکی از ویلره شریکییی ،اسریه و مشرتقا

شیییایی ماننره

اسرتا  ،در محریط

یی منتقیم ،آللوپاتی اطلاق میگ دد گیاض چا با بیوسرنتز مرواد حراو

آللوپاتی ،به گیاهان مجاور خرود مریباشره ( )Wu et al., 1999در ایر ان بره مجیروع

ب گها چا  ،رگب گها سبز چا و سرایه خشربی گیراض چرا  ،اصرولاحاً یرای ا

میگ دد ( )Nikkhah and Hosseini, 1985صاارض یای ا

چا  ،از نظ ف الی ها آنتی اکنیهانی بنیار یرو برودض

و حاو پلیفن ها از یبی کاتوینها (نوصی فن  ،آنتیاکنیهان
گلیکوزیهها میباشه آزمایشها نشان داد که این ت کیبا

چرا اطلراق

طبی ی) ،فلاوونولها ،فلراوانونهرا ،اسریهها فنلری و

با صی ح ا رادیکالها آزاد ،خواص بیولوژی ،نیز دارنه

( )Pan et al., 2003با تووه به اینکه بیشت ارایی شه ستانها ساحلی شریال کشرور مترأث از شرور ناشری از آب
دریا خزر هنتنه و لوبیا گیاهی حناس به شور اس  ،هیونین به دلی استفادض از یای ا
پوششی و کود طبی ی و تأثی آن ب رشه و نیو لوبیا ب ا کش
مواوه هنتیم ،در این راستا وه
خاوصیا

ب رسی اثر ا

چا بهصنوان نوصی مالچ

آن ب ه از ب نج در شه سرتانهرا سراحلی برا مشرک

صارارض یرای ا

چرا و شرور حاصر از آب دریرا خرزر بر

ووانهزنی و ف الی ها آنزییی ب ور لوبیا ،تودض بومی استان گیلان ،پژوهش فوق در ش ایط آزمایشرگاهی

انجاش شه
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی تأثی صاارض یای ا
ب ور پ ایم شهض لوبیا ،آزمایشی بهصور

چا و تنش شور حاص از آب دریا خزر ب ویژگیها ووانهزنری در
فاکتوری  ،در یالب ط ح کاملاً تاادفی در چهار تک ار انجاش شره تییارهرا

آزمایشی شام تییار شور  ،در پنج سوح ،صف  55 ،51 ،05 ،و  011درصه آب دریا خزر و صاارض یای ا
در پنج سوح ،صف  05 ،01 ،5 ،و  01درصه از محلول اولیه صاارض یای ا
مختلف شور  ،ابتها به مقهار  5لیت آب دریا خزر از صیق ی ،مت
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شه ستان رودس وایع در استان گیلان ب داش
از آن در درصهها م ین و با ههای

شهض و پس از انجاش صافی و زدودن یای ا

آن محلولهایی مشرخ

الکت یکی (بهت تیب  01/57 ،9/00 ،5/55 ،1/55و  07/05دسیزییرنس بر متر )

تهیه گ دیه ب اساس تجزیه آزمایشگاهی ،صناص مووود در آب دریا خزر دارا مقادی بهمیزان 5005 ،ینری
میلیون کل یه 5507 ،ینی
ینی

در میلیون سهیم 0501 ،ینی

در میلیون پتاسیم و  050ینی

ابتها  011گ ش یای ا

در میلیون سولفا  550 ،ینری

در میلیون کلنیم بودنه وه

چا از کارخانجا

دروه سلینیوس در آون خش ،شه سپس به ازا ه  01گ ش از یای ا
شه و بهمه

 05ساص

 57ساص

چا ،

در دمرا 51

چا  011 ،میلیلیت آب مقو به آن ایرافه

در دما  05دروه سلینیوس در اتای ،نورانی ژرمیناتور ی ار دادض شه سرپس برا اسرتفادض از

پارچه  5لایه ،وهاساز تفاله یای ا

چا از محلول یای ا

چا انجاش شه و محلول حاص بهمره

 1111دور در دییقه سانت یفیوژ شه پس از سانت یفیوژ ،محلول یای ا
 50صافی گ دیه و صاارض نهایی یرای ا
مشخ

در میلیرون منیرزیم75 ،

تهیه یلظ ها مختلف صاارض یای ا

چا شه ستان رودس تهیه شهض و سپس بهمه

در

 01دییقره و

چا با استفادض از کای واتین ت ،لایه شیارض

چرا تشرکی شره ( )Rezaei Nodehi et al., 2006سرپس محلرولهرایی

از آن در درصهها م ین (آب مقو ( 1/55دسیزیینس ب مت ) 5 ،درصه ( 1/55دسیزییرنس بر متر )01 ،

درصه ( 1/97دسیزیینس ب مت ) 05 ،درصه ( 0/10دسزیینس ب مت ) و  01درصه ( 0/59دسیزیینس ب مت )) تهیه
گ دیه ب اساس تجزیه آزمایشگاهی ،صاارض یای ا

چا حاو  09/55درصه پ وتئین خراش 05/00 ،درصره الیراا

خاش 1/90 ،درصه چ بی خاش 1/51 ،درصه کلنیم 5/0 ،درصه تانن 0/1 ،درصه کافئین 5/50 ،میلریگر ش بر کیلروگ ش
نیت وژن 1/07 ،میلیگ ش ب کیلوگ ش فنف  1/51 ،میلیگ ش ب کیلوگ ش پتاسیم ،ههای
مت و  pH 5/55بود وه

 05سراص

هیهروپ اییینگ ،ب ور به مره

الکت یکی  1/97دسیزییرنس بر

در آب مقور در دمرا  05دروره سلینریوس

(دما اتاق) ی ار گ فتنه ()Ghanbari et al., 2016
در این آزمایش ب ور با محلول  01درصه هیپو کل ی
مقو شنتشو دادض شه و سپس به رطوب
پت

سهیم به مه

اولیه ب ر بازگ دانهض شه ( )Ghanbari et al., 2016وه

دیشها با یلظ ها مختلف شور و صاارض یای ا

پس از اصیال تییارها ،ظ وا توسط پارافیلم پوشیهض و پت
تاریکی به مه
ولوگی

 05دییقه یهصفونی شهض و  1م تبره برا آب
اور ا آزمرایش،

چا ه کهاش به میزان  5میلیگ ش ب لیتر تییرار شرهنه
دیشها در ژرمیناتور در دما  05دروره سلینریوس و در

 7روز ی ار دادض شهنه ( )Ghanbari et al., 2016ب ا محلولپاشی مجهد پتر

از تجیع نی ،و هیونین حفظ اث آللوپاتی ،صاارض یای ا

چا  ،ک پت

دیرشهرا ،برهمنظرور

دیش بههی اض کای صرافی آن

ت ویض شه
طول مه

او ا آزمایش هش

روزض بودض و شیارش ووانهزنی از روز پنجم آیاز و تا روز هشتم ادامه یافته

( )ISTA, 2004و م یار ووانهزنی خ وج ریشه چه به انهازض  0میلی مت بود ( )Soltani et al., 2001ب ا انهازضگی
میانگین ووانهزنی از رابوه زی استفادض شه
رابوه ()0
در این ف مولها  Dت هاد روزها پس از ش وع آزمون ووانهزنی و  nت هاد ب رها ووانه زدض در روز  Dمیباشه
( )Ellis et al., 1980محاسبه درصه ووانهزنی با استفادض از رابوه ( )0صور
رابوه ()0
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که در آن  Niت هاد ب ر ووانه زدض شهض تا روز هشتم و  Nت هاد ک ب ر اس
ووانهزنی طول ریشهچه و طول سایهچه با خطکش میلیمت
شه ب ا انهازضگی

انهازضگی

( )Fallah  Babaei, 2006در پایان

 ،و وزن ت ریشهچه و سایهچه با ت ازو

وزن خش ،،ریشهچه و سایهچه به مه

 05ساص

دیجیتال

در دما  50دروه سلینیوس

در آون ی ار دادض شه ی یب آلومت ی ،با استفادض از رابوه زی محاسبه شه ()Khavazeh, 1999
رابوه ()1

AC= RDW/PDW

که در این رابوه AC ،ی یب آلومت ی RDW ،،وزن خش ،ریشهچه و  PDWوزن خش ،سایهچه اس
درصه آب باف

ب ا انهازضگی

گیاهوه از رابوه زی استفادض گ دیه ()Fowler et al., 1981

رابوه ()5

STWP= ((MSFW-MSDW)/MSFW) ×100

که در این رابوه STWP ،درصه آب باف

گیاهوه MSFW ،میانگین وزن ت گیاهوه و  MSDWمیانگین وزن خش،

گیاهوه اس
شاخ

بنیه ب ر هم با استفادض از رابوه زی محاسبه شه ()Agrawal, 2003

رابوه ()5

SV= FGP × SL

که در این رابوه SV ،بنیه ب ر FGP ،درصه ووانهزنی نهایی و  SLطول گیاهوه اس
بلافاصله در انتها انهازضگی

صفا

ف یزر  ،-71در کیت از ی ،هفته ف الی

مورفولوژی ،،نیونهها در از

مایع ف یز شهض و پس از وایگ ار آنها در

آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز از روش  )1951( Bernfeldو مقادی مالون د

آلههیه از روش  )2006( Valentovic et al.ت یین شه دادضها با استفادض از ن شافزار  SASننخه )Soltani, 2015( 9/0
تجزیه شه مقاینه میانگینها از آزمون  LSDو ب ا رسم نیودارها از ن شافزار  Excelاستفادض شه
نتایج و بحث
متوسط زمان و درصد جوانهزنی :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثی شور و صاارض یای ا
زمان و درصه ووانهزنی در سوح ی ،درصه و ب هیکنش تییار شور × صاارض یای ا
م نیدار اس

(وهول  )0با تووه به م نیدار بودن ب هیکنش شور × صاارض یای ا

چا ب متوسط

چا در سوح پنج درصه
چا (وهول )P1/15( ،)1

بین ب ور پ ایم شهض ب میانگین و درصه ووانهزنی ،بیشت ین میزان میانگین و درصه ووانهزنی در تییار شاهه (آب
مقو ) بهت تیب ( )01و ( 011درصه) مشاههض شه که با تییار آب مقو و پنج درصه صاارض یای ا
م نیدار نهاش

چا تفاو

و کمت ین مقهار آن در شور  011درصه آب دریا خزر و  01درصه صاارض یای ا

چا

بهت تیب ( )1/5و ( 01درصه) مشاههض گ دیه پژوهشگ ان در آزمایشها خود دریافتنه که یون کل بیشت ین اث را در
کاهش میانگین و درصه ووانهزنی دارد ( )Sharma et al., 2004با تووه به نتایج حاص شهض ،افزایش یلظ
کل یه حاص از آب دریا خزر از و ب آب توسط ب ر در زمان ووانهزنی ولوگی
دخی در ووانهزنی از یبی لیپاز ،پ وتئاز و یی ض میان
اث ا

آللوپاتی ،ناشی از افزایش یلظ

صاارض یای ا

ک دض و نیز از ف الی

سهیم

آنزیمها

بهصی میآورد ( )Flower, 1977از سویی دیگ  ،افزایش
چا مووب افزایش ههای

م هنی شهن و در نتیجه تخ یب ب ر میگ دد ()Padasht Dehkaee, 1998
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طول ریشهچه و ساقهچه :طول ریشهچه تودض بومی لوبیا از نظ شور  ،صاارض یای ا
شور ×صاارض یای ا
شور و صاارض یای ا
شور ×صاارض یای ا

چا در سوح احتیال ی ،درصه م نیدار اس

چا

و ب هیکنش

(وهول  )0هیونین طول سایهچه از نظ

چا در سوح احتیال ی ،درصه م نیدار شه مقاینه میانگین طول ریشهچه در ب هیکنش
نشان داد (وهول  ،)1که بیشت ین میزان طول ریشهچه در تییار شاهه (آب مقو )

چا

( 01/00سانتیمت ) و کمت ین میزان طول ریشهچه در شور  011درصه آب دریا و  01درصه صاارض یای ا
( 1/01سانتیمت ) اس

بیشت ین تأثی پ ی

چا

شور ب میزان طول سلقهچه تودض بومی لوبیا (وهول  ،)0در تییار شاهه

(آب مقو ) 01/55( ،سانتیمت ) و کمت ین میزان آن در  011درصه آب دریا خزر ( 5/05سانتیمت ) مشاههض شه
چا  ،بیشت ین میزان طول سایهچه در تییار شاهه (آب مقو ) 01/95( ،سانتیمت ) و

هیونین از نظ صاارض یای ا

کمت ین میزان آن در  01درصه صاارض یای ا

چا ( 5/55سانتیمت ) مشاههض شه پژوهشگ ان با ب رسی سووح

مختلف تنش شور ب ووانه زنی اریاش مختلف لوبیا ثاب

شور  ،طول ریشهچه و سایهچه

ک دنه که با افزایش شه

کاهش یافته و بیشت ین میزان طول ریشهچه و سایهچه در تییار شاهه و ریم وولس و کمت ین میزان طول ریشهچه و
سایهچه در شور  1دسیزیینس ب مت و ریم وی  05177مشاههض گ دیه ()Bagheri and Hassan Beygi, 2009
بناب این ،افزایش یلظ

آب دریا خزر و بهدنبال آن افزایش میزان تنش شور  ،مووب کاهش و ب آب توسط گیاض

شهض و با ب هم زدن ت ادل یونی و صناص ی ایی در گیاهوه و ایجاد اختلال در ف آینهها
( )Munns, 2002و میان
و سایهچه گ دیهض اس

سلولی ماننه فتوسنتز

از انتقال مواد ی ایی از لپه به ونین ( )Basra et al., 2003مووب کاهش در رشه ریشهچه
از سویی ،ب گها

چا

بهصنوان ی ،منبع ینی از آلکالوئیهها

پورین ،شام

متی

گزانتینها ،ماننه کافئین ،تئوب ومینها و متی اوری ،اسیه بودض که دارا خواص آللوپاتی ،میباشنه (

Zulak et al.,

چا  ،خواص آللوپاتی ،این مواد در اث انباشته شهن آن بهصل

صهش تجزیه

 )2006با افزایش یلظ

صاارض یای ا

توسط میک وارگانینمها و حاکم بودن ش ایط تنش ب محیط رشه گیاض ( )Manuel et al., 1999نیز مووب کاهش
طول ریشهچه و سایهچه میگ دد
ضریب آلومتریک :نتایج تجزیه واریانس (وهول  ،)0نشان داد که ی یب آلومت ی ،در شور  ،صاارض یای ا
و ب هیکنش تییار شور × یای ا

چا

در سوح احتیال ی ،درصه ( )P1/10م نیدار اس

ی یب آلومت ی ،در ب هیکنش تییار شور × یای ا
شه که با تییار آب مقو و پنج درصه صاارض یای ا
 011درصه آب دریا خزر و  01درصه صاارض یای ا
رو

چا

بیشت ین میزان

چا (وهول  ،)1در تییار شاهه (آب مقو ) ( )1/00گزارش
چا تفاو

م نیدار نهاش

و کمت ین میزان آن در شور

چا ( )1/10مشاههض شه محققین در آزمایشها خود که

اریاش مختلف وو ،خیار و فلف انجاش شه بیان داشتنه که هیهروپ اییینگ مووب افزایش طول ریشهچه و

سایهچه گ دیه ( )Judi and Sharizadeh, 2004پژوهشگ ان گزارش ک دنه که تأثی تنش شور ب ی یب آلومت ی،
م نیدار بودض و سایهچه ننب

به ریشهچه به افزایش سووح تنش شور حناست میباشه (

 )2007سووح بالا تنش شور انتقال مواد ی ایی از لپه به محور ونینی را تح
رشه محور ونین از رشه ریشهچه و سایهچه ولوگی

Mashi and Galeshi,

تأثی ی ار دادض و با کاهش س ص

ک دض و از میزان ی یب آلومت ی ،میکاهه (

)Dayal, 1991
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از آنجایی که رشه سایهچه در اث طوی شهن سلولی رخ دادض و رشه ریشهچه حاص تقنیم سلولی اس
( ،)Khajeh-Hosseini et al., 2002میتوان استنتاج ک د که تنش شور حاص از آب دریا خزر ب میزان آب و ب
شهض توسط گیاهوه تأثی منفی گ اشته و با تغیی در پتاننی اکنیهاسیون و احیا و ولوگی
تولیه ویب لی ،اسیه ( )Kim and Park, 2008رشه ریشهچه را بیشت از سایهچه تح
ی یب آلومت ی ،با افزایش یلظ
که وزء ت کیبا
صاارض یای ا

چا  ،این ت کیبا

تأثی ی ار دادض و باصث کاهش

آب دریا میگ دد ب خی از مواد آللوپاتی ،صاارض یای ا

شییایی مهار کننهض طبقهبنه

از بیان ژنها منئول
چا شام فن ها بودض

میشونه ( )Chander and Kandasamy, 1997با افزایش یلظ

آللوشیییایی از تقنیم سلولی ریشهچه ولوگی

ویب لین و اینهول استی ،اسیه از طوی شهن سلولها

سایهچه میان

ک دض و با کاهش اث هورمونها

ک دض (

Tomaszewski and Thimann,

 )1966و مووب کاهش ی یب آلومت ی ،میگ دد
درصد آب بافت گیاهچه :ب رسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصه آب باف
یای ا

چا و ب هیکنش تییار شور × یای ا

گیاهوه از نظر تییرار شرور ،

چا در سوح ی ،درصه م نیدار اس

میانگین نشان داد که در ب هیکنش تییار شور × یای ا

چا (وهول  ،)1بیشت ین مقهار درصه آب باف

در تییار  05درصه تییار شور و بهون استفادض از صاارض یای ا
کیت ین مقهار آن بود ،اختلاا م نیدار نهاش

گیاهوره

چا ( 90/71درصره) مشراههض شره کره برا کلیره

تییارها بغی از تییار شور  011درصه آب دریا خرزر و  01درصره صارارض یرای ا
تحقیقا

(وهول  )0نتایج مقاینره

در ب رسی مقاوم

چرا ( 50/55درصره) کره

به تنش شور در گنهش و سای یلرا

نشان داد که ه چنه تنش شور پتاننی آماس سلول را تغیی نهادض ولی با افزایش سووح ترنش شرور محتروا آب
ننبی گیاهوه کاهش یاف

( )Munns et al., 2006افزایش تجیع یرونهرا سرهیم و کلر در بافر

گیاهوره در اثر

افزایش مقادی تنش شور را میتوان صام کاهش محتوا آب ننبی گیاهوه صنروان کر د ( )Munns, 2005افرزایش
یلظ

آب دریا خزر با افزایش تنش اکنیهاتیو در سلولها،اصیال فیزیولوژیکی سلولهرا را مختر کر دض و موورب

تولیه رادیکالها آزاد درون سلول میگ دد ( )Sofo et al., 2004در این ش ایط بهصل
تجیع مادض خش ،در باف ها ذخی ضا میزان و ب آب بهشه

کراهش یافتره و نیراز گیاهوره بره صناصر یر ایی

افزایش یافته و گیاهوه دچار گ سنگی میشود ( )Hopkins, 1999با افزایش یلظ
مواد ی ایی میک و افزایش و یلظ
داشته و با ایجاد اث ا

کاهش فشار تورژسانس و یرا

صارارض یرای ا

چرا  ،یلظر

مواد ی ایی ماک و کاهش مییابه که این ام کاهش میزان بیوماس تولیه را دربر

توکنینی منج به نک وز و در نتیجه م گ گیاهوه میگ دد ()Leudtke et al., 2010

فعالیت آنزیمهاي آلفا و بتا آمیلاز :نتایج تجزیه واریانس دادضها نشان داد که ف الی
نظ تییار شور و یای ا

چا در سوح ی ،درصه ( )P1/10م نیدار اس

آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز ب ر از
(وهول  )0نتایج حاص از مقاینه

میانگینها نشان داد که در تییار شور (وهول  ،)0بیشت ین مقهار آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز در تییار شاهه (آب
مقو ) بهت تیب ( 1/55و  1/50میک ومول ب میلیلیت ب دییقه) و کمت ین مقهار آن در شور  011درصه آب دریا
خزر بهت تیب ( 1/05و  1/05میک ومول ب میلیلیت ب دییقه) بودض اس

هیونین از نظ یای ا

چا (وهول ،)0

بیشت ین مقهار آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز در تییار شاهه (آب مقو ) بهت تیب ( 1/50و  1/55میک ومول ب میلیلیت ب
دییقه) و کمت ین مقهار آن در  01درصه صاارض یای ا
دییقه) بودض اس

چا

بهت تیب ( 1/11و  1/01میک ومول ب میلیلیت ب

پژوهشگ ان دریافتنه که با افزایش میزان شور  ،میزان ف الی

روزها مختلف کاهش یاف

آلفا و آمیلاز و پ اکنیهاز ب ور در

( )Masumi Zavvarian et al., 2013محققین دلی این ام را کیبود یون کلنیم در
05
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آنزیمها

ش ایط تنش شور حاص از  NaClبهمنظور ف الی

آلفا و بتا آمیلاز صنوان ک دضانه که منج به کاهش

هیهرولیز نشاسته به گلوکز و کاهش میزان ووانهزنی میگ دد ( )Jaleel et al., 2008ف سودگی ناشی از صاارض
یای ا

چا مووب تخ یب  DNAشهض و این ام منج به اختلال در ف آینه ننخهب دار و در نهای

آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز مورد نیاز ب ا م اح اولیه ووانهزنی ب ر میگ دد با کاهش ف الی
آمیلاز تح

صهش سنتز

آنزیمها آلفا و بتا

این ش ایط ،ذخای ب ر هیهرولیز نشهض و در نتیجه مولکولها لازش ب ا سنتز حام ها ان ژ نظی

ATP

یاب دست س نخواهنه بود ()McDonald, 1999
مالون ديآلدهید :میزان مالون د
شور × یای ا

آلههیه تودض بومی لوبیا از نظ تییار شور  ،یای ا

چا در سوح احتیال ی ،درصه م نیدار اس

ب هیکنش تییار شور × یای ا

چا

چا

و ب هیکنش تییار

(وهول  )0مقاینه میانگین مالون د آلههیه در

نشان داد (وهول  ،)1که کمت ین میزان مالون د آلههیه در تییار شاهه

(آب مقو ) ( 55/55نانو مول ب میلیگ ش پ وتئین) و بیشت ین میزان آن در شور  011درصه آب دریا و  01درصه
یای ا

چا ( 055/51نانو مول ب میلیگ ش پ وتئین) اس

صاارض یای ا

که با تییارها  011درصه آب دریا خزر و  05درصه

چا و  55درصه آب دریا خزر و  01درصه صاارض یای ا

چا اختلاا م نیدار نهاش

 )2006( Farhoodiدر ب رسی اث تییار شور ب ووانهزنی و ف الی ها آنزییی ،نش پ ی
گیاهوه اریاش کلزا دریاف

که با افزایش سووح تییار شور میزان مالون د آلههیه گیاض افزایش مییابه تییار شور

با تجیع بیشت یون سهیم مووب تخ یب شهیه یشا سلولی و آسیب به گیاهوه شهض اس
 )2010( Zamani et al. )2000دریافتنه که با افزایش مه
کم ت ین میزان آن در تییار شاهه و در هیه تییارها پی
صاارض یای ا

یشا سلولی و رشه

چا در ب ر اس

زمان پی

( Sreenivasulu et al.,

 ،میزان مالون د آلههیه ب ر افزایش یافته و

زودرس بیشت بود افزایش تولیه مالون د آلههیه ناشی از

که میتوانه ناشی از ی ف سینتم آنتی اکنیهانتی و یا افزایش تولیه گونهها

ف ال اکنیژن باشه ()Bailly, 2004
بنیه بذر :نتایج تجزیه واریانس دادضها نشان داد که بنیه ب ر از نظ شور  ،صاارض یای ا
صاارض یای ا

چا در سوح ی ،درصه ( )P1/10م نیدار اس

نشان داد که در ب هیکنش شور ×صاارض یای ا

چا و ب هیکنش شور ×

(وهول  )0نتایج حاص از مقاینه میانگینها

چا (وهول  ،)1بیشت ین مقهار بنیه ب ر در تییار شاهه (آب

مقو ) ( )0505/95و کمت ین مقهار آن در شور  011درصه آب دریا خزر و  01درصه صاارض یای ا
( )5/55بودض اس

محققین گزارش دادنه که با افزایش سووح تنش شور میزان بنیه ب ر کاهش یاف

( Gholami et

 )al., 2010از صوام مهم کاهش بنیه ب ر در اث افزایش سووح تنش شور میتوان به کاهش میزان آب باف
ناشی از محهودی

چا
گیاهوه

فشار تورگ و هیونین تجیع مادض خش ،در باف ها ذخی ضا ریشهچه ()Sharma et al., 2004

اشارض ک د تنش شور حاص از افزایش یلظ

آب دریا خزر با تنشها شور حاص از نی،ها کل و سهیم

و کل و پتاسیم محلول یکنان بودض ( )Amzallage et al., 1990و این نی،ها محلول در آب دریا خزر میتواننه
صلاوض ب ایجاد منیومی

در گیاض ،با افزایش فشار اسیز مووب صهش و ب آب کافی وه

ایجاد اختلال در متابولینم سلولها ،میزان نش

ووانهزنی شهض و با

مواد درون سلولی به خارج را افزایش دادض و از رشه کلی گیاهوه

بکاهنه ( )Kieffer and Ungar, 1997محققین گزارش ک دنه که هیهروپ اییینگ باصث افزایش شاخ
( )Judi and Sharifzadeh, 2004مواد شیییایی دارا خاصی

06

آللوپاتی ،صاارض یای ا

بنیه ب ر شه

چا از ویله ت کیبا

فنلی
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از

از و ب مواد ی ایی و ایجاد اختلال در تنفس و فتوسنتز و در نتیجه ولوگی

 از ط یق ولوگی،ماننه کافئین

)Bhowmik and Doll, 1982(  ووانهزنی و رشه گیاهوه را کاهش میدهنه،تقنم سلولی
نتیجهگیري نهایی
خزر و افزایش صاارض

حاص از آب دریا

در حالی که میزان مالون

آنزیمها آلفا و بتا آمیلاز کاهش یاف

رشه بودض و

نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سووح تنش شور
ها ووانهزنی و ف الی

تییار شاهه که فقط هیهروپ اییینگ شهض بود دارا بالات ین خاوصیا

چا با القا ف سودگی در ب ور لوبیا و تنش شور ناشی از آب دریا
ها رشه شهض و با ایجاد

شاخ

مووب اف

چا تیاش شاخ

د آلههیه افزایش یاف

که صاارض یای ا

 در محیط کش،یونی و خشکی فیزیولوژی
ک د

یای ا

گواهی ب این مهصاس
خزر با ایجاد سیی

ش ایط نامناصه از رشه گیاهوهها لوبیا ولوگی
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Abstract
In order to evaluate the effect of tea waste extracts (non-consumable human remains of tea
factories) and salinity induced by Caspian sea water on germination and enzymatic activity of
bean, an experiment was carried out in a completely randomized design with four replications.
The tea waste extracts at 5 levels (0, 5, 10, 15 and 20% of stock) with EC (0.45, 4.56, 9.12,
13.78 and 18.16 ds/m, respectively) used as the first factor and the salinity stress at 5 levels of 0,
25, 50, 75 and 100 percent of the Caspian sea water were used as the second factor. The results
showed that the effect of treatments on all of variables were significant. In addition, the
interaction of salinity stress with tea leaf waste had significant differences in average and
percent germination at 5% level and in root length, allometric index, percentage of seedling
water and seed vigor, while, there was no significant differences in shoot length. With
increasing levels of salt stress and increasing the amount of tea waste extract, average and
percent germination, seed vigor, activity of germination enzymes were decreased (treatment of
100% Caspian Sea water and 20% tea waste extract), while malondialdehyde increased. Control
treatment (distilled water without extracts of tea waste) with the effect of hydro-priming had the
highest germination and enzymatic activity and the lowest levels of malondialdehyde. In
general, salt stress and allelopathic effect of tea waste extracts on germination and its related
characteristics in seeds of bean were negatively affected, however, seed hydro-priming
improved germination and related characteristics.
Keywords: Bean, Caspian sea, Hydro-priming, Salt, Tea.
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