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چکیده
به منظور ارزیابی تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی بذر سویا ،تولید شده تحت اعماا تانش
خشکی بر گیاه مادری ،آزمایشی در آزمایشگاه علوم بذر دانشگاه بهاران در قالب طرح کاامً تاااد ی
با سه تکرار در سا  1396انجام شد .تیمارهای اعما شده بر گیاه مادری شامل :آبیاری کامل به عنوان
شاهد ( )R1مرحله کامل گلدهی ( ،)R2بهمحض بسته شدن کامل شادن غاً

هاا ( ،)R3کامال شادن

غً ها ( ،)R4شروع دانهبندی ( )R5و دانهبندی کامل ( )R6بود .درصد جواناهزنای در تیماار ( R3باه
محض بسته شدن غً ) نسبت به شاهد  23درصد کاهش داشت .کمترین طو ریشهچه هم در تیمار
کامل گلدهی ( )R2بود که نسبت به شاهد  39درصد کاهش یا ت ،کمترین طو ساقهچه نیا در تیماار
قطع آبیاری کامل گلدهی ( )R2مشاهده شد که نسبت باه شااهد  37درصاد کااهش داشات .همچناین
کاهش وزن خشک گیاهچه در تیمار گلدهی نسبت به شاهد  44درصد بود .نتاای کلای ایان ها وهش
نشان داد که بیشترین تأثیر تنش آب در مرحله کامل گلدهی بود ،کاه بایاد در ایان خااوا از تانش
خشکی تا حد امکان در این مرحله جلوگیری نمود.
واژههاي کلیدي :طو ساقه چه ،گلدهی ،گیاه مادری ،وزن خشک گیاهچه

*نویسنده مسئولbfatemeh12@yahoo.com :
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بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای

مقدمه
خشکی از مهم ترین تنش های محیطی است که با ممانعت از جذب آب بذر و ایجاد محدودیت ترکیبات هروتئینی
باعث کاهش جوانهزنی بذر میشود ( .)Almansoori et al., 2001; Dhanda et al., 2004جوانهزنی و بنیه باذر ،عاًوه
بر ژنتیک ،تحت تأثیر عوامل محیطی و مدیریتی طی مدت تشکیل بذر روی گیااه ماادر در م رعاه ،از جملاه تاییارات
رطوبت ،خشکی و دما میباشند ( .)Vieira et al., 1991در مناطق خشک و نیمه خشک ،وقوع تانش خشاکی در دوره
هر شدن روی گیاه مادری اجتنابناهذیر است .تنش خشکی سبب زوا بذر شده و با کاهش اندوختاه باذر ،مایتواناد
باعث کاهش سرعت جوانهزنی شود و چنین بذرهایی در شرایط متایر م رعه از جوانه زنی کندتر و بنیاه عاعی تاری
برخوردار خواهند بود ( .)Ozdemir and Sade, 2015یکی از اقادامات کارآماد جهات صار ه جاویی در ماار

آب

کشاورزی ،استفاده از راهبرد کم آبیاری است .در این وععیت به گیاه کمتر از نیاز واقعی آب داده میشود .اماا کاساتن
از مقدار آب اختااا یا ته جهت آبیاری گیاه ،با یک منطق و مدیریت خاا اتفاق میا تد تا بتوان کمترین تانش باه
گیاه وارد شده و می ان کاهش محاو در برابر منفعت حاصل از مقدار ذخیره آب ناچی باشاد .مو قیات ایان راهبارد
زمانی خواهد بود که رویاننده از هاسخ گیاه خود نسبت به کم آبیاری در کل مراحال دوره رشاد ،آگااهی کامال داشاته
باشد ( .)Dokohi et al., 2012شرایط محیطی طی نمو و رسیدگی بذر توانایی باالی جواناهزنای باذر ،بنیاه گیاهچاه و
سًمت ی یکی بر وی گی های مهم کیفیت بذر سویا تاثیر میگذارد .کیفیت جوانهزنی و بنیاه باذر ساویا از حساسایت
زیادی برخوردار میباشد ( .)Hamidi, 2017شرایط محیطای منطقاه تولیاد باذر ،تااریخ کاشات و تاراکم بوتاه ،زماان
برداشت ،رطوبت اولیه بذر در هنگام برداشت ،روش خشک کردن بذر و شرایط محیط انبار کردن بذر از جمله عوامال
تاثیر گذار بر جوانهزنی و بنیه بذر سویا میباشند ( .)Sadeghi et al., 2016تنشهای محیطی در طو دوره تولیاد باذر
میتواند بر کیفیت بذر بعدی موثر باشد .وقوع تنش هس از رسیدگی ی یولوژیکی ،اما قبل از برداشت میتواناد باعاث
کاهش جوانهزنی و بنیه بذر سویا شود و کاهش جوانهزنی و بنیه و جمعیت گیاهی میتواناد عملکارد را کااهش دهاد
( .)Shidaei et al., 2014محققان بیان نمودند ،اعما تنش خشکی بر گیاه ماادری برخای ژنوتیا هاای ساویا باا کام
آبیاری ،سبب کاهش معنیدار درصد جوانهزنی بذر را گردید ( .)Khoddamazadeh et al., 2007تنش خشکی در طو
دوره تکامل بذر معموال مانع تکامل و در نتیجه کوچکتر شدن باذرهای برداشات شاده مایشاود (.)Delouche, 1980
محققان با بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری معمو بر گیاه مادری بر ظهور و استقرار ده رقم بهاره کل ا در م رعه بیاان
کردند که اعما تنش خشکی بر گیاه مادری ارقام مورد بررسی سابب کااهش کیفیات باذر گردیاد (

Khaksar et al.,

 .)2013ه وهشگران گ ارش کردند که تنش خشکی بر روی گیااه ماادری حاین تشاکیل باذر باعاث ایجااد باذرهای
چروکیده و کوچک میشود و قدرت رویش بذر و بنیه بذر را کاهش میدهد ( .)Galesh and Bayati, 2006محققان با
بررسی اثر تنش خشکی بر گیاه مادری روی جوانه زنی بذر ارقام بهاره کل ا بیان نمودند کاه باذرهای سااریگل تولیاد
شده در شرایط تنش خشکی بیشترین مقدار صفات جوانه زنی را به خود اختااا دادند ( .)Badrooj et al., 2006باا
توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و هدیده تایر اقلیم و محدودیت مناابع آبای ساطحی و زیار ساطحی بارای
آبیاری کا ی و به موقع م ارع تولید بذر ،امکان وقوع تنش خشکی در این دوره اجتناب ناهاذیر اسات (

Raziei et al.,

 .)2008; Dastorani and Poormohammadi, 2012لذا مطالعه و تحقیق روی تأثیر تنش خشاکی و قطاع آبیااری روی
کیفیت بذر و مولفه های جوانهزنی سویا از اهمیت وی های برخوردار است و جهت استقرار بوتاه در م رعاه و داشاتن
م رعه سب یک دست و یکنواخت برای تولید محاو عروری می باشد.
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مواد و روشها
آزمایش بهصورت طرح کامً تااد ی در سا  1396اجرا گردید .زمان قطع آبیاری در گیاه مادری در شش مرحله
شامل :آبیاری کامل بهعنوان شاهد ( )R1مرحله کامل گلدهی ( ،)R2باهمحاض بساته شادن غاً

( ،)R3کامال شادن

غً ها ( ،)R4دانه شروع به تشکیلشده است ( )R5و دانهبندی کامل ( )R6که در سه تکرار و شارایط کشات گلادانی
اجرا شد .بعد از برداشت ،بذرهای سویا در آزمایشگاه مورد آزمون جوانه زنی قرار گر ت .در هر هتری دیاش  20باذر
در بستر الیه کاغذ جوانه زنی در شرایط آزمون جوانه زنی استاندارد انجمن بین المللی آزمون باذر ( )ISTAباهمادت
هفت روز در دمای  25درجه سانتیگراد درون ژرمیناتور قرار داده شدند ( .)Anonymous, 2014با شامارش روزاناه
بذرهای جوانه زده ،معیارهای سرعت جوانه زنی محاسبه شدند:
 .1متوسط زمان جوانهزنی که شاخای از سرعت و شتاب جوانه زنای محساوب مای گاردد باا اساتفاده از رابطاه زیار
محاسبه شد (.)Ranal and De Santana, 2006
MTG=  (nd)/ n

()1

در این رابطه ( )nتعداد بذر جوانهزده طی  dروز d ،تعداد روزهاای آزماون جواناهزنای اساتاندارد و  nکال تعاداد
بذرهای جوانه زده می باشند.
تج یه واریانس دادهها و مقایسه میانگینها با آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتما  5درصاد باا
نرما ار  SASانجام شد و نمودارها با اکسل رسم شدند.
نتایج و بحث
درصد جوانهزنی :نتای جدو  1نشان داد که اثر تنش خشکی بر درصد جوانهزنی بذر ساویا در ساطح احتماا هان
درصد معنیدار بود .بیشترین درصد جوانهزنی در تیمار شاهد (بدون قطع آبیاری) بدسات آماد و باا تیمارهاای دیگار
اختً

معنیداری داشت ،بین سایر تیمارها اختً

معنیداری وجود نداشت همه آنها در گروه یکسان قارار داشاتند،

درصد جوانهزنی در تیمار ( R3به محض بسته شدن غً ) نسابت باه شااهد  23درصاد کااهش داشات (شاکل .)1
ه وهشگران گ ارش کردند که تنش خشکی در طو دوره هر شدن بذر سبب زوا بذر شده و جوانه زنی بذر ساویا را
شش درصد کاهش داد ( .)Dorenbos et al., 1989اعما تنش خشکی باه طاور مساتقیم و غیار مساتقیم باا تاأثیر بار
متابولیسم بذر باعث چروکیده شدن و کم شدن ذخایر بذر میگردد .به عبارتی در شرایط خشکی انتهاای اال میا ان
توسنت سریع کاهش یا ته و بدین ترتیب انتقا مواد برای هر شدن بذر کا ی نخواهد باود .زماانی کاه تانش خشاکی
حادث میشود و هر شدن بذر نیاز شدید به انتقا مجدد مواد از ساقه به داناه دارد ایان انتقاا کاا ی نباوده و موجاب
کاهش وزن بذر میگردد .کم شدن وزن بذر و به بیان دیگر کم شدن ذخایر آن ،کاهش درصد جوانهزنای باذرهای باه
دست آمده را به دنبا خواهد داشت ( .)Ehdaie and Waines, 1996همچنین به نظر میرسد کاهش هلی سااکاریدها و
هروتئین محتویات بذرهای گیاه مادری در هاسخ به تنش خشکی ،مهمترین عامل در تعیاین میا ان تحمال باه خشاکی
بذرهای تولیدی باشد ) .)Ibrahim et al., 2013تنش خشکی در گیاه مادری در هنگام رسیدن بذر ممکن اسات باعاث
ایجاد تاییراتی در مرحله رسیدن به مرحله جوانهزنی گردد ( .)Kermode et al., 1986طی تحقیقی اثر تنش خشاکی را
بر روی کیفیت بذر در سویا مورد بررسی قرار گر ت ،در این آزمایش تنش خشکی در مراحل گلدهی ،تشاکیل نیاام،
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هر شدن بذر و مرحله رسیدگی اعما شده بود ،نتای حاصله نشان داده که تنش خشکی در مرحله شکل گیری بذر 10
درصد نسبت به شاهد جوانهزنی را کاهش داد (.)Smiciklas et al., 1989
جدول  :1جدو تج یه واریانس اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی سویا
میانگین مربعات
منابع تاییرات

درجه آزادی

درصد

سرعت

میانگین

طو

جوانه زنی

جوانه زنی

مدت جوانهزنی

ریشه چه

وزن خشک

طو ساقه چه

گیاهچه

تیمار

5

* 192/22

0/0197 ns

0/174 ns

** 0/238

** 1/180

** 43/52

خطای آزمایش

12

81/94

0/00039

0/30

0/056

0/052

1/55

10/71

7/51

5/66

4/97

5/89

7/61

عریبتاییرات
 * ،Nsو ** بهترتیب بیانگر عدم اختً

معنیدار و اختً

معنیدار در سطح احتما هن و یک درصد میباشد.
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شکل  :1اثر قطع آبیاری بر درصد جوانهزنی بذر سویا
آبیاری کامل به عنوان شاهد ( )R1مرحله کامل گلدهی ( ،)R2بهمحض بسته شدن غً

( ،)R3کامل شدن غً

ها (،)R4

شروع دانه بندی ( )R5و دانهبندی کامل ()R6

طو ریشهچه :نتای جدو تج یه واریانس نشان داد که تنش خشکی بر طاو ریشاهچاه ساویا اخاتً

معنایداری

داشت (جدو  .)1بیشترین طو ریشهچه در تیمار شاهد ( )R1بدست آمد ،بعد از شاهد در مرحلاه تیماار داناهبنادی
کامل ( )R6بود و کمترین طو ریشهچه هم در تیمار کامل گلدهی ( )R2بود کاه نسابت باه شااهد  39درصاد کااهش
داشت (شکل  .)2تنش خشکی در مرحله ایجاد و هر شدن دانه به دلیل محدود نماودن انتقاا ماواد باه داناه و کوتااه
نمودن دوره هر شدن دانه سبب میشود که بذرهایی با ذخایر کم و چروکیده تولید گردند ،این امر تاأثیر باه سا ایی در
قدرت بذر خواهد داشت ( .)Ibrahim et al., 2013با توجه به اینکه هر چه مواد ذخیرهای بذرهای مادری بیشاتر باشاد
می ان رشد ساقهچه و ریشهچه بیشتر خواهد بود و گیاهچههای قوی و سالم بیشتری تولید خواهد شد .تانش خشاکی
به سبب کاهش مواد ذخیرهای بذر مادری و کیفیت بذر ،منجر به کاهش رشد ساقهچه و ریشاهچاه و در نتیجاه تولیاد
گیاهچههای ععی تر خواهد شد .ه وهشگران گ ارش کردند که با کااهش آبیااری در گیااه جاودره طاو و وزن تار
ریشهچه نسبت به شاهد بدون تنش به طور معنی داری کاهش داشت ( .)Hosseini et al., 2008در مطالعه حاعر نی با
ا ایش تنش ،طو ریشه چه کاهش یا ت.
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طول ریشه چه (سانتیمتر)

6
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شکل  :2اثر تیمارهای قطع آبیاری برطو ریشه چه سویا
آبیاری کامل به عنوان شاهد ( )R1مرحله کامل گلدهی ( ،)R2بهمحض بسته شدن غً

( ،)R3کامل شدن غً

ها (،)R4

شروع دانه بندی ( )R5و دانهبندی کامل ()R6

طول ساقهچه :نتای تج یه واریانس دادهها نشان داد که اثر قطع آبیاری بر طو ساقه چاه ساویا اخاتً

معنایداری

داشت (جدو  .)1بطوریکه بیشترین طو ساقه چه در تیمار شاهد بدون قطاع آبیااری ( )R1بدسات آماد ،تیمارهاای
شروع دانهبندی ( )R5و دانهبندی کامل ( )R6با شاهد در گروه مشترک قرار گر تند ،کمترین طو ساقهچه نی در تیماار
قطع آبیاری کامل گلدهی ( )R2بود که نسبت به شاهد  37درصد کاهش داشت (شکل  .)3در ه وهشی که انجاام شاد،
طو گیاهچه معیاری از بنیه گیاهی محسوب و در بسیاری از گونههای گیاهی همبستگی بین طو گیاهچه و بنیاه باذر
به اثبات رسید ( .)Hampton and Tekrony, 1995با توجه به اینکه هر چه مواد ذخیاره ای باذرهای ماادری بایش تار
باشد می ان رشد ساقهچه و ریشهچه بیش تر خواهد بود و گیاهچههای قوی و سالم بیشتری تولید خواهاد شاد .تانش
خشکی به سبب کاهش مواد ذخیرهای بذر مادری از طریق کاهش وزن دانه منجر به کاهش رشد ساقهچاه و ریشاهچاه
شد که در نهایت منجر به تولید گیاهچههای ععی

گردید و درصد جوانهزنی بذرهای مادری را کااهش داد .محققاان

کاهش ظهور و استقرار گیاهچه در م رعه بذرهای سویای تولید شاده باا اعماا تانش خشاکی روی گیااه ماادری را
مشاهده نمودند (.)Hadi et al., 2010
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وزن خشک گیاهچه :نتای تج یه واریانس نشان داد قطع آبیاری بر وزن خشک گیاهچه سویا معنیدار بود و در سطح
احتما  1درصد اختً

معنیداری نشان داد (جدو  .)1بیشترین وزن خشک گیاهچه سویا در شااهد آبیااری کامال

( )R1بدست آمد ،تیمار شروع دانهبندی ( )R5بعد تیمار شاهد قرار داشات ،و تیماار داناه بنادی کامال ( )R6در گاروه
یکسان قرار گر ت ،سه تیمار بعدی تنش خشکی در مرحلاه گلادهی ( ،)R2بساته شادن غاً

( )R3و کامال شادن

غً ها ( )R4کمترین وزن خشک گیاهچه سویا را داشتند و در گروه یکسان قرار گر تند ،همچناین ایان کااهش وزن
خشک گیاهچه در تیمار گلدهی نسبت به شاهد  44درصد بود (شکل  .)4وزن خشاک گیاهچاه معیااری از بنیاه باذر
محسوب میشود و بیش تر بودن ذخیره مواد غذایی در بذر سبب کیفیت بذر میشود (.)Sadeghi et al., 2008
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نتیجهگیري کلی
نتای این ه وهش نشان داد که تنش خشکی در بذرهای مادری سبب کاهش درصد جوانهزنای ،طاو سااقهچاه و
ریشهچه و وزن خشک گیاهچه در بذرهای سویا شد ،درصد جوانهزنی در تیمار ( R3باه محاض بساته شادن غاً )
نسبت به شاهد  23درصد کاهش داشت .کمترین طو ریشه چه هم در تیمار کامل گلادهی ( )R2باود کاه نسابت باه
شاهد  39درصد کاهش داشت  ،کمترین طو ساقه چه نی در تیمار قطع آبیاری کامل گلدهی ( )R2بود که نسابت باه
شاهد  37درصد کاهش بدست آمد .همچنین کاهش وزن خشک گیاهچه در تیمار گلدهی نسبت به شااهد  44درصاد
بود .نتای کلی این ه وهش نشان داد که بیشترین تأثیر تنش آب در مرحله کامل گلدهی بود ،که باید در این خااوا
از تنش خشکی تا حد امکان در این مرحله جلوگیری نمود.
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Abstract
In order to evaluate the effect of drought stress on corn germination indices produced under
drought stress on a parent plant, experiment was conducted in a completely randomized design
with three replications in a Bahar university in 2017. The factors applied to the mother plant
were: full irrigation as control (R1), full flowering stage (R2), pod closure (R3), pod filling
(R4), seed start (R5), and complete seeding (R6). The results showed that the highest
germination percentage, root length, stem length and dry weight of soybean seedlings were
obtained in irrigation treatments throughout the plant life (control). No significant difference
was observed between the treatments in the traits and the mean germination time. The lowest
dry weight was obtained in drought stress at full flowering stage. Drought stress had an impact
on the traits studied and it is recommended that soybeans, especially at full flowering stage, do
not undergo drought stress.
Key words: Drought stress, Seedling dry weight, Stem length,
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