1391/09/03
1392/10/23

ص 88-77

اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانهزنی بذر تحت تنش
شوری کاج تهران ()Pinus eldarica Medw.
 زینب جوانمرد؛ دانشآموخ ة کارشناسیارشد جنگلدار دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 مسعود طبری کوچکسرایی؛ اس اد گروه جنگلدار دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 حمیدرضا عیسوند؛ استادیار گاوه زراعت ،دانشگاه لاستا  ،دانشکدة کشاورزی ،خامآباد ،ایاا
 فاطمه احمدلو؛ دانشجوی دکتای جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تابیت مدرس ،نور ،ایاا

چکیده
این تحقیق در واسخ به اینکه اسموورایمین

صفات جواناهزنای باشر تحات تاند شاوری کااج تهاران

( Pinus eldarica

 ،)Medw.را ترقی میدهد ،انيام گرفت .آزماید بهصورت فاکتوریل در قالب برح کامالً تصادفی در سه تکارار صاورت
گرفت .تیمار اسموورایمین

با استفاده از ولیاتیلنگالیکو  6000با وتانسیل اسمزی  -8 ، -6 ، -4 ،-2باار (باه مادت 72

ساعت) و ورایمنشده (شاهد) ،و تند شوری با استفاده از کلرید سدیم در هشت ساطز 240 ،200 ،160 ،120 ،80 ،40 ،0
و  280میلی موالر اعما شد .نتای نشان داد که اسموورایمین  ،شوری و تأثیر توأم آنها روی شاخصهای جوانهزنی باشر
معنیدار بود .جوانهزنی بشرهای ورایمنشده در شوری بیشتر از  160میلیموالر متوقف شد ،ولی در بشرهای وارایمشاده تاا
شوری  280میلیموالر ادامه یافت .در همة سطوح شوری ،بشرهای ورایمشده (بهویشه در وتانسایل اسامزی  -2باار) دارای
سرعت جوانهزنی ،قدرت جوانهزنی و شاخص بنیة بیشتر ،و تغییرات کاهشی کمتری در درصد نسبی جوانهزنی بودند کاه
بیانگر تأثیر مثبت اسموورایمین

روی بهبود صفات جوانهزنی بشر تحت تند شوری کاج تهران است.

واژگان کلیدی :وتانسیل اسمزی ،ولیاتیلنگالیکو  ،شاخص بنیه بشر ،قدرت جوانهزنی ،کلرید سدیم.

 نویسندة مسئو تلفن09112246250 :

Email: mtabari@modares.ac.ir
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مقدمه

سااطز شاااوری ،800 ،600 ،400 ،200 ،100 ،50 ،0

شوری یکی از مهمترین عوامل محدودکنندة رشد ،در

 1200 ،1000و  1400میلااایماااوالر بااار لیتااار روی

بسیاری از گیاهان است که حدود  5تاا  10درصاد از

 ،Haloxylon ammodendronنتیيااه گرفتنااد کااه بااا

اراضی قابل کشت جهان و تقریباً  25/5میلیون هکتاار

افزاید شوری درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنای

از مساحت کشور را در بار مایگیارد [ .]1از برفای،

کاهد یافت و در غلظت  1400میلیموالر جوانهزنی

جوانهزنی یکی از بحرانیترین و حساسترین مراحال

متوقف شاد .مطالعاة گاناتسااس و تسااکالدیمی []7

رشد بسیاری از گیاهان در مواجهاه باا تاند شاوری

روی  Pinus pineaدر بررسی تأثیر ون سطز شوری

است .این مرحله از رشد گیاه ،فرایند کلیدی در سابز

 200 ،50 ،20 ،0و  500میلیموالر بار لیتار نشاان داد

شدن نها تلقی میشود که موفقیات در ایان مرحلاه

که باا افازاید غلظات شاوری ،درصاد جواناهزنای،

شانس استقرار نها را در شارایو نامسااعد از جملاه

سرعت جواناهزنای و باو گیاهچاه روناد کاهشای

تند شوری ،افزاید میدهد [ .]2همچنین ،باهعناوان

داشتند و در تندهای بیشتر از  20میلایماوالر های

یااك فراینااد فیزیولااوژیکی ویچیااده ،نیازمنااد جااشب

جوانهزنی دیده نشد .کیانی اَبَاری و همکااران [ ]8در

ربوبت ،دمای مناسب و اکسیشن کاافی اسات [ .]3در

بررسی تأثیرات شوری باا غلظاتهاای ،100 ،50 ،0

میان عوامال کرشادة ماؤثر بار فرایناد جواناهزنای،

 300 ،250 ،200 ،150و  350میلیموالر بر لیتار روی

ربوبت مهمترین عامل بهشمار میرود ،بهبوریکه با

 Acacia tortilisو  A. oerfotaنتیياه گرفتناد کاه باا

جشب آب توسو بشر ،فعالیتهای بیوشیمیایی (مانناد

افزاید غلظت شوری کاهد معنایداری در سارعت

فعا شدن آنزیمها ،هورماونهاا ،سانتز واروتئینهاا،

جوانهزنی و درصد جوانهزنی مشاهده شد ،بهباوری-

هیدرولیز مواد اندوختهای و انتقاا آنهاا) و تقسایم

که جوانهزنی  A. oerfotaدر غلظت  350میلیماوالر

سلولی شروع میشود و جوانهزنی بهوقوع میویونادد

و  A. tortilisدر غلظت  300میلیموالر بهبور کامل

[ .]4این در حالی است که شاوری از بریاق کااهد

متوقف شد.

فشار اسمزی (اختال در جشب آب) ،سامیت یاونی

باا توجااه باه تااأثیرات ساوء تااند شااوری روی

(صدمات ناشی از ورود یونها ،که بهبور غالب Na+

جوانهزنی بشر و نیاز به احیای اراضای فاقاد ووشاد

و CL-هستند) ،تغییر در میزان تنظیمکنندههاای رشاد

گیاهی در منابق شور ،راهکارهای متعددی در بیشاتر

بشر و تأثیر در جشب عناصر غاشایی سابب کااهد و

کشورهای دنیا در خصوص اساتفاده از فنااوریهاای

تأخیر در جوانهزنی یا حتی در تندهای زیااد ،سابب

ساده و کمهزینه مطرح شده است .یکای از روشهاا،

توقف کامل آن میشود [.]5

ورایمین

بشر است که بهعنوان روشای فیزیولوژیاك

در زمینة تأثیر تند شوری روی جوانهزنای باشر

ساده و ارزان میتواند برای افزاید درصد و سارعت

گونههای جنگلای تحقیقاات زیاادی صاورت گرفتاه

جوانهزنی ،بهبود استقرار گیاهچه ،بردباری به شارایو

و همکااران [ ]6باا اعماا 10

محیطی غیر اوتیمم (از جمله تند خشکی ،شاوری و

است .از جمله هوان

دامنااة دمااایی وساای تاار) و بازسااازی ساالو هااای
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آسیبدیده بهکار گرفته شود .سازوکار عمل این روش

 Guazumaتوسو برانکالیون و همکاران [ ]13بیاانگر

به این صورت است که بی آن ،مقدار آب جشبشده

آن است که اعماا ایان تیماار ،درصاد جواناهزنای،

توسو بشر در محلو هاای اسامزی یاا آب مقطار تاا

سرعت جوانهزنی و رشد گیاهچه را بهبود بخشید.

حدی است که فعالیتهای فیزیکی و شیمیایی قبل از

در زمینة تأثیر تیمار اسموورایمین

بهمنظور ایياد

جوانهنی تکمیل میشاود ،ولای از خاروج ریشاهچاه

مقاومات باه شارایو تاند ،باهویاشه تاند شاوری،

جلوگیری بهعمل میآیاد [ .]10 ،9میازان جاشب آب

مطالعات زیادی روی گوناههاای زراعای و مرتعای و

به نوع مادة اسامزی ،وتانسایل اسامزی

کمتر روی گونههای جنگلی صورت گرفتاه اسات .از

محلو  ،مدت زمان تیمار ورایمین  ،گوناه ،کیفیات و

جملاااه باااویلی و همکااااران [ ]14باااا آزمااااید

خایر بشر وابساته اسات [ .]10در ایان میاان ،روش

روی بااشرهای تحاات تااند شااوری

بی ورایمین

اسموورایمین

که از رای ترین روشهاای ورایمینا

اسااموورایمین

 Bromus inermisو  B. tomentellusنتیياه گرفتناد

اساات ،معمااوالً بااا اسااتفاده از مااواد اساامزی بااا وزن

که بشرهای وارایمشاده از شااخصهاای جواناهزنای

مولکولی باال (مانند ولیاتیلنگالیکو ()6000 )PEG

باالتری برخوردار بودند .زانا

و همکااران [ ]15در

و نیز قندهای غیرمتابولیك با وزن مولکولی کم (مانند

بررساااای روی M.

مانیتو و سوربیتو ) صورت میگیرد [.]9

مشاااهده کردنااد کااه اسااموورایمین

esculentum

Lycopersicon

ساابب افاازاید

با وجود گزارشهای متعدد بی سا هاای اخیار،

جوانهزنی بشرهای ورایمشده در مقایساه باا باشرهای

به منظاور بهباود

ورایمنشده تحت تند شاوری شاد .در بررسای روی

جوانهزنی بشر ،تاکنون فقو چند گزارش در خصوص

 ،Melissa officinalis L.مکایزاده و همکااران []16

اثر آن روی گونههای جنگلای دریافات شاده اسات.

نتیيااه گرفتنااد کااه اسااموورایمین

موجااب افاازاید

نگلریتاااار و همکاااااران [ ]11در بررساااای اثاااار

درصد و سرعت جوانهزنی بشرهای ورایمشده نسابت

در خصوص کارایی روش ورایمین

اسموورایمین

بر جوانهزنی باشر  Pinus sylvestrisو

به بشرهای ورایمنشده در شرایو تند شوری شد.

 Larix deciduasمشااااهده کردناااد کاااه باااشرهای

با توجه به وتانسایل بااالی کااج تهاران ( Pinus

ورایمشده از سرعت جواناهزنای بیشاتری برخاوردار

 )eldarica Medw.باارای اسااتفاده در فعااای ساابز

بودند .از برفی در تحقیق برانکالیون و همکاران []12

شااهری و نیاااز روزافاازون بااه تولیااد چااوب آن در

همة باشرهای وارایمشاده Mimosa bimucronataباا

کوتاهمدت ،و همچنین اهمیت جوانهزنای باشر آن در

وتانسیل اسمزی  -8بار بهمدتهاای 72 ،48 ،24 ،11

خاکهای متمایل به شور نهالستانهای منابق خشاك

و  96ساعت ،نسبت به بشرهای ورایمنشاده از درصاد

و نیمهخشك کشور ،وشوهد حاضر به منظور بررسی

جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و بو گیاهچة بیشتری

تأثیر اسموورایمین

بر برخی صفات جوانهزنای باشر

برخوردار بودند .نتای بررسای تیماار اساموورایمین

تحت تند شاوری آن در شارایو آزمایشاگاه انياام

با وتانسیل اسمزی  -8بار بهمدت زمانهاای  56و 88

گرفته است.

ساعت بر ویشگیهای جوانهزنی بشر ulmifolia Lam.
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روش تحقیق

به ربوبت اولیه قبل از ورایم شدن ،فرایند اسموورایمین

وشوهد حاضر بهصورت آزماید فاکتوریل در قالاب

خاتمه یافت .شایان کر است که وتانسیلهای مورد نظر

باارح کاماال تصااادفی در  3تکاارار بااا واان سااطز

براساس رابطة  1تهیه شدند [.]17

اسموورایمین

(وتانسیل اسمزی  -8 ، -6 ، -4 ،-2بار

و ورایم نشده یا شاهد) و هشت سطز تند شوری ،0
 240 ،200 ،160 ،120 ،80 ،40و  280میلیماوالر در
آزمایشااگاه مطالعااات اکولااوژی و فیزیولااوژی بااشر
درختان جنگلی دانشکدة مناب ببیعی دانشگاه تربیات
مدرس انيام گرفت.

()1
ψs = −(1.18 × 10−2 )C + (1.18 × 10−4 )C2

+ (2.67 × 10−4 )CT + (8.39
× 10−7 )C 2
 = Ψsوتانسل اسمزی (بار) =C ،غلظت (گرم در یاك

کیلوگرم آب) و  =Tدما (درجة سانتیگراد)

 -آزمایش تنش شوری

 -تیمار اسموپرایمینگ

در ابتدای آزماید جوانهزنی ،همة بشرهای ورایمشاده

بعد از توزین  4تکرار  600عدد بشری  P. eldaricaو

بههمراه بشرهای وارایمنشاده باا محلاو قاارچکاد

ضدعفونی کردن سطحی این بشرها به مدت  2دقیقاه

کربوکسااین تیاارام ( 2در هاازار) بااهماادت  2دقیقااه

در محلو قارچکاد کربوکسان تیارام ( 2در هازار)،
تیمار اسموورایمین

با استفاده از ولیاتایلنگالیکاو

 )PEG( 6000در سطوح وتانسیل اسمزی -6 ،-4 ،-2
و  -8بااار بااهماادت  72ساااعت در دمااای  20درج اة
سانتیگراد و در شرایو تااریکی در ژرمینااتور انياام
گرفت .وس از تیمار ،بشرهای ورایمشده از محلو هاا
خارج و برای رف مواد باقیمانده روی آنها 3 ،مرتباه
با آب مقطر شستوشو شادند .در ضامن 600 ،عادد
بشر خشك که هی تیماری روی آنها صورت نگرفته
بود ،بهعنوان ورایمنشده (شاهد) نیاز در ژرمینااتور باا
دمای  20درجة سانتیگراد تا قبال از انياام آزمااید
خیره شد .همچناین ،باه منظاور تعااد در محتاوای
ربوبتی باشرهای وارایمشاده و وارایمنشاده ،فرایناد
خشکاندن بشرهای ورایمشده روی صفحات کاغاش در
دمای اتاق (دور از نور آفتاب) با توزین روزانة آنها تا
رسیدن میزان ربوبت به مقادار قبال از وارایم شادن
انيام گرفت و با رسیدن ربوبت بشرهای وارایمشاده

ضدعفونی و با آب مقطر شسته شدند و محلاو هاای
ایزواسمز کلریاد سادیم در غلظاتهاای ،80 ،40 ،0
 240 ،200 ،160 ،120و  280میلاایمااوالر بااهمنظااور
اعما تند شوری استفاده شادند .بارای هار یاك از
گروههای ون گانة بشر (بشرهای ورایمشده با غلظات-
هااااای  -6 ،-4 ،-2و  -8بااااار  ،PEGو بااااشرهای
ورایمنشده) در هر سطز تاند شاوری 3 ،تکارار 25
تایی در داخل وتری دیدهایی با دو الیة کاغش صافی
(استریلشده در اتوکالو بهمادت  20دقیقاه در دماای
 121درجة سانتیگراد) قرار داده شد و مقدار  6میلی-
لیتر از محلو های شوری با غلظت مورد نظر هار 48
ساعت یكبار به آنها اضافه شد [ .]7وتریدیدهاای
حاوی بشر بهمدت  33روز در ژرمیناتور با تنظایم 16
ساعت روشنایی (شدت نور  1000لاوکس) ،ربوبات
نسبی  65درصد و دمای  20 ± 0/5درجة سانتیگاراد
قرار گرفتناد .بای دورة آزمااید ،بارای ممانعات از
آلودگی قارچی و ثابت نگه داشتن وتانسیل محلو ها،
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کاغشهای صافی هر ون روز یكبار تعاوی

شاد [.]6

شمارش روزانة بشرهای جوانهزده با مالکِ داشتن بو
ریشهچه به اندازة حداقل  2میلایمتار در بای  33روز
انيام گرفت .برای محاسبة درصد جواناهزنای ،درصاد
نسبی جوانهزنی و قادرت جواناهزنای [ ،]18سارعت
جوانهزنی [ ]19و شاخص بنیه [ ]20از روابو جدو 1
استفاده شد .شایان کر است که برای اندازهگیری بو
گیاهچه ،از هر وتریدیاد تعاداد  7گیاهچاه تصاادفی
انتخاب و با خوکد اندازهگیری شد.

نتای تيزیة واریانس نشان میدهد که تأثیر تیمارهای
اسموورایمین  ،تند شوری ،همچنین اثر متقابل آنها
روی درصد جوانهزنی ،سارعت جواناهزنای ،قادرت
جوانهزنی شاخص بنیه معنیدار بود (جدو .)2
مقایسة میانگینها نشان داد که با افازاید ساطز
شوری از  0تا  280میلایماوالر ،درصاد جواناهزنای
بشرهای ورایمشده با وتانسیلهای اسمزی -6 ،-4 ،-2
و  -8بار بهترتیاب  75 ،70 ،55و  73درصاد کااهد
یافت .این در حالی است که بشرهای وارایمنشاده در

تجزیه و تحلید آماری
تيزیه و تحلیل آماری دادهها با اساتفاده از نارمافازار
) SPSS (Ver. 17صاورت گرفات .واس از بررسای
نرما بودن دادهها با آزمون کولموگرو -اسامیرنو
( ،)Kolmogorov-Smirnovتبدیل دادهها باا اساتفاده
از لگاریتم ،همگنی واریاانس دادههاا باا آزماون لاون
( ،)Leveneتعیین اختال

نتایج و بحث

آمااری دادههاا باا آزماون

تيزیااة واریاااانس دوبرفاااه (،)Two-Way-Anova
مقایسة میانگین دادههای همگن با آزمون چنددامنهای
دانکن ( )Duncanو مقایسة میانگین دادههای ناهمگن
با آزمون دانت تی  )Dunnett's T3( 3صورت گرفت.

تند شوری بیشتر از  160میلیموالر قادر به جواناه-
زنی نبودند و درصد جوانهزنای آنهاا در تاند 160
میلیموالر نسبت به سطز تند صفر میلیماوالر (آب
مقطاار)  77درصااد کاااهد نشااان داد (جاادو .)3
همچنین روند درصد نسابی جواناهزنای در باشرهای
ورایمشده (بهویشه در بشرهای وارایمشاده باا وتانسایل
اسمزی  -2بار) نسبت به بشرهای ورایمنشده از شیب
مالیمتری برخوردار بود ،بهعبارت دیگر ،باا افازاید
غلظت شوری از صفر تا  280میلیموالر ،میزان افات
جوانهزنی در آنها کمتر بود (شکل .)1

رسم نمودار نیز با نرمافزار  Excelانيام گرفت.
جدول  .1فرمول محاسباتی شاخصهای جوانهزنی

درصد

درصد نسبی

سرعت

قدرت

شاخص

جوانهزنی

جوانهزنی

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیة بشر

(بشر در روز)

(درصد)

(درصد)

)GP= n/(N×100

RGP=(GPsi/GPso) × 100

)GS=∑(ni/ti

)GE= Mcgr/(N ×100

IV= GP × Mean (SL+RL)/100

 nتعداد کل بشرهای جوانهزده بی آزماید N ،تعداد بشرهای کاشتهشده GPsi ،درصد جوانهزنی در هر سطز تند شوری GPso ،درصد جواناهزنای در
تند صفر میلیموالر (آب مقطر) ni ،تعداد بشرهای جوانهزده در فاصلة زمانی مشخص  ti ،tiتعداد روزهای واس از شاروع جواناهزنای Mcgr ،مااکزیمم
درصد تيمعی بشرهای ِجوانهزده SL ،میانگین بو ساقهچه و  RLمیانگین بو ریشهچه.
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جدول  .2نتایج تجزیة واریانس شاخصهای جوانهزنی  P. eldaricaتحت تیمار اسموپرایمینگ و تنش شوری

درصد

سرعت

قدرت

شاخص

جوانهزنی

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیة بشر

F

113/16

239/92

340/1

81/3

P

**0/000

**0/000

**0/000

**0/000

F

162/92

55/72

259/64

131/33

P

**0/000

**0/000

**0/000

**0/000

F

41/90

9/52

2/16

1/68

P

**0/000

**0/000

*0/04

*0/03

مناب تغییرات
اسموورایمین
تند شوری
اسموورایمین
** و * بهترتیب معر

× تند شوری
معنیدار بودن اختال

بین میانگینها در سطز  0/01و  0/05است.

جدول  .3مقایسة میانگین اثر متقابل تیمار اسموپرایمینگ و تنش شوری روی درصد جوانهزنی بذر P. eldarica

شوری (میلیموالر)

وتانسیل اسمزی در تیمار ورایمین

(برحسب بار)

-2

-4

-6

-8

ورایمنشده

0

89/3 )4/3( a

88/8 )4/1( a

79/1 )3/3( a-c

64/2 )2/9( d-g

71/8 )3/0( c-f

40

84/3 )4/1( ab

74/1 )3/1( b-e

66/7 )2/8( d-g

57/4 )2/8( gh

50/7 )2/5( h-j

80

75/7 )3/4( b-e

61/3 )3/1( f-h

54/4 )2/6( g-i

42/7 )1/9( i-k

41/3 )1/5( jk

120

62/5 )2/4( e-h

50/4 )2/6( h-j

41/5 )2/1( jk

29/9 )1/3( k-m

31/9)1/1( km

160

57/0 )2/3( gh

42/0 )1/7( i-k

30/9 )1/2( km

27/6 )1/2( l-n

16/3 )0/8( n

200

49/9 )1/2( h-j

35/8 )1/5( kl

26/6 )0/9( l-n

22/8 )0/8( mn

-

240

42/7 )1/1( i-k

30/3 )1/0( km

24/8 )0/7( l-n

19/8 )0/7( mn

-

280
اعداد داخل ورانتز معر

40/2 )1/1( jk

26/3 )0/8( l-n

19/6 )0/7( mn

16/8 )0/4( n

-

اشتباه معیارند.

بهبود درصد جوانهزنی در تحقیق حاضر ،با یافته-

سبب تداخل در متابولیسم گیاه و جوانهزنی میشود.
در

های جانمحمدی و همکاران [ ]19در آزمااید روی

ایاان در حااالی اساات کااه اعمااا اسااموورایمین

 Zea mays L.و باویلی و همکااران [ ]14روی B.

شرایو تند شوری احتماالً باهواساطة تعادیل فشاار

inermisو  B. tomentellusمطابقااات دارد .تاااند

اسمزی (از بریق افزاید تولید و تيم قندها و اسید

شوری از بریق افزاید فشار اسمزی ،تأثیرات سامی

آمینة ورولین در بشر) ،شکلگیری تغییرات مولکولی و

یونهای سدیم و کلر [ ،]2اختال در فعالیات آنازیم-

بیوشیمیایی زیااد و القاای تولیاد برخای آنازیمهاای

های هیدرولیزکننادة ماواد خیارهای باشر و سااخت

افزایددهندة مقاومت به شوری ،سانتز واروتئینهاا،

بافتهاای جدیاد باا اساتفاده از ماواد هیدرولیزشاده،

افاازاید جااشب اکساایشن ،تشااکیل  ATPو تسااهیل

تخریب غشای سیتووالسمی و ایياد تند اکسایداتیو

حرکت مواد غشایی از کوتیلدون به سمت محور جنینی

ناشی از افزاید تولید رادیکا های فعا اکسیشن []21

موجب بهبود جوانهزنی میشود [.]10 ،9
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100

پاایمینگ  -2بار
پاایمینگ  -4بار
پاایمینگ  -6بار
پاایمینگ  -8بار
پاایم نشده

80

درصد نسبی جوانه زنی

60
40
20
0
280

240

200

160

120

80

40

0

سطوح تنش شوری (میلی موالر)

شکل  .1روند تغییرات درصد نسبی جوانهزنی در بذرهای پرایمشده و پرایمنشده  P. eldaricaتحت تنش شوری

افزاید تند شوری به کاهد سرعت جوانهزنای

مسمومیت بشر و اختال در میزان مطلوب یاونهاای

کلیة بشرها منير شد؛ ضمن اینکه ،بشرهای ورایمشاده

وتاسیم و کلسیم و با داشتن خاصیت حالواشیری در

با وتانسیل اسمزی  -4 ،-2و  -6بار در هماة ساطوح

آب ،به کاهد وتانسیل آب منير میشود .بهبوریکه

تند ،نسبت به بشرهای ورایمنشده از سرعت جواناه-

با وجاود آب در محایو ،باهعلات عادم تواناایی در

زنی بیشتری برخوردار بودند .در مقایسة بین بشرهای

جایگزینی آب با یونهای موجود ،بشر قادر به جاشب

واارایمشااده بااا وتانساایل اساامزی  -8بااار و بااشرهای

آب نیست و در نتیيه با کمبود آب مواجه مایشاود.

 -8باار در

در وی آن ،فعالیتهای داخل باشر باهآرامای صاورت

سطوح تند  40 ،0و  80میلیموالر نسبت به بشرهای

میگیرد و در نتیيه سرعت جوانهزنی کاهد مییاباد

ورایمنشده سرعت جوانهزنی کمتری را نشان داد ،ولی

[ .]3از برفی بهبود سرعت جوانهزنی بشرهای ورایم-

در تااندهااای باااالتر از  80میلاایمااوالر ،ایاان تیمااار

شااده در گاازارش برانکااایون و همکاااران [ ]12بااه

 -8بار) از مقادیر بیشاتری برخاوردار

افزاید احتمالی سرعت تقسیم سلولی و کوتاه شادن

ورایم نشده ،تیمار باشر باا اساموورایمین

(اسموورایمین
بود (جدو .)4

نتای بهدستآمده در زمینة سرعت جوانهزنای باا

زمان متابولیسم نسبت داده شاد .ممکان اسات سانتز
 RNA ،DNAو وااروتئین باای ورایمیناا

موجااب

نتااای مکاایزاده و همکاااران [ ]16در بررساای اثاار

تکمیل بسیاری از مراحل فیزیولوژیکی شود و بشر در

با وتانسیلهای اسمزی  -12 ،-8 ،-4و

جاشب آب

اسموورایمین

آستانة جوانهزنی قرار گیرد و باه محا

 -16بار تحت سطوح تند  8 ،4و  16دسایزیمانس

(حتی به مقدار کم) و احیای متابولیسام ،جواناهزنای

بر متر روی  M. officinalisمطابقت دارد .در شارایو

صورت گیرد [.]10

تند شوری ،سمیت یونهای سادیم و کلار موجاب
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جدول  .4مقایسة میانگین اثر متقابل تیمار اسموپرایمینگ و تنش شوری روی سرعت جوانهزنی بذر (در روز) P. eldarica

وتانسیل اسمزی در تیمار ورایمین

شوری (میلیموالر)

(برحسب بار)

-2

-4

-6

-8

ورایمنشده

0

4/1 )0/0( a

2/2 )0/0( c

1/1 )0/0( e-h

0/7 )0/0( i-k

1/1 )0/0( e-h

40

3/3 )0/0( ab

1/9 )0/0( cd

1/0 )0/0( f-i

0/7 )0/0( i-k

1/0 )0/0( g-i

80

2/6 )0/0( bc

1/5 )0/0( d-f

0/9 )0/0( g-i

0/5 )0/0( k-n

0/5 )0/0( k-m

120

2/4 )0/0( bc

1/0 )0/0( g-i

0/8 )0/0( h-j

0/5 )0/0( l-p

0/4 )0/0( n-p

160

1/6 )0/0( de

0/9 )0/0( g-j

0/6 )0/0( j-l

0/3 )0/0( o-r

0/2 )0/0( rs

200

1/5 )0/0( df

0/8 )0/0( h-j

0/4 )0/0( l-p

0/3 )0/0( q-s

-

240

1/4 )0/0( d-f

0/7 )0/0( i-k

0/4 )0/0( n-p

0/2 )0/0( st

-

280

1/3 )0/0( e-g

0/5 )0/0( k-o

0/3 )0/0( p-r

0/2 )0/0( t

-

اعداد داخل ورانتز معر

اشتباه معیارند.

جدول  .5مقایسة میانگین اثر متقابل تیمار اسموپرایمینگ و تنش شوری روی قدرت جوانهزنی بذر (درصد) P. eldarica

شوری (میلیموالر)

وتانسیل اسمزی در تیمار ورایمین

(برحسب بار)

-2

-4

-6

-8

ورایمنشده

0

61/6 )2/3( a

53/9 )2/4( b

40/3 )2/1( de

40/2 )1/6( de

33/2 )1/2( fg

40

54/5 )2/2( ab

44/0 )2/0( cd

39/ 6)1/1( de

33/0 )1/3( fg

27/2 )0/9( hi

80

46/0 )2/0( c

33/3 )1/2( fg

27/1 )1/0( hi

25/8 )0/9( h-j

23/1)0/9( h-k

120

44/4 )1/7( cd

29/0 )0/9( gh

22/4 )1/0( i-k

20/9 )0/9( j-l

16/1 )0/9( l-n

160

40/2 )1/2( de

24/5 )0/8( h-j

20/8 )1/0( j-l

18/1 )0/8( k-m

7/5 )0/2( o

200

35/9 )1/1( ef

18/1 )0/7( k-m

16/2 )0/7( l-n

11/4 )0/1( mo

-

240

33/4 )1/0( fg

13/0 )0/5( m-o

12/7 )0/3( m-o

10/9 )0/1( mo

-

280

27/5 )1/0( hi

12/7 )0/3( m-o

9/4 )0/0( o

7/8 )0/1( o

-

اعداد داخل ورانتز معر

اشتباه معیارند.

قدرت جوانهزنی بشرهای وارایمشاده نسابت باه

غیاثی و همکاران [ ]22در بررسی اثر اساموورایمین

بشرهای ورایم نشده در تماامی ساطوح تاند شاوری

با غلظتهای  -8 ،-4و  -12بار تحت تاند شاوری

بیشاااتر باااود .در باااین هماااة تیمارهاااا ،باااشرهای

 12 ،8 ،4و  16دسیزیمانس بار متار روی Triticum

اسموورایم شده با غلظت  -2باار بهتارین عملکارد را

 aestivum L.مطابقت دارد .شوری بهواسطة تغییر در

نشان دادند (جدو  .)5بهبود معنیدار قدرت جواناه-

هومئوستازی یونهاا و وتانسایل آب ،تيزیاة ضاعیف

زنی بشر تحت تند شوری در تحقیق حاضر با نتاای

مواد آندوسپرم و در نتیيه کاهد یا عدم انتقا ماواد
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غشایی از بافتهای خیرهای بشر ،اختال در کاارکرد

درصد کاهد داد (جدو  ،)6بهباوریکاه مایتاوان

سلو و آسیب رساندن باه فراینادهای فیزیولوژیاك،

گفت بهبور کلی بهکارگیری روش اسموورایمین

در

قدرت جوانهزنی بشر را کاهد میدهد [ .]21ایان در

مقایسه با شاهد سبب افزاید شاخص بنیة بشر تحات

با کاهد مقاومات فیزیکای

تاند شاوری شاد .در ایان راساتا ،جاانمحمادی و

حالی است که ورایمین

خایر اندوختهای بشر بی مرحلة جشب آب و انتقاا

همکاااران [ ]19در آزماااید تااأثیر اسااموورایمین

عناصر از آنها باه نقطاة رشاد و آغااز واکاندهاای

روی  Z. maysو زانا

شیمیایی بهمنظور تيزیاة ترکیباات بارای سانتز ماواد

 esculentumنیااز بااه نتااای مشااابهی دساات یافتنااد.

جدید ،افازاید فعالیات برخای آنازیمهاای مسائو

شاخص بنیه تابعی از بو گیاهچه و درصاد جواناه-

تحرک وروتئینی (مانند فسفاتاز ،آمایالز و وروتئااز) و

زنی است .این در حالی اسات کاه تاند شاوری باا

افزاید لیپیادهاا ،تولیاد  DNAو  ،RNAباه افازاید

افزاید فشار اسمزی و کاهد جشب آب توسو باشر

قدرت جوانهزنی بشر در شرایو نامساعد شوری منير

و سمیت یونهای سدیم و کلر ،جواناهزنای را تحات

میشود [.]9

تأثیر قرار مایدهاد [ .]21همچناین تاند شاوری از

با افازاید ساطز ورایمینا

و همکاااران [ ]15روی L.

و شاوری از انادازة

بریااق کاااهد ساارعت تولیااد ساالو هااای جدیااد و

شاخص بنیة بشر کاسته شد ،بهنحوی کاه بیشاترین و

سرعت بزر

شدن ایان سالو هاا ،انعطاا واشیری

کمترین شاخص بنیة بشر به ترتیب در اسموورایمین

دیوارة سلولی ،فشار تورژسانس و مقاومات انادامك-

 -2بااار -تااند صاافر میلاایمااوالر (آب مقطاار) و

هااای دیااوارهای یااا تااداخل در نااوع فعالیاات و نااوع

 -8بار -تند  280میلیموالر مشااهده

ترکیبات تولیدی اندامكهاا ،رشاد سالو را کااهد

اسموورایمین

شد .در بشرهای ورایمنشده نیز افزاید تند شوری از

میدهد [.]5

صفر تاا  160میلایماوالر ،شااخص بنیاة باشر را 89
جدول  .6مقایسة میانگین اثر متقابل تیمار اسموپرایمینگ و تنش شوری روی شاخص بنیة بذر (درصد) P. eldarica

وتانسیل اسمزی در تیمار ورایمین

شوری (میلیموالر)

(برحسب بار)

-2

-4

-6

-8

ورایمنشده

0

95/7 )4/5( a

94/3 )4/4( ab

79/9 )3/3( b-d

49/8 )2/2( g-i

57/5 )2/5( fg

40

85/4 )4/3( a-c

78/8 )3/1( b-d

60/4 )2/7( e-g

39/5 )1/2( ij

38/5 )1/2( i-k

80

73/6 )4/2( cd

67/8 )2/2( d-f

50/6 )2/2( g-i

28/8 )0/9( j-o

30/9 )1/1( j-n

120

58/5 )2/7( e-g

56/9 )2/0( f-h

34/2 )1/2( i-m

15/3 )0/6( n-s

21/0 )0/9( l-r

160

41/3 )1/8( h-j

35/7 )1/2( i-l

22/1 )1/0( k-q

9/9 )0/1( p-s

6/0 )0/0( q-s

200

30/6 )1/1( j-n

26/7 )0/8( j-p

12/3 )0/2( o-s

6/7 )0/0( q-s

-

240

20/5 )0/9( l-r

17/7 )0/8( m-s

8/0 )0/0( q-s

4/2 )0/0( rs

-

280

15/4 )0/7( n-s

12/45 )0/4( o-s

4/7 )0/0( rs

2/6 )0/0( s

-

اعداد داخل ورانتز معر

اشتباه معیارند.
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انارژی بارای جاشب آب و

متوقااف شااد ،ولاای در مقاباال ،جوانااهزناای بااشرهای

عالوهبر این ،صار

افزاید تنفس بشر و در نتیيه اختصااص ماواد کمتار

اسموورایم شده حتی تا تند شوری  280میلایماوالر

برای رشد ،میتواند با کااهد رشاد گیاهچاه مارتبو

ادامه یافت ،میتوان نتیياه گرفات کاه اعماا روش

باشد .بنابراین میتوان گفت که کاهد همزمان درصد

اسموورایمین

موجب القای مقاومت به شوری شاده

جوانهزنی و بو گیاهچه تحت تأثیر شاوری ،علات

است .بهبور کلی ،در همة ساطوح شاوری ،باشرهای

کاهد شاخص بنیه است .از برفی احتماا دارد کاه

ورایمشده بهویشه در وتانسیل اسمزی  -2بار از سرعت

از بریااق فعالیااتهااایی همچااون

جوانهزنی ،قدرت جوانهزنی و شاخص بنیة بیشاتر ،و

بازسااازی تخریااب کرومااوزومی ،افاازاید وایااداری

تغییرات کاهشی کمتری در درصد نسابی جواناهزنای

غشای سلولی ،تغییرات فیزیولاوژیکی مانناد افازاید

برخاااوردار بودناااد کاااه حااااکی از تاااأثیر مثبااات

تيم مقادار قناد ،ترکیباات آلای و یاونی ،افازاید

اسموورایمین

روی بهبود جوانه زنی بشر تحت تاند

فعالیت آنزیمها و هورمونهای مرباوط باه بنیاة باشر،

شوری کاج تهران است .ازاینرو میتوان ویشنهاد کرد

کاهد وراکسیداسیون لیپید و میزان تانفس باشر و در

که برای جوانهزنی موفقتر بشر کاج تهران در خااک-

مقابل افزاید مواد فتوسنتزی برای انيام فعالیتهاای

های متمایل به شاور نهالساتانهاای جنگلای مناابق

متابولیکی و تغییرات در رشد محور جنینی و نماو در

خشك کشور از روش اسموورایمین

بهویشه وتانسایل

مراحل بعدی سبب بهبود شاخص بنیه بشر شود [.]13

اسمزی  -2بار استفاده شود .البته ،تحقیق برای مقادیر

در تحقیق حاضر ،نظر به اینکه جوانهزنی بشرهای

کمتر وتانسیل اسمزی (بین  0تا  -2بار) نیز مایتواناد

اسااموورایمین

ورایم نشده در تاندهاای بیشاتر از  160میلایماوالر

در دستور کار وشوهشگران آتی قرار گیرد.
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