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 3131، زمستان 4تحقيقات بذر، سال چهارم، شماره  نشريه
 

 (.Vicia sp) و رشد گياهچه دو رقم ماشک يزناثر دما و شوري بر جوانه يبررس

 

 بتول مهدوي
 عصر )عج( رفسنجان کشاورزي، دانشگاه ولياستاديار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده 
 

 31/63/3131تاريخ پذيرش:        31/69/3131تاريخ دريافت: 

 
 دهيچک
و رشد  يزن( در مرحله جوانهVicia sativaو Vicia pannonicaق مقاومت دو رقم ماشک )ين تحقيدر ا

 05و  00، 05، 00، 05، 0 يموالر در دماها يليم 005و  055، 005، 055، 05صفر،  يهايه به شورياول

 قالب طرح در فاکتوريل صورتبهنترل شده ک يطيط محيشراش در يآزماگراد مطالعه شد. يدرجه سانت

 بر يدارينر معيتأث هاو اثر متقابل آن ينشان داد که دما و شورج ينتا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. کامالً

چه شهيچه و روزن خشک ساقه چه،شهيچه، طول رساقه اهچه، طوليگ هي، بنيزنصد و سرعت جوانهرد

، يرش سطوح شويبا افزاداشتند.  يداريچه با هم تفاوت معنشهي. دو رقم تنها از نظر وزن خشک رداشت

سطوح  يدر تمام يزندرصد جوانه نيباالترافت. يکاهش  يزندرصد جوانه ييسطوح دما يدر تمام

 اهچه دريه گيو بن يزنن سرعت جوانهيشتريب .رخ دادگراد يدرجه سانت 05-00 ييدر گستره دما يشور

و  چهشهيچه، طول رن طول ساقهيشتريبن يهمچنمار شاهد مشاهده شد. يگراد و تيدرجه سانت 05 يدما

 يبه طور کل. گراد بدست آمديدرجه سانت 05 ياهان شاهد در دماياز گچه شهيچه و روزن خشک ساقه

 05ش دما از يافزا ياکاهش  ،ده دو رقم ماشکياهان شاهد و تنش ديکه در گ ق نشان دادين تحقياج يتان

 .  کنديمحدود م را اهچهيو رشد گ يزنگراد جوانهيدرجه سانت

 

 0زني، دما، شوري، ماشک جوانه :يديکل واژگان

 
 مقدمه

ر يبذر تحت تأث يزنجوانهد محصول است. يت در تولياهچه و موفقين مرحله در استقرار گيبذر مهمتر يزنجوانه

اهچه يبذر و ظهور گ يزنجوانهرد. يگيژن قرار مي، نور، آب و غلظت اکسيمانند دما، شور يطياز عوامل مح ياريبس

اهچه يو رشد گ يزندرصد و سرعت جوانه يشور(. Baldwin et al., 1996باشد )يخاک م ين مرحله به شوريترحساس

ها از جمله لگوم (.EL-Keblawy and Al-Rawai, 2005دهد )ير قرار مياه تحت تأثيبسته به گونه گ را به طرق مختلف

زني و رشد گياهچه در آنها کاهش گياهاني هستند که تحت تأثير شوري قرار گرفته و با افزايش شوري درصد جوانه

جاد اثرات يبا ا يان داشتند که شوريب Khajeh et al. (2003)(. Esechie et al., 2002; Kaymakanova, 2009يابد )مي

  گردد.يم يزنممانعت از جوانه ير و حتيموجب کاهش، تأخ يونيت يا سميو  ياسمز
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دما بر جذب آب توسط بذر و دارد.  ياهيگ يهااز گونه ياريدر بس يزنن سرعت جوانهييدر تع يز نقش مهميدما ن

از دماها حداکثر درصد  يدر دامنه خاص(. Kermode, 1990گذارد )ياثر م يم سلوليتقس زماندر  ييايميوشيب يندهايفرا

ابد. ييکاهش م يطور ناگهانبه يزندرصد جوانه يين دامنه دمايتر و باالتر از انييدهد و در پاياهان رخ ميدر گ يزنجوانه

 Kebreabابد )ييبعد از آن کاهش مش و يافزا يزنسرعت جوانه ،يزنمطلوب جوانه يش دما تا دماين، با افزايهمچن

and Murdoch, 2000 .)اگر  شور است. يهابذر در خاک يزنن درصد و سرعت جوانهييدر تع يمهم عاملدما ن يهمچن

 Khanابد )يينه کاهش ميبه يدر دماها يانبار شوريرا محدود کند، عموماً اثرات ز يزنباال ممکن است جوانه يچه شور

et al., 2002 .)ته ط مزرعه داشيبذر در شرا يزنبر جوانه يمهم يولوژيزيو دما ممکن است اثرات اکوف ياثر متقابل شور

زني بذر نقش دارند همچنين اين دو فاکتور در تعيين تحمل به شوري گياهان در طول جوانه (.Ungar, 1995باشد )

(Khan et al., 2000; Al-Khateeb, 2006 .)Guma et al. (2010ب )يزنو سرعت جوانه يزنکردند که درصد جوانه اني 

ن گزارش شده است که يابد. همچنييش ميافزا يش در دما و سطوح شوريبا افزا (Salsola vermiculata) ساسوال اهيگ

مورد مطالعه کاهش  يدر همه دماها (Hedysarum scoparium) ساروم يهداه يگ يزنسرعت جوانه يش شوريبا افزا

 (. Xue et al., 2012گراد بود )يدرجه سانت 00 يدر دما يزنن سرعت جوانهيشتريابد و بييم

ت عنوان گياه پوششي، کشههاي زراعي بطور وسيع در اکوسيستمهب از گياهان خانواده بقوالت است که ييکماشک 

 ,.Campiglia et al) هاي هرز و بهبود حاصلخيزي خاک نقش داردشود و در کنترل فرسايش، کنترل آفات و علفمي

 Cho andصورت چراي مستقيم، علوفه تر و خشک و دانه مورد استفاده قرار داد )توان بههمچنين ماشک را مي(. 2010

Daimon, 2008 .)د علوفه در مناطق خشکين به منظور توليو همچن ياه پوششيبعنوان گران ارقام مختلف ماشک يدر ا 

زني مهم کنترل کننده زمان و مکان جوانه عاملدر نواحي خشک، دما و شوري خاک دو  .گردديه خشک کشت ميو نم

زني دو رقم به هدف بررسي اثر دما و شوري بر جوانهق يتحق اينرو  نياز ا (.Khan and Ungar, 1999باشند )بذرها مي

  ماشک انجام پذيرفت.
 

 هاروش مواد و

 يسطح تنش شور 6( در  Vicia sativaو Vicia pannonicaرقم ماشک )اهچه دو يو رشد گ يزنق جوانهين تحقيدر ا

قرار  يگراد مورد بررسيدرجه سانت 05و  00، 05، 00، 05، 0 يموالر در دماها يليم 005و  055، 005، 055، 05صفر، 

 ورتصبه عصر)عج( رفسنجانيزراعت دانشگاه ول يقاتيشگاه تحقيط کنترل شده در آزمايش در شرايگرفتند. آزما

مال م اعيد سديمختلف با استفاده از نمک کلر يهاي. شورشد اجرا تصادفي با سه تکرار کامالً قالب طرح در فاکتوريل

ه و با يثان 05مدت بهدرصد  50د. ابتدا بذرها با الکل يمار صفر )شاهد( از آب مقطر استفاده گرديت يشدند و برا

 ييتا 00شده و با آب مقطر فراوان شسته شدند. سپس دستجات  يضدعفونقه يدق 0مدت درصد به 0م يسد تيپوکلريه

مدت به يهايد. سپس پتريمار گرديت يمختلف شور يهابا غلظت يکاغذ صاف يل حاوياستر يهاشيديبذرها در پتر

 مورد نظر قرار داده شدند. يناتور و در دماهايدر ژرمروز  01

شدند که طول يم يجوانه زده تلق يساعت( شمارش شدند. بذور 02صورت روزانه )هر زده بهجوانه يبذرها

، سرعت يزنر، درصد جوانهينظ يروز صفات 01. پس از گذشت (Ray and Brown, 1995) متر بوديليم 0چه آنها شهير

 تسرع .چه محاسبه شدندشهيچه و وزن خشک رچه، وزن خشک ساقهشهيچه، طول راهچه، طول ساقهيه گي، بنيزنجوانه

 ( محاسبه شد:0از رابطه ) يزنجوانه
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 (. Agrawal, 2004است ) شيروز پس از شروع آزما : تعدادDiو  امiروز جوانه زده در  ي: تعداد بذرهاnکه در آن 

 :(Abdul-baki and Anderson, 1970) ديآي( بدست م0اهچه از رابطه )يه گيبن

 (0) 055/  متر((ياهچه )سانتين طول گيانگيم × يزن)درصد جوانه=اهچهيه گيبن

 مقايسه (ANOVA) واريانس آناليز در دارمعني تفاوت با مشاهده و ها استفادهداده آماري تجزيه براي SASافزار از نرم

 گرفت. درصد صورت 0در سطح احتمال  LSDآزمون  با هاميانگين

 

 و بحث جينتا

ا ب يزندار بود. دو رقم مورد مطالعه از نظر درصد جوانهيمعن يزنو اثر متقابل آن بر درصود جوانه ياثر دما و شوور

درصوود  ييسووطوح دما ي، در تماميش سووطوح شوووري، با افزايطورکلهب(. 0نداشووتند )جدول  يداريهم اختالف معن

گراد يدرجه سانت 05-00 ييدر گستره دما يسطوح شور يدر تمام يزنن درصد جوانهيشوتريبافت. يکاهش  يزنجوانه

دماهاي ( تأييد شده است که مشاهده کردند در تمامي 2012) .Zhang et alاين نتايج توسط . (0)شکل  ديمشاهده گرد

يابد. در شوري کاهش مي (Digitaria sanguinalis) ياه علف انگشتيزني گافزايش شوري درصد جوانه مورد مطالعه با

باال اثرات سوومي يون سووديم و کلر افزايش يافته و يا جذب آب به علت اثر اسوومزي کاهش يافته و در نهايت سووبب 

تواند سبب عدم آبگيري کافي، ممانعت از (. که اين اثرات ميKaya et al., 2006گردد )زني بذر ميجلوگيري از جوانه

(. همچنين با Khan et al., 2009هاي رشوود شوووند )ها و عدم توازن تنظيم کنندههاي متابوليکي، تخريب آنزيمفعاليت

اي هاسووموليتهاي خارجي و جريان افزايش شووري نفوپپذيري غشواي پالسوما تحت تأثير قرار گرفته و جريان يون

 يگراد در تماميدرجه سانت 05و  0 يدر دماها(. Allen et al., 1995يابد )هاي گياه افرايش ميسويتوپالسمي در سلول

موالر به صفر کاهش  يليم 005 يکه در شوريطورهب داشت يکاهش قابل توجه يزندرصد جوانه يسطوح تنش شور

گراد درصوود يدرجه سووانت 05ش از يگراد بيدرجه سووانت 0 يماموالر، د يليم 05صووفر و  ي. در سووطوح شووورافتي

(. 0)شکل داشت  يشتريب يگراد اثر کاهشيدرجه سانت 05 يدما ،يش شوريکه با افزايرا کاهش داد، در حال يزنجوانه

 به يشورش يجوانه زدند و با افزا روز چهارمدر هر دو رقم ماشک بعد از  شاهد يگراد بذرهايدرجه سانت 0 يدر دما

موالر يليم 005 يدر شور يچ بذرين دما هيدر ا. (0و  0)شوکل  افتيش يروز افزا هفتن زمان به ياموالر يليم 005

آغاز روز سوم بعد از  هر دو رقم يبذرها يزنگراد جوانهيدرجه سانت 05 يدر دمادر چهار سطح اول تنش . جوانه نزد

 هر دو رقم يبذرها گراديدرجه سانت 00و  05، 00 يدر دماهاد. يروز رس پنجبه  ن زمانيا ر سوطوحيد و در سوايگرد

گراد و يدرجه سانت 05 يدر دماموالر جوانه زدند. يليم 005و  055جز در ب يسوطوح شور يبعد از روز اول در تمام

ن دما يدر ا موالر يليم 005به  يش شووووريبا افزا .بذرها بعد از روز اول آغاز شووود يزنسوووه سوووطح اول تنش جوانه

 0جه گرفت که در سووطوح مختلف شوووري در دماي يتوان نتيم يطورکلن بهيبنابرا افت.يبه صووفر کاهش  يزنجوانه

زني هم افزايش يافت. در زده و زمان رسيدن به ثبات جوانهگراد نسوبت به ساير دماها بذرها ديرتر جوانهدرجه سوانتي

گراد درجه سانتي 0زني بيشتر از دماي موالر( درصد جوانهميلي 05ضعيف )گراد و شرايط تنش درجه سانتي  05دماي 

گراد کاهش يافت. درجه سانتي 0زني در اين دما نسبت به موالر درصد جوانهميلي 05بود با افزايش سوطوح شوري از 

 Guan) رش شده استگراد نسبت به ساير دماها توسط محقيقن ديگر نيز گزادرجه سانتي 0زني در دماي کاهش جوانه

et al., 2009زني احتماالً به علت يخ زدگي جنين، عدم فعاليت متابوليکي آن و القا خواب در بذر (. در اين دموا جوانه
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زني بذر را توسووط ( اظهار داشووتند که دماي باال جوانه1993) .Toyomasu et al(. Bradbeer, 1988شووود )ممانعت مي

ند. کدروني، بدون تحت تأثير قرار دادن محتوي اسويد جيبرليک دروني محدود مي حفظ محتوي باالي اسويد آبسوزيک

گيرد فعاليت آنزيمي سولول مختل شوده و سبب محدود وقتي گياهان در دماهاي باال در معرض تنش شووري قرار مي

 (.  Al- Khateeb, 2006گردد )زني بذر ميشدن فرايندهاي فيزيولوژيک ضروري در جوانه

 

 و دما ير شوريزني ماشک تحت تأثجوانه مختلف يتجزية واريانس پارامترها -1جدول 

 اتمنابع تغيير
درجه 

 آزادي

 درصد

 زنيجوانه

 سرعت

 زنيجوانه

وزن خشک 

 چهريشه

طول 

 چهساقه

طول 

 چهريشه

 وزن خشک 

 چهساقه
 بنيه گياهچه 

 **001/1 **6202/2 **60/0 **060/1 **0025/0 **000/5 **5051/0 0 دما

 10/5ns 5/201ns 05/5** 5/051ns 5/050ns 2/5ns 5/200ns 0 رقم

 ns0/05 0/50** 0/5** 5/510ns 5/555ns 0/00ns 5/552ns 0 رقم×دما

 **601/0 **6550/0 **051/5 **022/2 **0005/6 **010/0 **00225/5 0 شوري

 **06/0 **250/0 **0/5 **00/0 **025/0 **0/0 **255/2 00 شوري×دما

 00/5ns 5/155ns 2/6ns 5/505ns 5/505ns 0/5ns 5/505ns 0 شوري×رقم

 16/0ns 5/650ns 0/5ns 5/505ns 5/552ns 6/0ns 5/550ns 00 شوري×رقم×دما

5/25 022 خطاي آزمايشي  050/5  0/0  056/5  055/5  2/1  020/5  

6/00  ضريب تغييرات  0/05  0/05  5/00  5/00  6/06  0/00  
ns ،* 0و  %0دار در سطح احتمال دار، معنيعدم وجود اختالف معنيترتيب به **و%. 

 

 
 زني بذر ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلفجوانه -1شکل 

 باشند.( ميSEاي خطاي استاندارد )ميله نشانگرهاي
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گراد در طي درجه سانتي 05تا  0تحت تأثير شوري در گستره دمايي  Vicia pannonicaزني بذرهاي ماشک رقم جوانه -2شکل 

 .روز 00
 

زني فقط تحت تأثير اثر دما، شوري و اثر متقابل آنها قرار گرفت. اثر متقابل دما و رقم نيز بر سرعت سورعت جوانه

زني بذرها کاهش يافت. بيشترين سرعت (. در هر دما با افزايش شوري سرعت جوانه0دار بود )جدول زني معنيجوانه

گراد درجه سانتي 05گراد و تيمار شواهد مشاهده گرديد. کاهش يا افزايش دما از درجه سوانتي 05زني در دماي جوانه

نيز گزارش کردند که سرعت  Zhang et al. (2012)(. 2زني در تمامي سطوح گرديد )شکل سبب کاهش سرعت جوانه

در تمامي دماهاي مورد مطالعه با افزايش شووووري کاهش  (Digitaria sanguinalis) نگشوووتيزني گياه علف اجوانوه

زني در گياهان يابد. همچنين گزارش شوده است که کاهش يا افزايش دما از ميزان بهينه سبب کاهش سرعت جوانهمي

زني در ترين سرعت جوانهموالر کمميلي 005(. با افزايش سطح شوري تا Khan and Gulzar, 2003شود )مختلف مي

 05زني در دماي موالر سرعت جوانهميلي 055گراد مشاهده گرديد، در حالي که در سطح شوري درجه سوانتي 0دماي 
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درجه  05و  0زني در دماي ميلي موالر( سرعت جوانه 005گراد کمترين بود. در باالترين سوطح شوري )درجه سوانتي

هاي باال زني بجز در شوريگراد بر کاهش سرعت جوانهدرجه سوانتي 0ن اثر دماي گراد به صوفر رسويد. بنابرايسوانتي

 گراد بود.درجه سانتي 05شديدتر از دماي 

 

  

  

  
 

 روز. 00گراد در طي درجه سانتي 05تا  0تحت تأثير شوري در گستره دمايي  Vicia sativaزني بذرهاي ماشک رقم جوانه -3شکل 
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 زني بذر ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف. نشانگرهايسرعت جوانه -4شکل 

 باشند.( ميSEاي خطاي استاندارد )ميله

 

ين، . عالوه بر او اثر متقابل آنها قرار گرفت ير اثر دما، شوريچه تنها تحت تأثشهيچه و رساقهو وزن خشک  طول

طول  يش شوريدر هر دما با افزا (.0)جدول  دما و رقم قرار گرفت چه تحت تأثير اثر دما و اثر متقابلوزن خشک ريشه

 شدد نيتول يااهچهيچ گيه يسطوح شور يگراد و در تماميدرجه سانت 0 يافت. در دمايچه کاهش شهيچه و رساقه

ش دما يافزا د نشد. بايتول يااهچهيچ گيموالر هيليم 005به  يش شوريبا افزاگراد يدرجه سانت 05 يدر دما .(0)شکل 

 00 ين در دمايد نکردند. همچنيتول يااهچهيموالر( بذرها گيليم 005) ين سطح شوريگراد در باالتريدرجه سانت 00به 

به  يش شوريگراد با افزايدرجه سانت 05 يدر دماد نشد. يتول ياچهشهيموالر ريليم 055 يگراد و شوريدرجه سانت

مار بدون يگراد و تيدرجه سانت 05 يچه در دماشهيچه و رن طول ساقهيشتريبد نشد. يتول يااهچهيگموالر يليم 055

در تمامي  افت.يگراد کاهش يدرجه سانت 05ش دما از يافرا ياچه با کاهش شهيچه و رد. طول ساقهيتنش مشاهده گرد

چه و ترين وزن خشک ساقه(. باال6چه کاهش يافت )شکل چه و ريشهدماها با افزايش سطوح شوري وزن خشک ساقه

گراد درجه سانتي 05گراد و تيمار شاهد مشاهده گرديد. با افزايش و کاهش دما از درجه سانتي 05چه در دماي ريشه

 گراد( بارزتر بود.درجه سانتي 0که اين کاهش در دماي پايين )طوريهچه کاهش يافت، بچه و ريشهوزن خشک ساقه

 ارزن شن دوست گياه چهچه و ساقهريشهو وزن خشک  ( در مورد کاهش طول2006) Al-Khateebاين نتايج با نتايج 

(Panicum turgidum) مطابقت دارد.  مورد مطالعه يدماها يدر تمام بواسطه افزايش شوريGuan et al. (2009 نيز )

شوري شود. ير يونجه ممختلف موجب کاهش رشد و تجمع ماده خشک د يدر دماها يبيان کردند که افزايش شور

( و با کاهش هدايت آب از غشايي پالسما سبب Nabil and Coudret, 1995سبب سخت شدن ديواره سلولي شده )

 (. Cramer, 1992گردد )کاهش رشد گياه مي
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( SEاستاندارد )اي خطاي ميله چه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف. نشانگرهايچه و ريشهطول سواقه -5شککل 

 باشند.مي

 

 
 

اي خطاي استاندارد ميله چه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف. نشانگرهايچه و ريشهن خشک ساقهوز -6شککل 

(SEمي ).باشند 

 

 (. بنيه گياهچه با افرايش شوري در هر0داري داشت )جدول دما، شوري و اثر متقابل آنها بر بنيه گياهچه اثر معني

 0گراد مشاهده گرديد. در دماي درجه سانتي 05دما کاهش يافت. بيشترين بنيه گياهچه در تمامي سطوح تنش در دماي 

درجه  05که مقدار اين صفت در دماي  گراد بنيه گياهچه در تمامي سطوح شوري صفر بود. در حاليدرجه سانتي

موالر به ميلي 055گراد با افزايش شوري به درجه سانتي 05 ميلي موالر و در دماي 005گراد با افرايش شوري به سانتي

درجه  00و  00موالر بنيه گياهچه در دماهاي ميلي 005(. همچنين با افزايش شوري به 1حد صفر کاهش يافت )شکل 

يز بنيه ن. در اين مطالعه زني و طول گياهچه استگراد، به صفر رسيد. قدرت بنيه گياهچه تابعي از درصد جوانهسانتي

 . کاهش يافت يو طول گياهچه تبعيت کرده و در هر دما با افزايش شور يزنگياهچه از درصد جوانه
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 باشند.( ميSEاي خطاي استاندارد )ميله بنيه گياهچه ماشک تحت تأثير شوري در دماهاي مختلف. نشانگرهاي -7شکل 

 

العمل يکسان به دما و شوري نشان دادند. مطالعه ماشک عکس طورکلي نتايج اين مطالعه نشان داد که دو رقم موردبه

گراد( اثرات درجه سانتي 0. در دماي پايين )کاهش يافتبا افزايش شوري دماها  يدر تمامزني و رشد گياهچه ماشک جوانه

گراد( درجه سانتي 0) که در اين دما گراد( بود. در حاليدرجه سانتي 05زني کمتر از دما باال )منفي شوري بر درصد جوانه

اي در شرايط بدون تنش و تنش توليد کنند. هچنين در تمامي سطوح تنش بيشترين درصد بذور نتوانستند هيچ گياهچه

گراد درجه سانتي 05گراد مشاهده گرديد. افزايش و کاهش دما از درجه سانتي 05در دماي  ماشکزني و رشد گياهچه جوانه

 مورد توجه قرار گيرد.  اين گياهدر تعيين زمان کشت تواند ميها شد که اين امر سبب کاهش اين ويژگي
 

 گيري نهايینتيجه

طورکلي نتايج اين مطالعه نشان داد که دو رقم مورد مطالعه ماشک عکس العمل يکسان به دما و شوري نشان دادند. به

گراد( اثرات درجه سانتي 0کاهش يافت. در دماي پايين )زني و رشد گياهچه ماشک در تمامي دماها با افزايش شوري جوانه

گراد( درجه سانتي 0گراد( بود. در حاليکه در اين دما )درجه سانتي 05زني کمتر از دما باال )منفي شوري بر درصد جوانه

ين درصد راي در شرايط بدون تنش و تنش توليد کنند. هچنين در تمامي سطوح تنش بيشتبذور نتوانستند هيچ گياهچه

گراد درجه سانتي 05گراد مشاهده گرديد. افزايش و کاهش دما از درجه سانتي 05جوانه زني و رشد گياهچه ماشک در دماي 

 تواند در تعيين زمان کشت اين گياه مورد توجه قرار گيرد.ها شد که اين امر ميسبب کاهش اين ويژگي
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