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م ال ه اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد لوبیا سبز
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چکیده
تنش شوری از جمله مهم ترین تنش های محیطی میباشد و عملکرد گیاهان را کاهش میدهد .نشان داده شده که سالیسیلیک اسید
به عنوان یک پیام آور درون زاد مسئول القای تحمل به تنش در گیاهان میباشد .این پژوهش ،به صورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،اثر سه غلظت صفر ،یک و دو میلی موالر سالیسیلیک اسید و سه غلظت صفر 30 ،و 100
میلی موالر کلرید سدیم بر رشد گیاه لوبیا سبز مورد مطالعه قرار گرفت .سپس گیاهان به مدت  14روز تحت تیمار شوری در نمک
کلرید سدیم قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش معنی دار پارامترهای درصد و سرعت جوانه زنی ،طول
ریشهچه و ساقهچه نسبت به تیمار شاهد گردید .گیاهان تیمار شده با هر دو غلظت سالیسیلیک اسید باعث بهبود درصد و سرعت
جوانه زنی ،طول ریشهچه و ساقهچه در مقایسه با گیاهان شاهد گردید و محلول پاشی گیاه لوبیا با سالیسیلیک اسید در شرایط
شوری می تواند باعث بهبود رشد آن شده و در نتیجه مقاومت به تنش شوری لوبیا را افزایش دهد.
واژه های کلیدی :سالیسیلیک اسید ،تنش شوری ،کلرید سدیم ،لوبیا
مقدمه
شوری خاک و آب آبیاری از عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اکثر نقاط کشور خصوصا مناطق خشک و نیمه
خشک میباشد ( .)2یکی از مراحل حساس گیاهان به تنش شوری ،مرحله جوانه زنی است ( .)8شوری از طریق کاهش پتانسیل
آب و سمیت یون های خاص از قبیل سدیم و کلر بر جوانه زدن بذور و رشد آنان تاثیر میگذارد ( .)6مطالعات متعددی نشان داده
که درصد و سرعت جوانه زنی بذور با افزایش شوری کاهش مییابد ،تاثیر تنش خشکی و شوری را روی جوانه زنی بذر اسفرزه
( )Plantago ovataمورد مطالعه قرار دادند ،آنها گزارش کردند که درصد و سرعت جوانه زنی بدر اسفرزه تیمار شده با کلرور
سدیم به شدت کاهش مییابد (.)1
گیاهان پس از قرار گیری در شرایط تنش ،به منظور فعال سازی یا سنتز مکانیسمهای دفاعی ،پیام ارسال میکنند ( .)2اخیرا مطالعات
متعددی نقش عمده سالیسیلک اسید را به عنوان یک مولکول پیام رسان مهم در نوسانات پاسخهای گیاه به تنشهای متعدد نشان
میدهند ( .)2سالیسیلک اسید نقش محوری در فرایندهای فیزیولوژیک مختلف مثل رشد ،نمو گیاه ،جذب یون ،فتوسنتز و جوانه
زنی ایفا میکند و در ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی و غیر زیستی دخالت میکند (.)3

لوبیا سبز در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی مقام اول را داراست ( .)11لوبیا سبز در بین انواع گیاهان
تجارتی حاوی بیشترین مقدار پروتئین میباشد .مطالعات انجام شده نشان داده که پروتئین گیاه به سرعت در میوه ها به خصوص
در بذرها جمع میشود (.)5
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تحقیقات به زراعی و به نژادی لوبیا
مواد و روش ها

آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام
شد .تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در سه سطح ( 1 ،0و  2میلی موالر) و شوری در سه سطح ( 30 ،0و  100میلی موالر)
بود .قبل از شروع آزمایش بذرهای عدس با هیپوکلریت (سه درصد) وایتکس به مدت دو دقیقه ضد عفونی و سپس سه مرتبه با
آب مقطر آبشویی شدند .همچنین پتری دیشها هم توسط وایتکس کامال ضد عفونی شد .برای پیش تیمار بذر با محلول
سالیسیلیک اسید بذرها به مدت شش ساعت در تاریکی و در دمای  20درجه سانتی گراد ( )10درون محلول قرار گرفتند .پس از
آن بذرها تا قبل از آزمون جوانه زنی به مدت  56ساعت در دمای اتاق خشک شدند .برای سطح صفر میلی موالر سالیسیلیک
اسید از بذرهای تیمار نشده استفاده شد .به منظور آزمون جوانه زنی بذرهای تیمار شده ،بذرها درون پتری دیشهایی ( 23بذر
برای هر پتری دیش حاوی کاغذ صافی واتمن بود) قرار گرفتند و به هر پتری دیش  10میلی لیتر از محلول کلرید سریم اضافه
شد .سپس پتری دیشها به داخل ژرمیناتور با دمای  20درجه و رطوبت نسبی  43درصد منتقل شدند .بذرها به طور روزانه بازبینی
و تعداد بذرهای جوانه زده شمارش شدند .در روز دوازدهم بذرها از پتری دیش خارج و صفاتی چون طول ریشه چه و ساقه چه،
سرعت و درصد جوانه زنی اندازه گیری شد.
برای آنالیز آماری دادهها از نرم افزارهای  MSTATCو SASو به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج
درصد استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که سطوح مختلف سالیسیلیک اسید روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی ،طول ریشهچه
و ساقهچه اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد داشته است .تاثیر خشکی نیز بر روی صفات فوق الذکر معنی دار بوده است .بر
همکنش سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر تمامی صفات مورد مطالعه اثر معنیداری داشت (جدول .)1-مقایسه میانگین مربوط به
اثر تیمارها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی ،طول ریشهچه و ساقهچه جدول  2آمده است.
جدول- 1نتایج تجزیه واریانس اثرات تنش های شوری و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذر لوبیا سبز
میانگین مربعات
منابع تغييرات

درجه

طول ساقهچه

طول ریشهچه

سرعت جوانه زني

آزادي
اسيد ساليسيليک

2

**1160/3
ns

**1148/4
ns

**333/30

**368/2

**

ns

شوري

2

150

152/5

661/83

شوري* اسيد ساليسيليک

1

26/3ns

24/2ns

**363/55

**311/5

تکرار

2

4/3ns

3/5ns

10/45ns

41/3ns

133/4

111/8

33/03

خطا

 :nsبدون اثر معنی دار و ** ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد
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درصد
جوانه زني
132/2

111/8
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جدول - 2مقایسه میانگین اثرات تنشهای شوری و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذر لوبیا سبز
تیمارهای آزمایش

طول ساقهچه

طول ریشهچه

سرعت جوانهزنی (بذر در

درصد جوانه

(میلیمتر)

(میلیمتر)

روز

زنی

ساليسيليک اسید (میلی موالر)
0

a8/42

a8/56

a40/42

a40/44

1

a11/50

a11/1

a56/23

a53/83

a12/35

a12/34

b50/36

a53/33

2
تنش شوری(میلی موالر)

b4/08

b4/04

a21/42

a44

30

ab11/13

ab11/08

b54/34

ab58/31

100

a13/18

a13/03

b50/51

b55/55

بدون تنش

حروف یکسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  3درصد در آزمون دانکن میباشد

نتایج نشان دادند که با افزایش شدت تنش شوری از میزان درصد و سرعت جوانه زنی ،طول ریشهچه و ساقهچه کاسته شد
(جدول .)2در ریحان ) (Ocimum basilicumبا افزایش شوری طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت .سرعت جوانه زنی یکی
از شاخص های مهم در ارزیابی تحمل به خشکی در مرحله جوانه زنی است زیرا هر چه سرعت جوانه زنی بیشتر باشد ،شانس
سبز شدن تحت شرایط تنش بیشتر خواهد شد (.)3
کاهش خصوصیات جوانه زنی را میتوان به کاهش میزان و سرعت جذب آب ( )4و همچنین تأثیر منفی پتانسیلهای اسمزی
منفی حاصل از نمک و سمیت یونها بر فرآیندهای هیدرولیز آنزیمی مواد ذخیره ای بذور و در نتیجه مختل شدن ساخت بافت-
های جدید با استفاده از مواد هیدرولیز شده نسبت داد ( )12کاهش طول ساقه چه در شرایط تنش خشکی ،کاهش یا عدم انتقال
مواد غذایی از بافتهای ذخیره ای بذر به جنین ذکر شده است .به طور کلی بذور جوانه زده در محیط هایی که تحت شرایط
تنش هستند دارای ساقه چه ها و ر یشه چه های کوتاهتری هستند (.)3
استفاده از سالیسیلیک اسید از کاهش اکسین و سایتوکنین در گیاهان جلوگیری میکند ،تقسیمات سلولی بهبود مییابد و رشد
سلولی بهتر میشود .تیمار سالیسیلیک اسید آثار زیان آور شوری را بر رشد گیاه کاهش میدهند (.)2
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