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 .1مقدمه
حفظ و توسعه پوشش یاهی مراتع و منذذاطب بیابذذانی
یکی از راههای بیولوژیکی و از راهکارهای مذذدیریتی مراتذذع
بهعنوان اکوسیستمهای طبیعی اسر .از آنجایی که بخش
عمذذدهای از خذذا کشذذورمان توسذذط منذذاطب خش ذ یذذا
مناطب با خذذا نامناسذذب پوشذذیده شذذده اسذذر ،در ایذذن
مناطب اغلب بارش باران ناچیز بوده و از پراکنش مناسذذبی
نیز برخوردار نیسر .به همین دلیل یاهان نقذذش مهمذذی
در تأمین علوفه مذذورد نیذذاز دامهذذا در ایذذن منذذاطب دارنذذد
] .[47ونه یاهی نا رد ( (Cymbopogon olivieriکه در
منذذاطب وسذذیعی از اسذذتان هرمز ذذان بذذهعنوان یکذذی از
ونههای اصلی همراه با ونههای مرتعی تشکیل تیپ داده
اسر و همچنین بهعنوان ونه همذذراه مشذذاهده می ذذردد،
دارای ارزش علوفهای قابل توجهی میباشذذد کذذه نذذدمیان
یکساله به زودی از بین میروند و در تأمین علوفذذه دامهذذا
نقذذش بذذهسذذزایی دارد ] .[6عذذدم ریذذزشهذذای جذذوی و
خشکسالی ،چرای بیرویه و سنگین فشار مضذذاعفی را بذذر
ونههای یاهی از جمله نا رد ((Cymbopogon olivieri
وارد نموده و روند تخریب و نابودی این ونه را میتوان به
خوبی مشاهده نمود .آب عامل بسذذیار مهمذذی در توزیذذع و
پراکنش ونههای یاهی در سطح جهان بذذوده و خشذذکی
خطری بذذرای تولیذذد موفقیذذرآمیز محصذذوالت زراعذذی در
سراسر جهان اسر .خشکی از مهمترین مشکالت منذذاطب
خش و نیمهخش اسر و در این نقذذا  ،تذذنش خشذذکی
شروع جوانهزنی را به تعویب انداخته و میزان جوانذذهزنی را
کند میکنذذد .تذذنش خشذذکی اغلذذب جوانذذهزنی بذذرر را در
شرایط مزرعهای کاهش داده و منجر بذذه کذذاهش اسذذتقرار
یاه میشود ] .[47جوانهزنذذی یکذذی از مهمتذذرین مراحذذل
رشدی در چرخه حیات یاه اسر که بر رشد یاهچه ،بقا
و پویایی جمعیر یاه تأثیر زیادی دارد ] .[47این مرحله
آسیبپریرترین و بحرانیترین مرحله در طول حیات یاه
اسر .مطالعه درباره جوانهزنی بذذرر ونذذههذذای یذذاهی در
حفاظر بیولوژیکی بسیار حائز اهمیر اسر؛ زیذذرا ارزیذذابی
جوانهزنی برر و سبز شدن یاهچذذه نذذه تنهذذا بذذه افذذزایش

دانش در زمینه تولید و احیاء جمعیرهای یذذاهی کمذ
میکند ،بلکه این مذذوارد بذذهعنوان یذ شذذاخص مهذذم در
حفاظر و مدیریر ونههای یاهی نیذذز تلقذذی مذذی ذذردد
] .[62یکی از راههای بهبود جوانهزنی و استقرار یاهچهها
در شرایط رطوبر کم و همچنین دمای پذذایین پرایمینذذگ
میباشد ] .[32مهمترین کارکرد پرایمینذذگ همگنسذذازی
جوانهزنی بررها میباشد ] .[12تیمار برر (پرایمینگ) بذذه-
طذذور موفقیذذرآمیذذزی باعذذز افذذزایش درصذذد ،سذذرعر و
یکنواختی جوانهزنی و سبز شدن برر مذذی ذذردد ] .[36در
حذذال حا ذذر اسذذموپرایمینگ یکذذی از سذذتردهتذذرین
تکنی های پرایمینگ برر میباشد که مورد استفاده قذذرار
مذذی یذذرد .بذذرای سذذاختن محلذذولهذذای اسذذمزی از مذذواد
ونا ونی از قبیذذل پلیاتیلن الیکذذول اسذذتفاده مذذیشذذود.
مهمترین مواد اسذذمتی در ایذذن روش پلیاتیلن الیکذذول
 6000و  ،8000مانیتول ،هورمونهای یاهی و نم های
معدنی میباشند ] .[3مزیر ایذذن نمذ هذذا فذذراهم آوردن
نیتروژن و سایر عناصر ذذروری بذذرای سذذنتز پذذروتئین در
طذذی فرآینذذد جوانذذهزنی و قابلیذذر حذذل بذذاالی آن در آب
میباشد .این ماده به آسانی مورد استفاده قرار می یرد ،با
برر واکنش شیمیایی ندارد و اثرات ساز ار و سودمندی را
روی برخی از ونهها می رارد ] .[13بذذه دلیذذل نذذاهمگون
بودن خا در مزرعه و عدم امکان کنترل عوامل محیطذذی
در شرایط مزرعه از جمله تنش خشکی ،انجذذام تحقیقذذات
در زمینه تنش در شرایط آزمایشگاهی مورد توجه زیذذادی
قرار رفته اسر .از جمله این روشها میتوان به واکذذنش
بررها نسبر به محلولهذذای حاصذذل از مذذواد اسذذموتیکوم
نظیذذر پلیاتیلن الیکذذول اشذذاره داشذذر ] .[14تحقیقذذات
مختلفی در مورد پاسخ یاهان در مرحلذذه جوانذذهزنذذی بذذه
تنش خشکی ناشی از پلذذی اتذذیلن الیکذذول انجذذام شذذده
اسر .در این ارتبا [ ]20بذذا بررسذذی اثذذر تذذنش خشذکی
ناشی از پلی اتیلن الیکول بر مؤلفههای جوانهزنی چهذذار
رقم اصالح شده بابونه آلمانی بیان کردند کذذه بذذا افذذزایش
تنش خشکی ،پارامترهای درصد و سرعر جوانذذهزنذذی بذذه
طور قابل توجهی کذذاهش یافتنذذد و طذذول سذذاقهچذذه نیذذز
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نسبر به طول ریشهچه کاهش بیشتری در مقابذذل تذذنش
خشکی نشان داد ]2[ .با بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذذر
جوانذذذهزنذذذی و خصوصذذذیات رشذذذدی یاهچذذذه نذذذدم
( )Triticum aestivum L.تحذذر تذذنش خشذذکی بذذه ایذذن
نتیجه رسیدند که با افزایش تنش خشکی طول یاهچذذه،
وزن خش یاهچه ،درصد جوانهزنی و شاخص بنیه بذذرر
بذذه طذذور قابذذل تذذوجهی کذذاهش یافتنذذد .هیذذدروپرایمنگ
ویژ یهای جوانهزنی و خصوصیات رشدی یاهچه نذذدم
را بهبود داد و توانسر تحمل ندم بذذه تذذنش خشذذکی در
مرحله جوانهزنی را افزایش دهد .ا رچه تنها بررسذذیهذذای
آزمایشگاهی نمیتواند معیار بسذذیار دقیقذذی جهذذر غربذذال
کردن یاهان مختلف از نظر مقاومر یا تحمل تنشهذذای
غیذذر زنذذده باشذذد ،ولذذی در صذذورتیکذذه ایذذن روشهذذا بذذا
آزمایشهای مزرعهای همذذراه شذذود بذذهطور قطذذع خواهذذد
توانسر معیار مناسبی بذذرای ارزیذذابی اولیذذه فذذراهم سذذازد
] .[23که در این رابطه مطالعهای تحر عنذذوان اثذذر تذذنش
خشذذکی و هیذذذدروپرایمینگ بذذذرر بذذر برخذذذی صذذذفات
مورفولذذذوژیکی ،فیزیولذذذوژیکی و بیوشذذذیمیایی ونذذذه
 Cymbopogon olivieriتوسط [ ]19انجام ردید و نتایج
تحقیقات آنها نشان داد که تیمار هیدروپرایمینگ تحذذر
تنش خشکی تأثیر چشمگیر و مؤثری در جوانذذهزنذذی بذذرر
ونه مورد نظر در شرایط لخانه داشذذر .جهذذر اصذذالح و
احیاء مناطب بیابانی ،به کار یری ونههای بذذومی نسذذبر
به ونذذههای وارداتذذی از نظذذر نوسذذانات دمذذایی ،خشذذکی،
شوری آب و خذذا  ،آفذذات و بیماریهذذا ،رقابذذر بذذا دیگذذر
ونههای موجود در عرصه و بسیاری از موارد دیگر برتری
دارند ] .[45با توجه به این که الزمه احیا و توسعه مراتذذع،
کشر ونههای مناسب مرتعی میباشد ،انجذذام تحقیقذذاتی
پیرامون تأثیر عوامل محیطی از جمله عوامذذل تذذنشزا بذذر
رشد یاهان مرتعی ایران نظیر مرحله حسا جوانذذهزنذذی
روری به نظر میرسد که بر روی رشد و نمو یاهان اثذذر
می رارد .هدف از این پژوهش ،تعیین مقاومر به خشکی
ونذذه مرتعذذی نذذا رد در مرحلذذه جوانذذهزنذذی در شذذرایط
آزمایشگاهی بوده اسر .انجام این تحقیذذب بذذا ایذذن هذذدف

صورت رفر که امروزه کسب آ ذذاهی در خصذذوص رفتذذار
جوانهزنی برر ونهی مورد مطالعه تحر تنش خشکی ،در
انتخذذاب ونذذه و اسذذتقرار موفقیذذرآمیز آن بذذرای منذذاطب
خش و نیمهخش امری روری اسر.

 .2روششناسی
این تحقیب بهصورت آزمایش فاکتوریذذل بذذر پایذذه طذذرح
ال تصذذادفی در  4تکذذرار و  50عذذدد بذذرر در هذذر تکذذرار
کذذام ً
(پتری دیش) انجام رفر .پتانسیل اسمزی مذذورد اسذذتفاده
در این پژوهش  -8 ،-4 ،0و  -16بذذار [ ]54و مذذدت زمذذان
هیدروپرایمینگ  72 ،48 ،24ساعر و شاهد (بدون پذذرایم)
انتخذذذاب شذذذد [ .]19از مذذذاده پلذذذیاتذذذیلن الیکذذذول
 Kg/Kmol6000جهر ایجاد پتانسیل اسمزی مذذورد نظذذر
استفاده شد .پلیاتیلن الیکول بهطور معمول جهذذر ایجذذاد
استر خشکی و نیز بهعنوان مذذاده ایجذذاد کننذذده شذذرایط
اسمزی به کار میرود .تمام مراحذذل تیمارهذذا در دمذذای 25
درجه سانتی راد انجام شد ،چرا که دما بر میذذزان پتانسذذیل
اسمزی محلولها مؤثر میباشد .در پرایمینگ حا ر فرآیند
خشکاندن بررها نیز انجام شد و رطوبذذر بذذررها بذذه میذذزان
رطوبر اولیه قبذذل از پرایمینذذگ ،رسذذانده شذذد .ابتذذدا بذذرور
 Cymbopogon olivieriمورد نیاز آزمایش از مراتع اطذذراف
شهر بندرعبا (سرچاهان) جمعآوری شذذد .سذذذس بذذررها
بوجاری و توزین شذذده و بذذه مذذدت  2دقیقذذه بذذا قذذار کش
کربوکسین تیرام ( 2رم در  1000میلذذیلیتذذر) ذذدعفونی
شدند .برای اعمال تیمار هیدروپرایمینگ ،بذذررها بذذه مذذدت
 48 ،24و  72سذذاعر در آب مقطذذر قذذرار رفتنذذد .پذذس از
اتمام دوره پرایمینگ ،پتریدیذذشهذذا از ژرمینذذاتور خذذار و
بررها تذذا رسذذیدن بذذه وزن اولیذذه در دمذذای اتذذا و شذذرایط
تاریکی خش شدند ] .[46جهر انجام هیذذدروپرایمینگ از
آب مقطر به میذذزان  500میلذذیلیتذذر اسذذتفاده شذذد .اثذذرات
غلظذذذر و دمذذذا روی پتانسذذذیل اسذذذمزی محلذذذول آبذذذی
پلیاتیلن الیکول  6000دالتون متفاوت از دیگر نمذ هذذا و
ترکیبات میباشد ،که به نظر میرسذذد بذذه دلیذذل ترییذذر در
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جدول  1تهیه ردید.

ساختمان این پلیمر باشذذد .بنذذابراین جهذذر تعیذذین مقذذدار
دقیب پتانسیل اسمزی مورد نظذذر از رابطذذه ] [44بذذه شذذرح

جدول  .1نحوه ایجاد پتانسیلهای مختلف اسمزی
مقدار محلول

نوع محلول

 1000میلیلیتر

شاهد

0

 1000میلیلیتر

-4

 17/02رم

 1000میلیلیتر

-8

 25/23رم

 1000میلیلیتر

-16

 37/05رم

رابطه:

 s = −(1.18  10 −2 )  C − (1.18  10 −4 )  C 2

)

(

)

(

+ 2.67  10 −4  CT + 8.39  10 −7  C 2T

که در آن:
 =sΨپتانسیل اسذذمزی پلذذیاتذذیلن الیکذذول  6000بذذر
حسب بار،
 = Cمقدار رم از پلذذیاتذذیلن الیکذذول  6000در یذ
کیلو رم آب،
 = Tدمای محلول برحسب درجه سانتی راد
کیسههای حاوی برور  Cymbopogon olivieriداخذذل
آب مقطر شناور شد .این عمل از لحاظ زمانی بذذه ونذذهای
انجام رفر که در پایان فرآیند پرایمینگ ،همذذه تیمارهذذا
بهطور همزمذذان از آب مقطذذر خذذار شذذدند .مذذدت زمذذان
پرایمینگ  48 ،24و  72ساعر بود .بعذذد از خذذرو از آب
مقطر ،نمونه بررهای تیمار شده از کیسهها خار و جهذذر
خش شدن روی ی سینی پخذذش شذذدند .نمونذذههذذا بذذا
قذذار کذذش تیذذرام بذذه نسذذبر  0/09کیلذذو رم بذذرای 25
کیلذذو رم بذذرر ذذرا جهذذر جلذذو یری از رشذذد قذذار
دعفونی شدند .زمانی که میزان رطوبر بررها بذذه مقذذدار
قبل از پرایم شدن رسذذید پرایمینذذگ بذذرر پایذذان یافذذر و
بررها برای بررسیهای آزمایشگاهی آماده شدند 50 .عدد
برر از هر تیمار پرایم شده ( 48 ،24و  72ساعر) و شاهد

مقدار

PEG6000

(بدون پرایم) در  4تکرار و تحر تأثیر  4سذذطح از محلذذول
پلذذذیاتذذذیلن الیکذذذول  6000روی کاغذذذر صذذذافی درون
پتریدیش قرار داده شذدند .محلذذولهذذای تهیذذه شذذده بذذا
پتانسیل آبی مختلف برای هر ظذذرف پتذذری بذذه میذذزان 5
میلیلیتر استفاده شد .سذس نمونذذههذذای پتذذریدیذذش در
شرایط کنترل شذذده ژرمینذذاتور بذذا دمذذای  30-25درجذذه
سانتی راد ،رطوبر نسبی  %80و تنذذاوب نذذوری  8سذذاعر
تاریکی و  16ساعر روشنایی قرار رفتند ] .[31روشنایی
داخل ژرمیناتور توسط المپهای فلورسذذنر تذذأمین شذذد.
یادداشربرداری درصد جوانهزنی و سرعر جوانهزنذذی هذذر
روز در فرمهای مخصوص انجام رفر .یادداشربرداری تا
روز بیستم ادامه داشر .زمانی که طول ریشهچه بررها بذذه
 2میلیمتر رسید بهعنوان برور جوانهزده شذذمارش شذذدند
] .[28در پایذذان درصذذد جوانذذهزنی ،سذذرعر جوانذذهزنی،
میذذانگین مذذدت زمذذان جوانذذهزنی ،شذذاخص بنیذذه ،طذذول
سذذاقهچه ،طذذول ریشذذهچه ،وزن تذذر و خش ذ سذذاقهچه و
ریشهچه اندازه یری شد.
 -1درصد جوانهزنی که با شمارش تعداد یاهچههذذای
نرمال در پایان دوره جوانهزنی استاندارد از رابطه زیر:
رابطه ( :1تعداد بررهای جوانهزده بذذه تعذذداد بذذررهای
کشرشده ×  )100بدسر میآید.
 -2سرعر جوانهزنی که با استفاده از اطالعات مربذذو
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به برور جوانهزده در طول دوره جوانهزنی بدسر میآید:
رابطه 2

)GR = ∑ni=1( n/t

که  GRسرعر جوانهزنی n ،تعداد بذذرور جوانذذهزده در
زمان  tو  tتعداد روزها از زمذذان شذذروع آزمذذایش میباشذذد
].[50
 -3میانگین زمان جوانهزنی با استفاده از رابطه  3قابل
محاسبه اسر:
رابطه 3

MGT=Σ (Gt×Tt)/ΣGt

که  MGTمیانگین زمان جوانهزنی Gt ،تعداد بررهذذای
جوانذذذهزده در روز  tو  Ttزمذذذان مربذذذو بذذذه  Gtدر روز
میباشد ]1و.[35
 -4طول ریشهچه ( -5 )RLطول ساقهچه ()SL
 -5برای انذذدازه یری وزن خشذ و تذذر یاهچذذه10 ،
عدد از یاهچههای موجود به صورت تصذذادفی از ظرفهذذا
خار و با ترازوی دقیب یکذذدهم میلی ذذرم سذذنجش شذذد.
سذس با قرار دادن آنها در آون  65درجذذه سذذانتی راد بذذه
مدت  24ساعر ،یاهچهها خش و توزین شد ].[42
 -6شاخص بنیه ()VI
رابطه 4

VI = ( RL + SL) × GP

که  VIشاخص بنیه RL ،طذذول ریشذذهچذذه SL ،طذذول
ساقهچه و  GPدرصد جوانهزنی میباشد ].[1
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با اسذذتفاده از نذذرم افذذزار
 SPSS Ver.17و رسم نمودار با نرم افذذزار  Excelصذذورت
رفذذر .نرمذذال بذذودن دادههذذا بذذا آزمذذون کولمذذو روف-
اسمیرنوف ( ،)Kolmogorov-Smirnovهمگنی واریذذانس
خطاهذذذا بهوسذذیله آزمذذذون لذذذون ( )Leveneو مقایسذذذه
میانگینها توسط آزمون دانکذذن در سذذطح احتمذذال  1و 5
درصد آماری مورد بررسذذی قذذرار رفذذر [ .]2پارامترهذذای
جوانهزنی درون آزمایشگاه و مشخصههای مربو به تذذنش
خشذذکی بذذا اسذذتفاده از آزمذذون ()Two-Way-ANOVA
انجام شد.

 .3نتایج
نتذذذذایج آزمذذذذون تجزیذذذذه واریذذذذانس دوطرفذذذذه
( )Two-way ANOVAبرای ونه  C. olivieriنشذذان داد
که اثر زمان هیدروپرایمینگ سبب ایجاد اختالف معنیدار
بر درصد جوانذذهزنذذی ( )P<0/05و شذذاخص بنیذذه و طذذول
ساقهچه ( )P<0/01شد و بر پارامترهای سرعر جوانهزنی،
میانگین مدت زمان جوانهزنی ،طول ریشهچذذه ،وزن تذذر و
خش ذ سذذاقهچذذه و ریشذذهچذذه تذذأثیر معنذذیدار نداشذذر.
همچنین تیمار پلیاتیلن الیکول نیز سبب ایجاد اخذذتالف
معنیدار بر درصد جوانهزنی ،سذذرعر جوانذذهزنی ،شذذاخص
بنیه ،طول ساقهچه ،وزن تر و خش ساقهچه و وزن تذذر و
خش ذ ریشذذهچذذه ( )P<0/01شذذد ولذذی بذذر پارامترهذذای
میانگین مدت زمذذان جوانذذهزنذذی و طذذول ریشذذهچه تذذأثیر
معنیداری نداشر .اثر متقابل تیمار زمان هیدروپرایمینگ
و پلیاتیلن الیکول نیز سبب ایجاد اخذذتالف معنذذیدار بذذر
سرعر جوانهزنی ،طول ساقهچه و وزن تر و خش ساقه-
چذذه ( )P<0/01و شذذاخص بنیذذه ( )P<0/05شذذد ولذذی بذذر
پارامترهای درصد جوانهزنی ،میانگین مدت زمذذان جوانذذه-
زنی ،طول ریشهچه و وزن تذذر و خشذ ریشذذهچذذه تذذأثیر
معنیداری نداشر (جدول.)2
مقایسه میانگین نتایج نشذذاندهنذذده عذذدم جوانذذهزنذذی
تیمار  -16بار در همذذه زمذذانهذذای هیذذدروپرایمینگ بذذود.
تیمار  -4بار و بدون پرایمینذذگ (شذذاهد) بذذاالترین درصذذد
جوانذذهزنذذی و تیمذذار  -8بذذار  48سذذاعر کمتذذرین درصذذد
جوانهزنی را به ترتیب برابر  49و  14درصذذد دارا بودنذذد و
تیمار  -8بذذار  48سذذاعر بذذاالترین سذذرعر جوانذذهزنذذی را
داشر کذذه در مقایسذذه بذذا تیمذذار  -8بذذار  72سذذاعر کذذه
کمترین مقذذدار ایذذن پذذارامتر را داشذذر  5/63بذذرر در روز،
بیشتر بود .کمتذذرین میذذانگین مذذدت زمذذان جوانذذهزنذذی را
تیمارهای  -8بار  48ساعر با  6روز کمتذذر در مقایسذذه بذذا
تیمار تنش خشکی  -8بار  72ساعر داشذذر .بذذا افذذزایش
تذذنش خشذذکی طذذول ریشذذهچذذه در همذذه سذذطوح زمذذانی
هیدروپرایمینگ ( 48 ،24و  72سذذاعر) بذذه جذذزء شذذاهد
(بدون پرایمینگ) کاهش ولی طول ساقهچه در زمانهای
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هیذذدروپرایمینگ و همچنذذین شذذاهد بذذا افذذزایش سذذطوح
مختلف خشکی کاهش یافر .به عبذذارت دیگذذر حساسذذیر
طول ساقهچه به تنش خشکی بیشذذتر از طذذول ریشذذهچذذه
بود .بیشترین طول ساقهچه با مدت زمذذان پرایمینذذگ 72
سذذذذاعر ( 6/64سذذذذانتیمتذذذذر) و بذذذذدون محلذذذذول

پلیاتیلن الیکذذول (شذذاهد) حاصذذل شذذد .حذذداقل طذذول
ساقهچه نیز توسط تنش خشذذکی  -8بذذار بذذا مذذدت زمذذان
هیدروپرایمینگ  24ساعر ( 2/10سانتیمتر) بدسر آمذذد
(شکل.)5

جدول  .2تجزیه واریانس اثرات هیدروپرایمینگ و پلیاتیلن گالیکول  6000بر برخی خصوصیات جوانهزنی بذر

Cymbopogon olivieri

میانگین مربعات
منابع ترییرات

درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعر
جوانهزنی

شاخص
بنیه

میانگین
مدت
جوانهزنی

طول
ساقهچه

طول
ریشهچه

وزن
تر ساقهچه

وزن
خش
ساقهچه

وزن
تر ریشهچه

وزن
خش
ریشهچه

پرایمینگ

3

*676/5

2/94

**98/4

0/037

**14/1

0/103

0/000

0/005

0/005

0/006

خشکی

3

**3822/83

**27/61

**622/75

0/552

**90/7

0/187

**0/008

**0/001

**0/000

**0/000

پرایمینگ × خشکی

9

250

**8/72

*32/11

0/130

**3/54

0/142

**0/000

**0/000

0/005

0/006

خطا

48

179/16

1/ 4

13/4

0/242

0/965

0/074

0/000

0/005

0/006

0/006

94/69

103/74

71/09

64/81

71/55

46/15

72/03

81/07

79/96

87/25

ریب ترییرات ()%

** و * نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در سطح 1 ،و  5درصد

بیشذذترین طذذول ریشذذهچذذه مربذذو بذذه تیمذذار بذذدون
پلیاتیلن الیکذذول (شذذاهد) بذذا مذذدت  24سذذاعر (2/06
سانتیمتر) و کمترین آن مربو به پلیاتیلن الیکذذول -8
بار با مذذدت  24سذذاعر ( 1/32سذذانتیمتذذر) حاصذذل شذذد
(شکل .)6-4باالترین مقدار شاخص بنیه را تیمذذار غلظذذر
 -4بذذار بذذدون پرایمینذذگ داشذذر و کمتذذرین مقذذدار ایذذن
شاخص را تیمار  -8بذذار 24 -سذذاعر دارا بذذود .بیشذذترین
وزنتر ساقهچذذه را تیمذذار بذذدون تذذنش خشذذکی  24و 72
ساعر پرایمینگ و کمترین مقدار این پارامتر را نیز تیمذذار
 -8بار  24 -ساعر بطور میانگین  0/04میلی ذذرم کمتذذر
دارد .همچنین متعاقب آن باالترین میذذانگین وزن خشذ
ساقهچه را نیز تیمار  -8بار  -بدون پرایمینگ داشذذر کذذه
در مقایسه با تیمار شاهد که کمترین مقدار این پذذارامتر را
داراسر  0/016میلی رم بیشتر بود .وزن خش ساقهچذذه

با افزایش تنش خشکی بطور معنیداری کاهش پیدا کذذرد.
بیشترین کاهش در وزن خش ساقهچه وقتی کذذه سذذطح
خشکی در تیمار هیدروپرایمینگ  48ساعر از  -4بذذه -8
بار افزایش یافر مشاهده شد .همچنین بیشترین وزن تذذر
و خش ریشهچه به ترتیب بذذه تیمارهذذای  -8بذذار بذذدون
پذذرایم -4 ،ب ذار  72 -سذذاعر و بذذدون تذذنش خشذذکی 72
ساعر و کمترین مقدار این پارامترها به تیمار  -8بار48 -
ساعر تعلب داشر .وزن خش ریشهچه نیذذز بذذا افذذزایش
سطوح تنش خشکی در هر سطح زمانی هیذذدروپرایمینگ
کاهش ولی در شاهد (بدون پرایمینگ) افزایش پیدا کذذرد.
بیشترین کاهش در وزن خش ریشهچه وقتی کذذه سذذطح
خشکی در تیمار هیدروپرایمینگ  72ساعر از  -4بذذه -8
بار افزایش یافر مشاهده شد (شکلهای  1تا .)10
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شکل ()1

شکل ()2

شکل 1و  .2مقایسه میانگینهای درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی در زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و تحت تأثیر محلول
پلیاتیلنگالیکول .حروف کوچک سطوح مختلف پلی اتیلن گالیکول در هر سطح زمان هیدروپرایمینگ ،حروف بزرگ مختلف نشان از تفاوت
معنیدار سطوح مختلف زمان هیدروپرایمینگ در هر سطح از پلیاتیلنگالیکول

شکل ()3

شکل ()4

شکل  3و  .4مقایسه میانگینهای مدت زمان جوانهزنی و شاخص بنیه در زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و تحت تأثیر محلول
پلیاتیلنگالیکول .حروف کوچک سطوح مختلف پلی اتیلن گالیکول در هر سطح زمان هیدروپرایمینگ ،حروف بزرگ مختلف نشان از تفاوت
معنیدار سطوح مختلف زمان هیدروپرایمینگ در هر سطح از پلیاتیلنگالیکول
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شکل ()6

شکل ()5

شکل  5و  : 6مقایسه میانگینهای طول ریشهچه و طول ساقهچه در زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و تحت تأثیر محلول پلیاتیلنگالیکول.
حروف کوچک سطوح مختلف پلی اتیلن گالیکول در هر سطح زمان هیدروپرایمینگ ،حروف بزرگ مختلف نشان از تفاوت معنیدار سطوح مختلف
زمان هیدروپرایمینگ در هر سطح از پلیاتیلنگالیکول

شکل ()7

شکل ()8

شکل  7و  : 8مقایسه میانگینهای وزن تر ساقهچه و وزن خشک ساقهچه در زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و تحت تأثیر محلول
پلیاتیلنگالیکول .حروف کوچک سطوح مختلف پلی اتیلن گالیکول در هر سطح زمان هیدروپرایمینگ ،حروف بزرگ مختلف نشان از تفاوت
معنیدار سطوح مختلف زمان هیدروپرایمینگ در هر سطح از پلیاتیلنگالیکول
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شکل ()9

شکل ()10

شکل  9و  .10مقایسه میانگینهای وزن تر ریشهچه و وزن خشک ریشهچه در زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و تحت تأثیر محلول
پلیاتیلنگالیکول .حروف کوچک سطوح مختلف پلی اتیلن گالیکول در هر سطح زمان هیدروپرایمینگ ،حروف بزرگ مختلف نشان از تفاوت
معنیدار سطوح مختلف زمان هیدروپرایمینگ در هر سطح از پلیاتیلنگالیکول

 .4بحث و نتیجهگیری
درصد جوانهزنی
نتذذذایج نشذذذان داد غلظذذذر تیمذذذار تذذذنش خشذذذکی
پلیاتیلن الیکول سبب بهبود درصد جوانذذهزنذذی بذذررهای
 Cymbopogon olivieriدر شذذرایط آزمایشذذگاه شذذد .در
همه زمذذانهذذای هیذذدروپرایمینگ (شذذاهد 48 ،24 ،و 72
ساعر) ،تیمار پلیاتیلن الیکذذول  -4بذذار بذذاالترین درصذذد
جوانهزنی را داشته اسذذر ،بذذهطذذوریکذذه بذذاالترین درصذذد
جوانهزنی را تیمار تذذنش خشذذکی  -4بذذار در زمذذان بذذدون
پرایم (شاهد) و کمترین جوانهزنی را تیمار تذذنش خشذذکی
 -8بار در مدت زمان  48سذذاعر هیذذدروپرایمینگ نشذذان
داد .در این مطالعه استفاده از محلول پلذذیاتذذیلن الیکذذول
 -4بار باعز افزایش درصد جوانهزنی شده اسر کذذه علذذر
افزایش درصد جوانهزنی در تیمار  -4بار نسبر به شذذاهد،
اثر تحری کنند ی مقادیر پایین تنش خشکی بر فعالیر
آنزیمهای درونی برر میباشد .ولی در تمامی مذذدت زمذذان
پرایمینگ ،در تنش خشکی  -16بذذار هذذیا جوانذذهزنی رخ

نداده اسر .با افزایش پتانسیل اسمزی یا منفی تذذر شذذدن
پتانسیل اسمزی درصد جوانهزنذذی کذذاهش یافذذر .کذذاهش
فرآیند جوانهزنی در اثر تنش خشکی میتواند بذذه کذذاهش
جرب آب توسط بررها ارتبذذا داشذذته باشذذد .اسذذتفاده از
محلول  PEGجهر اعمال تیمار تنش خشذذکی بذذه جهذذر
ویسکوزیته باالی محلول میتواند به عنوان ی مانع برای
تبادل ازها (محذذدودیر اکسذذیژن) عمذذل کنذذد و هماننذذد
کمبود آب منجر به کاهش جوانهزنی شود .بر اسا نتایج
تحقیقات ] [59بر روی پنبه [51] ،بذذر روی کذذاهو و ][15
بذذر روی وجذذهفرنگی تذذنش خشذذکی ناشذذی از محلذذول
پلیاتیلن الیکول سبب کاهش درصد جوانهزنی شد که با
نتذذایج مربذذو بذذه ونذذه  Cymbopogon olivieriدر ایذذن
آزمایش مطابقر دارد .در مطالعاتی که توسط ] [16انجذذام
رفر کاهش جوانهزنذذی تحذذر تذذأثیر تذذنش خشذذکی بذذه
کاهش رطوبر سلول و تأثیر آن بر سذذاخر پذذروتئینهذذا و
ترشح هورمونها نسبر داده شد .بطور کلی بدلیل کاهش
پتانسیل آب سلولهای در حذذال رشذذد درصذذد جوانذذهزنذذی
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کاهش مییابد [17] .با مطالعه تأثیر سطوح مختلف تنش
خشذذکی بذذر روی بذذرور ذذل ختمذذی بذذه کذذاهش درصذذد
جوانهزنی با افزایش سطوح خشکی اشاره کردند .عالوه بذذر
این سایر محققان ] 26و  29و  [53نیذذز بذذا بررسذذی تذذأثیر
سطوح مختلف خشکی به کاهش درصد جوانهزنذذی اشذذاره
کردند [7] .در ارقام مختلف ندم زارش نمودنذذد کذذه بذذا
افزایش سطوح خشکی درصد جوانهزنی بطذذور معنذذیداری
کاهش مییابد .در تحقیقاتی که ] [55در یاه جارو انجام
دادند بیان داشتند که با افذذزایش سذذطوح خشذذکی درصذذد
جوانهزنی کاهش مییابد .تذذنش خشذذکی موجذذب کذذاهش
درصد جوانهزنی و رشد یاهچه شد که میتوانذذد ناشذذی از
تأثیر مستقیم تجزیه کندتر مواد آندوسذرم لذهها با انتقذذال
کندتر مواد تجزیه شده به یاهچه باشد [24] .بیان کردند
که بررهای پرایم شده دارای درصذذد جوانذذهزنذذی بیشذذتری
نسبر به بذذررهای پذرایم نشذذده هسذذتند کذذه دلیذذل آن را
میتوان به افذذزایش  RNAو سذذنتز پذذروتئین در بذذررهای
پرایم شده دانسر .به طور کلی مطالعات نشان میدهد که
پرایمینگ سبب بهبود کیفیر جوانهزنی برر از طریب آغاز
رویدادهای اولیه جوانهزنی بدون وقوع تقسذذیم سذذلولی در
برر میشود .برخی از محققین نیز واکنش متفاوت یاهان
نسبر به تنش خشذذکی را بذذه عوامذذل مختلفذذی از جملذذه
جرب کمتر آب توسط برر نسبر دادهاند ] .[18بنذذابراین،
کاهش جرب آب توسط برر در اثر تنش خشکی میتوانذذد
منجر به کاهش فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی بذذرر
شده و در نتیجه مواد مورد نیاز برای رشد برر را با مشکل
روبرو کند.
سرعت جوانهزنی
در بررهای هیدروپرایم شده با غلظر  -8بار در مذذدت
زمان  48ساعر در مقایسه با بررهای بدون پرایم (شاهد)
سطح  -8بار سرعر جوانهزنی  247درصد افزایش یافذذر.
نتایج نشان داد که بذذرور پذذرایم شذذده سذذرعر جوانذذهزنذذی
باالتری داشتند و این نتایج با تحقیقات ] 13و  22و  48و
 [58که تأثیر پرایمینگ را بر روی سرعر جوانهزنی تأییذذد

کردهانذذد ،مطابقذذر دارد [44] .بذذا بررسذذی پتانسذذیلهذذای
اسمزی محلول پلیاتیلن الیکول روی بررهای مختلف به
این نتیجه رسیدند که پرایمینگ برر در محلذذول اسذذمزی
باعز افزایش مقدار آب جرب شده توسط برر میشود که
در نهایر سرعر جوانهزنی برر را افزایش میدهد .سرعر
جوانهزنی برور بذذا افذذزایش تذذنش خشذذکی کذذاهش یافذذر.
بروری که تحر تنش پتانسیل  -16بار قرار رفته بودنذذد
کمترین سرعر جوانهزنی را داشتند [52] .زارش کردنذذد
که با افزایش تذذنش خشذذکی سذذرعر جوانذذهزنذذی کذذاهش
مییابد .نتایج مشابهی نیز توسط ] [11زارش شده اسر.
اثرات منفی تنش خشکی بذذر سذذرعر جوانذذهزنذذی توسذذط
محققین در یاهان مختلف ذذزارش شذذده اسذذر .در ایذذن
زمینه تحقیقاتی توسط ] [39در مورد جوانذذهزنذذی و رشذذد
جوانههای اولیه برور  Pennisetum glaucumپرایم شذذده
صورت رفر که نتایج مشابهی را داشذذتند .علذذر کذذاهش
سرعر جوانذذهزنذذی را مذذیتذذوان بذذه حضذذور بذذیش از حذذد
کاتیونها و آنیونها در محیط کشر نسبر داد طوریکذذه
ظرفیر واکنش آنها در اشرال یونهای موجود در محیط
قرار می یرد و بنابراین یاه قادر به جرب آب نیسر و بذذا
نوعی کمبذذود آب مواجذذه مذذیشذذود .کذذاهش جذذرب آب و
متعاقذذب آن کذذاهش فعالیذذرهذذای آنزیمذذی مربذذو بذذه
فرآیندهای بیوشیمیایی جوانذذهزنذذی ،علذذر اصذذلی کذذاهش
سرعر جوانهزنی در شرایط تذذنش خشذذکی اسذذر ] .[41در
سطوح باالی تنش خشکی ،آسیبهذذای احتمذذالی ناشذذی از
تخریب ساختمان سه بعدی آنزیمها میتواند یکی از دالیذذل
اصلی کاهش سرعر جوانهزنی باشد ] .[10کاهش ورود آب
به برر در اثر افزایش تنش خشذذکی باعذذز کذذاهش هذذدایر
هیدرولیکی ردیده و در نتیجه فرآینذذدهای فیزیولوژیذ و
متابولی جوانهزنی تحر تذذأثیر قذذرار رفتذذه و میذذزان و یذذا
سرعر انجام آنها کاهش مییابد .ا ر جرب آب توسط برر
مختل و یا به کندی صورت یرد ،سرعر انجام فرآینذذدهای
متابولیکی در داخل بذذرر کذذاهش یافتذذه و در نتیجذذه مذذدت
زمان الزم برای خرو ریشهچه و متعاقب ًا سرعر جوانهزنذذی
کاهش مییابد ] [57] .[43معتقدند سرعر جوانهزنی یکذذی

بررسی اثرهای هیدروپرایمینگ و تنش خشکی...

از شاخصهای ارزیابی تحمل بذذه خشذذکی اسذذر ،بطوریکذذه
ارقام دارای سرعر جوانهزنی بیشذذتر ،تحذذر شذذرایط تذذنش
خشکی از شانس بیشذذتری بذذرای سذذبز شذذدن برخوردارنذذد.
] [61اظهار داشتند افزایش سذذطح خشذذکی از صذذفر بذذه -4
مگاپاسکال منتهذذی بذذه کذذاهش معنذذیدار میذذزان و سذذرعر
جوانهزنی یوالف ) (Avena sativa L.ردید.
میانگین مدت زمان جوانهزنی
نتایج تحقیقات پیش رو نشان داد که تیمار  48ساعر
هیذذذذدروپرایمینگ تحذذذذر تذذذذنش خشذذذذکی  -8بذذذذار
پلیاتیلن الیکول نسبر به سایر تیمارهذذا دارای کمتذذرین
مذذدت زمذذان جوانذذهزنذذی و بذذررهای بذذا غلظذذر  -8بذذار
پلیاتیلن الیکول با  72ساعر هیذذدروپرایمینگ بذذاالترین
میانگین مدت زمان جوانهزنی را در مقایسه با سایر بذذررها
از خود نشان دادند ،این امر ناشی از عیف شذذدن جنذذین
برر برای جرب آب و کاهش سرعر جوانذذهزنذذی در بذذرور
این تیمار اسر .با افزایش پتانسذذیل آب ناشذذی از افذذزایش
فشار اسمزی ،سرعر جرب آب بوسیله برر کذذاهش یافتذذه
که این امر منجر به کاهش فعالیر آنزیمها و هورمونهای
رشد شده و این امر کاهش سرعر جوانذذهزنذذی و افذذزایش
متوسذذط زمذذان جوانذذهزنذذی را بذذدنبال دارد ] [4] .[37بذذا
بررسی عکذذس العمذذل تعذذدادی از الیذذنهذذای آفتذذابگردان
( )Helianthus annuus L.نسبر به تنش خشذذکی بیذذان
کردند که بذذا افذذزایش پتانسذذیل اسذذمزی ،متوسذذط زمذذان
جوانهزنی افزایش یافر.
طول ریشهچه و ساقهچه
بزر ترین اندازه طول ساقهچذذه را بذذررهای تیمذذار 72
ساعر هیدروپرایمینگ و بدون محلول پلیاتیلن الیکذذول
و بزر ترین اندازه طول ریشهچه را به ترتیب تیمذذار  24و
 72سذذذذاعر هیذذذذدروپرایمینگ و بذذذذدون محلذذذذول
پلیاتیلن الیکول (شاهد) نشان دادند .هیدروپرایمنگ برر
باعز بهبود رشد ریشذذهچذذه و افذذزایش طذذول ریشذذهچه و
سذذذاقهچذذذه در شذذذرایط بذذذدون تذذذنش ردیذذذد .تیمذذذار
هیدروپرایمنگ طذذول سذذاقهچذذه و ریشذذهچذذه بیشذذتری را
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نسبر به تیمار بدون پرایمنگ (شاهد) داشته اسر که بذذا
نتذذایج ] [34روی بذذررهای نخذذود مطابقذذر دارد .طذذول
ساقهچه در تنش خشذذکی از خذذود واکذذنش نشذذان داده و
نسبر به تیمار شاهد کاهش داشته اسذذر .کذذاهش طذذول
ساقهچه را میتوان به تأثیر منفی پلیاتذذیلن الیکذذول کذذه
مانع طویل شدن هیذوکوتیل شده ربط داد .علذذر کذذاهش
رشد طولی ساقهچه و ریشهچه در اثر تنش خشکی ممکن
اسذذر مربذذو بذذه تحذذر تذذأثیر قذذرار ذذرفتن سذذلولهذذای
مریستمی ریشهچه و ساقهچه و اختالل در فرآیند تقسذذیم
و طویل شدن سلولی باشد .به نظر میرسذذد طویذذل شذذدن
سلول بیشتر از تقسیم سلولی تحر تذذأثیر تذذنش خشذذکی
قرار می یرد ،زیرا شرایط کمآبی و پتانسیل منفی محذذیط
بر روی جرب آب سلولها تأثیر راشته و در نتیجه فشذذار
تورژسانس الزم جهر بزرگ شدن سلولها کاهش یافته و
توقف و کند شدن رشد را سریع میکند [56] .در بررسذذی
اثر تنش کمبود آب ناشی از پلیاتیلن الیکول ( )PEGبذذر
جوانهزنی و رشد یاهچذذههذذای  7ونذذه یونجذذه ،مشذذاهده
نمود که افزایش پتانسیل آب باعز کاهش طول ریشهچذذه
ردید .طول ریشهچذذه و سذذاقهچذذه در پاسذذخ بذذه افذذزایش
سطوح خشکی کاهش یافر و حساسیر طول ساقهچه به
تنش خشکی بیشتر از طول ریشهچه بود و درصد کذذاهش
آن بیشتر از طول ریشهچه بود .آزمایشهای مختلف نشان
دهندهی افزایش طول ریشهچه در تنشهای جزئی و کذذم
اسر چرا که اولین ترییرات جهر مقابله با تنش خشذذکی
افزایش رشذذد ریشذذهچذذه میباشذذد کذذه بذذه منظذذور جذذرب
حداکتر رطوبر صورت می یرد ] .[8نتایج آزمذذایشهذذای
مختلف بیانگر این مطلب اسر که در اثذذر تذذنش خشذذکی
طول ریشهچه و ساقهچه هذذر دو کذذاهش مذذییابنذذد ،ولذذی
نسبر کاهش طذذول سذذاقهچه بیشذذتر از طذذول ریشذذهچذه
میباشد .تفاوت معنیدار طول ریشهچذذه در ژنوتیذذپهذذای
مختلذذف نخذذود در بررسذذیهای انجذذام شذذده توسذذط ][9
زارش شده اسر .در بررسی حا ر ،کاهش رشذذد بخذذش
ساقهای بسیار محسو تر از بخش ریشه بذذود و در بخذذش
ریشه با افذذزایش میذذزان تذذنش خشذذکی ،کذذاهش کمتذذری
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نسبر به بخش ساقه مشاهده ردیذذد .ایذذن مطلذذب مؤیذذد
نقش سیستم ریشهای در جرب حداکتر رطوبذذر ،تحمذذل
تنش خشکی و ایجاد مقاومر نسبر به تنش اسذذر ].[10
کاهش رشد بخذذش سذذاقهچذذه و ریشذذهچذذه در اثذذر تذذنش
خشکی ،به دلیل کاهش جرب آب توسذذط بذذرر و متعاقبذاً
کاهش انتقال مواد غرایی مورد نیاز برای رشذذد ،بذذه محذذور
زیر لذه میباشد ] .[43سیستم ریشهای از نظر نزدیکی بذذه
آب ،به عنذذوان اولذذین حذذس ذذر تذذنش خشذذکی محسذذوب
میشود ،بنابراین در ایجاد تحمل به خشکی نقذذش مهمذذی
دارد ] .[27افزایش رشد سیستم ریشهای در شرایط تذذنش
خشکی در برخذذی از ونذذهها مکانیسذذمی جهذذر افذذزایش
تحمذذل ایذذن ونذذههذذا در برابذذر تذذنش خشذذکی محسذذوب
می ردد ] .[9کاهش طول ساقه و ریشه در شذذرایط تذذنش
خشکی در سذذایر یاهذذان از جملذذه نخذذودفرنگی و نذذدم
زارش شده اسر ] 9و  .[27مطابب با نتایج این آزمذذایش
] [29نیز با مطالعه سذذطوح تذذنش آبذذی بذذر یذذاه دارویذذی
ریحان عنوان داشر که ریشهچهها نسبر به شرایط تنش
خشکی کمتر از ساقهچهها تحر تأثیر قرار رفتند 26] .و
 [30با بررسی اثر سطوح تنش خشکی بذذه کذذاهش طذذول
ریشهچه و ساقهچه اشاره کردند که با نتایج ایذذن آزمذذایش
مطابقر داشر .در واقع با افزایش تنش خشکی ،آب قابذذل
دستر برور جهر جوانهزنی کاهش مییابد و در نتیجذذه
با کاهش سرعر فعالیرهای متذذابولیکی طذذول ریشذذهچذذه
کاهش مییابد ] .[38کاهش طول ریشهچه و ساقهچذذه در
شرایط تنش خشکی امری طبیعی بوده و عذذدم انتقذذال یذذا
کاهش مواد غرایی از بافرهای ذخیرهای بذذرر بذذه جنذذین
میتواند یکی از علل آن باشد [60] .نیز بیان میدارند کذذه
رشد ساقهچه نسذذبر بذذه ریشذذهچذذه بذذه تذذنش حساسذذیر
بیشذذذتری دارد [25] .در مطالعذذذات خذذذود بذذذه بررسذذذی
عکسالعمل ونههای مختلف جنس بومادران ()Achillea
به تنش خشذذکی ناشذذی از پلذذیاتیلن الیکذذول در مرحلذذه
جوانذذهزنی پرداختنذذد .نتذذایج حذذاکی از آن اسذذر کذذه در
ونذذههای بومذذادران طذذول ریشذذهچه کمتذذر تحذذر تذذأثیر
پتانسیل خشکی قرار رفته اسذذر .بسذذیاری از آزمایشذذات

نیز کاهش طول ریشهچه را در اثر اعمذذال تذذنش خشذذکی
زارش کردهانذذد ] .[33اعمذذال پتانسذذیل آب و در نتیجذذه
بروز تنش خشکی باعز کذذاهش جذذرب آب بوسذذیله بذذرر
شده که این امذذر باعذذز اخذذتالل در ترشذذح هورمذذونهذذا و
فعالیر آنزیمهای موثر در جوانهزنی و رشد برر شذذده کذذه
در نهایر منجر به کاهش طول ریشهچه می ذذردد .نتذذایج
برخی آزمایشات نیز کاهش طذذول سذذاقهچذذه را بذذه دلیذذل
اخذذتالل در فعالیرهذذای م ذؤثر در رشذذد بذذرر و همچنذذین
کاهش سرعر جوانهزنی در اثر اعمذذال پتانسذذیل اسذذمزی
نشان داده اسر .عالوه بر آن ،کاهش جرب آب توسط برر
به دلیل کاهش ترشح هورمونهای مؤثر در تنظیم رشذذد و
نمو یاهچه باعز اخذذتالل در رشذذد و در نتیجذذه کذذاهش
طذذول سذذاقهچذذه می ذذردد ] [5] .[33اثذذر غلطذذرهذذای
پلیاتیلن الیکول را بر روی جوانهزنی نذذدم و جذذو مذذورد
برسی قرار داد و مشاهده نمود که با کذذاهش پتانسذذیل آب
طول ریشهچه نیز کاهش مییابد.
شاخص بنیه بذر
افزایش شاخص بنیه برر در تیمار بدون پرایم (شذذاهد)
در تذذنش خشذذکی  -4بذذار مربذذو بذذه افذذزایش معنذذیدار
شاخص درصد جوانهزنی میباشد .نتایج این تحقیب نشذذان
داد که هیدروپرایمینگ  72سذذاعر بذذدون تذذنش خشذذکی
(شاهد) و همچنین هیدروپرایمینگ  72سذذاعر بذذا تذذنش
خشکی  -4بار از شذذاخص بنیذذه بذذاالیی برخذذوردار بودنذذد،
طوریکه سطوح زمانی  72سذذاعر هیذذدروپرایمینگ بذذدون
تنش با شاهد (بدون پرایم) با تنش خشکی  -4بار تفذذاوت
معنذذیداری نداشذذر (شذذکل  .)4از بذذین سذذطوح مختلذذف
زمانهذذای هیذذدروپرایمینگ ،تیمذذار  72سذذاعر بذذاالترین
شاخص بنیه را دارا بود .با افزایش تنش خشکی ،شذذاخص
بنیه برر کاهش یافر .ایذذن شذذاخص تذذابعی از دو پذذارامتر
درصد جوانهزنی و طول یاهچه میباشذذد و بذذا توجذذه بذذه
کاهش این دو پارامتر در اثر تنش ،بنیه بذذرر نیذذز کذذاهش
مییابد .این نتیجه با یافتههای ] [63مطابقر دارد.
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وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهچه
کذذاهش وزن خش ذ سذذاقهچذذه و ریشذذهچذذه یکذذی از
رخدادهای رایجی اسر کذذه در اکتذذر یاهذذان در شذذرایط
تنش خشکی اتفا میافتد ،ولی شدت این کاهش وابسته
به ژنوتیپ و میزان مقاومر یذذاه در برابذذر تذذنش خشذذکی
اسر .در شرایط تنش خشکی ،یکی از دالیل کاهش رشذذد
بخش ریشهای ،تذذأخیر در انتقذذال پذذروتئین از لذذذه عنذذوان
شده اسر .متعاقباً انتقال سریعتذذر پذذروتئین ،سذذبب رشذذد
بهتر سیستم ریشهای آنها مذذی ذذردد ] .[9بنذذا بذذه نتذذایج
بدسر آمده وزن تذذر یاهچذذه تحذذر تذذأثیر خشذذکی قذذرار
رفته و با افزایش تنش کذذاهش نشذذان داد .علذذر ایذذن امذذر
ناشی از وجود مولکولهای بزرگ پلیاتذذیلن الیکذذول اسذذر
که جرب آب را توسذذط ریشذذه کذذاهش مذذیدهنذذد و سذذبب
خش شدن یاه می ردد .که ایذذن امذذر احتمذذا ًال بذذهعلذذر
بسذذته شذذدن مسذذیر حرکذذر آب در یذذاه مذذیباشذذد ].[40
کاهش وزن خش ریشهچه و سذذاقهچذذه بذذا افذذزایش تذذنش
خشکی امر طبیعی بوده که توسط ] 21و  [26نیذذز ذذزارش
شد [26] .نیز با بررسی تأثیر خشکی بر روی جوانهزنی بذذرر
یاه دارویی سیاه دانه ذذزارش کردنذذد کذذه افذذزایش تذذنش
خشکی باعز کاهش وزن خش ریشهچه و ساقهچذذه شذذد.
] [29نشان داد که با کاهش پتانسیل آب از صفر تذا -0/41
مگاپاسکال وزن تر ریشهچه و ساقهچه کاهش یافذذر .نتذذایج
آزمایش ] [33نیذذز کذذاهش وزن خشذ ریشذذهچه و طذذول
ساقهچه عد ( ).Lens culinaris Medikرا در اثر اعمال
تنش خشکی نشان داد .به نظر میرسد که یکی از دالیذذل
کاهش وزن ساقهچه در پتانسیلهذذای آب پذذایین ،تحذذر
کم مواد غرایی و انتقال کمتذذر آنهذذا از لذذذهها بذذه محذذور
جنینی باشد .بنابراین ،عذذواملی کذذه سذذرعر رشذذد محذذور
جنینی را تحر تأثیر قرار میدهند ،میتواننذذد بذذر تحذذر
مواد غرایی و انتقال آنها از لذه به محور جنینی نیز تأثیر
بگرارند .بدین ترتیب بذذین میذذزان تجمذذع مذذاده خشذ و
رشد ساقهچه یاهان متحمذذل بذذه تذذنشهذذای مختلذذف از
جمله خشکی ،رابطه مستقیمی زارش شده اسر ].[49

 .5نتیجهگیری کلی
تیمار هیذذدروپرایمینگ تذذأثیر چشذذمگیر و مذذوثری در
جوانهزنی بذذرر ونذذه  Cymbopogon olivieriدر شذذرایط
آزمایشگاه داشر .بیشترین نتایج متبر مربذذو بذذه تیمذذار
 48و  72ساعر هیذذدروپرایمینگ بذذود .در رابطذذه بذذا ایذذن
ونه اسذذتفاده از سذذطوح زمذذانی بذذاالتر را میتذذوان جهذذر
استفاده کاربردی توصیه کرد .با توجه به سهولر اسذذتفاده
و ارزان بودن ،این روش پیش تیمار کذذردن مذذیتوانذذد بذه
عنوان ی راهکذذار مذذوثر جهذذر بهبذذود جوانذذهزنذذی مذذورد
استفاده قرار بگیرد .این نوع از تیمارها خطر اسذذتقرار کذذم
در رویشگاههای تحذذر تذذنش خشذذکی را کذذاهش و اجذذازه
رشد یکنواخر در شذذرایط بارنذذد ی نذذامنظم را مذذیدهذذد.
بنابراین هر ونه بهبود اسذذتقرار کذذه از پرایمینذذگ حاصذذل
شود از لحاظ اقتصادی در صنعر بذذرر مقذذرون بذذه صذذرفه
خواهد بود و از طرفی سبب افذذزایش بذذازده در عرصذذههای
بررکاری می ذذردد .همچنذذین بیشذذترین تذذأثیر متبذذر در
پارامترهای مورد اندازه یری تحر تأثیر هیذذدروپرایمینگ
و محلولهای پلیاتیلن الیکول در سذذطوح زمذذانی بذذاال در
هیدروپرایمینگ مشاهده شد .در تیمار  -4بذذار نسذذبر بذذه
تیمارهذذای دیگذذر تذذنش خشذذکی ،بیشذذترین تذذأثیر متبذذر
مشاهده شد .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیب و عدم
جوانهزنی برور در پتانسیل  -16بار تذذنش خشذذکی ،بذذرور
 Cymbopogon olivieriنسبر به سطوح تنش خشکی از
مقاومر پایینی برخوردار بودند .با توجه به اینکه غلظذذر-
های باالتر تیمارهای پلیاتیلن الیکول اثر منفی بذذر بذذرور
بهدنبال داشته بنابراین توصیه میشود تنها از غلظرهذذای
پایینتر این محلذذول اسذذتفاده ذذردد .بذذا توجذذه بذذه اینکذذه
جوانهزنی و قدرت رویش یاهچذذه شذذر اصذذلی اسذذتقرار
یاهان در مناطب خش و نیمه خش مذذیباشذذد لذذرا در
شرایط طبیعی که خشکی از موانذذع عمذذده محدودکننذذده
جوانهزنی اسر ،بذذرای موفقیذذر بیشذذتر عملیذذات احیذذایی
بررهایی که در رویشگاههای با بارند ی مناسب دسترسذذی
به آب و شرایط مطلوب جوانهزنی را دارنذذد مذذیتواننذذد بذذه
افزایش موفقیر بررکاری در این مناطب منجر شوند.
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