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Abstract
It seems mucilaginous seed coat is an aspect of plants evolutionary adaptation to desert environments. Because of
mucilage production, seed coat of Balangu Shirazi (Lallemantia royleana) absorbs water multiple times more than
of its initial weight. To determine the possible role of mucilaginous seed coat, two mucilaginous (M) and
demucilaged (DM) seeds were examined in two separate experiments of drought with six levels (0 as control, -0.1,
-0.2, -0.3, -0.4,and -0.5 MPa) and salinity with six levels (0 as control, 2, 4, 6, 8, and 10 ds.m-1) through factorial
experiment as completely randomized design with three replications of 25 seeds. Germination of demucilaged
seeds significantly was higher than mucilaginous seed in drought trial; though in salinity stress, there was no
significant difference between germination of mucilaginous and demucilaged seeds. Mean germination time
(MGT) in mucilaginous seeds was higher than the demucilaged seeds in both salinity and drought stresses. In
salinity experiment, length of root, stem and stem/root length ratio in mucilaginous seed was higher than the
demucilaged seed significantly; while there was no any differences in drought stress. Interaction of seed with
drought was not significant but there was significant interaction between seed and salinity.
Key words: stress, MGT, osmotic potential, water absorption
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(.)Kreitschitz and Valles, 2007; Western, 2012

مقدمه

وسیسط را یتوای بن ع وای پلیمر زیستی با وزی ودکودی

واننزنی بع وای آغاز چرخن زندگی گیاههای یکسهادن
نقش تعیین ک دهای در اندگاری و پویایی این گوننها در
ههاطی خشههک و نیمههن خشههک دارد (
 .)Li et al., 2008در بسیاری از نقاط
ت ابیپذیری یک گونن بهن

;Mott, 1974

لی سهازوکارههای

هیا اطهرافش عمهدتاً بهر روی

بازسههازی پویههش گیههاهی تمرکههز اسههت ،بههن همههین ددیههل
برنا نریزی ادعات

لهی بهر روی تهرثیر عوا هل

ی هی

روی واننزنی بذر در اطی خشک و نیمن خشک همچ ای
وضوع دی ت قیقات یباید (.)Li et al., 2008
واننزنی و اسهتقرار اسهب گیاهچهن یهدیداً بهن یهرایا
ی ی وابسهتن اسهت .پهیش یهرط اودیهن بهرای وانهنزنهی و
استقرار اسب گیاهچن ذب آب بوسیلن بذر یباید .قدار
آبی کن یک بذر برای واننزنی نیاز دارد خیلی نهاچیز اسهت،
ا ا سهرعت و قهدار کهل آب هذبی بوسهیلن بهذر عمهدت ًا بهن
ویژگی های بذر و خاک در ارت اط با آب ،اخهتسف پتانسهیل
آب بین بذر و خاک ،بستگی دارد .برای گیاههای یکسهادن کهن
در اطی خشک و نیمهن خشهک هیروی هد رطوبهت خهاک
بع وای همترین عا ل دود ک ده در واننزنی بهذر عرفهی
ییود کن این خود تکی بن یزای بارندگی سادیانن است چرا
کههن گونههنهههای یکسههادن از ریشههن عمیقههی برخههوردار نیسههت د
(.)Gutterman, 1993; Li et al., 2008
یکی از شخصهنههای هاطی خشهک و نیمهن خشهک
فراوانی گوننهای گیهاهی یکسهادن اسهت .ایهن گونهنهها از
ان اقپذیری باالیی در وا ن با عوا ل

ی هی زیسهتی و

غیهر زیسهتی برخهوردار هسهت د ( .)Li et al., 2008سه ب
خار ی پوستن بذر در نهاندانگای بسیار ت وع اسهت و ایهن
ا ر حاکی از سازگاری گیاهای هت پراک ش و واننزنی
بهذرآی بها

هیاههای ختلهم هیبایهد (

;Fahn, 1990

.)Yang et al., 2010
یکی از ویژگیهای بذر در بعضهی از تیرههای گیهاهی
تودیهههد وسهههیسط در سههه ب پوسهههتن بهههذر هههیبایهههد

بهاال عرفهی کهرد کهن دا ه گسهتردهای از ویژگهیههای
فیزیکوییمیایی با کهاربرد وسهی در ز ی هنههای دارویهی،
،ه عتی ،بهدایهتی و پزیهکی دارنهد (.)Niknam, 1999
فرضیات زیادی در ارت اط بها نقهش آی ،عمهدتاً هرت ا بها
وانههنزنههی بههذر ،ارائههن یههده اسههت ،از ملههن :کمههک بههن
آبگیری بذر ،بهویژه در یهرایا ته ش خشهکی و یهوری ؛
ذخیهههره آب بهههرای وانهههنزنهههی و نمهههو اودیهههن گیاهچهههن
()Garwood, 1985؛ کمهک بهن بازسهازی  DNAهین و
ح ظ حیات بذر ت ت یهرایا سهخت بیابهانی (پرایمی ه
ط یعهی بهذر) ()Huang et al., 2008; Western, 2012؛
افزایش فراهمی آب برای بذر با افزایش س ب تمها

بهذر

با خاک ( Harper and Benton, 1966; Witztum et al.,

)1969؛ و آغههاز یهها تسههری

وانههنزنههی بههذر (Khajeh-

 .)Hosseini and Mostashar-Shahidi, 2016مانعهت از
واننزنی بددیل کاهش انتشار اکسیژی نیز توسا وسهیسط
سهه ب بههذر گههزارش یههده اسههت(

Heydecker and

.)Orphanos, 1968; Witztum et al., 1969
ادعن و بررسی گوننهای گیاهی یکسادن نن ت ها بهرای
ح اظت ،ا،سح ،و دیریت پویش گیاهی

قنای بلکن

برای توسعن پایدار و ث ات بوم ن امهها یهد اسهت (

Li et

 .)al., 2008باد گو یهیرازی ( )Lallemantia royleanaاز
گیاهای گلدار تعلی بن تیره نع ائیای ( )Lamiaceae.گیهاهی
عل ی ،یکسادن سرد زیست ،با عهادت ریهد ایسهتاده اسهت.
این گیاه در اطی ختل ی از ایهرای (یهرق ،یهمال یهرق،
وب یرق و کوه های اد رز) بصورت وحشهی هیرویهد
( .)Mozaffarian, 1996دانن این گیاه کشیده بن رن
یباید کن بن

سیاه

ض ذب آب یک الیهن وسهیسط تمهام

س ب آنرا یپویاند .داننهای این گیاه بصورت سهتقیم و
یا وسیسط است صهال یهده از آی صهارف گونهاگونی از
ملن در  ،ای دارویی وغذایی دارد .هدف از انجهام ایهن
آز ایشها بررسی برخی از خصو،یات اکوفیزیودهوطیکی
واننزنی بذر باد گو در یرایا ته شههای عمهده

ی هی

نقش اکوفیزیودوطیکی وسیسط س ب بذر در...
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یک واخت از ن ر یزای حهذف وسهیسط و انهدازه و یهزای
رن

رسیدگی بذر (بر اسا

ظاهری) انتخاب یوند. .

تعیین قدرت جذب آب بذر بالنگو

مواد و روشها

ور قدار  7/2گرم بذر وسیسطدار و 7/2

برای این

تهیه بذر

گرم بذر بدوی وسهیسط بهن ،هورت داگانهن داخهل آب

بذر ورد است اده در این آز ایش از نوع تهوده کهست

غوطنور ید .سپس هر دو دقیقن یهک رت هن بهذرها داخهل

صهول همهای سهال) از

،افی ریختن یدند تا آب آزاد اضافی بذرها خارج گردد.

یهرستای کست نادری واق در یمال یرق ایرای تهین ید.

بن

ور تسری در خروج آب آزاد ،توده بذر بهر ههم زده

این یهرستای در  23تا  67در ن طهول یهرقی و  36تها 30

ید تا دیگر هیچ آبهی از ،هافی خهارج نشهود و در همهین

در ن عرض یمادی قرار دارد .این یهرستای بها  2177تهر

ن بذور آبگیری یده با تهرازوی دقیهی  7/7771تهوزین

در تابستای سال  ( 1331ربوط بن

ارت اع از س ب دریا در

د

قن نیمن عتدل کوهسهتانی قهرار

یدند .این عمل تا ز انی کهن وزی تهوده بهذر تقری هاً ثابهت

دارد .این گیاه بصورت دیم در این یهرستای بیش از سهایر

یود ادا ن پیدا کهرد .از ت اضهل وزی اودیهن و ثانویهن بهذور

نقاط ایرای کایتن ییود .توده بذر از ز ای تهین در داخل
یخچال در د ای  0-6در هن سهانتیگهراد نگههداری و در
واق دزوم از آی است اده ید.
آماده سازی بذر

یکی از راحل حسا

اس ن گردید.

قدار آب ذب یده
آزمایش خشکی

ور ادعن نقش وسیسط س ب بهذر

این آز ایش بن

باد گو در یاخصهای وانن زنی بذر و رید اودین گیاهچن
این آز هایش حهذف وسهیسط

آی انجام ید .آز ایش یا ل دو فهاکتور یع هی خشهکی بها

سههه ب بهههذر بهههود .ایهههن عمهههل بهههن روش کهههانیکی

یش سه ب ،ه ر یها یهاهد ،-7/0 ،-7/3 ،-7/2 ،-7/1 ،و

( )Thapliyal et al. 2008; Zhou et al., 2016طهی دو

 -7/2گهها پاسههکال ( )MPaو دو نههوع بههذر وسههیسطدار

رحلن انجام گرفهت )1( :ابتهدا قهداری بهذر بمهدت په

( )Mucilaginousو بههههدوی وسههههیسط ()Demucilaged

دقیقن داخل آب خیسانده ید؛ سپس این بذر خیس خورده

بصورت فاکتوریل بر ای طرح پاین کا سً تصهادفی در 3

بر روی یک س ب ،یقلی و ،اف ( ثهل ییشهن) پخهش و

تکرار انجهام یهد .بهرای اعمهال تیمهار خشهکی از

لهول

در عرض هوای آزاد و آفتابی قرار گرفهت تها بهن سهرعت

اسههمزی تهیههن یههده بهها  PEG 6000در د ههای  12در ههن

خشک یود (سرعت خشک یدی از این ن هر ههم اسهت

سههههانتیگههههراد براسهههها

فر ههههول یشههههل و کههههافمن

کن وانن زنی در بذر ق ل از وسیسطزدایی انجهام نشهود).

( )Michel and Kaufmann, 1973است اده ید.

بن این ترتیب قدار زیادی از وسیسط بعد از خشک یدی
بن س ب ییشن چس یده و حذف ییود؛ ( )2بهذر خشهک
یده بر روی کاغذ سهم اده خیلهی نهرم (یهماره  )P400بهن
کمک انگشتای دست بهن نر هی و بمهدت طهوالنی سهائیده
یهههد .بعهههد از حهههذف وسهههیسط بهههذر بهههدوی وسهههیسط
( )Demucilagedبههها بهههذر وسهههیسطدار()Mucilaginous

ψs = - (1.18×10

) C – (1.18×10 ) C +
(2.67×10-4) CT + (8.39×10-7) C2T
2

-4

-2

 :Cغل هههت ( PEG 6000گهههرم در کیلهههوگرم آب)،
 :Tدر ن حرارت

لول (سانتیگراد)

آزمایش شوری

ورد قایسن قرار گرفت .هر دو نوع بذر ق ل از تیماریهای

در این آز ایش نقهش وسهیسط سه ب بهذر در وانهن

زیههر دسههتگاه یکروسههکوی بههازبی ی یههدند تهها بههذرهای

زنی بذر باد گو ت ت تیمارههای ختل هی از یهوری هورد
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بررسی قرار گرفت .آز ایش بصورت فاکتوریل بهر های

همکارای ()Khajeh-Hossein et al., 2009

طرح پاین کا سً تصادفی یا ل دو فاکتور یوری در یهش

MGT= ∑ (nt) / ∑ n

س ب ( ،ر یا یاهد ،8 ،6 ،0 ،2 ،و  ) ds.m-1 17و دو نوع
بذر ( وسیسطدار و بدوی وسیسط) در 3تکرار انجهام یهد.
برای تیمار یوری از کلرورسهدیم خهادص یهرکت هرک
است اده ید.

اس ن ید:

 = nتعههداد بههذرهایی کههن دیههداً در روز  tام وانههن
زدهاند؛  = tروز یمارش بعد از آغاز خیساندی بذر.
در پایای یمارش وانن زنی تعداد  2عدد گیاهچهن در
هههر پتههری بصههورت تصههادفی انتخههاب و یههانگین طههول
ریشنچن ،ساقنچهن و وزی خشهک آنهها تعیهین یهد .آنهادیز

آزمون جوانهزنی بذر

بههرای انجههام هههر دو آز ههایش از ظههروف پتههری دیههش

آ اری با است

اده از نرم افهزار  Minitab 16و MSTAT-C

ییشنای بن ق ر  8سانتی تر بها یهک الیهن کاغهذ ،هافی در

انجام گرفت .قایسن یانگینها بهر اسها

کم آی است اده ید .داخهل ههر پتهری دیهش  2یلهیدیتهر

اختسف ع یدار ( )LSDدر س ب  2در،د انجام ید.

ازآب ق ر (در تیمار یاهد) و یا از هرکدام از

آز هوی حهداقل

لولهای

نتایج و بحث

اسهمزی ( PEG 6000یها  )NaClافهزوده یهد و تعهداد 22
عدد بذر باد گو بر روی کاغذ چیده ید و در ههر پتهری بها
نوار پارا فیلم بستن یهد تها از ت خیهر آب لهوگیری یهود.
پتری ها داخل دستگاه طر ی اتور در د ای  12در ن سهانتی
گههراد چیههده یههدند .سههاعات روی ه ایی دسههتگاه بصههورت
(16/8یب/روز) ت یم یهد .خهروج ریشهنچهن بهن طهول 2
یلهههههی تهههههر بع هههههوای یهههههاخص بهههههذر وانهههههن زده
( )Khajeh-Hossein et al., 2009در ن ههر گرفتههن یههد.
یمارش واننزنهی در فوا،هل ز هانی  20سهاعتن تها ثابهت
یدی واننزنی بذرها در روز دهم ادا ن یافت.

ظرفیت و روند جذب آب

نتای نشای داد بهذر وسهیسطدار بهاد گو توانهایی هذب
آب تا حدود  37برابر وزی خودش را دارد .این یزای ذب
آب با سرعت باال و در دت  27دقیقن ات اق افتاد (یکل .)1
چ ین توانایی در ذب آب توسها بهذرهای وسهیسطی در
گوننهای سیب فیلهی ( ،)Dillenia indica Linn.و ری های
(( )Ocimum basilicum L

;Thapliyal et al, 2008

 )Zhou, 2012نیز گزارش یده است.
جوانهزنی

شاخصهای جوانهزنی

از همترین خصو،هیات وانهنزنهی در ههر نهوع بهذر
در،د واننزنهی آی هیبایهد؛ بهر همهین اسها
واننزنی از راب ن زیر

در،هد

اس ن ید:

در آز ههایش خشههکی بههر خههسف انت ههار بههذر بههدوی
وسههیسط بهها اخههتسف ع ههیداری( )P≤0.05وانههنزنههی
باالتری نس ت بن بذر وسهیسط دار دایهت ( هدول  .)1در
آز ایش خشکی اختسف در،د واننزنی دو نوع بذر در

( = GP

 :GPدر،د واننزنی نهایی؛  :gبذرهای وانهنزده؛ و

تیمههار یههاهد (آب ق ههر) ع ههیدار ( )P≤0.05و در بههذر
بههدوی وسههیسط بههن طههور قابههل سح ههنای بههیش از بههذر
وسیسطدار بود ( دول  .)2در،د واننزنی در بذر بدوی

 :nتعدا کل بذرهای هر تیمار.
یاخص هم دیگر در ارزیابی  ،ات واننزنی توسا

وسههیسط در تمههام س ه وح خشههکی همههواره بههیش از بههذر

یبایهدMGT .

وسیسطدار بود .با کاهش پتانسیل اسهمزی آب در ههر دو

فر هول زیهر ارائهن یهده توسها خوا هن حسهی ی و

نوع بذر در،د واننزنی افزایش یافت و ایهن افهزایش در

ز ای واننزنی( 1)MGTبذر بر حسب روز
بر اسا

)1. Mean Germination Time (MGT

بذر وسیسطدار نس ت بن تیمار یهاهد ع هیدار ()P≤0.05
بههود  .در حههادی کههن در بههذر بههدوی وسههیسط اخههتسف
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ع یداری بین تیمهار یهاهد و پتانسهیل اسهمزی  -7/2گها

علت کاهش واننزنی بهذر وسهیسط دار در تیمهار یهاهد

و همکههارای

باید ا ا با افزایش ت ش اسمزی و احتماالً کهاهش توانهایی

( )Yang et al. , 2010گههزارش دادنههد کههن بهها افههزایش

وسیسط در ذب آب اثهر

هی زیهادی آب در اطهراف

پتانسیل اسمزی واننزنی بذر وسیسطدار و بدوی وسیسط

بههذر کههاهش یابههد ،در حههادی کههن در بههذر بههدوی وسههیسط

در گونهههنای از در هههن ()Artemisia sphaerocephala

اخههتسف ع ههیداری بههین سهه وح ختلههم پتانسههیل آب

کاهش یافت .مکن است تجم آب زیهاد در سه ب بهذر

شاهده نشد.

پاسههکال و ههود ندایههت .در قابههل ،یانهه

18.5
16.5
14.5

8.5

وسیسطدار Mucilaginous

6.5

بدوی وسیسط Demucilage

4.5

)seed lot weight (gr

10.5

وزی توده بذر (گرم)

12.5

2.5
0.5
20

24

16

8

12

4

0

ز ای (دقیقن)
)Time (Min

یکل  -1روند آب ویی بذر وسیسطدار و بدوی وسیسط باد گو ییرازی ()Lallemanthia royleana
Fig. 1- The trend of water imbibition of mucilaginous and demucilaged seeds of Balangu Shirazi
)(Lallemanthia royleana

دول  -1قایسن اثر ساده خشکی و یوری بر یاخصهای واننزنی و رید گیاهچن بذر وسیسطدار ( )Mو بدوی وسیسط ( )DMباد گو
Table 1- Comparison of seed germination and seedling growth parameters of mucilaginous (M) and
demucilaged (DM) seeds of Lallemantia royleana imposed to drought and salinity stresses

وزی خشک گیاهچن
*)DW(mg/seedling

نس ت طول

طول

ریشن بن ساقن

ساقنچن

R/S

)SL* (mm

طول ریشنچن

توسا ز ای واننزنی

)RL*(mm

)MGT(day

در،د
واننزنی
)GP.* (%

بذر
seed

0.61 a

4.8 a

5.5 a

25.5 a

3.2 a

80.8 a

M.

0.60 a

4.9 a

5.3 a

25.6 a

2.8 b

87.8 b

DM.

0.05

0.6

0.6

3.3

0.1

4.8

0.99 a

7.2 a

7.3 a

46.9 a

3.1 a

78.2 a

M.

0.80 b

6.6 a

6.2 b

37.8 b

3.1 a

76.0 a

DM.

0.08

0.6

0.6

3.1

0.1

3.7

آز ایش
experiment
ت ش خشکی
Drought
*)LSD(0.05
ت ش یوری
Salinity
*)LSD(0.05

)*DW (Dry Weight); SL (Shoot Length); RL (Root Length); WP (Water potential); GP. (Germination percentage

* قایسن یانگینها با روش آز وی حداقل اختسف ع یدار ( )LSDدر س ب آ اری  α= 0.05انجام ید
*Means of data are compared with Least Significant Differences method at α= 0.05
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ویزتام و همکهارای ( )Witztum et al., 1969بهر ایهن

 )Orphanos, 1968و یها عهدم اخههتسف در وانهنزنهی بههذر

باورند کن افزایش واننزنی بهذر وسهیسطدار خهار سه ل

وسیسطدار و بدوی وسیسط ری ای ()Ocimum basilicum L.

لول نمک  CaCl2بهن

( )Zhou et al., 2012نیز گزارش یده اسهت .مکهن اسهت

ای آب ق ر نایی از کاهش قدرت وسیسط در هذب

بستن بن نهوع گونهن گیهاهی و یهرایا اقلیمهی و نهوع زیسهتگاه

آب در حضور یوی  Ca++و احتماالً ن وذ راحتتر اکسیژی

وسیسط س ب بذر واک شهای ختل ی را از خود نشای دههد.

بههن دروی بههذر بههود .علههت کههاهش در،ههد وانههنزنههی در

تعیین نقش واقعی وسیسط بستن بن گونهن و نهوع

هیا ریهد

بههذرهای وسههیسطدار بههیش از آنکههن نایههی از ترکی ههات

گیاه فرق یک د (.)Yang et al., 2012; Western, 2012

ییمیایی باید احتماالً نایی از کاهش ن وذ اکسهیژی اسهت

در آز ایش ت ش یوری واننزنی بذر وسیسط دار با

( )Blepharis persicaدر حضور

(.)Heydecker and Orphanos, 1968; Witztum et al., 1969

 08/2در،د و بذر بدوی وسیسط با  00/6در،د اخهتسف

گههههزارش خوا ههههنحسههههی ی و ستشههههار یهههههیدی

ع یداری ( )P≤0.05با هم ندایت د ( هدول  .)1ههر چ هد

()Khajeh-Hosseini and Mostashar-Shahidi, 2016

اثرات تقابل یوری و بذر روی در،د واننزنی ع یدار

نشههای داد کههن حههذف وسههیسط باعههر افههزایش در،ههد

بههود ( ههدول .)3در تیمههار یههاهد (آب ق ههر) در،ههد

واننزنی در باد گو ید .هر چ د بن اعتقاد ایشای علت ایهن

وانههنزنههی بههذر وسههیسطدار بهها اخههتسف ع ههیداری

ا ر و ود واد بازدارنده واننزنی در وسیسط یبایهد و

( )P≤0.05کمتر از بذر بدوی وسیسط بهود ا ها در سه وح

نقش وسیسط در ذب و نگهداری رطوبت بررسی نشد.

باالی ت ش یوری واننزنی بهذر بهدوی وسهیسط کهاهش

ذب و نگهداری آب توسا بذر و قابلیت است اده از
آی بههرای تکمیههل فرآی ههد وانههنزنههی یکههی از همتههرین

یافت در حادی کن واننزنی بذر وسیسطدار خیلهی ت هت
ترثیر افزایش یوری قرار نگرفت.

پیشیرطهای الزم برای واننزنی هر بذری هیبایهد .بها

سهرابیزاده و همکارای ()Sohrabizadeh et al., 2015

;Mott, 1974

گزارش کردند کن در یرایا یوری در،د واننزنی ههر

 )Arsovski et al, 2009; Yang et al, 2010حهاکی از

دو نههوع بههذر وسههیسطدار و بههدوی وسههیسط بههاد گو سههیاه

برتری واننزنی در بهذرهای وسهیسطدار نسه ت بهن نهوع

( )Lallemantia ibericaکاهش یافهت ،همچ هین در،هد

بدوی وسیسط در یرایا ت ش خشکی بهوده اسهت ا ها در

واننزنی بذر وسیسطدار برتر از بذر بدوی وسهیسط بهود.

ایههن آز ههایش در،ههد وانههنزنههی بههذر بههدوی وسههیسط بهها

یانه

و همکهارای ( )Yang et al. , 2010نشهای دادنهد

اختسف ع یداری( )P≤0.05باالتر از بذر وسیسطدار بود

کههههههن بههههههذر وسههههههیسطدار گونههههههنای از در ههههههن

( ههدول  .)1بههر خههسف نتههای حاضههر ،نتههای بررسههی

( )Artemisia sphaerocephalaدر یههههرایا یههههوری

حههاجرضههایی و همکههارای ( )1337نشههای داد کههن در،ههد

واننزنی بهتری از نوع شابن بدوی وسیسط خهود دایهت د

وانههنزنههی بههذرهای وسههیسطدار هههر دو گونههن اسهه رزه

کههن ددیههل احتمههادی آی را نقههش وسههیسط در مانعههت از

()Plantago major L.

ذب نمک زیاد یدان د .همان ور کن ایاره ید کهاهش

در یههرایا ت ه ش خشههکی بههاالتر از بههذر بههدوی وسههیسط آنههها

در،د واننزنی بهذر وسهیسطدار در آب ق هر احتمهاالً

بود.کاهش واننزنی در بذر وسیسطدار گوننهای سهیب فیلهی

نایی از کاهش هذب اکسهیژی توسها بهذر بایهد ،حهال

( ،)Dillenia indica Linn.اسه اج (،)Spinacia oleracea L.

آنکن در یرایا ت ش یوری احتماالً وسیسط بخشی از اثر

ل(Thapliyal et al., ( )Bleharis persica burm.

سهههمیت  Na+را خ ثهههی و ب هههابر ایهههن وانهههنزنهههی بهههذور

و ههود ای کههن نتههای برخههی

( )Plantago ovata.و باره ه

خار س

ققههین (

2008؛ Witztum et al. 1969؛

Heydecker and

وسیسطدار نس ت بن بدوی وسیسط باالتر بود.
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) و یاخصهای رید گیاهچن باد گوDM( ) و بدوی وسیسطM(  اثرات تقابل خشکی و پویش بذر روی واننزنی بذر وسیسطدار-2دول
Table 2- Interaction between drought and seed mucilaginous (M) and demucilaged (DM) seed germination
and seedling growth of Lallemantia royleana

پتانسیل آب

توسا ز ای

بذر

واننزنی

Seed

GP.* (%)

M
DM
0.1
M
DM
0.2
M
DM
0.3
M
DM
0.4
M
DM
0.5
M
DM
LSD(0.05)*

76.0 c
90.7 ab
80.0 abc
82.7 abc
83.3 abc
82.7 abc
78.7 bc
85.3 abc
80.0 abc
93.3 a
86.7abc
92.0 ab
11.8

WP*
(-MPa)
0

طول ریشنچن

طول ریشنچن

طول ساقنچن

MGT(day)

RL*(mm)

SL*(mm)

R/S

DW*(mg/seedling)

2.5 d
2.5 d
2.7 d
2.7 d
2.7 d
2.5 d
3.2 b
2.8 cd
4.3 a
3.3 b
4.1 a
3.0 bc
0.3

37.0 a
37.4 a
28.7 ab
28.3 ab
23.4 b
22.6 b
22.1 b
23.0 b
19.3 b
20.9 b
22.4 b
21.7 b
8.0

8.5 a
7.7 a
6.1 bc
5.8 bcd
5.8 bcd
5.4 cde
5.1 cde
5.0 cde
4.2 cde
3.9 cde
3.4 e
3.9 de
1.4

4.4 b
4.9 b
4.7 b
4.9 b
4.0 b
4.2 b
4.4 b
4.6 b
4.7 b
5.4 ab
6.6 b
5.6 ab
1.4

0.75 a
0.72 ab
0.68 ab
0.69 ab
0.66 ab
0.66 ab
0.60 bc
0.61abc
0.51 cd
0.50 cd
0.48 cd
0.43 d
0.12

واننزنی

بن ساقنچن

وزی خشک گیاهچن

*DW (Dry Weight); SL (Shoot Length); RL (Root Length); WP (Water potential); GP. (Germination percentage)

 انجام یدα= 0.05 ) در س ب آ اریLSD( * قایسن یانگینها با روش آز وی حداقل اختسف ع یدار
*Means of data are compared with Least Significant Differences method at α= 0.05

) باد گوDM( ) و بدوی وسیسطM(  اثرات تقابل یوری و پویش بذر روی واننزنی و رید گیاهچن بذر وسیسطدار-3 دول
Table 3- Interaction between salinity and seed mucilaginous (M) and demucilaged (DM) seed germination
and seedling growth of Lallemantia royleana
EC
(ds/m)

0

2

4

6

8

10

بذر

وانن زنی

see
d

GP.*(%)

M

توسا ز ای

طول ریشنچن

طول ریشنچن

طول ساقنچن

MGT(day)

RL*(mm)

SL* (mm)

R/S

DW*(mg
/seedling)

76.0 bcd

2.5 e

37.0 de

8.5 b

4.3 f

0.75 c

DM

90.7 a

2.5 e

37.4 cd

7.7 bc

4.8 def

0.72 c

M

83.3 ab

2.7 de

45.7 abc

9.7 a

4.7 ef

1.06 a

DM

83.3 ab

2.9 cde

37.4 cd

8.4 b

4.4 f

0.90 abc

M

73.3 cd

2.7 de

46.0 ab

9.4 a

4.9 def

0.95 ab

DM

80.0 bc

3.0 cd

47.3 ab

7.7 bc

6.1 cde

1.05 a

M

80.0 bc

3.0 cd

52.0 a

6.7 c

7.7 c

0.91 abc

DM

80.0 bc

3.4 b

41.8 bcd

5.6 d

7.4 c

1.02 ab

واننزنی

بن سافنچن

وزی خشک گیاهچن

M

75.0 bcd

3.3 bc

52.2 a

5.2 de

9.9 ab

0.89 abc

DM

71.7 cde

3.2 bc

42.8 bcd

4.3 ef

9.9 ab

0.73 c

M

68.3 de

4.2 a

48.7 ab

4.2 f

11.6 a

0.84 bc

63.3 e
9.2

3.6 b
0.3

24.0 e
7.6

3.6 f
0.9

6.6 cd
1.6

0.83 bc
0.19

DM
LSD(0.05)*

*DW (Dry Weight); SL (Shoot Length); RL (Root Length); GP. (Germination Percentage)
 انجام یدα= 0.05 ) در س ب آ اریLSD( * قایسن یانگینها با روش آز وی حداقل اختسف ع یدار
*Means of data are compared with Least Significant Differences method at α= 0.05
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در حههادی کههن هههر دو ت ه ش خشههکی و یههوری باعههر

در قابل ،حاجرضایی و همکارای ( )1337کاهش توسا

کاهش پتانسهیل اسهمزی آب هییهوند ا ها عکهسادعمهل

ز ههههای وانههههنزنههههی بههههذرهای وسههههیسطدار اسهه ه رزه

واننزنی در یرایا ت ش خشکی و یوری باالتهر یکسهای

( )Plantago major L.را

( )Plantago ovataو باره ه

ن ود .در،د واننزنی در س وح باالی یهوری بهر عکهس

در قابل بذر بدوی وسیسط آنها در یرایا ته ش خشهکی

خشکی کاهش یافت ،یع ی ای کن یاید علت ایهن ا هر اثهر

گزارش کردند .هر چ د در همین گزارش اختسف زیادی

یونی نمک  NaClباید .اد تهن در آز هایش یهوری تمها ی

در عکسادعمل دو گونن اس رزه و باره

شاهده ید.

یاخصهای رید گیاهچهن برتهر از شهابن آی در آز هایش

با و ود ای کن در آز هایش یهوری  MGTدر بهین دو

خشکی بود .احتماالً حساسیت واننزنی و رید گیاهچن بن

نوع بذر اختسف ع یداری ( )P≤0.05را ندایت ( دول

یوری و همچ ین بن خشکی یکسای نیست .گزارش ورنر و

 ) 3ا ا افزایش غل ت نمک در هر دو نوع بهذر اوالً باعهر

فی کلشهتین ( )Werner and Finkelstein, 1995نشهای داد

افزایش ع یدار  MGTید ثانیهاً  MGTبهذر وسهیسط دار

کن عکسادعمل واننزنهی و ریهد گیاهچهن وتانهتههای

هههم در تیمههار یههاهد و هههم در  ECسهه ب یههش ب ههور

ختلم آرابیدوپسیس بن هر کدام از ت شههای خشهکی و

ع یداری ( )P≤0.05نس ت بن بذر بهدوی وسهیسط بهاالتر

یوری یکسای ن ود.

بود .احتماالً غل ت نمک زیاد باعر کاهش سرعت ذب
آب توسا بهذر هییهود (

متوسط زمان جوانهزنی ()MGT

در آز ههایش خشههکی  MGTبههذر وسههیسطدار ب ههور

Uhvits, 1946; Werner and

.)Finkelstein, 1995

ع ههیداری( )P≤0.05بههاالتر از بههذر بههدوی وسههیسط بههود

رشد گیاهچه

(یع ی بذر وسیسطدار سرعت واننزنی پایینتری دایت)

در،ههد و سههرعت وانههنزنههی بههذر هههر چ ههد از ملههن

( دول  .)1عکسادعمل  MGTدو نوع بذر وسیسط دار و

عوا ل بسیار هم در استقرار گیاهچن

سوب ییوند ا ا

بدوی وسیسط در س وح ختلم یدت خشهکی اخهتسف

تودید یک گیاه سادم و قهوی بهن عوا هل دیگهری از ملهن

ع یداری را دایت ( ( )P≤0.05دول  .)2از آنجایی کهن

رید ریشن و ساقن نیهز بسهتگی دارد .در آز هایش خشهکی

عمل کرده و قهدار

اختسف ریهد ریشهنچهن و سهاقنچهن در بهین دو نهوع بهذر

را برای بذر افزایش یدههد ا ها مکهن

ع یدار ن ود ( دول  .)1عکهسادعمهل ریهد ریشهنچهن و

است سرعت انتقال آب را بن بهذر کهاهش دههد؛ بهن ویهژه

ساقنچن در هر دو نوع بذر بن س وح ختلم تیمار خشکی

آنکن در پتانسیل اسمزی باال (نایهی از نمهک یها  )PEGبها

شابن بود ب وریکن هم ریهد ریشهنچهن و ههم سهاقنچهن بها

ههیا سههرعت ههذب آب کههاهش

افزایش یدت خشکی در هر دو نوع بذر نسه ت بهن تیمهار

و گههههههاتر ن

یههاهد ب ههور ع ههیداری کههاهش یافههت ( ههدول  )2ا هها

( )Huang and Gutterman,1998نشای داد کن بها کهاهش

اختسف رید ریشنچن و ساقنچن بین دو نوع بذر در تیمهار

قدار آب صرفی طهول هدت ز های الزم بهرای حهداکثر

یاهد ع یدار ن ود .اد تن کاهش رید ساقن بیش از کاهش

وانههههههنزنههههههی بههههههذر وسههههههیسط دار در گونههههههن

رید ریشن در قایسن با تیمار یاهد بود و همین ا هر باعهر

 Artemisia monospermaافههههزایش یافههههت .چ ههههین

افزایش نس ت رید ریشن بن ساقن (بویژه در س وح خشکی

سههازوکاری احتمههاالً باعههر تضههمین وانههنزنههی و ریههد

بههههاال) یههههد ( ههههدول  .)2طههههول سههههاقنچههههن اسههه رزه

گیاهچن در یرایا رطوبتی اسب برای گوننهایی ییود

( )Plantago ovataنیههز در قایسههن بهها ریشههنچههن آی در

ی ی تغیر رید یک هد.

یههههرایا تهههه ش خشههههکی کههههاهش بیشههههتری یافههههت

وسیسط س ب بذر همان د یک اس
آب قابل دستر

کههاهش پتانسههیل آب

ههههههییابههههههد .گههههههزارش هوانهههههه

کن در زیستگاههایی با یرایا
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ساقنچن در بذر وسیسط دار همهواره و در تمهام سه

وح EC

در آز ایش یوری طول ریشنچن و ساقنچن بر خهسف

باالتر از بهذر بهدوی وسهیسط بهود ( هدول  .)3در گهزارش

در،ههد وانههنزنههی و  MGTدر قایسههن بههین دو نههوع بههذر

یانه

و همکهارای ( )Yang et al., 2010ریهد گیاهچهن

وسهههیسطدار و بهههدوی وسهههیسط اخهههتسف ع هههیداری

در ههن ( )Artemisia sphaerocephalaدر غل ههتهههای

( )P≤0.05را دایت( دول  .)1هم طهول ریشهنچهن و ههم

نمک کمتر از  27یلی والر در هر دو نوع بذر وسهیسطدار

ساقنچن در بذر وسیسط دار ب ور ع یداری از بذر بهدوی

و بدوی وسیسط تغیر بود ا ادر غل ت باالتر ریهد گیاهچهن

وسیسط بیشتر بود.

بشدت کاهش یافت .رید گیاهچن در بهذر بهدوی وسهیسط

بررسی اثرات تقابل یوری و بذر روی رید ریشن نشای

تا غل ت 17یلی هوالر افهزایش یافهت ا ها در غل هت  27و

داد کن در هر دو نوع بذر با افزایش  ECتا  0دسهی زیمه س

 177یلی والر بشدت کاهش یافت .ترثیر ی یونی نمهک

بر تر رید ریشن افزایش یافهت .در بهذر بهدوی وسهیسط بها

بر روی گیهاه عمهدتاً نایهی از  Na+و  Cl-در داخهل

ادا ن افزایش  ECرید طودی آی کاهش یافت تا حهدی کهن

خاک یباید ا ها تهرثیر اسهمزی آی و هب کهاهش اودیهن

رید ریشنچن آی در EC =17بن کمتر از تیمار یاهد ( 20در

ریهد گیهاه هییهود ( .)Hasegawa et al., 2000یکهی از

قابل  30/0یلی تر) رسهید (یهکل  .)2عکهسادعمهل ریهد

سهازوکارهای ت ههابقی بهرای افههزایش توانهایی گیاهچههن در

ساقنچن بر خسف ریشنچن در تمام س وح یوری در ههر دو

قابل خشکی در ابتدای ت میل ت ش ،افزایش نس ت ریهد

نوع بهذر رونهد کاهشهی شهابهی را دایهت ههر چ هد ریهد

ریشن بن ساقن یباید (.)Osunkoya et al., 1994

لهول

60
 = 36.868x + 4.0884 +2 x0.2853y0.9271 =² R

50

 = 33.407x + 4.9739 +2 x0.5598y0.6253 =² R

20
موسیالژدار Mucilaginous

طول ریشن چن

30

)Root length (mm

40

10

بدون موسیالژ Demucilaged

0
12

10

6

8

2

4

0

یدت یوری
(Salinity Intensity )ds/m

یکل  -2قایسن رید ریشن چن باد گو با دو نوع بذر وسیسطدار و بدوی وسیسط در یرایا ت ش یوری
Fig. 2- Comparison of root growth of Lallemantia royleana with mucilaginous and demucilaged seeds under
salinity stress

وزی خشههک گیاهچههن در آز ههایش خشههکی اخههتسف

یلیگرم در هر گیاهچن) بود ( دول.)1

ع ههیداری ( )P≤0.05بههین دو نههوع بههذر ندایههت ا هها در

عکسادعمل دو نوع بذر بهن سه وح ختلهم خشهکی

آز ههایش یههوری قههدار آی در بههذر وسههیسطدار (7/33

یکسههای بههود و در هههر دو نههوع بههذر بیشههترین قههدار ریههد

یلیگرم در هر گیاهچن) بیش از بذر بدوی وسیسط (7/87

گیاهچن درتیمار یاهد شاهده ید( دول  .)2تشهابن ریهد
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گیاهچن در هر دو نوع بذر احتماالً بیانگر این لب بایهد

بهرا ی و همکارای

ت ش یوری حا،ل از نمک کلریدسدیم ( )NaClبود.

کن وسیسط اگر نقش ث تی در ذب آب دایتن باید ق ل

نتیجهگیری

از خروج ریشنچن است؛ حتی با تو ن بهن کهاهش سهرعت
واننزنی در بذر وسیسطدار مکن اسهت ریهد گیاهچهن
در بذر بدوی وسیسط بیشتر باید .ب هابراین بهرای وسهیسط
س ب بذور نقشهای دیگری را نیهز بایهد هورد بررسهی و
ت قیی قرار داد.
بر خسف ت ش خشکی ،در ت ش یهوری ریهد و وزی
خشک گیاهچن در هر دو نوع بذر نسه ت بهن تیمهار یهاهد
افزایش یافت ( دول )3؛ طوری کن در هر دو نوع بذر در
غل ت توسا یوری وزی خشک گیاهچهن به هود یافهت.
یاید غل ت توسا نمک و ذب یوی سدیم بهن کهاهش
پتانسیل اسمزی بهذر و هین و بهدن ال آی تقویهت هذب
آب کمک ک د .هر چ د قایسن ترثیر یوری و خشکی بهر
روی واننزنی و رید گیاهچن باید در یرایا هماسهمز از
هههر دو عا ههل انجههام یههود .در جمههوع تههرثیر

ههی ت ه ش

نتای نشای دادند بذر وسهیسطدار در ته ش یهوری از
ن ر در،د واننزنی و سایر یاخصهای رید گیاهچهن بها
اختسف ع یداری برتر از بذر بدوی وسیسط بهود .ا ها در
ت ش خشکی ،بذر بدوی وسیسط از ن ر در،د واننزنهی
برتری ع یداری دایهت و در سهایر یهاخصهها اخهتسف
ع یداری بین آنها شاهده نشهد .احتمهاالً یکهی از دالیهل
برتری بذر بدوی وسیسط در یرایا ت ش خشکی کهاهش
ورود اکسیژی بن دروی بذر وسیسطدار ،بن ویژه در حضور
پلیمر PEGبوده باید .با تو ن بهن ظرفیهت بهاالی وسهیسط
س ب بذر در ذب آب ،با بررسی ا تهر و همهن ان هن
یاید بتوای از این

ن از خواص وسیسط در بذر گیاههای

زراعی و واننزنی آنها بهره برد.

خشکی نایی از پلی اتیلن گسیکول ) )PEG 6000بیش از
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