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جوانهزنی دو گونه مرتعی  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriتحت
تنش خشکی
2

زینب جعفریان* ،0الهه احمدی
تاریخ پذیرش49/9/09 :
تاریخ دریافت43/14/02 :

چکیده
با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور را مراتع خشک و نیمه خشک تشکیل داده است ،گیاهان این
م ناطق باید سازگار به کمبود آب باشند .استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی در امر اصالح و
توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است .بر این اساس تاثیر تنش خشکی بر جوانهزنی دو گونه
 Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر قالب یک طرح آزمایشی به صورت
فاکتوریل در  9تکرار و  9سطح خشکی ( 001-011-01-1مگاپاسکال محلول پلی اتیلن گالیکول
 ) 0111انجام شد .بذرهای این دو گونه از مراتع قوشچی واقع در  01کیلومتری جاده قدیم ارومیه –
قرهباغ جمع آوری گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که در نتیجه تنش خشکی ،درصد و سرعت
جوانهزنی ،طول ساقهچه ،ریشهچه و گیاهچه در هر دو گونه به طور معنیداری کاهش مییابد .مقدار
این کاهش در همه صفات در گونه  Helichrysum globiferumکمتر از گونه Helichrysum aucheri

بوده ،نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (ضریب آلومتری) نیز در گونه Helichrysum globiferum
دارای باالترین مقدار بود ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که این گونه مقاوت بیشتری نسبت به گونهی
دیگر دارد .همچنین بیشترین کاهش جوانه زنی در تیمار  011و  001میلیمول بود بطوریکه در
تیمارهای مذکور هیچ بذری جوانه نزد.
کلمات کلیدی :تنش خشکی ،درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی ،ضریب آلومتری

1

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .نویسنده مسئول مکاتبات
2دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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مقدمه
بیشتر وسعت کشور ایران که در کمربند خشکی
دنیا واقع شده است ،را اقلیم خشک و نیمه
خشک در بر گرفته است .خشکی یک رویداد
هواشناختی است که به دلیل عدم وقوع بارندگی
در یک دوره زمانی اتفاق میافتد .با وقوع تنش
خشکی آب قابل دسترس خاک کاهش یافته ولی
تلفات آب از طریق تبخیر و تعرق به طور مداوم
افزایش مییابد ( .)0در سراسر دنیا یکی از
مهمترین عوامل غیرزیستی و محدود کننده
جوانهزنی و همچنین رشد اولیه گیاهچهها ،تنش
خشکی است ( .)0تنش خشکی را کمبود نزوالت
در محیط گیاه تعریف میشود که بر اثر آن گیاه
آسیب میبیند و میزان این آسیب بستگی به نوع
گیاه ،ظرفیت نگهداری آب در خاک و شرایط
جوی موثر بر تبخیر و تعرق دارد ( .)4تنش
خشکی زمانی در گیاه حادث میشود که میزان
آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد که
ممکن است به علت اتالف بیش از حد آب یا
کاهش جذب و یا وجود هر دو مورد باشد ()01
قابلیت دسترسی به آب و جذب آن توسط بذر،
برای انجام فرآیندهای جوانهزنی و متعاقب آن
رشد گیاهچهها ضروری است .یکی از پیامدهای
رایج ناشی از تنش خشکی ،کاهش پتانسیل آب
در بستر بذر میباشد .پتانسیل منفی باالی آب
خصوصا در مراحل اولیه جوانهزنی منجر به
کاهش جذب آب توسط دانه و مانع تداوم
فرآیندهای مربوط به جوانهزنی میشود (.)9
افزایش تنش خشکی قابلیت دسترسی به آب را

کاهش داده و اثرات نامطلوبی بر درصد و سرعت
جوانهزنی و همچنین رشد گیاهچهها خواهد
داشت (.)0
تنشهای محیطی و به ویژه خشکی از عوامل
بازدارنده رشد و نمو گیاهان محسوب میشوند.
خشکی بر جنبههای مختلف رشد گیاه تاثیر
گذاشته و موجب کاهش و به تاخیر انداختن
جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هوایی و کاهش
تولید ماده خشک میگردد .کاهش پتانسیل
اسمزی و پتانسیل کل آب ،همراه با از بین رفتن
آماس ،بسته شدن روزنه ها و کاهش رشد از
عالئم مخصوص تنش آب است .درصورتیکه
شدت تنش آب زیاد باشد ،موجب کاهش شدید
فتوسنتز و مختل شدن فرایندهای فیزیولوژیکی،
توقف رشد و سرانجام مرگ گیاه میگردد (.)09
از آنجایی که رشد و نمو گیاهان از جوانهزنی
شروع میشود و برای ادامه حیات باید آن بذر
جوانه بزند تا بتواند خود را با شرایط محیطی
وفق داده و در خاک مستقر گردد و با توجه به
این که حساسترین مرحله زندگی یک گیاه،
مرحله جوانه زنی و مرحلهای است که گیاه هنوز
به صورت نهال کوچکی است ،موفقیت گذراندن
این دوره نقش مهمی را در مراحل دیگر استقرار
گیاه خواهد داشت ( .)00در زمینه اثر تنش
خشکی بر این مرحله از زندگی گیاهان مطالعاتی
صورت گرفته از جمله:
محققین در مطالعهای تحت عنوان تعیین درجه
حرارت مطلوب جوانهزنی و بررسی اثرات شوری
و خشکی بر روی چند گونه مرتعی نتیجه
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گرفتند که حداکثر مقدار جوانهزنی ،طول و
تعداد ریشهچه در تیمار شاهد بدست آمده و با
کاهش پتانسیل آب مقدار و درصد جوانهزنی
کاهش یافته است ( .)1در بررسی اثر شوری و
خشکی بر جوانهزنی و استقرار دو گونه نهال
مرتعی  Elymus junceusو Khochia prostrate
بیان شد که با افزایش تنش خشکی و شوری،
جوانهزنی ،رشد و وزن گونهها کاهش مییابد به
طوری که گونه  E . junceusاز جوانهزنی بهتر و
مقاومت بیشتری به شوری و خشکی نسبت به
 K. Prostrataبرخوردار است ( .)2طی تحقیقی
درارزیابی اثرات تنش خشکی بر جوانهزنی و رشد
گیاهچه گونة  Capparis sninosalبه این نتایج

مقادیر طول ریشه چه و کلئوپتیل نیز کاهش
یافته است ( .) 21مطالعات متعدد دیگری در این
زمینه انجام شده است که می توان به مطالعات
( )0،0میتوان اشاره کرد.
گونههای  Elichrysum globiferumو
 Helichrysum aucheriمتعلق به خانواده
کمپوزیته میباشد .از گونههای چند منظوره به
شمار میرود که به عنوان علوفه ،گیاه دارویی
مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به اهمیت
این دو گونه در مراتع منطقه مورد مطالعه هدف
این تحقیق تعیین حد آستانه تنش خشکی در
جوانه زنی بذر این دو گونه و بررسی روند کاهش
جوانهزنی با افزایش شدت تنش خشکی می-

دست یافتند که تنش خشکی صفات درصد،
سرعت و شاخص جوانهزنی ،طول ساقهچه ،طول
ریشهچه و وزن خشک گیاهچه را کاهش داد ،اما
بیشترین کاهش به ترتیب مربوط به صفت
درصد جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه بود .گیاه
مذکور به تنش شوری بیش از تنش خشکی
حساس بود (.)00
اثر تنش خشکی بر روی یونجه یکساله در مرحله
جوانهزنی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که
این گونه در مرحله جوانهزنی دارای مقاومت
نسبی در برابر تنش خشکی است ( .)00در
مطالعه اثر تنش خشکی بر روی جوانهزنی سه
گونه مرتعی از جنس سالسوال ،نتیجه گرفت که
حداکثر جوانهزنی با میانگین  %011در تیمار
خشکی  1/3مگاپاسکال به وقوع پیوسته و با
افزایش یا کاهش پتانسیل آب درصد جوانهزنی،

باشد.
مواد و روشها
بذر گونههای  Helichrysum globiferumو

 Helichrysum aucheriاز منطقه قوشچی در
آذربایجان غربی جمع آوری شد .آزمایش جوانه-
زنی بذرها در آزمایشگاه اکولوژی بذر دانشکده
منابع طبیعی ساری صورت گرفت .در این
آزمایش اثر تنش خشکی دو گونه در قالب طرح
فاکتوریل با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا جهت ضدعفونی ،بذور به مدت 3-0
دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم (وایتکس)
نگهداری شده و  9-0بار با آب مقطر شست ه
شدند .پتری دیشها از قبل به مدت  0ساعت در
دمای  010درجه سانتیگراد جهت ضدعفونی
نگهداری شدند .هر پتری دیش حاوی  20عدد
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بذر است که بر روی کاغذ صافی قرار داده شد.
برای تعیین تنش خشکی چهار تیمارخشکی
شاهد 011 ،01،و  001میلیمول در لیتر (،1
 1/0 ،1/9 ،1/2مگاپاسکال) محلول پلی اتیلن
گالیکول  0111مورد استفاده قرار گرفت .برای
پتانسیل صفر بار (شاهد) از آب مقطر استفاده
شد .جهت اعمال تیمارها بر روی بذور ،از
محلولهای آماده شده به پتری دیشها اضافه
شدند تا محیط مرطوب شود .سپس ظروف در
داخل ژرمیناتور در دمای  20درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی  01درصد قرار داده شدند .به
منظور کاهش تبخیر از پتری دیشها که منجر
به تغییر پتانسیل آب میشود درب پتری دیش
ها با کاغذ صافی پوشیده شد و با پارافیلم بسته
گردید .در طول آزمایش محیط داخل پتری-
دیشها با محلولهای مورد نظر مرطوب نگه
داشته شد .شمارش بذور جوانه زده از روز سوم
شروع و به مدت  01روز ادامه داشت .بعد از
اتمام دوره جوانهزنی صفاتی از قبیل طول ساقه-
چه ،طول ریشهچه ،طول گیاهچه اندازهگیری
شد .و همچنین سرعت جوانهزنی نیز طبق
فرمول زیر محاسبه میشود (.)01
رابطه:0

∑

∑=R

در این فرمول  Rمیانگین سرعت جوانه-
زنی ∑ ,تعداد بذور جوانه زده در روز مورد
∑ تعداد روز از شروع آزمایش می-
نظر و
باشد .همچنین شاخص بنیة بذر ،ضریب

آلومتری (نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه)
نیز محاسبه شد.
شاخص بنیه ی بذر طبق فرمول زیر محاسبه
میشود (.)01
رابطه ( /011 :2میانگین طول گیاهچه به میلی-
متر (ریشه +ساقه) ×درصد جوانهزنی) = شاخص
بنیه بذر
تجزیه تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  00صورت گرفت و نمودارها با
استفاده از نرم افزار  Excelترسیم گردید و جهت
مقایسه میانگین دادهها از آزمون دانکن استفاده
گردید.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف خشکی
بر روی دو گونه  Helichrysum globiferumو

 Helichrysum aucheriدر جدول  0نشان می-
دهد که اثر متقابل بین گونهها و تنش خشکی
در همه موارد به جز سرعت جوانهزنی بین دو
گونه معنیدار است .با افزایش غلظت تیمارهای
خشکی درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول
ساقهچه و گیاهچه و همچنین سرعت جوانهزنی
بین دو گونه مورد نظر کاهش معنیداری پیدا∑
∑=R
کرد .به طوریکه در تیمارهای  011و 001
میلیمول در هیچ یک از دو گونه مورد مطالعه
بذری جوانه نزد .نتایج تجزیه واریانس نشان می-
دهد که درصد جوانهزنی برای هر دو گونه در
سطوح مختلف خشکی معنیدار میباشد
( P‹0.01و جدول .)0نتایج آزمون مقایسه
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گونه مربوط به شاهد میباشد .با افزایش خشکی
از محلول شاهد به  001میلیمول درصد جوانه-
زنی در هر دو گونه کاهش یافت به طوریکه در
هر دو گونه سطوح  011و  001میلی مول
شد.
متوقف
بذر
زنی
جوانی

میانگین بین دو گونه از نظر مقاومت به تنش
خشکی نشان میدهد که درصد جوانهزنی گونه
 H.globiferumدر سطوح مختلف خشکی
نسبت به گونه  H.aucheriباالتر میباشد
(شکل .)0بیشترین درصد جوانهزنی در هر دو

جدول -0نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف خشکی بر روی دو گونه  Helichrysum globiferumو
Helichrysum aucheri
منبع تغییر
گونه

درجه آزادی
0

درصد جوانه زنی
0/14ns

طول ریشه چه
**0/00

طول ساقه چه
**3/13

طول گیاهچه
**9/14

سرعت جوانه زنی
1/39ns

خشکی

3

*000/99

*93/31

*091/91

*00/00

*014/40

گونه × خشکی

3

**

**

** :معنیدار در سطح  0درصد

9/032

*

2/12

**

1/30

3/04

ns

2/10

*

 :معنیدار در سطح  0درصد
شاهد

 01میلی موالر

a

b
درصد جوانه زنی

c
d

شکل -0میانگین درصد جوانهزنی  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر سطوح مختلف
خشکی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین طول
ریشهچه برای هر دو گونه در سطح اطمینان
 (P‹0.01) ،%44در سطوح مختلف خشکی
معنیدار شد (جدول .)0با افزایش مقدار خشکی
طول ریشهچه در هر دو گونه کاهش یافت .ولی
مقدار این کاهش در گونه  H.aucheriبیشتر از
گونهی دیگر بود (شکل .)2بر اساس گروهبندی

میانگینها به روش دانکن بیشترین میزان طول
ریشهچه مربوط به گونه  H.globiferumدر
تیمارشاهد بود.
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a

شاهد

 01میلی موالر

b

b
طول ریشه چه () mm

c

شکل -2میانگین طول ریشهچه دو گونه  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر سطوح
مختلف خشک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین طول

نشان دهنده ی مقاومت باالتر این گونه به تنش

گیاهچه برای هر دو گونه در سطوح مختلف
خشکی در سطح اطمینان (P‹0.01) ،%44
معنیدار بود (جدول .)0مقایسه میانگین بین

خشکی نسبت به گونه دیگر میباشد (شکل.)3
همچنین در گونه  H.globiferumبیشترین طول
اندازه گیری شده متعلق به شاهد بوده و افزایش

پارامتر طول گیاهچه در دو گونه مورد نظر نشان
داد که گونه  H.globiferumدارای طول
بیشتری نسبت به گونه  H.aucheriبوده که

غلظت خشکی در هر دو گونه باعث کاهش طول
گیاهچه در این سطوح شده است.

شاهد
 01میلی موالر

a

b

d

طول گیاه چه ((mm

c

شکل -3میانگین طول گیاهچه دو گونه  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر سطوح
مختلف خشکی
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میدهد .به نحوی که در گونه  H.aucheriطول
ساقهچه نسبت به گونه دیگر رشد بیشتری را
دارا بود (شکل.)9

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین طول
ساقهچه برای هر دو گونه در سطوح مختلف
خشکی معنیدار میباشد ( P‹0.01و جدول.)0
افزایش غلظت خشکی ،طول ساقهچه را کاهش
a

b

 01میلی موالر

شاهد

d

طول ساقه چه() mm

c

شکل -9میانگین طول ساقهچه دو گونه  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر سطوح
مختلف خشکی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شاخص بنیه
بذر برای هر دو گونه در سطوح مختلف خشکی
معنیدار بود ( P‹0.01و جدول .)0در اثر افزایش

غلظت شوری شاخص بنیه بذر در هر دو گونه
کاهش یافته و بین تیمار شاهد و تیمارهای
خشکی اختالف معنیدار وجود داشت (شکل.)0
a

a

 01میلی موالر

b

بنیه بذر

شاهد

c

شکل -0شاخص بنیه بذر دو گونه  Helichrysum globiferumو  Helichrysum aucheriدر سطوح مختلف
خشکی

جوانهزنی دو گونه مرتعی1.................................................................................................................................................................................................. ...

مقدار  0/00متعلق به سطح  01میلیموالر می-
باشد (جدول.)2

محاسبه نسبت طول ریشهچه به ساقهچه
(ضریب آلو متری) نشان داد که باالترین ضریب
آلومتری در گونه  Helichrysum globiferumبا

جدول  -2ضریب آلومتری (نسبت طول ریشهچه به ساقهچه)
ضریب
H.aucheri

آلومتری

گونه

0/10

آلومتری
ضریب
H.globiferom
3/24

گونه

سطوح مختلف خشکی
شاهد

1/40

0/00

01

1

1

011

1

1

001

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق اثرات سطوح مختلف تنش
خشکی بر روی دو گونه مرتعی Helichrysum
 globiferumو  Helichrysum aucheriمورد
آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد تنش
خشکی حاصل از محلول پلی اتیلن گالیکول
توانست جوانهزنی و همچنین طول ریشهچه و
ساقهچه و سرعت جوانهزنی کاهش دهد به
طوری که در سطوح باالی تنش خشکی هیچ

طی تحقیقی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی
یونجه را بررسی کرده که وزن خشک و طول
ریشه چه و ساقه چه تحت تاثیر تیمار خشکی
کاهش یافته و حداقل طول ریشه چه و ساقه چه
در پتانسیل  -1/1مگاپاسکال بود ( .)00در
صورتی که در تحقیق حاضر حداقل طول ریشه
چه و ساقه چه در پتانسیل

 1/0مگاپاسکال

میباشد .علت کاهش رشد ریشه چه را میتوان
افزایش غلظت محلول پلی اتیلن گلیکول

بذری در هر دو گونه مورد مطالعه جوانه نزد.
بیشترین میزان درصد جوانهزنی در هر دو گونه
در تیمار شاهد مشاهده شد که با یافتههای (،0
 )00،02مطابقت دارد .با توجه به آزمایشاتی که
بر روی برخی گیاهان انجام شد ،مشخص گردید
که با افزایش تنش خشکی درصد جوانهزنی و
طول ریشهچه و گیاهچه کاهش یافته است که

را تحت تاثیر قرار میدهد .با توجه به مطالب

با مطالعات ( )0،3،03همخوانی دارد.

ذکر شده علت وقوع این امر را میتوان نتیجه

پتانسیل اسمزی محیط کشت دانست که
منجربه کاهش جذب آب توسط بذور و هم
چنین مانع از ادامه فعالیتهای گیاهچه می
گردد .هم چنین خشکی با تأثیر مستقیم بر
ساختمان آلی و سنتز پروتئین جنین جوانه زنی

افزایش غلظت محلول پلی اتیلن گلیکول و
همچنین افزایش فشار و پتانسیل اسمزی محیط
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است که تحقیق حاضر مشابه تحقیقات مذکور

کشت دانست که منجر به کاهش جذب آب

در این مقاله در شرایط آزمایشگاهی انجام شده و

توسط بذور شده و همچنین مانع از ادامه

لذا نتایج حاصله بیشتر در شرایط آزمایشگاهی

میگردد

قابل استناد میباشد و برای آگاهی از چگونگی

 همچنین نتایج نشان داد که گونه.)0،00،04(

عکس العمل گونههای مختلف به تنش خشکی

 مقاومت بیشتری بهHelichrysum globiferum

 الزم است که در عرصههای،در مرحله جوانهزنی

Helichrysum aucheri خشکی نسبت به گونه

 همانند آزمایش فوق در شرایط طبیعی،طبیعی

 با توجه به این که گونه.در مرحله جوانهزنی دارد

و در مناطق مختلف انجام شود تا با نتایج بدست

 تا حدودی مقاوم بهHelichrysum globiferum

آمده بتوان مقاومترین گونه را برای اصالح و

خشکی است لذا می توان از این گونه برای احیا

.احیاء مراتع معرفی نمود

 توجه به این امر ضروری.مراتع استفاده نمود

گیاهچه
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