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 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
* پست الکترونیک نویسنده مسئولb.mahdavi@vru.ac.ir :

چکیده
بهمنظور مطالعه تأثیر تنش قلیائیت بر خصوصیات جوانهزنی بذر و رشد و ویژگیهای بیوشیمیایی گیاهچهه
دو رقم گلرنگ ) ،)Carthamus tinctorius L.آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
ولیعصر (عج) رفسنجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا گردیهد فاکتورههای
آزمایشی شامل فاکتور اول قلیائیت با بیکربنات سدیم در  7سطح (صفر 01 ،11 ،91 ،21 ،41 ،و  01میلیموالر) و
فاکتور دوم شامل دو رقم گلرنگ (صفه و  )144بود نتایج نشهان داد کهه تهنش قلیائیهت اثهر معنهیداری بهر
ویژگیهای جوانهزنی بذر داشت با افزایش تنش قلیائیت درصد و سرعت جوانهزنهی ،بهه ترتیهب  44/0و 29/7
درصد کاهش نشان دادند؛ و همچنین طول و وزن خشک ساقهچه ،به ترتیهب کهاهش  411و  77/0درصهدی و
طول و وزن خشک ریشهچه ،نیز کاهش  474/4و  901درصدی داشتند میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم
کاهش و محتوای مالوندیآلدئید  ،401پرولین  ،270قندهای محلول  717و سدیم افهزایش یافهت در شهرای
تنش قلیائیت ،ارقام مورد بررسی ازنظر طول ساقهچه و ریشهچه ،میزان پرولین و پتاسیم با یکهدیگر تفهاوت
نشان دادند و از این نظر رقم  144برتری قابل مالحظهای نسبت به رقم دیگر نشان داد .هر دو رقم در سطح 01
میلیموالر بیشترین میزان مالوندیآلدئید را داشتند و کمترین میزان این صفت مربهو رقهم صهفه و سهطح
شاهد بود با توجه به نتایج تحقیق انجام شده رقم  144در محتوای پرولین و قندهای محلول نسبت به رقم صفه
برتری داشت اما در سایر صفات تفاوت معنیداری بین دو رقم استفاده شده مشاهده نگردید
واژههای کلیدی :پرولین ،رواب یونی ،مالوندیآلدئید ،مرحله جوانهزنی
مقدمه
گیاه گلرنگ با نام علمی Carthamus tinctorius

 L.از تیره کالپرکسانان است که در اکثر کشورهای
جهان کشت میشود .این گیاه عالوه بر اینکه بهعنوان
گیاهی روغنی شناخته شده است دارای خواص داروئی
بوده و در گذشته بیشتر از مواد رنگی آن استفاده
میشده است .میزان اسید لینولئیک آن بین  30تا 58
درصد است که باالترین مقدار در بین گیاهان روغنی

میباشد .امروزه با معرفی رنگهای مصنوعی ارزان
قیمت ،گلرنگ بهعنوان منبع تولید رنگ ارزش زیادی
ندارد ،ولی روغن آن با توجه به کیفیت بسیار باال هنوز
بهعنوان یکی از مرغوبترین انواع روغن شناخته میشود.
دانه آن حاوی  28تا  18درصد روغن و دارای  12تا 21
درصد پروتئین است (خواجهپور  .)1050کاربرد گلرنگ
به گل ،دانه و روغن محدود نمیشود و سایر بخشهای
گیاهی از جمله علوفه و کنجاله دانه گلرنگ هم برای
تغذیه حیوانات قابل استفاده هستند .کشت گلرنگ در
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اثر تنش قلیائیت بر جوانهزنی بذر ،رشد و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاهچه دو رقم گلرنگ
)(Carthamus tinctorius L.
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این آزمایش در سال  1032در آزمایشگاه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار انجام شد .فاکتور اول قلیائیت در  3سطح (،13 ،3
 83 ،13 ،03 ،23و  23میلیموالر) و فاکتور دوم دو رقم
گلرنگ (صفه و  )111بود pH .برای سطوح قلیائیت ،3
 83 ،13 ،03 ،23 ،13و  23میلیموالر به ترتیب ،3
 3/30 ،5/83 ،5/00 ،5/15 ،3/51و  3/15بود .رقم صفه
حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ اصفهان
است .این رقم بهاره ،بدون خار ،زودرس بوده و درصد
روغن دانه آن  03درصد است .رقم  111رقمی است
بیخار ،مقاوم به زنگ ،مقاوم به ریزش دانه و دانه درشت
با درصد روغن  03درصد .بذرهای این دو رقم از شرکت
پاکان بذر اصفهان تهیه گردید .تیمار قلیائیت با نمک
بیکربنات سدیم اعمال شد .برای تیمار شاهد از آب
مقطر استفاده شد .قبل از آزمایش ،جهت ضدعفونی
بذرها از هیپوکلریت سدیم  1درصد به مدت  03ثانیه
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ایران از سالیان دور عمدتاً جهت استفاده از رنگ آن در
صنایع قالیبافی بهصورت محدودی معمول بوده ولی به
دلیل نبودن ارقام دارای عملکرد باال و طوالنی بودن دوره
رشد ،سطح زیرکشت آن محدود بوده است .اخیراً به
دلیل برنامهریزیهایی که بهمنظور افزایش تولید روغن
صورت گرفته است توجه بیشتری به این گیاه شده است.
در بسیاری از نواحی کشاورزی آسیا ،بهویژه ایران
قلیائیت یک عامل مهم محدودکننده محصوالت
کشاورزی است .تنش قلیائیت توسط کربناتها ()CO32-
و بیکربناتها ( )HCO3-ایجاد میشود همچنین
هیدروکسید ،بورات ،آمونیاک ،بازهای آلی ،فسفاتها و
سیلیکاتها نیز بهعنوان عوامل فرعی ایجادکننده تنش
قلیائیت پیشنهاد شدهاند .منظور از شوری ،تنش توسط
نمکهای طبیعی است ولی منظور از قلیائیت ،تنش
ایجاد شده توسط نمکهای مخصوص قلیائیت است
(شی و وانگ .)2338 ،1تنش شوری معموالً باعث بروز
تنش اسمزی و از بین بردن تعادل یونی در خاک
میشود (مونز ،)2332 ،2اما زمانی که تنش قلیائیت هم
همراه آن باشد یک اثر  pHباال هم به این اثرات اضافه
میگردد pH .باال موجب رسوب یونهای فلزی مختلف و
فسفر در اطراف ریشه گیاه میشود که این عمل میتواند
باعث خسارت بر فرایندهای فیزیولوژیکی طبیعی ریشه و
تخریب ساختار ریشه گردد (لی 0و همکاران.)2333 ،
تنش قلیائیت جذب یکسری یونهای غیر آلی مانند –Cl
و – NO3را محدود کرده و بر جذب انتخابی  K+و Na+
به مقدار زیادی اثر گذاشته و توازن یونی را به هم میزند
(یانگ 1و همکاران)2333 ،2335 ،2333 ،؛ بنابراین
گیاهان در خاکهای قلیایی باید بتوانند بر خشکی
فیزیولوژیک و سمیت یونی غلبه کرده و همچنین توازن
یونی داخلی را نگه داشته و  pHبیرون ریشهها را تنظیم
کنند.
جوانهزنی یکی از مراحل بحرانی در زندگی گیاهان
است که تحت تأثیر عوامل مختلف زیستی و غیر زیستی
مانند دما ،نور ،آب ،شوری ،قلیائیت و غیره است (آل

احمدی و کافی .)2333 ،8عالوه بر این شوری و قلیائیت
مهمترین عاملهای محدود کننده جوانهزنی در بسیاری
از گونهها هستند زیرا تحمل به شوری و قلیائیت در
طول جوانهزنی برای استقرار گیاهان رشد یافته در
خاکهای شور و قلیایی مهم میباشد (یونگار.)1338 ،2
شی و همکاران ( )1333دریافتند که سطوح باالی
قلیائیت میتواند عامل محدود کننده جوانهزنی گیاهان
باشد .گوان 3و همکاران ( )2333نیز کاهش درصد
جوانهزنی و رشد گیاهچه یونجه را در شرایط قلیائیت
گزارش کردند .تنش قلیائیت رشد گیاهچه را تحت تأثیر
قرار داده و سبب کاهش طول و وزن خشک آن میگردد
(ضریبی و قارسالی .)2332 ،5با توجه به روند رو به رشد
قلیائیت در کشور و نظر به اهمیت گیاه گلرنگ بهعنوان
یک گیاه روغنی مهم ،هدف از انجام پژوهش حاضر،
بررسی اثر تنش قلیائیت بر جوانهزنی و رشد گیاهچه دو
رقم گلرنگ (صفه و  )111بود.
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iام و  :Diتعداد روز پس از شروع آزمایش است
(آگراوال.)2331 ،2
بهمنظور اندازهگیری غلظت یونها 3/2 ،گرم ماده
خشک گیاهچههای گلرنگ در هر تیمار در بوته چینی
سائیده شده و به مدت نیم ساعت در دمای  283درجه
سلسیوس و سپس به مدت دو ساعت در دمای 883
درجه سلسیوس در کوره قرار داده شد .پس از گذشت
 21ساعت و خنک شدن کوره ،نمونهها خارج شدند .به
نمونه حاصل 8 ،میلیلیتر اسیدکلریدریک  2نرمال اضافه
شده و پس از عبور از کاغذ صافی ،عصاره حاصل با آب
مقطر به حجم  83میلیلیتر رسانده شد .در عصاره
بهدست آمده ،غلظت یونهای سدیم و پتاسیم توسط
دستگاه فلیم فتومتر( 0مدل  PFP7ساخت کشور آلمان)
تعیین گردید .عناصر کلسیم و منیزیم بعد از عصاره
گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمیک( 1مدل GBC
 avantaساخت کشور استرالیا) اندازهگیری شد .برای

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد و سرعت
جوانهزنی تنها تحت تأثیر تنش قلیائیت قرار گرفتند و
دو رقم اختالف معنیداری ازنظر درصد و سرعت
جوانهزنی نداشتند (جدول  .)1با افزایش تنش قلیائیت از
صفر (بدون تنش) به  23میلیموالر درصد جوانهزنی
کاهش یافت (جدول  .)2به گونهای که بیشترین درصد
جوانهزنی مربوط به تیمار شاهد (بدون تنش) بود که با
سطوح تنش  13و  23میلیموالر اختالف آماری نداشت
و کمترین آن نیز مربوط به سطح تنش  23میلیموالر
بود که با سطوح  13 ،03و  83میلیموالر اختالف
معنیداری نداشت .سرعت جوانهزنی نیز در گیاهان تنش
ندیده (شاهد) بیشترین مقدار بود که با سطوح تنش 13
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استفاده گردید و پس از گذشت این مدت ،بذرها دو
مرتبه با آب مقطر شستشو داده شدند .سپس دستههای
 83تایی بذرهای گلرنگ در ظروف پتری استریل حاوی
کاغذ صافی قرارگرفته و در ژرمیناتوری با دمای 23ºC
به مدت  5روز قرار گرفت (یلیوار و هاناچی.)2312 ،1
هشت روز بعد ،تعداد بذرهای جوانهزده شمارش و طول
ریشهچه ،ساقهچه ،با خط کش با دقت یکدهم
سانتیمتر و نیز وزن خشک ساقهچه همراه با لپهها و
ریشهچه با ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد ،میزان
پرولین ،کربوهیدراتهای کل ،مالوندیآلدئید ()MDA
و غلظت عناصر سدیم و پتاسیم اندازهگیری گردید .برای
خشک کردن نمونهها به مدت  15ساعت در آون با دمای
 33درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
سرعت جوانهزنی از رابطه زیر محاسبه شد:

اندازهگیری پرولین از روش بیتس 8و همکاران ()1330
استفاده شد .غلظت پرولین نمونهها با استفاده از
غلظتهای مشخص پرولین خالص در منحنی استاندارد
بهعنوان شاهد در طولموج  823نانومتر بر حسب
میلیگرم بر گرم بافت تازه برگ محاسبه گردید.
اندازهگیری کربوهیدرات کل از روش دابیوس 2و
همکاران ( )1382با استفاده از فنل-اسید سولفوریک و
استاندارد گلوکز انجام شد .جذب استانداردها به همراه
جذب کربوهیدرات کل نمونه با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  133نانومتر اندازهگیری
شد .مقدار کربوهیدرات نمونه ،بر مبنای وزنتر نمونهها
تعیین گردید .مالون دیآلدئید بهعنوان فرآورده نهایی
پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء با روش وس 3و همکاران
( )1331اندازهگیری شد .میزان مالون دیآلدئید نمونهها
با اندازهگیری جذب در طولموجهای  802و 233
نانومتر و با استفاده از ضریب خاموشی (mM-1cm-1
 (ε=188محاسبه گردید.
از نرمافزار  SASبرای تجزیه آماری دادهها استفاده و
با مشاهده تفاوت معنیدار در آنالیز واریانس
) (ANOVAمقایسه میانگینها با آزمون  LSDدر
سطح احتمال  8درصد صورت گرفت.
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و  23میلیموالر اختالف معنیداری نداشت و کمترین
آن مربوط به سطح قلیائیت  23میلیموالر بود (جدول
 .)2کاهش درصد و سرعت جوانهزنی با افزایش تنش
قلیائیت در گیاه گندم (گواو 1و همکاران )2333 ،و
گونهای از یونجه (( )Medicago ruthenicaگواوان و
همکاران )2333 ،نیز گزارش شده است .اثر بازدارندگی
قلیائیت بر جوانهزنی میتواند به علت افزایش  pHمحیط
در این شرایط باشد (کمپل و نیشیو .)2333 ،2بهطور
کلی افزایش  pHمحیط و درنتیجه به هم خوردن توازن
یونی مستقیماً جذب مواد معدنی را توسط بذر تحت
تأثیر قرار میدهد و ممکن است سبب تجزیه ساختار بذر
و مرگ آن گردد (یانگ و همکاران ،2332 ،زهانگ 0و
همکاران.)2335 ،
طول ساقهچه تحت تأثیر قلیائیت ،رقم و برهمکنش
قلیائیت و رقم قرار گرفت و طول ریشهچه تحت تأثیر
قلیائیت و اثر برهمکنش قلیائیت و رقم بود (جدول .)1
بلندترین طول ساقهچه در گیاهان شاهد و رقم 111
مشاهده گردید .رقم صفه در سطح قلیائیت 23
میلیموالر کوتاهترین طول ساقهچه را داشت که اختالف
معنیداری با رقم  111در همین سطح تنش نداشت
(شکل  .)1با افزایش تنش قلیائیت طول ساقهچه هر دو
رقم کاهش یافت و در تمام سطوح تنش ،رقم  111طول
ساقهچه بلندتری نسبت به رقم صفه داشت (شکل .)1
در رقم  ،111طول ریشهچه با افزایش تنش قلیائیت از
سطح  13میلی موالر نسبت به شاهد کاهش یافت در
حالی که در رقم صفه از سطح  23میلیموالر نسبت به
شاهد کاهش یافت .رقم  111در سطح شاهد بیشترین
طول ریشهچه را داشت و کمترین آن نیز به رقم صفه و
سطح قلیائیت  23میلیموالر اختصاص داشت (شکل .)1
همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش از
 03میلیموالر ،رقم  111طول ریشهچه بیشتری را
نسبت به رقم صفه به خود اختصاص داد .لئو 1و همکاران
( )2313بیان کردند که سطوح باالیی تنش قلیائیت در
گیاه آفتابگردان سبب کاهش طول ساقهچه و ریشهچه
میگردد.

همچنین کاهش طول ساقهچه و ریشهچه گیاهچه
گندم توسط سایر محققان در شرایط تنش قلیائیت
گزارش شده است (گواو و همکاران.)2333 ،
قلیائیت باال با کاهش رشد سلولی ریشه و جلوگیری
از جذب مواد غذایی کافی سبب کاهش طول ساقهچه و
ریشهچه میگردد (والترز  8و ریچ .)2333 ،شی و وانگ،
( )2338بیان کردند  pHباالی ایجاد شده توسط تنش
قلیائیت سبب کاهش رشد گیاهچه در گیاهان میگردد.
 pHباال در محیط احاطه کننده ریشه با اثر بر ساختار
خاک ،جلوگیری از جذب مواد غذایی ،اختالل در توازن
یونی گیاهان سبب ممانعت از رشد میگردد (یانگ و
همکاران.)2333 ،
وزن خشک ساقهچه تنها تحت تأثیر اثر قلیائیت قرار
گرفت .وزن خشک ریشهچه تحت تأثیر قلیائیت و
برهمکنش قلیائیت و رقم بود (جدول  .)1بیشترین وزن
خشک ساقهچه مربوط به سطح بدون قلیائیت (شاهد)
بود که با سطح  13میلیموالر اختالف معنیداری
نداشت و کمترین مقدار آن مربوط به سطح 23
میلیموالر تنش بود که با سطح  83میلیموالر
معنیداری نداشت (جدول  .)2بیشترین وزن خشک
ریشهچه مربوط به رقم  111و سطح بدون قلیائیت
(شاهد) بود که با رقم صفه در همین سطح اختالف
معنیداری نداشت؛ اما در قلیائیت  23و  13میلیموالر
دو رقم واکنش متفاوتی نسبت به سایر سطوح نشان
دادند بهگونهای که در سطح  23میلیموالر رقم 111
برتری نشان داد و در سطح  13میلیموالر رقم صفه وزن
خشک ریشهچه بیشتری داشت و نیز کمترین وزن
خشک ریشهچه را هر دو رقم در سطح  23میلیموالر
داشتند (شکل  .)2کاهش وزن خشک ریشهچه و
ساقهچه در شرایط تنش قلیائیت در آفتابگردان (لئو و
همکاران )2313 ،و در نوعی لوبیا با نام علمی Vigna
( aconitifoliaپتیل 2و همکاران )2312 ،نیز گزارش
شده است .کاهش رشد گیاهچه در معرض تنش قلیائیت
نتیجه کاهش پتانسیل اسمزی محیط رشد ،سمیت یونی
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منبع تغییرات

درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن خشک
ساقهچه

وزن خشک
ریشهچه

قلیائیت

2

**112/81

**12/12

**3/52

**10/22

**3/3133

**3/33312

رقم

1

23/32ns

1/33ns

**0/11

3/213ns

3/3332ns

3/3333331ns

قلیائیت × رقم

2

02/31ns

1/20ns

*3/002

**3/30

3/3333ns

**3/333331

25

25/32

2/18

3/131

3/211

3/3333

3/333331

8/33

2/31

3/33

11/33

18/33

13/23

خطا
ضریب تغییرات

جدول  -2مقایسهی میانگین اثرات تنش قلیائیت و رقم بر برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ
قلیائیت (میلیموالر)

درصد جوانهزنی ()%

سرعت جوانهزنی
(بذر در روز)

وزن خشک ساقهچه ()g

3

35/83a

20/32a

3/28a

13

33/50a

22/30ab

3/20a

23

31/83ab

22/03ab

3/13b

03

31/33b

21/53b

3/15b

13

53/13b

21/81b

3/12bc

83

55/50b

21/31b

3/18c

23

55/00b

13/12c

3/11c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارد.
)الف(

)ب(

شکل  -4مقایسه میانگین ترکیبات تیماری قلیائیت و رقم از نظر طول ساقهچه (الف) و ریشهچه (ب) در گیاهچه دو رقم گلرنگ .میانگینها با حروف مشابه
بر اساس آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند.
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و افزایش  pHمیباشد (گواو و همکاران .)2333 ،اثر
قلیائیت و برهمکنش قلیائیت و رقم بر محتوای مالون
دیآلدئید معنیدار بود .دو رقم از لحاظ محتوای مالون
دیآلدئید اختالف معنیداری با هم نداشتند (جدول .)0
در هر دو رقم با افزایش قلیائیت به  23میلیموالر
محتوای مالون دیآلدئید نسبت به شاهد افزایش یافت.
کمترین میزان این صفت مربوط به رقم صفه و سطح
شاهد بود و بیشترین آن مربوط به رقم صفه و سطح 23
میلیموالر بود که با رقم  111و سطح  23میلیموالر
تفاوت معنیداری نداشت (شکل  .)0مالوندیآلدئید
بهعنوان محصول نهایی اکسیداسیون اسیدهای چرب
غیراشباع در غشاء سلولی تولید میشود .تنش اکسیداتیو
سبب افزایش در محتوای مالوندیآلدئید میگردد (وبر1
و همکاران.)2331 ،
افزایش محتوای مالون دیآلدئید گیاهچهها توسط
محققان دیگر نیز در شرایط تنش قلیائیت گزارش شده
است (زهانگ و جان شیگ.)2333 ،2
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها بیانگر این
مطلب بود که اثر قلیائیت ،رقم و برهمکنش قلیائیت و
رقم بر میزان پرولین برگ معنیدار بود (جدول  .)0بر
اساس (شکل  )0بیشترین مقدار پرولین مربوط به رقم
 111در سطح تنش  23میلیموالر بود و کمترین میزان
پرولین مربوط به گیاهچههای تنش ندیده رقم صفه بود.
با افزایش سطح تنش از صفر به  23میلیموالر محتوای
پرولین در هر دو رقم افزایش یافت و رقم  111بیشترین
میزان پرولین را در سطوح تنش  23،03،83و 23
میلیموالر نسبت به رقم صفه نشان داد .تجمع ترکیبات
آلی مانند پرولین در سیتوپالسم نقش مهمی را در
کاهش تنش اسمزی ایفا میکنند (والترز و ریچ.)2333 ،
پرولین بهعنوان یک اسمولیت عمل کرده و پتانسیل
اسمزی سلول را کاهش داده و یونهای سمی را جذب
میکند و نقش مهمی را در حفاظت گیاهان از تنش
اسمزی بازی میکند خان 0و همکاران .)2313( ،یانگ و
همکاران ( )2333گزارش کردند که تنش قلیائیت باعث
افزایش میزان پرولین در گیاهچههای جو میشود.

همچنین افزایش پرولین در شرایط تنش قلیائیت در
گیاهچههای گندم گزارش شده است (گواو و همکاران،
 .)2333در بسیاری از گیاهان تجمع پرولین نقش مهمی
را در تحمل به تنش شور -قلیایی با حفظ پایداری غشا
ایفا میکند (اشرف و هاریس.)2331 ،1
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در ارتباط با
قندهای محلول اثرات قلیائیت و رقم در سطح یک درصد
معنیدار بود اما برهمکنش آنها معنیدار نشد (جدول
 .)0تنش قلیائیت بهطور قابل مالحظهای میزان قندهای
محلول را در مقایسه با شاهد افزایش داد .بیشترین
میزان قندهای محلول در غلظت  23میلیموالر مشاهده
گردید و کمترین میزان آن مربوط به تیمار بدون تنش
(شاهد) بود .همچنین در بین رقمها ،رقم  111قند
محلول بیشتری نسبت به رقم صفه داشت (شکل  .)1لئو
و همکاران ( )2313گزارش کردند که با افرایش تنش
قلیائیت ،میزان قندهای محلول در گیاهچههای
آفتابگردان افرایش معنیداری مییابد .در شرایط
تنشهای محیطی ،تجمع قندها از سلولها از طریق
تنظیم اسمزی و نگهداری تورژسانس و همچنین پایداری
غشاها و پروتئینها محافظت میکنند (بونرت 8و
همکاران .)1338 ،یانگ و همکاران ( )2333بیان کردند
که در شرایط تنش قلیائیت ،تجمع اسمولیتهای سازگار
مانند پرولین ،بتائین و قندهای محلول در داخل واکوئل
یک راهبرد اصلی برای گیاهان در برقراری دوباره هم
ایستایی سلولی است.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد قلیائیت اثر
معنیداری بر میزان سدیم ،میزان پتاسیم و نسبت
پتاسیم به سدیم اندام هوایی داشت .رقم اثر معنیداری
بر میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم داشت.
برهمکنش قلیائیت و رقم نیز بر میزان پتاسیم و نسبت
پتاسیم به سدیم اندام هوایی معنیدار بود (جدول .)0
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میانگینها با حروف مشابه بر اساس آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند.
جدول  -9نتایج تجزیه واریانس اثر تنش قلیائیت و رقم بر ویژگیهای فیزیولوژیک گیاهچه گلرنگ
منبع تغییرات

درجه
آزادی

مالون دی آلدئید

پرولین

قندهای
محلول

سدیم

پتاسیم

نسبت سدیم به
پتاسیم

قلیائیت
رقم

2
1

** 3/3315
3/33313ns

** 3/113
** 3/332

**01/32
**3/3352

** 15/00
3/338 ns

** 18/51
** 1/33

** 131/53
** 18/38

قلیائیت × رقم
خطا

2
25

** 3/33388
3/33313

** 3/313
3/3311

3/23ns
3/80

3/21 ns
3/238

* 3/18
3/13

** 1/85
3/10

11/32

11/03

10/81

13/03

13/31

15/12

ضریب تغییرات (درصد)

** در سطح  1درصد معنیدار * ،در سطح  8درصد معنیدار ns ،عدم تفاوت معنیدار

)الف(

)ب(

شکل  -9مقایسه میانگین ترکیبات تیماری قلیائیت و رقم از نظر محتوای مالون دیآلدئید (الف) و پرولین (ب) در گیاهچه دو رقم گلرنگ
میانگینها با حروف مشابه بر اساس آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند.
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افزایش قلیائیت سبب افزایش معنیدار میزان سدیم
اندام هوایی گردید ،بهطوری که در سطح قلیائیت 23
میلیموالر بیشترین مقدار سدیم در اندام هوایی مشاهده
شد و کمترین آن نیز مربوط به سطح بدون تنش
(شاهد) بود (شکل  .)8با افزایش تنش قلیائیت میزان
پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در هر دو رقم کاهش
یافت (شکل  .)2بیشترین درصد پتاسیم مربوط به رقم
 111در شرایط بدون تنش و سطح تنش  13میلیموالر

بود .کمترین میزان پتاسیم در سطح تنش  23میلیموالر
مشاهده گردید و بین دو رقم در این سطح اختالف
معنیداری مشاهده نگردید .رقم  111تنها در سطوح
شاهد و  13میلیموالر میزان پتاسیم بیشتری نسبت به
رقم صفه داشت .همچنین بیشترین میزان نسبت پتاسیم
به سدیم در سطح بدون تنش و رقم  111و کمترین آن
در سطح تنش  83و  23میلیموالر و در هر دو رقم
مشاهده گردید (شکل .)2

شکل  -0مقایسهی میانگین اثرات تنش قلیائیت از نظر سدیم در گیاهچه دو رقم گلرنگ
میانگینها با حروف مشابه بر اساس آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند.
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شکل  -1مقایسهی میانگین اثرات تنش قلیائیت (الف) و رقم (ب) از نظر قندهای محلول در گیاهچه دو رقم گلرنگ .میانگینها با حروف مشابه بر اساس
آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند.
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)ب(

(میانگینها با حروف مشابه بر اساس آزمون  )P≤0.05( LSDاختالف معنیداری با هم ندارند).

سدیم پایین و پتاسیم بااال در سیتوپالسام بارای حفاظ
فرایندهای آنزیمی ضروری است (مونز و تستر.)2335 ،1
در شرایط تنش شوری و قلیائیت بیشتر گیاهان معماوالً
سدیم را جذب کرده و بالفاصله جذب پتاسایم در آنهاا
محدود میشود (شی و وانگ .)2338 ،نتایج این مطالعاه
با یافتههای لی و همکاران ( )2333با مطالعه روی گیااه
گندم مطابقت دارد .ایان محققاین نشاان دادناد کاه باا
افزایش تنش قلیائیت میزان سدیم در گیاهچههای گندم
افزایش مییابد درحالیکه میزان پتاسیم کاهش مییابد.
نتیجهگیری
به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش
قلیائیت درصد و سرعت جوانه زنی گلرنگ کاهش یافت و
دو رقم مورد مطالعه اختالف معنیداری ازنظار درصاد و
سرعت جوانهزنی نداشتند .با افزایش تنش قلیائیت طاول
ساقه چه و ریشه چه هر دو رقام کااهش یافات .در تماام
سطوح تنش ،رقم  111طول ساقه چه بلندتری نسبت به
رقاام صاافه داشاات و بااا افاازایش سااطح تاانش از 03
میلیموالر ،رقم  111طول ریشهچه بیشتری از رقم صفه
داشاات .هاار دو رقاام تحاات تااأثیر تاانش ،محتااوای
مالوندیآلدئید بیشتری نسبت باه شارایط بادون تانش
داشتند .همچنین هار دو رقام باا افازایش ساطح تانش
محتوای پرولین بیشتری داشتند کاه نشااندهناده ایان
Munns and Tester

1

است که هر دو رقم از مکانیسم تنظیم اسامزی باه نحاو
مطلاوب جهات اجتنااب از تانش قلیائیات اساتفاده
مینمایند .رقم  111بیشترین میزان پرولین را در تمامی
سطوح تنش نسبت به رقم صفه داشت .با افزایش تانش،
میزان پتاسیم گیاهچه هر دو رقم کاهش یافات و میازان
این صفت در رقم صفه در تمامی سطوح کاهش بیشتری
نسبت به رقم  111داشت .رقم  111در محتوای پارولین
و قندهای محلول نسبت به رقم صفه برتری داشت اما در
سایر صفات تفاوت معنیداری بین دو رقم استفاده شاده
مشاهده نگردید.
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Abstract
In order to study the effect of alkaline stress on seed germination and seedling biochemical
characteristics of two safflower cultivars, a laboratory experiment was conducted based on a
completely randomized design with three replications in Vali-e-Asr University of Rafsanjan.
Experimental factors included level of alkaline with sodium bicarbonate (0, 10, 20, 30, 40, 50 and
60 mM) and two cultivars of safflower (Soffeh and 411). The result showed that alkaline stress had
significant effects on seed germination characteristics. Increasing alkaline stress reduced
percentage and rate of germination, length and dry weights of shoots and roots, K + concentration
and K+/Na+. However, alkaline increased malondialdehyde content, proline, total carbohydrate and
Na+ concentration. In alkaline stress condition, there was a significant difference between cultivars
in length of shoots and roots, proline content and K+ concentration. 411 cultivar showed notable
superiority compared to Soffeh cultivar. Both cultivars had the highest malondialdehyde at 60 mM
alkalinity and the lowest malondialdehyde obtained in Soffeh cultivar and control. The result of
this research showed that 411 cultivar was better than Soffeh cultivar in proline and soluble sugar
content, but these two cultivars had no significant differences in other traits.
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