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تأثیر متانول بر خصوصیات جوانهزنی گیاه عدس ( )Lens culinaris Medik.تحت تنش

(تاریخ دریافت 1303/90/11 :؛ تاریخ پذیرش)1304/97/72 :

جوانهزنی و سبز شدن سریع بذر ،یک عامل مهم و تعیین کننده در عملکرد نهایی گیاهان است .در این
راستا بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف متانول و تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی عدس (رقم
گچساران) آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  4939در دانشگاه
صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان به اجرا درآمد .فاکتورها عبارتاند از تیمار متانول با  1سطح شاهد (بدون متانول)،
 41 ،5و  45درصد حجمی و عامل خشکی نیز شامل  1سطح (صفر -6 ،9 ،و  -3بار) که توسط پلیاتیلن گالیکول
ایجاد شد .نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختالف معنیداری از نظر درصد جوانهزنی ،طول
ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه ،سطح و قطر ریشهچه وجود داشت .غلظتهای مختلف متانول به ترتیب موجب
کاهش معنیدار در کلیه صفات مورد بررسی نسبت به سطح شاهد شد .تنش خشکی در سطح  -3بار موجب
کاهش معنیداری در درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه ،سطح و قطر ریشهچه نسبت به
دیگر سطوح شد .سطح بدون کاربرد متانول در شرایط بدون تنش خشکی در تمامی صفات نسبت به دیگر
سطوح برتری نشان داد .در این تحقیق مشاهده شد که متانول در شرایط بدون تنش و تنش خشکی اثرات
منفی بر شاخصهای جوانهزنی گیاه عدس دارد.
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،خصوصیات جوانهزنی ،عدس ( ،)Lens culinaris Medik.متانول
مقدمه
عدس ) (Lens culinaris Medikبهعنوان یکی از
مهمترین بقوالت ،در بسیاری از نقاط جهان کاشت
میشود .این گیاه نقش مهمی در بهبود سالمت انسان،
حیوانات و خاک دارد (گروساک 1و همکاران.)7990 ،
دانههای عدس غنی از منابع پروتئینی ،مواد مغذی
(پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی) ،ویتامینها و همچنین
اسیدآمینههای لوسین و تریپتوفان برای تغذیه انسان
میباشد (بامداد 7و همکاران)7990 ،؛ بنابراین مصرف
عدس با گندم یا برنج ،باعث متعادل شدن
Grusak
Bamdad

1
2

اسیدآمینههای ضروری برای تغذیه انسان میشود .عدس
یکی از اولین گیاهان اهلی شده توسط بشر میباشد .این
گیاه انواع خاکها از جمله خاکهایی با حاصلخیزی کم
را تحمل میکند .عوامل محدود کننده رشد ،باعث عدم
جوانهزنی ،توسعه آهسته برگ ،ماده خشک خیلی کم،
شاخص برداشت پایین و قرار گرفتن در معرض
تنشهای زیستی و غیرزیستی این گیاه میشود.
مهمترین فاکتور غیرزیستی تهدیدکننده عدس ،تنش
رطوبتی است (گروس و همکاران .)7990 ،در ایران
عدس با سطح زیر کشت حدود  769هزار هکتار و با
متوسط عملکردی برابر با  111کیلوگرم در هکتار،
تولیدی معادل  111هزار تن در سال دارد (سازمان غذا
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و کشاورزی سازمان ملل متحد)7992 ،1؛ که پس از
نخود در مقام دوم اهمیت قرار دارد و به دلیل کشت
مداوم ارقام کم محصول و حساسیت آنها به تنشهای
مختلف ،دارای عملکرد بسیار پایین میباشد (آستارایی و
فروزان.)7999 ،7
مرحله جوانهزنی یک مرحله مهم در حیات گیاه
است و میتواند تأثیر بسزایی در میران تولید و عملکرد
گیاهان داشته باشد .عملکرد گیاه به نوع بذر ،شرایط
محیطی و رشد بذر وابسته است (منسا 3و همکاران،
 .)7996بنیه و قابلیت زیست بذر دو عامل مهم
تأثیرگذار بر استقرار گیاهچه ،رشد و عملکرد گیاه به
شمار میروند (زکریا 4و همکاران .)7990 ،در گیاهان
زراعی یکساله ،جوانهزنی و سبز شدن سریع بذر یک
عامل مهم تعیین کننده عملکرد نهایی است (گنجعلی 1و
همکاران .)7994 ،کمبود آب ،دماهای باال ،شوری،
اسیدیته خاک ،عوامل بیماریزا و شرایط بیهوازی که
بهطور مستقیم بر رشد و جوانهزنی بذرها تأثیر
میگذارند ،میتوانند بهطور غیرمستقیم بر نمو دانه،
ذخایر غذایی و کیفیت زیست اثر بگذارند (ولچ.)1046 ،6
بامداد و همکاران ( )7990معتقدند که جوانهزنی از
اهمیت عمدهای در بهبود ویژگیهای تغذیهای حبوبات
برای مصرف انسان دارد.
جوانهزنی بذر یکی از اولین رفتارهای فیزیولوژیکی
بیان شده توسط گیاهان میباشد .این واقعیت پیامدهای
متعددی برای تکامل صفات بعد از جوانهزنی ،نیچهای
اکولوژیکی و محدوده جغرافیایی گیاه دارد (دانوهو 2و
همکاران .)7919 ،در مناطق خشک و نیمهخشک
مشاهده شد که هر گونه عملیات زراعی که موجب
تسریع جوانهزنی و سبز شدن بذر شود ،عملکرد دانه را
افزایش خواهد داد (گان 4و همکاران .)7997 ،جوانهزنی
بذر با جذب آب شروع میشود و با ظاهر شدن جنین
کامل میشود .در اکثر گونهها ابتدا ریشهچه ظاهر

میشود و بذر بهعنوان بذر جوانهزده در نظر گرفته
میشود (نونوگاکی 0و همکاران.)7919 ،
پتانسیل آب محیط ،تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب
آب و در نتیجه جوانهزنی گیاه دارد (گامز 19و همکاران،
 .)7991برای ایجاد محیطهای مصنوعی کنترل پتانسیل
آب ،از مادهای با جرم مولکولی باال به نام پلیاتیلن
گالیکول استفاده میشود که نقشی در تغذیه بافتها
نداشته و جذب گیاه نمیشود ،این ماده به دلیل ایجاد
محلولی با شرایط مشابه طبیعی بیشترین کاربرد را در
تحقیقات تحمل به خشکی پیدا کرده است (امریچ و
هاردیگری .)1001 ،11پلیاتیلنگالیکول مادهای
غیرسمی است که در بافتهای گیاه نفوذ نمیکند لذا
برعکس موادی همچون کلرید سدیم ،مانیتول و ساکارز
باعث صدمه به گیاه نمیشوند (امریچ و هاردیگری،
.)1001
در تحقیقات مختلف ،کاربرد متانول بهعنوان یک
منبع کربن برای گیاهان زراعی رواج پیدا کرده است
(حسینزاده 17و همکاران7911 ،؛ گوت 13و همکاران،
 .)7999گیاهان میتوانند متانول محلولپاشی شده بر
روی برگها را بهراحتی جذب کرده و آن را بهعنوان
منبع کربنی اضافه بر کربن اتمسفر مورد استفاده قرار
دهند (حسینزاده و همکاران7914 ،؛ داونی 14و
همکاران .)7994 ،متانول در گیاهان عالی بهآسانی با
اتصال به گروههای متیل میتواند تبدیل به مولکولهایی
مثل سرین ،متیونین و فسفاتیدیلکولین شود (راو 11و
همکاران .)1004 ،کاربرد خارجی متانول بهطور مستقیم
با فرآیندهای متابولیکی رشد و نمو گیاه در ارتباط است
و همچنین با فرآیندهای مرتبط با مکانیسمهای دفاعی
از قبیل فعال شدن ژنهای درگیر در بیوسنتز اسید
جاسمونیک نیز مرتبط است (گوت و همکاران.)7999 ،
برخی مطالعات نشان دادند که ترکیب عناصر مختلف به
همراه متانول و محلولپاشی آنها روی گیاهان زراعی
میتواند کارایی جذب عناصر را افزایش دهد ،از این رو
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بهمنظور بررسی برهمکنش متانول و تنش خشکی
بر بذرهای عدس (رقم گچساران) آزمایشی در مهرماه
سال  1303در دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان اجرا
گردید .آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً
تصادفی با  3تکرار انجام شد .تیمارهای مورد بررسی در
آزمایش شامل تیمار متانول در  4سطح شاهد (بدون
کاربرد متانول) 19 ،1 ،و  11درصد حجمی انتخاب شد.
عامل خشکی نیز شامل  4سطح ( -6 ،3 ،9و  -0بار) که
1

Veberic
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محلولپاشی متانول به همراه سایر عناصر معدنی
میتواند راهکار مناسبی جهت تأمین عناصر مختلف
مورد نیاز گیاهان باشد (داونی و همکاران.)7994 ،
در مناطقی که بذرهای گیاهان با تنش خشکی
مواجه هستند به دلیل باال بودن اسیدیته خاک ،جذب
عناصر ریزمغذی معموالً کم است و ممکن است مقدار
مواد غذایی جذب شده از خاک کافی نباشد (وبریک 1و
همکاران .)7991 ،از طرف دیگر ذخایر ناکافی عناصر
مغذی در بذرها میتواند اثرات نامطلوبی را بر قدرت
زیست بذرها و ظهور گیاهچهها باقیگذارد (عارف،7
 .)7919با توجه به اینکه اثرات مثبت محلولپاشی
متانول در افزایش عملکرد و محصول برخی گیاهان از
قبیل نخود (حسینزاده و همکاران  ،)7917سویا
(میرآخوری 3و همکاران ،)7919 ،چغندرقند (نادعلی 4و
همکاران ،)7919 ،بادامزمینی (ویشگایی 1و همکاران،
 )7994پنبه (مخدوم 6و همکاران )7997 ،و کتان
(مانوی و گریک )1004 ،2گزارش شده است و با توجه
به اینکه مطالعات کمی در زمینه اثر متانول بر
شاخصهای جوانهزنی وجود دارد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر متانول بر
شاخصهای جوانهزنی بذرهای عدس تحت تنش خشکی
میباشد.

طبق دستورالعمل میچل و کافمن )1023( 4ایجاد شد
(جدول  )1و برای پتانسیل صفر بار (شاهد) از آب مقطر
استفاده شد .سطوح خشکی بر اساس آزمایشهای
مقدماتی و نتایج تحقیقات سایر محققان انتخاب شد .هر
پتری دیش که در کف آن کاغذ صافی استریل قرار داده
شده بود بهعنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد
که با توجه به محدودیت بسیار زیاد بذر ،تنها  79عدد
بذر در هر واحد آزمایشی قرار گرفت .بهمنظور پرهیز از
آلودگیهای قارچی بذرها با استفاده از قارچکش بنومیل
 7در هزار ضدعفونی و سپس با آب مقطر آبکشی
شدند .به هر واحد آزمایشی ،هشت سیسی محلول تهیه
شده شامل سطوح مختلف خشکی و غلظتهای مختلف
متانول اضافه شد .اطراف پتری دیشها با پارافیلم بسته
و در ژرمیناتور با دمای  71˚Cو رطوبت  41درصد در
تاریکی گذاشته شدند .بازدید از نمونهها بهطور روزانه
یکبار و به مدت  17روز انجام شد و تعداد بذور
جوانهزده (دارای طول ریشهچه  7میلیمتر) ثبت شدند.
برداشت پتری دیشها  17روز بعد از شروع آزمایش
انجام شد (کافی 0و همکاران.)7991 ،
پس از برداشت ،ریشهچه و ساقهچه از بذر جدا شدند
و طول ساقهچه و ریشهچه بهوسیله خط کش
اندازهگیری شد .بهمنظور تعیین وزن خشک اندامهای
فوق ،ساقهچه و ریشهچه در آون  29 ˚Cبه مدت 44
ساعت خشک شدند و سپس وزن خشک آنها با ترازوی
 ANDمدل  GT-300ساخت کشور آلمان با دقت
 9/991گرم تعیین شد .صفات مربوط به ریشهچه مانند
سطح و قطر ریشهچه پس از اینکه ریشهچه به مدت 3
الی  1دقیقه در محلول بنفش رنگ پرمنگنات منیزیم
قرار گرفتند ،پس از مشاهده تغییر رنگ ریشهچهها آنها
را خارج کرده و سپس توسط دستمال کاغذی کامالً
خشک شدند و در نهایت با استفاده از دستگاه اسکنر
متصل به کامپیوتر (دستگاه اندازهگیری صفات مربوط به
ریشه) ساخت شرکت  WINRHIZOکانادا اندازهگیری
شدند .درصد جوانهزنی از تقسیم تعداد بذرهای جوانهزده
در هر بار شمارش بر تعداد کل بذرها ،ضرب درصد
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جدول  -4نحوه ایجاد پتانسیل خشکی
نوع محلول
(پتانسیل خشکی)

مقدار محلول

مقدار PEG
6000

 -3بار

 499میلیلیتر

 11/7گرم

 -6بار

 499میلیلیتر

 21/6گرم

 -0بار

 499میلیلیتر

 44/4گرم

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )7نشان داد که
اثر تیمارهای مختلف متانول و نیز سطوح متفاوت
خشکی بهتنهایی بر درصد نهایی جوانهزنی بذرهای
عدس معنیدار شد .مقایسه میانگین ترکیب تیماری
متانول و تنش خشکی بر این صفت معنیدار نبود .در
میان سطوح متانول بیشترین درصد جوانهزنی با 24/19
درصد در سطح شاهد (بدون متانول) مشاهده شد که با
کلیه سطوح اختالف معنیداری داشت و کمترین درصد
با  36/62درصد در غلظت  11درصد حجمی متانول بود
که نسبت به دیگر سطوح کاهش معنیداری داشت
(جدول  .)3در بین سطوح خشکی سطح شاهد (بدون
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در معادلههای فوق  Gpدرصد جوانهزنی ni ،تعداد
بذرهای جوانهزده در هر بار شمارش N ،تعداد کل بذرها،
 Diتعداد روز پس از آغاز آزمایش و  GSسرعت
جوانهزنی است .میزان آندوسپرم مصرفی بذرها از طریق
محاسبه اختالف وزن آنها قبل و بعد از جوانهزنی
محاسبه شد (رهباریان و همکاران .)1301 ،تجزیه آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار  Mstat-Cانجام شد و برای
مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح احتمال خطای  1درصد استفاده شد.

جوانهزنی یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد در
گیاهان بوده و اعتقاد بر این است که جوانهزنی و سبز
شدن سریع بذر ،یک عامل مهم تعیین کننده عملکرد
نهایی گیاهان میباشد (بولی و به لک .)1004 ،7در
مطالعهای که بر روی خصوصیات جوانهزنی گیاه نخود
صورت گرفت ،گزارش کردند که کاهش پتانسیل آب
کمتر از  -3بار جذب آب را در این گیاهان کاهش داده و
فرایند جوانهزنی را به تأخیر انداخت (آلد 3و همکاران،
 .)1044در این مطالعه نیز کاهش پتانسیل آب منجر به
کاهش درصد جوانهزنی شد .کاهش جوانهزنی میتواند به
دلیل کاهش جذب آب توسط بذر باشد که منجر به
کاهش فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی بذر گردیده
و لذا وفور مواد الزم برای ادامه حیات گیاه را با مشکل
روبرو میسازد (دی و کار .)1004 ،4کاهش درصد
جوانهزنی در شرایط تنش خشکی در بررسی بر روی
نخودفرنگی ( )Pisum sativum L.نیز گزارش شده
است (گامز و همکاران .)7991 ،ترکیباتی از قبیل متانول
و اتانول با وجود اثرات مثبت بر فاز رویشی گیاهان به
دلیل افزایش میزان  CO2درون سلول و فتوسنتز
(مخدوم 1و همکاران7997 ،؛ حسینزاده و همکاران،
 )7914دارای اثرات بازدارنده بر روی خصوصیات
جوانهزنی هستند (نانومورا و بنسون .)1002 ،6در
مطالعها ی که بر روی برخی گیاهان از قبیل پیاز ،هویج و
گوجهفرنگی صورت گرفت ،گزارش کردند که اثر تیمار
الکلی اتانول منجر به کاهش درصد جوانهزنی در بذرهای
این گیاهان شد.

معادله ()1

ni
100
N

GP%  
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محاسبه شد (معادله  .)1سرعت جوانهزنی ( )day-1از
معادله ( )7محاسبه شد (اگراوال.)1049 ،1

تنش خشکی) با  27/71درصد بیشترین میزان درصد
جوانهزنی را داشت که با کلیه سطوح خشکی تفاوت
معنیداری داشت و اما سطح خشکی  -0بار با 36/12
درصد کمترین مقدار این صفت را به خود اختصاص داد
که با سطح  -6بار اختالف معنیداری نداشت (جدول
.)4
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متانول

3

**3117/200

**11/934

**1632/311

**731/44

**3/720

**3/161

**10/634

**9/991

**9/112

تنش
خشکی

3

**4440/461

**4/267

**1761/272

**744/401

**1/647

**1/061

**11/942

**9/9991

**9/934

متانول×تنش

0

41/267ns

*9/334

44/692ns

**12/117

*9/901

9/944ns

*1/441

9/9991ns

9/997ns

33

14/947

9/144

71/340

3/301

9/933

9/923

9/639

9/9991

9/991

14/91

77/97

77/30

14

79/01

14/44

70/41

40/76

12/16

خطای
آزمایش
ضریب تغییرات
(درصد)

 ** ،* ،nsبه ترتیب غیرمعنی دار و معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد

جدول  -9مقایسه میانگین صفات مربوط به خصوصیات جوانهزنی گیاه عدس در سطوح مختلف خشکی
تنش
خشکی
(بار)

درصد جوانهزنی

طول ریشهچه
(میلیمتر)

وزن خشک ریشهچه
(میلیگرم)

قطر ریشهچه
(میلیمتر)

سطح ریشهچه
(سانتیمتر مربع)

شاهد
-3
-6
-0

26/71 a
64/12 b
49 c
36/12 c

31 a
71/43 b
12/06 c
11/12 d

7/747 a
7b
1/212 c
1/399 d

9/97 a
9/913 ab
9/91 ab
9/992 b

9/714 a
9/147 b
9/164 bc
9/467 c

میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک میباشند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.

جدول  -1مقایسه میانگین صفات مربوط به خصوصیات جوانهزنی گیاه عدس در سطوح مختلف متانول
متانول
(درصد
حجمی)

درصد جوانهزنی

طول ریشهچه
(میلیمتر)

وزن خشک ریشهچه
(میلیگرم)

قطر ریشهچه
(میلیمتر)

سطح ریشهچه
(سانتیمتر مربع)

شاهد
%1
%19
%11

24/ 19a
12/07 b
12/19b
36/62c

31/12 a
74/94 b
74/34 bc
4/333 d

7/412 a
1/007 b
1/647 c
1/794 d

9/971 a
9/914 ab
9/992 bc
9/993 c

9/741 a
9/147 b
9/193 c
9/961 d

میانگینهایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک میباشند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.
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منابع
تغییرات

درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

طول ریشهچه

طول ساقهچه

وزن
خشک
ساقهچه

وزن
خشک
ریشهچه

آندوسپرم
مصرفی

قطر
ریشهچه

سطح
ریشهچه
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جدول  -2نتایج میانگین مربعات خصوصیات جوانهزنی بذرهای عدس در سطوح مختلف متانول تحت تنش خشکی
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سرعت جوانهزنی

1

Albrecht
Fabian
3
Zeng
2

4

David
5
Tigabu and oden
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نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متانول
و تنش خشکی بر سرعت جوانهزنی معنیدار است.
برهمکنش متقابل متانول و تنش خشکی نیز بر این
صفت معنیدار بود (جدول  .)7مقایسه میانگین دادهها
در برهمکنش متانول و تنش خشکی نشان داد که سطح
شاهد متانول در تیمار بدون تنش خشکی بیشترین
میزان سرعت جوانهزنی را داشت که با سطح شاهد
متانول در تیمار  -3بار تفاوت معنیداری نداشت.
کمترین میزان این صفت در سطح  11درصد حجمی
متانول در تیمار تنش خشکی شدید ( -0بار) مشاهده
شد که با سایر سطوح  11درصد حجمی متانول در تیمار
 -0بار اختالف معنیداری نداشت (شکل .)1
کاهش جذب آب و متعاقب آن کاهش فعالیتهای
آنزیمی مربوط به فرایندهای بیوشیمیایی جوانهزنی ،علت
اصلی کاهش سرعت جوانهزنی در شرایط تنش خشکی
است (فابیان 7و همکاران .)7994 ،در سطوح باالی تنش
خشکی ،آسیبهای احتمالی ناشی از دناتوره شدن
ساختمان سهبعدی آنزیمها میتواند یکی از دالیل اصلی
کاهش سرعت جوانهزنی باشد (فابیان و همکاران،
 .)7994از طرف دیگر اگر جذب آب توسط بذر مختل و
یا بهکندی صورت گیرد ،سرعت انجام فرایندهای
فیزیولوژیکی و متابولیکی در داخل بذر کاهش یافته و در
نتیجه مدت زمان الزم برای خروج ریشهچه از بذر
افزایش یافته و سرعت جوانهزنی کاهش مییابد (منسا و
همکاران .)7996 ،در این ارتباط در تحقیقی بر روی
ژنوتیپهای عدس گزارش کردند که شاخصهای
جوانهزنی از قبیل سرعت و درصد جوانهزنی تحت
خشکی کاهش یافت (کافی و همکاران .)7991 ،زنگ 3و
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این محققین علت کاهش میزان جوانهزنی را تأثیر
الکل بر ساختار لیپیدی غشا و اثر آن بر شکل فضایی
پروتئینهای غشایی بیان کردند (آلبرت .)1001 ،1نتایج
پژوهش حاضر نشان دهنده تأثیر منفی افزایش غلظت
متانول بر درصد جوانهزنی بذرهای عدس بود.

همکاران ( )7919نیز ،کاهش جوانهزنی به دلیل
محدودیت آب را یک راهکار تکاملی در گیاهان مناطق
خشک میدانند .در واقع کاهش جوانهزنی در تنشهای
خشکی ،یک راهکار سازشی است تا زمانی که شرایط
مساعدی برای جوانهزنی ایجاد شود .یکی از آنزیمهای
مهم در جوانهزنی آلفا آمیالز میباشد که موجب شکسته
شدن قندها و نشاسته بذر شده و آنها را به مواد قابل
استفاده جنین تبدیل میکند (فابیان و همکاران،
 .)7994تحت تیمارهای الکلی از قبیل اتانول کاهش
فعالیت این آنزیم مشاهده شده است (آلبرت.)1001 ،
دیوید )7919( 4گزارش کرد که اتانول منجر به کاهش
فعالیت هورمون جیبرلین و در نهایت منجر به کاهش
فعالیت آلفا آمیالز میشود .کاهش در تقسیم سلولی با
کاهش در فعالیت هورمون جیبرلین ارتباط مستقیم دارد
(دیوید .)7919 ،در مطالعهای که روی شکست خواب
بذرهای گونههای  albiziaصورت گرفت ،گزارش کردند
بذرهایی که با متانول ،اتانول و اسید سولفوریک تیمار
شده بودند با کاهش میزان هورمون ژیبرلین روبهرو
شدند و درنتیجه این تیمارها در شکست خواب بذر
ناموفق بودند (تایگابو و اودن .)7991 ،1با توجه به نتایج،
کاهش سرعت و درصد جوانهزنی بذرها را میتوان به
کاهش فعالیت آلفا آمیالز نسبت داد .نتایج پژوهش
حاضر نشان دهنده تأثیر منفی افزایش غلظت متانول در
کلیه سطوح تنش خشکی بر سرعت جوانهزنی است .با
دقت بیشتر در نتایج به نظر میرسد متانول در سطوح
باالی خشکی ،تأثیر محدود کنندگی بیشتری بر کاهش
سرعت جوانهزنی دارد.
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سرعت جوانهزنی

برای طول ساقهچه

* ستونهایی که دارای حروف مشترک میباشند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (در سطح احتمال  1درصد).

شکل  -9مقایسه میانگین ترکیب تیماری متانول و تنش خشکی برای

شکل  -1مقایسه میانگین ترکیب تیماری متانول و تنش خشکی برای

وزن خشک ساقهچه

آندوسپرم مصرفی

* ستونهایی که دارای حروف مشترک میباشند مطابق آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (در سطح احتمال  1درصد).

طول ساقهچه
نتایج تجزیه واریانس مشاهدات (جدول  )7نشان داد
که کاربرد متانول ،تنش خشکی و اثر متقابل متانول و
تنش خشکی تأثیر معنیداری بر طول ساقهچه
دانهرستهای عدس داشت .مقایسه میانگین ترکیب
تیماری متانول و تنش خشکی بر طول ساقهچه نشان
داد که سطح شاهد متانول در تیمار بدون تنش خشکی
افزایش معنیداری نسبت به دیگر سطوح داشت و سطح
 11درصد حجمی متانول در تیمار تنش خشکی  -0بار

با  1/33میلیمتر کمترین طول ساقهچه را به خود
اختصاص داد که بهجز سطوح  11درصد حجمی در
تیمار تنش خشکی  -6بار و  19درصد حجمی در تیمار
تنش خشکی  -0بار با دیگر سطوح تفاوت معنیداری
داشت (شکل  .)7کاهش رشد بخش ساقهچه و ریشهچه
در اثر تنش خشکی ،به دلیل کاهش جذب آب توسط
بذر و متعاقباً کاهش انتقال مواد غذایی مورد نیاز برای
رشد ،به محور زیر لپه میباشد (منسا و همکاران،
 .)7996عالوه بر آن کاهش جذب آب توسط بذر ،تنش
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شکل  -4مقایسه میانگین ترکیب تیماری متانول و تنش خشکی برای

شکل  -2مقایسه میانگین ترکیب تیماری متانول و تنش خشکی
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نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متانول
و تنش خشکی بر طول ریشهچه معنیدار است
) .(P  0.01مقایسه میانگین ترکیب تیماری متانول و
تنش خشکی بر این صفت معنیدار نبود (جدول  .)7در
میان سطوح متانول ،سطح شاهد با  31/12میلیمتر
بیشترین و سطح  11درصد حجمی متانول با 4/33
میلیمتر کمترین میزان طول ریشهچه را داشت که با
کلیه سطوح اختالف معنیداری داشتند (جدول  .)3با
کاهش پتانسیل آب از صفر به  -0بار میزان طول
ریشهچه کاهش یافت بهطوری که بیشترین میزان طول
ریشهچه در سطح شاهد (بدون تنش خشکی) با 31
میلیمتر مشاهده شد که با دیگر سطوح تفاوت
معنیداری داشت و کمترین مقدار برای این صفت با
 11/12میلیمتر در سطح  -0بار مشاهده شد که با کلیه
سطوح تفاوت معنیداری داشت (جدول  .)4افزایش
تنش خشکی ،آب قابل دسترس بذرها را جهت جوانهزنی
کاهش میدهد ،لذا سرعت فعالیتهای متابولیکی بذر
کاهش یافته و منجر به کاهش طول ریشهچه میشود.
Bibi
Ramberg

1
2
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طول ریشهچه

وزن خشک ساقه چه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که متانول و
تنش خشکی تأثیر معنیداری بر وزن خشک ساقهچه
بذرهای عدس داشت .برهمکنش متانول و تنش خشکی
نیز تأثیر معنیداری بر این صفت داشت (جدول  .)7در
برهمکنش متانول و تنش خشکی بیشترین میزان این
صفت در سطح شاهد متانول در تیمار بدون تنش
خشکی مشاهده شد که بهجز سطح شاهد متانول در
تیمار  -3بار با کلیه سطوح اختالف معنیداری داشت و
کمترین میزان وزن خشک ساقهچه متعلق به سطح 11
درصد حجمی متانول در تیمار خشکی  -0بار بود که با
سطوح  11درصد حجمی در تیمارهای بدون تنش و -0
بار و  19درصد حجمی در تیمار  -0بار تفاوت
معنیداری نداشت (شکل  .)3کاهش وزن خشک
ساقهچه و ریشهچه یکی از رخدادهای رایجی است که
در اکثر گیاهان در شرایط تنش خشکی اتفاق میافتد
(خالید و همکاران .)7991 ،به نظر میرسد یکی از دالیل
کاهش وزن ساقهچه در پتانسیلهای آب پایین ،تحرک
کم مواد غذایی و انتقال کمتر آنها از لپه به محور
جنینی باشد .قابل ذکر است عواملی که سرعت رشد
محور جنینی را تحت تأثیر قرار میدهند ،میتوانند بر
تحرک مواد غذایی و انتقال آنها از لپهها به محور
جنینی تأثیر بگذارند (منسا و همکاران .)7996 ،در
مطالعهای که بر روی لوبیا تحت تنش خشکی صورت
گرفت گزارش کردند که رابطه مستقیمی بین میزان
تجمع ماده خشک و رشد طولی ساقهچه گیاهان متحمل
وجود دارد (اوپوکو 4و همکاران)1006 ،؛ بنابراین کاهش
وزن خشک ساقهچه در غلظتهای باالی متانول و
3

Khalid
4
Opoku
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خشکی باعث کاهش ترشح هورمونها و فعالیت آنزیمها
و در نتیجه اختالل در رشد گیاهچه شامل ریشهچه و
ساقهچه میشود (کافی و همکاران .)7991 ،در
مطالعهای بر روی ژنوتیپهای نخود گزارش کردند که
کاهش رشد ساقهچه و ریشهچه در شرایط تنش خشکی
در ارتباط با کاهش سرعت فرآیندهای فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی بذر است (بیبی 1و همکاران .)7990 ،در
این مطالعه نیز کاهش طول ساقهچه در سطوح مختلف
تنش خشکی نسبت به شرایط بدون تنش مشاهده شد.
جوانهزنی و رشد دانهرستهای برخی از گیاهان زراعی
در غلظتهای باالتر از  19درصد حجمی متانول بهطور
معنیداری کاهش یافت .این محققین دلیل کاهش رشد
ساقهچه و ریشهچه را به کاهش فعالیت تقسیم سلولی
در بذر و سمیت متانول نسبت دادند (رامبرگ 7و
همکاران .)7997 ،نتایج این مطالعه نیز با نتایج این
محققین مطابقت دارد.

این مطلب توسط سایر محققین نیز گزارش شده است
(خالید 3و همکاران7991 ،؛ گامز و همکاران7991 ،؛
منسا و همکاران .)7996 ،علت کاهش طول ریشهچه در
سطوح باالی متانول را میتوان به عوامل متعددی چون
کاهش تقسیمات میتوزی در مریستم ریشه ،کاهش
فعالیت آنزیمهای کاتالیز کننده فرآیندهای جوانهزنی
گیاه و اختالل در جذب آب در این سطوح نسبت داد.
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Kalefetoglu Macar
Pahlevani

1
2

نتایج تجزیه واریانس مشاهدات نشان داد که اثر
متانول و تنش خشکی بر سطح ریشهچه دانهرستهای
عدس در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول
 .)7نتایج مقایسه میانگین دادهها (جدول  )3در ارتباط با
اثرات ساده متانول نشان داد که سطح شاهد متانول با
 9/741سانتیمتر مربع بیشترین میزان سطح ریشهچه را
داشت که با کلیه سطوح اختالف معنیداری داشت و
کمترین مقدار این صفت با  9/961سانتیمتر مربع در
سطح  11درصد حجمی متانول مشاهده شد که با کلیه
سطوح تفاوت معنیداری داشت .در میان سطوح خشکی
بیشترین میزان سطح ریشهچه در سطح شاهد (بدون
تنش خشکی) مشاهده شد که با دیگر سطوح تفاوت
معنیداری داشت و سطح  -0بار کمترین مقدار را برای
این صفت داشت که با سطح  -6بار اختالف معنیداری
نداشت (جدول  .)4افزایش سطح ریشهچه از طریق
افزایش نقاط ورودی آب و عناصر غذایی و همچنین
افزایش سطح جذب میتواند کارایی جذب آب و عناصر
غذایی را افزایش دهد (گنجعلی و همکاران.)7994 ،
گزارشهای زیادی حاکی از همبستگی مثبت و بسیار
باالی طول ریشه با سطح ریشه وجود دارد (گنجعلی و
همکاران7994 ،؛ گنجعلی و همکاران .)7992 ،با افزایش
سطوح متانول و تنش خشکی سطح ریشهچه کاهش
یافت که میتوان به کاهش طول ریشهچه در این سطوح
نسبت داد .در مطالعه بر روی ژنوتیپهای بذرهای
مختلف نخود مشاهده شد که در شرایط تنش خشکی
ناشی از پلیاتیلن گالیکول  6999صفات ریشهچه از
قبیل سطح ،طول و قطر ریشهچه کاهش شدیدی داشت
(بیبی و همکاران .)7990 ،در این مطالعه نیز مشاهده
شد که سطوح خشکی کاهش معنیداری نسبت به سطح
شاهد داشت.
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نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متانول
و تنش خشکی بر وزن خشک ریشهچه بذرهای لوبیا
معنیدار است ) .(P  0.01مقایسه میانگین ترکیب
تیماری متانول و تنش خشکی بر این صفت معنیدار
نبود (جدول  .)7در میان سطوح متانول ،سطح شاهد
متانول با  7/412میلیگرم بیشترین و سطح  11درصد
حجمی متانول با  1/794میلیگرم کمترین مقدار وزن
خشک ریشهچه را داشت که با کلیه سطوح اختالف
معنیداری داشتند (جدول  .)3در میان اثرات ساده تنش
با کاهش پتانسیل آب از صفر به  -0بار میزان وزن
خشک ریشهچه کاهش یافت بهطوری که بیشترین
میزان وزن خشک ریشهچه در سطح شاهد (بدون تنش
خشکی) با  7/747میلیگرم مشاهده شد که با دیگر
سطوح تفاوت معنیداری داشت و کمترین مقدار برای
این صفت با  1/399میلیگرم در سطح  -0بار مشاهده
شد که با کلیه سطوح اختالف معنیداری داشت (جدول
 .)4کاهش وزن خشک ساقهچه و ریشهچه یکی از
رخدادهای رایجی است که در اکثر گیاهان در شرایط
تنش خشکی اتفاق میافتد ،ولی شدت این کاهش بسته
به ژنوتیپ و میزان مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی
متفاوت است (کالفتوقلو ماکار 1و همکاران .)7990 ،در
گیاهان متحمل به تنش خشکی ،کاهش کمتر رشد
بخش ساقهای و ریشهای و حتی در مواردی افزایش رشد
ریشهای نیز مشاهده شده است (منسا و همکاران،
 .)7996یکی از دالیل کاهش طول و وزن خشک
ریشهچه در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپهای نخود
تأخیر در انتقال پروتئین از لپه عنوان شده است (بیبی و
همکاران .)7990 ،پهلوانی 7و همکاران ( )7994گزارش
کردند که استفاده از عصارههای آبی متانول و اتانول در
غلظتهای باالتر از  19درصد حجمی منجر به کاهش
خصوصیات جوانهزنی از قبیل درصد جوانهزنی ،وزن

سطح ریشهچه

وزن خشک ریشهچه
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سطوح پایینتر پتانسیل آب را میتوان به کاهش رشد
ساقهچه در این سطوح نسبت داد.

خشک ریشهچه و ساقهچه میشود .به نظر میرسد
متانول با اثر بر تقسیم سلول از طریق کاهش فعالیت
جیبرلین منجر به کاهش طول و وزن خشک ریشهچه
میشود.

07
احمدپور و همکاران :تأثیر متانول بر خصوصیات جوانهزنی گیاه عدس...

آندوسپرم مصرفی
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متانول
و تنش خشکی و اثر متقابل متانول و تنش بر میزان
آندوسپرم مصرفی بذرهای عدس به ترتیب در سطح
احتمال  1و  1درصد معنیدار است (جدول  .)7در میان
سطوح متانول ،سطح شاهد متانول با  1/143میلیگرم
بیشترین میزان آندوسپرم مصرفی را داشت که با دیگر
سطوح تفاوت معنیداری داشت و سطح  11درصد
حجمی متانول با  9/199میلیگرم کمترین میزان این
Kiani

1

نتیجهگیری
نتایج آزمایش فوق مؤید این است که در شرایط
بدون تنش خشکی ،متانول باعث کاهش معنیدار در
کلیه صفات مورد بررسی شد .با کاهش پتانسیل آب از 9
تا  -0بار نیز در تمامی صفات مورد بررسی کاهش
معنیداری مشاهده شد .برهمکنش متانول و تنش
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تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متانول و
تنش خشکی بر قطر ریشهچه معنیدار است .برهمکنش
متقابل متانول و تنش خشکی بر این صفت معنیدار
نبود (جدول  .)7در میان سطوح متانول بیشترین میزان
قطر ریشهچه در سطح شاهد متانول مشاهده شد که با
سطح  1درصد حجمی اختالف معنیداری نداشت و
کمترین میزان برای این صفت در سطح  11درصد
حجمی متانول مشاهده شد که با سطح  19درصد
حجمی اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)3در بین
سطوح خشکی با کاهش پتانسیل آب قطر ریشهچه
بذرها روند نزولی داشت بهطوری که بیشترین میزان این
صفت در سطح شاهد (بدون تنش خشکی) بود که با
سطح  -3و  -6بار تفاوت معنیداری نداشت و کمترین
میزان نیز در سطح  -0بار مشاهده شد که نسبت به
کلیه سطوح کاهش معنیداری داشت (جدول  .)4در
مطالعه بر روی ژنوتیپهای بذرهای عدس کاهش قطر و
طول ریشهچه تحت تیمار تنش خشکی گزارش شد
(کیانی 1و همکاران)1004 ،؛ که با نتایج این آزمایش
مطابقت دارد .این محققان کاهش قطر ریشه را به
کاهش اندازه سلولها در کورتکس و نیز کاهش در
عناصر آوندی در این شرایط مرتبط دانستند .به نظر
میرسد در غلظتهای باالی متانول و خشکی به علت
کاهش در بیشتر صفات ریشهچه از قبیل طول ،سطح و
وزن خشک ،کاهش قطر ریشهچه در این سطوح نیز
منطقی باشد.

] [ DOI: 10.29252/yujs.2.1.83

قطر ریشهچه

صفت را داشت که با کلیه سطوح تفاوت معنیداری
داشت (جدول  .)3نتایج مقایسه میانگین دادهها در
ارتباط با اثرات ساده تنش خشکی نشان داد که سطح
شاهد (بدون تنش خشکی) با  4/112میلیگرم بیشترین
میزان را داشت که با سطوح دیگر تنش خشکی تفاوت
معنیداری داشت و سطح  -0بار با  1/407میلیگرم
کمترین میزان آندوسپرم مصرفی را داشت که بهجز
سطح  -6بار با کلیه سطوح اختالف معنیداری داشت
(جدول  .)4در برهمکنش متقابل متانول و تنش خشکی
سطح شاهد متانول در تیمار بدون تنش خشکی
بیشترین آندوسپرم مصرفی را داشت که با دیگر سطوح
تفاوت معنیداری داشت و سطح  11درصد حجمی
متانول در تیمار  -0بار کمترین میزان این صفت را
داشت که با سطوح  11درصد حجمی متانول در
تیمارهای بدون تنش -3 ،و  -6بار و سطوح  19درصد
حجمی متانول در تیمارهای  -6و  -0بار و نیز سطح 1
درصد حجمی در تیمار  -0بار اختالف معنیداری
نداشت (شکل  .)4افزایش آندوسپرم مصرفی در پتانسیل
صفر و  -3بار را میتوان این گونه توجیه کرد که جوانه
حاصل از بذر ،قبل از اینکه برگهای اولیه آن بتوانند با
استفاده از نور خورشید فتوسنتز انجام دهند از مواد
غذایی ذخیره شده در درون بذر استفاده میکنند،
بنابراین ظهور سریعتر و رشد بیشتر ساقهچه و ریشهچه
در سطوح پایین خشکی میتواند دلیلی بر افزایش
برداشت مواد غذایی از درون لپه باشد (کافی و همکاران،
 .)7994از طرفی رشد ریشهچه و ساقهچه در
پتانسیلهای باالی آب بیشتر است که در نتیجه آن
میزان استفاده از اندوخته لپه نیز بیشتر خواهد بود (منسا
و همکاران .)7996 ،کاهش آندوسپرم مصرفی در سطوح
متانول را میتوان به کاهش درصد جوانهزنی ،طول
ساقهچه و ریشهچه نسبت داد.
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 پیشنهاد میشود که،افزایش محصول و عملکرد میشود
تأثیر متانول در مرحله گیاهچهای گیاه عدس برای
افزایش رشد و عملکرد این گیاه و جلوگیری از جوانهزنی
علفهای هرز که معموالً در اطراف بوتهها مشاهده
.میشوند نیز بررسی گردد

خشکی منجر به کاهش معنیدار بیشتری در صفات
 وزن خشک ساقهچه و، طول ساقهچه،سرعت جوانهزنی
.آندوسپرم مصرفی شد
اما با توجه به تحقیقاتی که نشان میدهند متانول
در مراحل گیاهچهای و گلدهی در گیاهان مختلف باعث
منابع
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Abstract
Rapid germination is an important factor determining the final yield. This study was performed
to investigate the effects of different levels of methanol and drought stress on germination
characteristics of lentil seedlings. The experiment was conducted in completely randomized design
with three replications in summer 2014 at the Khatam Alanbia University of Behbahan. The first
factor was different levels of methanol equal to 0 (control), 5, 10 and 15 volumetric percentage
(v/v), and second factor we negative water potential in four levels 0, -3, -6 and -9 bar by PEG.
Results showed that there was a significant difference between different methanol concentrations
regarding germination percentage, germination speed index, plumule and radical length, plumule
and radical dry weight, radical area, radical diameter and consumed endosperm (P  0.01). Different
levels of methanol caused a significant decrease on germination characteristics compared with to
control. Drought stress with -9 bar level significantly decreased germination percentage,
germination speed index, plumule and radical length, plumule and radical dry weight, radical area,
radical diameter and consumed endosperm compared to other levels. Effects of drought and
methanol were significant differences regarding the germination speed index, plumule length,
plumule dry weight and consumed endosperm (P  0.05).
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