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ABSTRACT
Germination plays a vital role in crop establishment and its yield. Most oilseeds are sensitive to salinity at
germination, so cannot be irrigated with saline water. Although camelina is considered as a tolerant crop to
water stress, but its tolerance to salinity must be investigated. To quantitatively evaluate camelina response to
salinity at germination stage, an experiment with a completely randomized design was conducted including 17
water salinity levels of 0.85, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 dS m-1, each with three
replicates. Germination indicators were calculated using the SeedCalc package in R software and MATLAB.
The optimization procedure was carried out with frequent changes in the model parameters based on reduced
RMSE and minimizing least squares error. Then, parameters of salinity models including Maas-Hoffman, van
Genuchten-Hoffman, Dirksen-Augustijn and Homaee et al. were derived and compared. The obtained threshold
values of germination rate (GSI), seed vigor (SV), SeedCalc seed vigor (SV-S) were 2, 12 and 12 dS m-1,
respectively; the corresponding reduction slope for these variables were 2.4, 7.7 and 1.7%, respectively. Based
on the obtained EC* and the slope, it was concluded that camelina is very tolerant to salinity at this growth
stage. So that, it can be established quickly and produce strong seedlings at very high salinity levels. Further
analyses of model performance statistics indicated that the examined nonlinear models provide better
performance. Best performance of fitted models was obtained by HVG and H models, respectively.
Germination indices were decreased by increasing the salinity levels, a lower GSI was associated with
decreased seeds water uptake. The higher the seed vigor, the higher the GSI and seedling growth, as well as the
lower MGT. Overall, camelina can be considered as a suitable alternative for oilseed cultivation in semi-arid
regions.
Keywords: Camelina, Germination Rate, Modeling, Oilseed.
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ارزيابی کمّی پاسخ گياه کاملينا ( )Camelina sativa L.به تنش شوری در مراحل آغازين رشد
3

منصوره بايرام ،1مهدی همائی ،*2علی مختصی بيدگلی

 .1گروه مهندسی و مدیریت آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2گروه مهندسی معدن و محیطزیست ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/9/21 :تاریخ بازنگری -1400/10/22 :تاریخ تصویب)1400/10/25 :

چکيده
جوانهزنی نقشی حیاتی در استقرار گیاه و عملکرد آن دارد .بیشتر گیاهان دانه روغنی در مرحلهی جوانهزنی به شوری
حساس هستند و نمیتوان آنها را با آب شور آبیاری کرد .کاملینا گیاهی دانه روغنی است که هرچند به کم آبی مقاوم
بوده لیکن مقاومت آن به شوری باید ارزیابی شود .برای بررسی کمّی پاسخ کاملینا به شوری در مرحلهی جوانهزنی ،آزمایشی
در قالب طرح کامالً تصادفی شامل  17سطح شوری ،30 ،28 ،26 ،24 ،22 ،20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0/85
 dS/m 32با سه تکرار انجام شد .پارامترهای جوانهزنی با استفاده از بسته  SeedCalcدر نرمافزار  Rمحاسبه و از MATLAB
برای کد نویسی و برازش مدلها استفاده شد .بهینهسازی با تغییر مکرر پارامترهای مدل بر پایهی کاهش  RMSEو حداقل
مربعات خطا انجام شد .سپس مدلهای شوری ماس-هافمن ( ،)MHون گنوختن-هافمن ( ،)HVGدیرکسن-آگوستین
( )DAو همایی ( )Hبا هم مقایسه گردیدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها به روش
 LSDانجام شد .آستانهی کاهش شاخصهای سرعت جوانهزنی ( ،)GSIبنیه بذر ( ،)SVبنیه بذر  )SV-S( SeedCalcبه
ترتیب  12 ،2و  dS/m 12و شیب کاهش آنها  7/7 ،2/4و  1/7به دست آمد .بر پایِۀ * ECو شیب کاهش شاخص  GSIو
 ،SV-Sنتیجهگیری گردید که کاملینا به شوری بسیار مقاوم بوده و قابلیت استقرار سریع و تولید گیاهچهی قوی در سطوح
باالی شوری را دارد .بررسی آمارههای کارآیی مدلها نشان داد که مدلهای غیرخطی عملکرد بهتری دارند .بهترین عملکرد
مدلها توسط مدلهای  HVGو  Hحاصل شد .شاخصهای جوانهزنی با افزایش سطوح شوری کاهش یافته و کاهش GSI
به کاهش جذب آب در بذرها مربوط است .هر چه بنیه بذر بیشتر باشد GSI ،و رشد گیاهچه بیشتر و  MGTکمتر میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاملینا میتواند جایگزینی مناسب برای گیاهان دانه روغنی آببر در مناطق نیمهخشک
میباشد.
واژههای کليدی :دانههای روغنی ،سرعت جوانهزنی ،کاملینا ،مدلسازی.

مقدمه
تنش شوری دومین تنش محیطی محدودکننده رشد گیاه در
مناطق خشک و نیمهخشک ( )FAO, 2015است و پس از تنش
کمآبی ،مهمترین و متداولترین تنش محیطی به شمار میآید
( .)Koushafar et al., 2011بر اساس تخمینها ،شوری یک
میلیارد هکتار از اراضی ( )Dustnazarova et al., 2021و بیش از
 100کشور ِجهان را تحت تأثیر قرار داده است (Wang et al.,
) .2017همچنین ساالنه ،حدود  10میلیون هکتار از اراضی قابل
کشت به دلیل شوری غیر قابل کشت میشوند (.)FAO, 2021
حدود  7میلیون هکتار از اراضی در ایران با مشکل شوری خاک
مواجه است و شوری یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول
است .کمبود روزافزون منابع آب نیز باعث حفاری عمیقتر و در
* نویسنده مسئول:
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نتیجه استخراج آب با سطوح شوری باالتر در کشور میشود
( .)Werner, 2019با افزایش شوری در محیط ریشه ،پتانسیل
اسمزی محلول خاک کاهش یافته و مقدار انرژی که باید صرف
فعل و انفعاالت گیاه مانند فتوسنتز شود ،صرف جذب آب توسط
گیاه خواهد شد و بدین ترتیب عملکرد کاهش مییابد .افزون بر
این ،شوری منجر به سمیّت ویژۀ یونی و عدم تعادل تغذیهای گیاه
میشود ( .)Islam et al., 2017; Homaee et al., 2002با گذشت
زمان اثر سمیّت یونی نیز در گیاه نمایان میگردد ( Munns,
 .)2011اثر شوری بر گیاه به عواملی همچون نوع شوری ،محصول،
شدتِ تنش ،مدتزمانِ تنش ،مدیریتِ آبیاری ،شرایط اقلیمی و
کود بستگی دارد ) .(Munns & Tester, 2008از سوی دیگر،
کاهش منابع آب شیرین ایجاب میکند که با مصرف آب کمتر و

(علمی  -پژوهشی)

با استفاده از آبهای لبشور به عملکرد مورد نظر دستیافت .از
آنجا که اکثر گیاهان در مرحلهی جوانهزنی به شوری حساس
هستند ،ارزیابی کمّی واکنش گیاهان به تنش شوری در مراحل
اولیۀ رشد از اهمیتی ویژه برخوردار است .بهعالوهAl- & Tester ،
 )2019(shareefو ) Thaker et al. (2021یکی از راهبردهای
مدیریت تنش شوری را انتخاب گیاهان مقاوم معرفی کرده اند که
بسیار کارآمد و اقتصادی میباشد.
بیگمان ،یکی از حساسترین مراحل رشد گیاه نسبت به
تنش شوری ،مرحلهی جوانهزنی است ( Gholizadeh et al.,
)2021؛ زیرا این مرحله ،مبنای استقرار اولیه گیاه بوده ،در
عملکــرد نهـایی تأثیر زیادی داشته ( )Tuan et al., 2019و وقوع
تنش در این مرحله خسارت جبرانناپذیری برای گیاه به همراه
دارد ( .)Rauf et al., 2007جوانهزنی پدیدهای پیچیده مشتمل بر
تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بوده که حاصل فعال شدن
جنین است ) (Parihar et al., 2014شوری در ابتدا سبب کاهشِ
جذب آب توسط بذرها به دلیل پتانسیل اسمزی پایین شده و
سپس باعث سمیّت و ایجاد تغییر در فعالیتهای آنزیمی میشود
( .)Mwando et al., 2020نخستین اثرِ شوری بر گیاه ،تأخیر در
جوانه زدن و ایجاد گیاهچه است ( .) Uçarlı, 2020همچنین در
شوریهای باالتر ،طول ریشهچه و ساقهچه بهگونهای معنیدار در
مقایسه با شاهد کاهش مییابد (.)Mohammadi et al., 2018
شاخصهای جوانهزنی از جمله درصد جوانهزنی و شاخص
بن یه بذر ،معیارهایی بسیار مهم در تشخیص تحمل گیاهان به
شوری در مرحلۀ جوانهزنی میباشند ) .(Bybordi, 2010بر پایه
برخی مطالعات ،شوری سبب کاهش درصد جوانهزنی ،کاهش
سرعت جوانهزنی (Warwick & Francis, 2006; Sanchez et al.,
) 2014و افزایش زمان جوانهزنی ( )Dai et al., 2009می-
شود Baalbaki et al., (2009) .شاخص بنیه بذر را در شناسایی
میزان جوانهزنی بذر در مزرعه ،موفق دانستهاند .طول گیاهچه نیز
راهنمای مهمی برای ارزیابی پاسخ گیاه به تنش شوری است
( .)Jamil & Rha, 2004شاخص بنیه بذر بهعنوان شاخص تحمل
به شوری و برای ارزیابی اثر شوری بر رشد گیاهچه کاربرد دارد
( .)Ashkan & Jalal, 2013سرعت جوانهزنی نیز از ویژگیهای
بسیار مهم برای بررسی رفتار گیاهچه نسبت به تنش شوری است؛
زیرا مقدار باالی آن موجب میشود که گیاهچه بالفاصله پس از
کاهش غلظت نمک بر اثر آبیاری و یا بارش ،بتواند درصدِ جوانهزنی
و استقرار خود را کامل کند (.(Debez et al., 2004
دانههای روغنی پس از غالت ،دومین ذخایر غذایی جهان
را تشکیل میدهند ( .)Vafaei et al., 2010کشت گیاه دانه
روغنی کاملینا با نام علمی ( )Camelina sativa L.در سالهای
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اخیر به دلیل ترکیب خاص روغن آن ( )Lu & Kang, 2008از
جمله مقدار زیاد امگا  )Sarv, 2016( 3و هزینهی کم تولید
( )Waraich et al., 2013افزایشیافته است .کاملینا نسبت به سایر
گیاهان دانه روغنی دارای مزیتهایی ازجمله نیاز آبی و نیاز غذایی
کم ،سازگاری با شرایط نامساعد محیطی و توانایی مقاومت در
برابر آفات است ( .)Li & Sun, 2015سطح زیر کشت این گیاه در
سال  2017در انجمن تجارت آزاد اروپا در حدود  17/2میلیون
هکتار گزارششده است (،BCAP .)Van Slyke et al., 2019
سطح زیر کشت تولید کاملینا را در اوایل سال  ، 2012حدود
 20234هکتار در کشور آمریکا و چند کشور غربی بیان کرده
است ( .)USEPA, 2013کاربردهای مختلف کاملینا شامل روغن
باال ،سوخت بیودیزل ،خوراک دام با پروتئین باال ،مواد غذایی
مُکمل ،تولید چسب ،رزین ،مونومر هیدروفیل ،صمغ ،استفاده از
روغن در پزشکی میباشد (.)Ibrahim & El Habbasha, 2015
اثرات شوری بر متابولیسم گیاه میتواند عملکرد محصول را
محدود کند ( )Pakar, 2016و یا در شورهای زیاد ،جوانهزنی را به
طور کامل متوقف کند ( .)Sanchez et al., 2014بر پایۀ پژوهش
) ،Yadav et al., (2017جوانهزنی بذر تا سطح شوری  13دسی
زیمنس بر متر نه تنها تأثیری بر گیاه کاملینا نداشته ،بلکه سبب
افزایش رشد نیز میشود Matthees et al., )2018( .گزارش کرده
اند که گیاه کاملینا در مرحله جوانهزنی به شوری نسبتاً مقاوم
است .آنها حد آستانه را در  8دسی زیمنس بر متر و کاهش %25
عملکرد را در  35/3دسی زیمنس بر متر به دست آوردند و این
گیاه را مقاومتتر از سایر دانههای روغنی (کوفیا ،گلگاو زبان و
گل همیشه بهار) به شوری دانستند.
با توجه به نیاز آبی پایین کاملینا نسبت به سایر دانههای
روغنی و همچنین تأمین  90درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق
واردات ،بررسی کمی پاسخ این گیاه به شرایط واقعی حاکم بر
کشور بسیار ضروری است .افزون بر این ،بررسی پاسخ گیاه در
مرحلهی جوانهزنی در استقرار گیاه و دستیابی به عملکرد بهینه
نقشی اساسی دارد .محاسبهی پارامترهای جوانهزنی ،بررسی اثر
شوری بر این پارامترها ،تعیـین حد آستانه و شیب کاهش
شاخصهای جوانهزنی کاملینا ،برازش مدلهای خطی و غیرخطی
جذب آب بهعنوان تابعی از هدایت الکتریکی و در نهایت انتخاب
بهترین مدل از اهداف پژوهش حاضر است.

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی کمّی مدلهای تخمینگر و بررسی تأثیر شوری
بر ویژگیهای جوانهزنی کاملینا ،آزمایشی در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آب شور بهمنظور اعمال

 2988تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،12اسفند ( 1400علمی  -پژوهشی)

دقیقه ضدعفونی و سه بار با آب مقطر شستشو شدند .تعداد 25
عدد بذر درون هر پتری دیش دارای کاغذ صافی واتمن نمره 42
قرار داده شد .به هر پتری دیش 10 ،میلیلیتر از تیمارهای آب
شور اضافه شد .پس از اعمال تیمارها ،ظروف توسط پارافیلم
پوشیده شدند و پتریها در ژرمیناتور در دمای  25درجه سانتی-
گراد به مدت  7روز قرار داده شدند (.)Anonymous, 2014
شمارش بذرها هر  24ساعت و به مدت هفت روز انجام گرفت.
معیار بذور جوانهزده ،خروج ریشهچه بهاندازه یک میلیمتر بود.
طول ریشهچه و ساقهچه با خطکش میلیمتری اندازهگیری شد.

تنش شوری ،از رقیق کردن آبشور تهیهشده از دریاچهی حوض
سلطان قم به وسیلهی آب چاه ( )EC=0/85 dS m-1حاصل شد.
سطوح شوری شامل (،8)S5( ،6)S4( ،4)S3( ،2)S2( ،0/85 )S1
(،22)S12( ،20)S11( ،18)S10( ،16)S9( ،14)S8( ،12)S7( ،10)S6
 32)S17( ،30)S16( ،28)S15( ،26)S14( ،)S13(24دسی زیمنس بر
متر بودند .برخی از ویژگیهای آب شور پیش از رقیق کردن
اندازهگیری و در جدول ( )1ارائه شدهاند .غلظت شوری در هر
تیمار به وسیلهی دستگاه شوریسنج کالیبره شده
( )Conductivity-meter SensoDirect CON200تعیین شد.
بذرها با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم  5درصد به مدت دو

جدول  -1برخی ويژگیهای شيميايی آبشور برداشت شده پيش از رقيق کردن
pH

SAR

EC
dS m-1

SO42

HCO3-

Cl-1

8/15

11/6

144

81/96

2/06

38/64

تئوری مدلها
*

معموالً با افزایش شوری تا حد آستانه گیاهان (  )h0عملکرد
کاهش نمییابد ،لیکن پس از آن روندی کاهشی آغاز میشود .در
این راستا ،مناسبترین روش ارزیابی پاسخ گیاه ،استفاده از رابطه-
ی کمّی جذب آب توسط گیاه میباشد که خود از معادله کلی
جریان یا معادله ریچاردز به دست میآید:
∂h

∂

∂h

∂θ

(رابطه )1
که در آن θرطوبت حجمی خاک (  t ،)L Lزمان (C ،)T
اندوزۀ تفاضلی آب در خاک (  )L-1و برابر با شیب منحنی رطوبتی
خاک  h ،dθ⁄dhپتانسیل ماتریک ( Z ،)Lعمق ( K ،)Lضریب
آبگذری غیراشباع خاک (  )LT -1و ) S (hمقدار آب جذب شده به
وسیله ریشه گیاه در واحد حجم خاک و زمان (  )L3 L-3 T-1است.
تابع  Sبخش مهمی از بیالن آبی را در اراضی زیر کشت
تشکیل میدهد و تخمین آن بهصورت کمّی ،هم از نقطه نظر
تولید محصوالت زراعی و هم از دیدگاه مدلسازی اهمیت به
سزایی دارد ).)Homaee et al., 2002
مدلهایی چند برای بیانِ کمّی  Sتوسط پژوهشگران
پیشنهاد شدهاند که به دو گروه مدلهای خرد و کالن تقسیم
میشوند .در مدلهای کالن ،1مقدار آب جذب شده توسط گیاه
برابر با مقدار تعرق واقعی ( )Taو در شرایطی که هیچگونه
محدودیت آبی در خاک وجود نداشته باشد ،برابر تعرق پتانسیل
( )Tpدر نظر گرفته میشود که معادله کلی آن به صورت زیر است
(:)Feddes et al., 1978
)+ K(h)] -S (h

(رابطه )2

∂z

)[K(h

=

∂z
3 -3

∂t

Tp
Zr

)= C(h

∂t

= S = Smax

1 Macroscopic models

K+
mmole L-1

Na+

Mg2+

Ca2+

B

0/66

27/6

5/37

0/288

13/15

که در آن Smax ،حداکثر مقدار آبِ جذب شده به وسیلهی
ریشه گیاه در واحد حجم خاک و زمان ( Zr ،)L3L-3T-1عمق
توسعه ریشه ( )Lو  Tpتعرقِ پتانسیل ( )LT-1است.
اگر خاک نتواند نیاز آبی گیاه را برای حداکثر تعرق ()TP
فراهم آورد ،بهاندازه  αکه به آن تابع کاهش ( Reduction
 )Functionگویند از تعرق کاسته میشود:
Tp

(رابطه )3

Zr

S = α Smax = α

معموالً  αتابعی از پتانسیل ماتریک خاک بوده و آن را
بهصورت) α (h0نشان میدهند .به هنگام وجود شوری α ،تابعی از
پتانسیل اسمزی محلول خاک ( )h0بوده و مقدار جذب آب توسط
گیاه در این شرایط بهصورت زیر تعریف میشود:
Tp

(رابطه )4

Zr

) S = α(h0 ) Smax = α(h0

مدلهایی چند برای ) α (h0توسط پژوهشگران ارائه شده
است Maas & Hoffman (1977) (MH) .تابعی خطی و دو تکه
ارائه دادهاند که بر مبنای آن تا پیش از ∗ ℎ0هیچگونه کاهشی در
جذب آب پدید نمیآید؛ لیکن با افزایش پتانسیل اسمزی ،مقدار
جذب به طور خطی کاهش مییابد:
(رابطه )5

if h ≤ h*0
h ≤ h*0

if

) (h*0 -h0

a
360

1
1-

{ = ) Yr = α(h0

که در آن  aشیبخط کاهش و  360ضریبی است که شوری
خاک ) (dS m-1را به پتانسیل اسمزی متناظر خود برحسب سانتی
متر آب تبدیل میکند.
ازآنجاکه فرض خطی بودن معادلهی  MHدر شرایط واقعی
در مزرعه صادق نیست )van Genuchten & Hoffman (1984
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( )HVGمعادلهای غیرخطی برای جذب آب در خاک شور ارائه
دادند:
1

(رابطه )6

p

h0
)
h050

(1+

= ) α(h0

که در آن h050 ،مقدار پتانسیل اسمزی است که در آن
( α)h0به اندازهی  50درصد کاهش مییابد و  Pنیز ضریبی تجربی
و بیبعد است.
جذب آب توسط گیاه تا رسیدن به یک شوری مشخص
کاهش نمییابد .این مقدار شوری همان پتانسیل اسمزی آستانه
یا * h0است .به همین دلیل ))DA( Dirksen & Augustijn (1988
با تعدیل معادله ( )6نسبت به * h0رابطهی زیر را ارائه دادند:
1
= ) α(h0
(رابطه )7
P
*
*
)) 1+((h0 -h0 )⁄(h0 -h050

این مدل نسبت به مدل قبلی ،دقت بیشتری در شبیهسازی
واکنش گیاه به شوری دارد ،لیکن مهمترین محدودیت آن،
بهدستآوردن  h050است .همچنین ) Homaee (1999به دلیل
عدم تعریف  Pاز نظرِ فیزیکی P ،را فاکتور شکل نامید که به گیاه،
خاک و اقلیم وابسته است و برای محاسبۀ آن تابع زیر را ارائه داد:
h050

(رابطه )8

h050 -h* 0

=P

در حقیقت  Pتابعی از * h0و  h050است و تأثیر  h050بر آن
بیش از * h0است.
باتوجهبه حل نشدن مشکل به دست آوردن Homaee ، h050
) )H( et al. (2002مقدار  h0maxرا جایگزین  h050نمودند که حد
آستانه دوم تابع کاهش است و مدل غیرخطی زیر را که دارای دو
آستانهی کاهش است ،پیشنهاد نمودند:

(رابطه )9

1
P

]) 1+(1-α0 )⁄α0 [(h*0 -h0 )⁄(h*0 -h0 max

= ) α(h0

بر پایۀ این مدل ،کاهش در مقدار  αدر شوریهای بیش از
 *h0ادامه مییابد تا به یک شوری معین ( )h0maxبرسد .در شوری
های بیشتر از  ،h0maxافزایش شوری نمیتواند با همان روند قبلی
در مقدار  αکاهش ایجاد کند .این امر نشان میدهد که
در  h0max<h0گیاه زنده بوده ،لیکن فعالیت بیولوژیک آن حداقل
است α 0.مقدار  αمربوط به  h0maxاست)2002( .Homaee et al .
مقدار  Pرا به صورت زیر تعریف کردند:

(رابطه )10

h0max
h0max -h*0

=P

پارامترهای جوانهزنی

بهمنظور برآورد پارامترهای جوانهزنی از بسته
) et al., 2019در نرمافزار  Rاستفاده شد .بسته  ،SeedCalcیک
نرمافزار تحلیل آماری قدرتمند در تحقیقات بذر است .دادههای
(Silva SeedCalc

1 Final germination percentage
2 Mean germination time
3 Germination speed index

ورودی شامل تعداد دانههای جوانهزده در روز ،طول ریّشهچه و
ساقهچه است و نرمافزار قادر است درصد ،سرعت ،زمان جوانهزنی
و بنیه بذر را محاسبه کند .همچنین بنیه بذر از رابطهی ارائه شده
توسط ( Abdul-Baki & Anderson (1973نیز محاسبه گردید.
پارامترهای جوانهزنی با استفاده از روابط زیر به دست آمد:
درصد جوانهزنی نهایی ( )FGP1بر پایۀ رابطه زیر محاسبه
شد (:)ISTA, 2015
(رابطه )11

FGP=(n/N)×100

که در آن  nتعداد بذر جوانهزده و  Nتعداد کل بذرها است.
متوسط زمان جوانهزنی ( )MGT2از رابطۀ زیر به دست آمد:
MGT = ∑ki=1 ni t i / ∑ki=1 ni
(رابطه )12
که در آن  niتعداد بذر جوانهزده (غیر تجمعی) و  tiزمان از
شروع جوانهزنی برحسب روز تا مشاهده  iام است ( Labouriau,
.)1983
برای محاسبۀ سرعت جوانهزنی ( )GSI3از رابطهی زیر
استفاده شد:
k
) GSI = ∑i=1(ni ⁄t i
(رابطه )13
که در آن  nتعداد بذر جوانهزده در روز و  tتعداد روز است
(.)Maguire, 1962
بنیه بذر از دو رابطۀ ( )14ارائه شده توسط ( Abdul-Baki
 )SV( & Anderson (1973و رابطهی ( )15ارائه شده توسط
) Sako et al., (2001در  )SV-S( SeedCalcبه دست آمد:

(رابطه )14

SV= FGP×SL

(رابطه )15
)SV-S=(Growth×wg) + (Uniformity×wu
 SLطول گیاهچه برحسب سانتیمتر و FGP

که در آنها
درصد نهایی جوانهزنی است؛  Growthشاخص رشدUniformity ،
شاخص یکنواختی و  wgو  wuبه ترتیب پارامتر وزندهی شاخص
رشد و یکنواختی هستند.
شاخص بنیه بذر شامل پارامترهای رشد و یکنواختی است.
از آنجا که یکنواختی جزء شاخص بنیه بذر است ،در نتیجه بذر
مردهی یکنواخت میتواند یکنواختی  1000داشته باشد و شاخص
بنیه نسبتاً باالیی به دست آورد که این ایراد توسط Sako et al.
( )2001با به کار بردن یکنواختی در فرمول بنیه بذر رفع گردید
تا یکنواختی بذور مرده ،صفر در نظر گرفته شود.
میانگین طول گیاهچه ( )M-SL4و میانگین نسبت ریشهچه
به ساقهچه ( )Razao5نیز از روابط ( )16و ( )17محاسبه گردید:

4 Mean seedling length
5 Mean of the root/shoot ratio
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∑k
)i=1(RRA

= M-SL

توسط مدل  DAبرابر با  12 ،2و  6دسی زیمنس بر متر حاصل
شد .همچنین حد آستانهی تحمل به شوری شاخصهای ،GSI
 SVو  SV-Sتوسط مدل  Hبرابر با  12 ،2و  6دسی زیمنس بر
متر به دست آمد ،درحالیکه طبق مقادیر اندازهگیری شده برابر
با  12 ،2و  12دسی زیمنس بر متر میباشند .حد آستانهی تحمل
به شوری به دست آمده توسط مدل خطی  MHو مدلهای
غیرخطی  DAو  Hبرای شاخصهای  GSIو  SVبرابر با مقادیر
اندازهگیری شده است و مقدار به دست آمده توسط مدل MH
برای شاخص  SV-Sنیز برابر با مقدار اندازهگیری شده است؛ لیکن
حد آستانهی تحمل به شوری به دست آمده توسط مدلهای
غیرخطی  DAو  Hبرای شاخص  SV-Sبا مقادیر اندازهگیریشده
تفاوت زیادی دارد که علت آن عدم یکنواختی و سیگموئیدی بودن
دادههای  SV-Sاست؛ این در حالی است که این مدلها به شدت
به حد آستانه حساس هستند (.)Homaee et al., 2002
در پژوهش ) ،Bybordi & Tabatabaei. (2009حد آستانه-
ی صفاتی نظیر درصد و سرعت جوانهزنی در رقم 6 ،SLM046
دسی زیمنس بر متر به دست آمده است .در مطالعهی آنها با
افزایش قابلیت هدایت الکتریکی به بیش از حد آستانه ،شاخصها
به شدت کاهش یافتند که نشان از تند بودن شیب کاهش است.
شیب کاهش ،پارامتری مهم است و هر چه کندتر باشد ،کاهش
عملکرد نیز کندتر است .با توجه به دادههای ارائه شده در جدول
( ،)2افزایش سطوح شوری موجب کاهش  SV ،GSIو  SV-Sبا
شیب  7/7 ،2/4و  1/7درصد شد .درحالیکه شیب کاهش به دست
آمده توسط مدل  MHبه ترتیب برابر با  5/6 ،2/4و  1/9درصد
پیشبینی گردید .همانگونه که مشخص است ،مدل  MHبرای
ش شاخص  GSIموفق بوده است.
تخمین حد آستانه و شیب کاه ِ
از سویی دیگر با توجه به دادهها ،شیب کاهش شاخصهای جوانه-
زنیِ کاملینا تحت تنش شوری بسیار کند است که بیانکنندهی
مقاومت کاملینا به تنش شوری است .همچنین اگر شیب کند
باشد EC50 ،و  ECmaxنیز مقدار بسیار بیشتری به خود اختصاص
میدهند .مقدار  EC50برای شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sبه
ترتیب برابر با  18/5 ،22و  36دسی زیمنس بر متر به دست آمد.
 ECmaxاین شاخصها نیز به ترتیب برابر با  24 ،35و  48دسی
زیمنس بر متر تعیین گردید .بر پایِۀ  EC50و  ،ECmaxکاملینا از
نظرِ شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sبه ترتیب بسیار مقاوم ،مقاوم
و بسیار مقاوم به تنش شوری در مرحلهی جوانهزنی است که نشان
می دهد کاملینا قابلیت استقرار سریع و تولید گیاهچه قوی در

1 The root-mean-square error
2 The sum of the squared residuals
3 The modeling efficiency

4 The the maximum error
5 The coefficient of residuals mass

(رابطه )16

n
∑k
)i=1(RRA

(رابطه )17
که در آنها SL ،و  nبه ترتیب طول هر گیاهچه و تعداد
گیاهچههای مورد بررسی ()Nakagawa et al., 1999؛ و RRA
نسبت بین ریشهچه و ساقهچهی هر گیاهچه است ( Benincasa
.)2003
n

= Razao

آمارههای ارزيابی کارآيی

در این پژوهش ،برازش و کدنویسی مدلها با استفاده از نرمافزار
 Matlabانجام شد .روال بهینهسازی مناسب مدلهای برازشی بر
دادههای اندازهگیری شده با تغییر مکرر در پارامترهای مدل بر
اساس کاهش RMSE 1و حداقل مجموع مربعات خطا بین داده-
های پیشبینی و اندازهگیری انجام شد .مجموع مربعات خطا
( )SSR2و آمارههای ارزیابی کارآیی مدل از جمله ریشه میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEکارآیی مدل ( ،)EF3ماکزیمم خطا
( )ME4و ضریب خطای تجمعی ( )CRM5از روابط زیر محاسبه
شدند:
2
) SSR = ∑ni=1(Oi -Pi
(رابطه )18
1

(رابطه )19

RMSE = √ ∑ni=1(Pi -Oi )2

(رابطه )20

= EF

n
̄ 2 n
̄ 2
∑n
)i=1(Oi -O) - ∑i=1(Pi -O
̄ )2
∑n (Oi -O
i=1
n
∑n
i=1 Oi - ∑i=1 Pi
∑n
O
i=1 i

(رابطه )21

= CRM

ME = max|Pi -Oi |ni=1

(رابطه )22
که در آنها  Oiمقادیر اندازهگیری شده Pi ،مقادیر
شبیهسازیشده ō ،میانگین مقادیر اندازهگیری شده و  nتعداد
نمونهها است ).)Homaee et al., 2002
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار )SAS (Ver. 9.4
و مقایسه میانگینها به روش  LSDصورت گرفت .پیش از تجزیه
واریانس ،نرمال بودن توزیع باقیماندهها بررسی شد.

نتايج و بحث
مدلسازی شاخصهای  SV ،GSIو SV-S

مقادیر اندازهگیری شدۀ قابلیت هدایت الکتریکی شاخصهای
 SV ،GSIو  SV-Sو مقادیر تخمین زدهشدهی آنها بر مبنای
مدلهای مختلف تخمینگر شوری در جدول ( )2ارائه شدهاند .بر
پایهی دادههای ارائه شده در این جدول ،حد آستانهی تحمل به
شوری شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sتوسط مدل  MHبه ترتیب
برابر با  12 ،2و  12دسی زیمنس بر متر میباشند و این مقادیر
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است ( .)Bybordi & Tabatabaei., 2009طبق نتایج
) ،Hoffman., (1977سطوح شوری باال منجر به عدم تعادل یونی
و اختالل در تنظیم اسمزی شده و نهایتاً موجب کاهش جذب آب
توسط بذر میشود .طبق گفتهی )Smith & Comb. (1991
رطوبت کم بذر باعث افزایش تنش شوری و توقف متابولیسم یا
مراحل خاصی از متابولیک جوانهزنی میشود .کاهش اجزای
جوانهزنی را میتوان به کاهش سرعت و میزان جذب آب و نیز
اثرات منفی پتانسیلهای اسمزی پایین و سمیّت یونها  Na+و
 Clبر فرایندهای بیوشیمیایی مراحل کاتابولیک و آنابولیکجوانهزنی نسبت داد (Miranda et al., .)Neto et al., 2004
) (2010بیان کردند که در سطوح شوری زیاد ،بذرها تحت تأثیر
تنظیم اسمزی قرار میگیرند و احتماالً تنش باعث ورود یونهای
دیگر به بذر میشود.

سطوح بسیار باالیی از شوری را دارد .شاخصهای  SVو  SV-Sبر
اساس طول ساقهچه و طول ریشهچه بوده و هر چه بیشتر باشند،
نشان میدهد که تعداد بذرهای بیشتر ،گیاهچه بزرگتر و
یکنواختتری تولید کردهاند ( .)Gama et al., 2021باید توجه
داشت که شاخص  ،SV-Sیکنواختی بذور را هم در نظر میگیرد؛
که این امر منجر به افزایش دقتِ محاسبهی سرعت و یکنواختی
رشد بذر گردیده است .در نتیجه شاخص  SV-Sاز دقت بیشتری
نسبت به  SVبرخوردار بوده و میتوان بیان کرد که براساس
شاخصِ  GSIو  ،SV-Sکاملینا در این مرحله از رشد ،به تنش
شوری بسیار مقاوم میباشد .افزون بر مقاومت باالی کاملینا،
شاخصها با افزایش سطوح شوری با شیب مشخصی کاهش یافته-
اند ،Ayaz et al. (2000) .کاهش جوانهزنی بذر در تنش شوری را
به دلیل بروز برخی اختالالت متابولیکی دانستند .به نظر میرسد
کاهش سرعت جوانهزنی به کاهش جذب آب در بذرها مرتبط

& Moss

جدول  -2مقادير اندازهگيری شده و تخمين زده شده هدايت الکتريکی شاخصهای  MGR ،GSIو  SV-Sتحت تنش شوری بر مبنای مدلهای مختلف تخمينگر
مدل

شاخص
پارامتر
*(dS m-1) EC

GSI

SV-S

SV
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پارامترهای محاسبه شده برای ارزیابی کارآیی مدلهای
برازش یافته بر شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sنسبی تحت تنش
شوری بر مبنای مدلهای مختلف تخمینگر در جدول ()3
ارائهشده است .با بررسی آمارههای محاسبهشده و مقایسه کارآیی
مدلها ،میتوان به تعیین مدلی پرداخت که از دقت بیشتری در
تخمین شاخصها برخوردار بوده و عملکرد بهتری دارد .مقدار R2
به دست آمده برای شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sبه ترتیب در
محدودهی  0/962- 0/988 ،0/973- 0/98و  0/905- 0/92قرار
دارد .همچنین مقادیر متوسط  RMSEمدلهای شوری برازش
یافته بر  GSIتوسط مدلهای  MHو  HVGبه ترتیب برابر با
 0/036و 0/031؛ و برای سایر مدلها  0/033به دست آمد .مقدار

 RMSEمربوط به مدلهای شوری  DA ،HVG ،MHو  Hبرای
شاخص  SVبه ترتیب برابر با  0/029 ،0/03 ،0/05و  0/029است؛
و مقدار  RMSEمربوط به مدلهای شوری  DA ،HVG ،MHو
Hبرای شاخص  SV-Sبه ترتیب برابر با 0/034 ،0/037 ،0/036
و  0/034به دست آمد .کمترین مقدار  SSRمدلهای برازش یافته
بر شاخصهای  GSIو  SVبه ترتیب توسط مدلهای  HVGو
 MHحاصل شد؛ و کمترین مقدار  SSRبرای شاخص SV-S
توسط مدلهای  DAو  Hبه دست آمد .حداقل مقدار  EFنیز برای
شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sبه ترتیب توسط مدلهای ،MH
 HVGو  MHبه دست آمد که نشان دهنده تطابق بیشتر بین
مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده توسط این مدلها میباشد.
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لیکن مقدار آن توسط مدلهای  DA ،HVGو  Hبرازش یافته بر
شاخص  GSIمنفی است .مقدار  EFبه دست آمده توسط مدلهای
 DA ،MHو  Hبرازش یافته بر شاخص  SVنیز منفی میباشد.
همچنین مقدار منفی آن برای شاخص  SV-Sتوسط مدل MH
به دست آمد .مقدار منفی  EFنشان میدهد که میزان انحراف
مقادیر پیشبینی شده از مقدار میانگین اندازهگیری شده ،بیش از
میزان انحراف مقادیر اندازه گیری شده ار مقدار میانگین اتدازه-
گیری شده است و بر پایۀ این ،مدلها برای شاخصها نسبت به
مقادیر اندازهگیری شده ،برآورد خوبی محسوب نمیشوند .مثبت
بودن  EFدر سه مدل  DA ،HVGو  HFبرای شاخص SV-S
نشان میدهد این مدلها عملکرد مناسبی در برآورد این شاخص
داشته اند که علت اصلی آن سیگموئیدی بودن روند دادهها می-
باشد .مقدار  ،MEکارآیی نامطلوب و نامناسب مدل را نشان می-
دهد و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،کارآیی مدل مناسبتر است.
حداقل مقدار  MEبرای هر سه شاخص توسط مدل  HVGبه
دست آمد .با توجه به مقادیر  ،CRMهمۀ مدلها مقدار شاخص
 GSIرا در مقایسه با مقدار اندازهگیری شده ،کمتر برآورد میکنند.
مقادیر منفی  CRMبه دست آمده توسط مدلهای  DAو  Hبرای
شاخص  SV-Sحاکی از کم برآوردی این مدلها است و همچنین
مقادیر منفی  CRMبرای مدل  MHدر برآورد شاخص SV-S
گرایش این مدل را به کم برآوردی نشان میدهد .مقادیر مثبت
به دست آمده توسط سایر مدلها نیز نشان میدهد که این مدلها

تمایل به بیش برآوردی دارند .علت گرایش مدلها به بیش
برآوردی یا کم برآوردی مربوط به نوع دادههای اندازهگیری شده
میباشد .در صورتی که حد آستانه ،مقدار باالیی داشته و روند
شکل ،سیگموئیدی باشد ،مقادیر برآورد شده توسط مدلها بیش
از مقادیر اندازهگیری خواهند بود .کمترین مقدار  SSRو  MEو
ماکزیمم مقدار  EFتوسط مدل  HVGبرازش یافته بر شاخصهای
 GSIو  SVبه دست آمد .همچنین حداقل مقدار  SSRو بیشترین
مقدار  EFبرای شاخص  SV-Sتوسط مدلهای  DAو  Hبه دست
آمد .هر چند که همۀ مدلها نتایج رضایتبخش و قابل قبولی
ارائه کردهاند ،لیکن مدلهای غیرخطی عملکرد بهتری نسبت به
مدل خطی برای هر سه شاخص ارائه دادند .از بین مدلهای
شوری برازش یافته بر شاخص  ،GSIمدل  HVGبه دلیل ،RMSE
 MEو  EFکوچکتر و  R2بزرگتر بهترین عملکرد را داشت.
همچنین مدلهای  Hو  DAدر شاخص  SVو  SV-Sبهترین
عملکرد را ارائه دادند .مدلی از بین این دو مدل مناسبتر خواهد
ال مشخص و تعریف شده باشد و
بود که پارامترهای آن کام ً
همچنین به راحتی قابل اندازهگیری باشد؛ به همین دلیل مدل H
بهترین مدل برای تخمین شاخصهای  SVو  SV-Sشناخته شد.
ضعیفترین عملکرد مدلهای برازش یافته بر دو شاخص  GSIو
 SVتوسط مدل خطی  MHو بر شاخص  SV-Sتوسط مدل HVG
به دست آمد.

جدول  -3پارامترهای محاسبه شده برای ارزيابی کارآيی مدلهای برازش يافته بر شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sنسبی تحت تنش شوری بر مبنای مدلهای
مختلف تخمينگر
شاخص

GSI

پارامتر/معادله

R2

RMSE

SSR

EF

ME

CRM

MH

0/973
0/980
0/977
0/977

0/036
0/031
0/033
0/033

0/024
0/018
0/020
0/020

0/007
-0/009
-0/032
-0/032

0/022
0/014
0/019
0/019

-0/003

-0/007

0/962
0/987
0/988
0/988

0/05
0/03
0/029
0/029

0/090
0/031
0/030
0/030

-0/087

0/169
0/007
0/010
0/010

0/011
0/012
-0/002
-0/002

0/911
0/905
0/920
0/920

0/036
0/037
0/034
0/034

0/024
0/026
0/022
0/022

-0/017

0/055
0/025
0/035
0/035

-0/009

HVG
DA
H
MH

SV

HVG
DA
H
MH

SV-S

HVG
DA
H

در شکل ( )1نمودار حاصل از برازش مدلهای شوری بر
شاخص  GSIبهعنوان تابعی از قابلیت هدایت الکتریکی ارائه شده
است .طبق نمودار ،روند شاخص  GSIبه دلیل وجود حد آستانه
تقریباً سیگموئیدی و غیرخطی است؛ لیکن مدل خطی MH

0/016
-0/019
-0/019
0/218
0/119
0/119

-0/003
-0/007

0/006
0/004
0/0042

بهرغم عملکرد ضعیف نسبت به سایر مدلهای غیرخطی و به دلیل
پایین بودن مقدار حد آستانه ،دقت تقریباً مشابه مدلهای
غیرخطی ارائه داد .باتوجهبه شکل ،کم برآوردی تمام مدلها قابل
مشاهده است .البته انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را داشته به
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دلیل نزدیک بودن نتایج مدلهای غیرخطی باید بر مبنای آماره-
های ارزیابی کارآیی که در جدول ( )3ارائه شده است ،انجام شود.
* EC50 ،ECو  ECmaxبرای شاخص  GSIبه ترتیب برابر با 22 ،2
و  35دسی زیمنس بر متر است .محل برخورد مدل  MHبا محور

Ob

افقی (هدایت الکتریکی  45دسی زیمنس بر متر) نشاندهندهی
پاسخ  GSIدر زمان غالب بودن هدایت الکتریکی است .به طور
کلی با توجه به شکل ،عملکرد مناسب همۀ مدلها به خصوص
مدلهای غیر خطی مشخص است.
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شکل  -1مدلهای برازش يافته بر شاخص GSI

مدلهای شوری برازش یافته بر شاخص  SVدر شکل ()2
ارائه شده است .بر پایۀ دادههای اندازهگیری شده ،تنش شوری تا
حد آستانه موجب افزایش  SVو پس از حد آستانه موجب کاهش
آن میگردد .به دلیل سیگموئیدی بودن شکل دادههای تجربی،
مدلهای غیرخطی ،عملکرد بهتری نسبت به مدل خطی ارائه
دادند Sonneveld et al., (2005) .نیز بیان کردهاند که معادالت
خطی تنها هنگامی که مشاهدات قبل از حد آستانه ،حذف شوند
و شکل منحنی از حالت سیگموئیدی خارج شود ،نتایج مناسبی
دارد که از قدرت و اعتبار مدل خطی میکاهد .طبق شکل ( ،)2از
بین مدلهای برازش یافته ،مدلهای  DAو  Hتمایل به کم
برآوردی و مدلهای دیگر تمایل به بیشبرآوردی دارند .انتخاب
بهترین مدل توسط شکل نیز به دلیل نتایج تقریباً مشابه مدلهای
غیرخطی میسر نبوده و بدین منظور باید از دادههای ارائه شده در
جدول آمارههای ارزیابی کارآیی استفاده کرد .حد آستانهی کاهش
شاخص  12 ،SVدسی زیمنس بر متر است و محل برخورد مدلها

با محور افقی نشاندهندهی پاسخ  SVدر زمان غالب بودن هدایت
الکتریکی ( 33دسی زیمنس بر متر) است .به طور کلی بر پایۀ
شکل ،عملکرد مناسب همۀ مدلها به خصوص مدلهای غیر
خطی قابل مشاهده است.
در شکل ( )3نمودار حاصل از مدلهای شوری برازش یافته
بر شاخص  SV-Sبهعنوان تابعی از هدایت الکتریکی ارائه شده
است .همان گونه که در این شکل مشاهده میشود ،روند دادهها
تا حد آستانه ثابت و پس از آن ،نزولی است .با توجه به
سیگموئیدی بودن شکل نمودار انتظار میرود مدلهای غیرخطی
عملکرد بهتری ارائه دهند ،لیکن به دلیل روند دادهها ،همه مدلها
نتایج تقریباً مشابهی ارائه دادند .طبق شکل ( )3در تمام مدلها
به جزء  MHبیش برآوردی مشاهده میشود .حد آستانه کاهش
شاخص  SV-Sبرابر با  12دسی زیمنس بر متر است و محل
برخورد مدل  MHبا محور افقی (هدایت الکتریکی  60دسی
زیمنس بر متر) نشاندهندهی پاسخ  SV-Sدر زمان غالب بودن

 2994تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،12اسفند ( 1400علمی  -پژوهشی)

هدایت الکتریکی است .به طور کلی ،عملکرد مناسب همۀ مدلها
به ویژه مدلهای غیر خطی از شکل قابل مشاهده میباشد.
شکل  -2مدلهای برازش يافته بر شاخص SV

1

1

Ob

Ob

0.8

HVG

MH

0.6

Yr

0.4

0.4
0.2

0.2

0
10 15 20 25 30 35 40 45 50

5

0

0

10 15 20 25 30 35 40 45 50

)EC (dS m-1

)m-1

Ob

0

5

EC (dS
1

1

Ob

HF
0.8

0.8

DA

0.6

Yr

Yr

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0
10 15 20 25 30 35 40 45 50

5

0

Yr

0.6

0.8

10 15 20 25 30 35 40 45 50

)EC (dS m-1

5

0

)EC (dS m-1

شکل  -3مدلهای برازش يافته بر شاخص SV-S

تجزيه واريانس اثر سطوح شوری بر ويژگیهای جوانهزنی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تنش شوری بر شاخصهای
جوانهزنی از جمله  SV-S ،SV ،GSI ،MGTو طول گیاهچه و
 Razaoدر جدول ( ) 4ارائه شده است .طبق این نتایج ،اثر تنش

شوری بر متوسط زمان جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،شاخص ،SV
 ،SV-Sطول گیاهچه و  Razaoدر سطح احتمال آماری  1درصد
( )Pvalue <0/01معنیدار است .در نتیجه میتوان دریافت که
شوری به طوری معنیدار بر شاخصهای جوانهزنی اثرگذار است.
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تنش شوری موجب کاهش  ،SV-S ،SV ،GSIطول گیاهچه و
Razao؛ و افزایش  MGTخواهد شدYohannes et al.,(2020) .
به بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی و رشد گیاهچه کاملینا
پرداختند و در مطالعه آنها میانگین مربعات شاخصهای بنیه بذر
و طول گیاهچه به ترتیب برابر با  1370786/22درصد در سانتی-
متر و  11/17سانتیمتر به دست آمد که با نتایج این پژوهش
مطابقت دارد Gulzar & khan., (2001) .گزارش کردند که تنش
شوری از جذب آب به وسیله بذر جلوگیری کرده و به طور معنی-
داری موجب کاهش سرعت جوانهزنی میشود،Bybordi (2010) .
پژوهشی پیرامون اثر تنش شوری بر جوانهزنی کانوال انجام دادند،
طبق نتایج ایشان ،اثر تنش شوری بر سرعت جوانهزنی و طول
گیاهچه در سطح آماری یک درصد معنیدار است .کاهش آب
قابلدسترس بذر به دلیل تجمع یونها و همچنین سمیّت یونها
در ساختار گیاهچه میتواند از دالیل کاهش رشد ریشهچه و
ساقهچه باشد .تنش شوری سبب کاهش معنیدار طول ساقهچه
و ریشهچه ارقام کلزا میشودAbogadallah & Quick., (2009) .
یکی از دالیل کاهش رشد گیاهچه کلزا را تأخیر در جوانهزنی کلزا
نسبت به شرایط نرمال دانستند.
مقایسه میانگین اثر سطوح شوری بر ویژگیهای جوانهزنی
در گیاه کاملینا تحت تنش شوری در جدول ( )5ارائه شده است.
بر پایۀ دادههای ارائه شده در این جدول ،با افزایش تنش شوری
تا سطح  2دسی زیمنس بر متر MGT ،کاهش و  GSIافزایشیافته
و پس از این مقدار شوری MGT ،افزایش و  GSIکاهش یافته
است .همچنین شاخصهای  ،SV-S ،SVطول گیاهچه و Razao
به ترتیب تا سطح شوری  12دسی زیمنس بر متر افزایش و پس

از آن کاهش یافتهاند .بیشینۀ  ،MGTدر تیمار  32دسی زیمنس
بر متر و حداقل آن در تیمارهای  0/85و  2دسی زیمنس بر متر
به دست آمد .این شاخص در محدودهی  1-3/24روز قرار دارد .با
افزایش سطوح شوری MGT ،افزایش یافت که نشان میدهد هر
چه سطح شوری بیشتر شود ،زمان بیشتری برای جوانهزنی بذر
الزم است .برخی پژوهشگران علت تأخیر در جوانهزنی را کاهش
پتانسیل آب ( )Alencar et al., 2015و برخی سمیّت یونی می-
دانند ( (2017) .(Hajivand Ghassemabadi et al., 2018
 MGT ،Amirmoradi & Feiziرا شاخصی مهم از بنیه بذر در
رقابت به تنش دانستند .شاخص  ،GSIامکان استقرار گیاه و فرار
از شرایط تنش را در صورت مهیا شدن شرایط مطلوب نشان می-
دهد و اهمیت باالیی در تحمل گیاه به شوری دارد .بیشینۀ GSI
در تیمار  0/85و  2دسی زیمنس بر متر و کمینۀ آن در تیمار 32
دسی زیمنس بر متر به دست آمد GSI .در محدودهی 7/94-25
قرار دارد .با افزایش شوری GSI ،کاهش یافت .کاهش سرعت
جوانهزنی با کاهش جذب آب در مرحلهی آبگیری و تورژسانس
ارتباط دارد (Bybordi (2010) .)Bybordi & Tabatabaei., 2009
بیان کرد که با افزایش غلظت سطوح شوری ،سرعت جوانهزنی
کانوال در سطح شوری  20دسی زیمنس بر متر در مقایسه با
شاهد 33 ،درصد کاهش یافت .ایشان عامل کاهش  GSIرا عدم
تعادل یونی ،اختالالت تنظیم اسمزی و در نهایت کاهش جذب
آب توسط بذر دانستند .در مطالعه Khodarahmpour et al.,
) ،(2012سرعت جوانهزنی بذر تیمارهای صفر 8 ،4 ،و  12دسی
زیمنس بر متر به ترتیب برابر با  8/57 ،10/52 ،11/84و 7/87
بذر در روز به دست آمد.

جدول  -5مقايسه ميانگين ويژگیهای جوانهزنی گياه کاملينا تحت تنش شوری
منابع تغییر
()sov

درجه آزادی
()df

MGT

GSI

(روز)

(بذر در روز)

شوری
خطای آزمایش
ضریب تغییرات (درصد)

16
34
-

**1/323
1/7×4-10
0/727

**102/54
0/10
1/93

بنیه بذر
(درصد در )cm

بنیه بذرSeedCalc -

طول گیاهچه
()cm

Razao

میانگین مربعات

مقايسه ميانگين اثر سطوح شوری بر ويژگیهای جوانهزنی

شاخص  SVارائه شده در جدول ( ،)6به دلیل اینکه جوانهزنی
نهایی در تمام سطوح شوری  100درصد حاصل شد ،برابر با طول
گیاهچه است .ماکزیمم شاخص  SVو طول گیاهچه در تیمار 10
تا  14دسی زیمنس بر متر و حداقل آن در تیمار  15تا  32دسی
زیمنس بر متر مشاهده شد SV .و طول گیاهچه به ترتیب در
محدودهی  30-67/646سانتیمتر در روز و  0/3-6/47سانتیمتر

**115817/770
3600/49
20/4

**

1538/9
441/77
10/76

**

11/58
0/36
20/4

**

30/23
6/07
37/58

قرار دارد .حداکثر ( )243/22و حداقل ( SV-S )158/2به ترتیب
در سطوح شوری  12و  24دسی زیمنس بر متر به دست آمد .هر
چه بنیه بذر بیشتر باشد ،سرعت جوانهزنی بذر در روز و رشد
گیاهچه بیشتر و همچنین زمان جوانهزنی کمتر خواهد بود.
ماکزیمم و مینیمم مقدار  Razaoنیز در سطح شوری  12و 28
دسی زیمنس بر متر به ترتیب برابر با  11/641و  1/519به دست
آمد Shahbazi & Kiani., (1997) .در مطالعات خود دریافتند که
بیش از آنکه درصد جوانهزنی بذرهای کلزا در اثر شوری کاهش
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یابد ،رشد جوانه تحت تأثیر شوری قرار میگیرد .با افزایش شوری،
جذب آب توسط بذر دچار اختالل شده ،ترشح هورمونها و فعالیت
آنزیمها کمتر شده و در نتیجه رشد گیاهچه اعم از ریشهچه و
ساقهچه دچار نقصان میشود ( .)Datta & Dayal., 1991سطوح
شوری موجب کاهش طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه در ارقام
مختلف سورگوم شده است ،بهنحویکه میانگین طول گیاهچه در
تیمار شاهد از  11/66سانتیمتر به  7/66و  2/79سانتیمتر در
تیمار  11و  15دسی زیمنس بر متر رسیده است و ماکزیمم طول

گیاهچه را در شوری  3دسی زیمنس بر متر به دست آوردند
(  .)Kandil et al., 2012در مطالعهی Khodarahmpour et al.,
) ،(2012کاهش شدید سرعت جوانهزنی ( 32درصد) ،طول
گیاهچه  78درصد) و بنیه بذر ( 95درصد) در سطح شوری 24
دسی زیمنس بر متر مشاهده شد Sakr et al., (2007( .بیان کردند
که شوری موجب کاهش پارامترهای جوانهزنی و کاهش این
پارامترها ،منجر به ضعف در استقرار گیاه و به طورکلی کاهش
عملکرد خواهد شد.

جدول  -6مقايسه ميانگين ويژگیهای جوانهزنی گياه کاملينا تحت تنش شوری
تیمار شوری

MGT
)روز(

GSI

بنیه بذر

(بذر در روز)

) درصد در (cm

0/85
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

1/013n
1n
1/198m
1/24l
1/253lk
1/293j
1/28jk
1/585i
1/693h
1/853g
2f
2/002f
2/173e
2/267d
2/453c
2/94b
3/24a

24/833a
25a
22/667b
22/4bc
21/833dc
21/333d
21/75dc
17/65e
16/4f
14/333g
12/5h
12/5h
11/778i
11/389i
10/644j
8/778k
7/944l

180d-f
210c-e
376/67b
316/67bc
240dc
646/67a
610a
606/67a
443/33b
440b
236/67c-e
233/33c-e
160d-g
108/33d-g
103/33e-g
56/67gf
30g

)(dS m-1

بنیه بذرSeedCalc -

طول گیاهچه
()cm

206/74a-d
203/1a-e
211/63abc
179/89cde
193/96b-e
212/85abc
243/22a
233/7ab
199/48a-e
186/58cde
195/43b-e
188/14b-e
158/2e
171/94cde
163/08de
177/34cde
193/43b-e

1/8d-f
2/1c-e
3/77b
3/17bc
2/4dc
6/47a
6/1a
6/07a
4/43b
4/4b
2/37c-e
2/33c-e
1/6d-g
1/08d-g
1/03e-g
0/57gf
0/3g

Razao

7/144abc
8/204ab
8/712ab
6/456abcd
4/541bcd
10/29a
11/641a
10/812a
6/942abcd
8/308ab
4/448bcd
4/702bcd
2/616cd
2/156cd
1/519d
-

در هر ستون اعداد با حروف مشترک در سطح احتمال  1درصد به روش  LSDاختالف معنیداری با يکديگر ندارند.

۸۰
۶۰

۴۰

)FGP(%

درصد جوانهزنی بذر بهصورت تابعی از زمان (روز) در سطوح
شوری مورد استفاده در شکل ( )4نشان داده شده است .طبق این
شکل ،درصـد جوانهزنی نهایی در تمام سطوح شوری دارای مقادیر
یکسان ( 100درصد) بود و نهایت ًا تأخیر در جوانهزنی در سطوح
شوری باال ( 20دسی زیمنس بر متر به بعد) به مدت  1تا  3روز
رخ داده است Matthees et al., (2018) .به مطالعه پیرامون
مقاومت برخی گیاهان دانه روغنی به شوری از جمله کاملینا در
پتری دیش پرداختند و مشاهده کردند که کاملینا به شوری مقاوم
است .آنها درصد جوانهزنی کاملینا تحت سطوح شوری پایین را
بیش از  %90گزارش کردند و بیان کردند جوانهزنی تحت شوری-
های زیاد ) 16دسی زیمنس بر متر ) در مقایسه با سطوح متوسط
شوری )  8دسی زیمنس بر متر ) به طور معنیداری کاهش
مییابد ،لیکن همچنان درصد جوانهزنی بیش از  70درصد است.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

۱۰۰

۲۰
۰
۵

۴

۳
زمان(روز)

۲

۱

شکل  -4درصد جوانهزنی بذر در سطوح مختلف شوری

زمان جوانهزنی بذر بهصورت تابعی از هدایت الکتریکی در
شکل ( )5ارائه شده است .نتایج Bybordi & Tabatabaei.,
) (2009نشان داد که سطوح مختلف شوری موجب تأخیر در
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جوانهزنی خواهد شد .تأخیر در جوانهزنی با توجه به شاخص
 MGTمشخص میشود .نمودار  MGTسه قسمتی بوده که دو
روند ثابت و یک روند صعودی را در بر میگیرد .در محدودهی
پتانسیلهای  0/86 -2و  4 -12دسی زیمنس بر متر MGT ،روند
ثابت داشته و مقدار آن به ترتیب در حدود  1و  1/18 -1/28روز
است؛ از پتانسیل  12دسی زیمنس بر متر به بعد ،روند آن صعودی
است و بیشترین تأخیر در سطوح شوری باال برابر با  4روز مشاهده
شد .نکته جالبتوجه این است که حد آستانه کاهش در 2 GSI
دسی زیمنس بر متر و حد آستانه کاهش در بنیه بذر و طول
گیاهچه  12دسی زیمنس بر متر ،میباشد.

۳۰

۲۰

۲۵

۱۵

۵

۱۰

)MGT(Day

۴
۳
۳
۲
۲
۱
۱
۰
۰

)EC (dS m-1
شکل  MGT -5در سطوح مختلف شوری

6
5
4
3
2
1

طول گیاهچه ()cm

S1
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S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

7

0
7

6

5

4

3

2

1

0

زمان (روز)
شکل  -6طول گياهچه در سطوح مختلف شوری

طول گیاهچه بهصورت تابعی از زمان (روز) در سطوح
مختلف شوری در شکل ( )6نشان داده شده است .بر پایه این
شکل ،بیشترین رشد گیاهچه تا روز هفتم در سطح شوری 12
دسی زیمنس بر متر و در روز هفتم ( )6/47با اندکی اختالف در
 10دسی زیمنس بر متر مشاهده شد .کمترین مقدار آن ()0/3
در باالترین سطح شوری یعنی در  32دسی زیمنس بر متر به
دست آمد .این در حالی است که طول ساقهچه در این سطح از
شوری ،صفر است .بهترین عملکرد در سطح شوری حد آستانه و
کمترین عملکرد در سطوح شوری باال به دست آمد .برخی

محققین کاهش رشد گیاهچه کلزا (،)Bilgili et al., 2011
سورگوم ( )Rajabi Dehnavi et al., 2020و سویا Bandeoglu et
) )al., 2004تحت تأثیر تنش شوری را ناشی از کاهش آب
قابلدسترس و تأثیر منفی یونها بر رشد گیاهچه بیان نمودند.
( Dakhil & Denden., (2010نیز علت کاهش طول گیاهچه را
محدود شدن هیدرولیز مواد غذایی بذر و جلوگیری از انتقال آنها
به محور جنینی دانست.

نتيجهگيری
کاملینا به دلیل نیاز آبی کم نسبت به دیگر دانههای روغنی و
مقاومت به تنشها ،گیاهی است که کشت آن در مناطق خشک
و نیمه خشک که با چالشهای شوری و کمآبی مواجهند میتواند
جایگزینی مناسب برای آن دسته از دانههای روغنی باشد که هم
نیاز آبی بیشتری دارند وهم به شوری حساس هستند .لذا ،امکان
کشت و پاسخ کمّی این گیاه به سطوح مختلف شوری مورد بررسی
قرار گرفت .مقادیر اندازهگیری شده حد آستانهی تحمل به شوری
شاخصهای  SV ،GSIو  SV-Sبرابر با  12 ،2و  12دسی زیمنس
بر متر بدست آمد .شیب کاهش نیز برای این شاخصها ،به ترتیب
برابر با  7/7 ،2/4و  1/7درصد بدست آمد .بر پایِۀ حد آستانه و
شیب کاهش ،مشخص گردید که کاملینا در مرحلهی جوانهزنی به
تنش شوری بسیار مقاوم است و بنا بر این قابلیت استقرار سریع
و تولید گیاهچهی قوی در سطوح بسیار زیاد شوری را دارد .با
بررسی آمارههای ارزیابی کارآیی مدلهای برازش یافته نتیجه
گیری شد که مدلهای غیرخطی عملکرد بهتری نسبت به مدل
خطی  MHدارند که علت آن ماهیت سیگموئیدی شکل دادههای
واقعی است .یافته های این پژوهش نشان داد که از میان مدلهای
شوری برازش یافته بر شاخص  ،GSIمدل  HVGبهترین عملکرد
را دارد .همچنین مدل  HFدر شاخص  SVو  SV-Sبهترین
عملکرد را ارائه مینماید .سیگموئیدی بودن روند دادهها به شدت
بر نتایج مدلسازی اثرگذار میباشد .ضعیفترین عملکرد مدلهای
برازش یافته بر دو شاخص  GSIو  SVتوسط مدل خطی  MHو
بر شاخص  SV-Sتوسط مدل  HVGبه دست آمد .ماکزیمم GSI
در تیمار  0/85و  2دسی زیمنس بر متر و حداقل آن در تیمار 32
دسی زیمنس بر متر مشاهده شد GSI .در محدودهی 7/94-25
قرار داشت .افزون بر مقاومت باالی کاملینا ،شاخصها با افزایش
سطوح شوری با شیب مشخصی کاهش یافتند .به نظر میرسد
کاهش سرعت جوانهزنی به کاهش جذب آب در بذرها مرتبط
است .هر چه بنیه بذر بیشتر باشد ،سرعت جوانهزنی بذر در روز و
رشد گیاهچه بیشتر و همچنین زمان جوانهزنی کمتر میشود .به
طور کلی بر پایۀ نتایج به دست آمده میتوان گفت که کاملینا با
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""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 گیاهی مناسب برای کشت،توجه به مقاوم بودن در برابر شوری
.در مناطقی است که با چالش شوری روبرو هستند
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