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چکیده
پیکس به عنوان یک تنظیم کننده مصنوعی رشد رویشی پنبه ،از ابزارهاي مدیریتی مهم در کاهش خسارت تنشها در
کشاورزي نوین محسوب میشود .در این تحقیق تاثیر تنظیم کننده رشد مپی کوات کلراید بر پارامترهاي رشد ارقام
جدید پنبه در پاسخ به تنش شوري بررسی شد .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در غلظت  10گرم در لیتر پیکس و
 15دسی زیمنس بر متر نمک (کلرید سدیم) در محیط گلدانی با سه رقم لطیف ،کاشمر و ساحل انجام شد .مقایسه
میانگینها در سطح خطاي  %5نشان داد شوري موجب کاهش طول ،وزن تر و خشک ریشه پنبه شده است ولی استفاده
از پیکس این شاخصها را به طور معنیداري افزایش داده است .شوري موجب کاهش طول ،وزن تر و وزن خشک ساقه
پنبه شده است و استفاده از پیکس نیز طول ساقه را به مقدار بیشتر نسبت به تیمار شاهد و شوري کاهش داده است.
شوري موجب کاهش سطح ،وزن تر وخشک برگ پنبه شد و استفاده از پیکس موجب کاهش بیشتر سطح برگ شده
است .استفاده از پیکس تا حدودي توانسته است وزن تر و خشک را افزایش دهد و رقم کاشمر در بین سایر ارقام میزان
کاهش سطح برگ را با افزایش وزن تر و خشک جبران کرده است .شوري موجب کاهش کلروفیل aو کلروفیل  bو منیزیم
برگ پنبه شد و استفاده از پیکس توانسته است میزان کلروفیل  aو  bو منیزیم برگ را نسبت به تیمار شوري به مقدار
قابل توجهی افزایش دهد.
کلیدواژهها :پنبه ،پیکس ،شوري ،مرحله گیاهچهاي.

مقدمه

ماده خام برای منسوجات و صنایع روغني و غذایي

پنبه گياهي است گلدار از تيره  Malvaceaeو از

[ ]57و مصرف گوناگون دیگر ،در دنيای امروز از نظر

جنس  Gossypiumكه به دليل توليد الياف [ ]77و

اقتصادی و تجارتي دارای اهميت فوق العادهای
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ميباشد [ .]77شوری یکي از مشکالتي است كه بشر

كلراید ( ،)Mepiquat Chlorideاز  4/2درصد

از مدتها پيش با آن مواجه بوده [ ]41و از

 N, N-dimethylpiperidinium chlorideو یک

محدودیتهای اصلي توليد در مناطق خشک و نيمه

تركيب چند جزئي آمونيا ( مانع از سنتز اسيد جيریک

خشک ميباشد [ 53و  .]21همانند بسياری از مناطق

ميشود) تشکل شده است [ .]72آغشتگي بذرها با

جهان ،ایران نيز دارای اقليم گرم و خشک بوده و بيش

پيکس قبل از كشت یک روش مناسب در كاهش

از نيمي از زمينهای قابل كشت آن از خاك های شور

اثرات تنش شوری بوده و ميتواند با تغيير در

و سدیمي تشکيل شده است [ .]3تنش شوری تقریبا

فيزیولوژی بذر و تحت تاثير قرار دادن دیواره سلولي

بر هر ویژگي فيزیولوژیکي و بيو شيميایي گياه اثر

در مراحل اوليه جوانهزني موجب افزایش طول ریشه

داشته و با برهم زدن تعادل یوني و اسمزی [،]48

شود .بررسيها نشان داد بذرهایي كه با پيکس تيمار

ميتواند به شدت رشد گياه و مقدار محصول را

شدهاند در مقایسه با شاهد به طور معنيداری درصد

كاهش دهد [.]47

جوانهزني بيشتری دارند [( ]55نياكان و همکاران،

تنش شوری و افزایش یون سدیم موجب كاهش

 .)2012گياهاني كه با پيکس آغشته ميشوند كوتاهتر،

جذب یونهای ضروری از جمله پتاسيم و كلسيم شده

انبوهتر و تيرهتر از گياهاني هستند كه با پيکس آغشته

و ضمن كاهش فعاليت آنزیمها و تغيير تغيير ساختار

نشدهاند [ .]72استفاده از پيکس به جذب بيشتر فسفر

غشا [ 29و  ،]54با توليد رادیکالهای اكسيژن ()ROS

و ازت منجر شده و غلظت منيزیم ،فسفر ،و نيتروژن را

خسارتهای جبران ناپذیری به گياه وارد ميكند [.]65

در ریشه نسبت به گروه شاهد بيشتر ميكند [.]78

گياهان مناطق شور ،عالوه بر تنش شوری با تنش كم

تحقيقات نشان داد كه استفاده از پيکس در غلظتهای

آبي نيز مواجه بوده و واكنشهای متابوليکي گياه از

باالی نمک سبب بهبود جوانهزني شده و موجب

جمله فتوسنتز ،تنفس و سنتز پروتئين تحت تأثير آن

افزایش پارامترهای رشد از جمله طول ریشه چه ،وزن

قرار ميگيرد [ 58و  .]51تحقيقات نشان ميدهد كه

تر و خشک ميشود [.]11

افزایش شوری ،موجب كاهش طول گياه ،سطح برگ،
وزن تر و خشک و طول ریشه چه و ساقه چه در ارقام

مواد و روشها

مورد مطالعه پنبه ميشود [ 67و  .]30حتي در ارقام

بذر دلينته شده گياه پنبه()Gossypium hirsutum L.

حساس (ساحل) و مقاوم (سای اكرا) پنبه نيز شوری

شامل ارقام كاشمر ،لطيف و ساحل از مركز تحقيقات پنبه

موجب كاهش طول ریشه چه و ساقه چه ميشود [.]9

كشور واقع در استان گلستان ،شهرستان گرگان تهيه

استفاده از تنظيم كنندههای رشد و كشت ژنوتيپهای

گردید .آزمایش در غالب طرح كامال تصادفي با غلظت

مقاوم به شوری از مهمترین استراتژیهای كاهش

شوری  15دسي زیمنس بر متر مربع (كلرید سيدیم) و

اثرات تنش شوری ميباشد .پيکس به عنوان یک تنظيم

پرایمينگ بذر با پيکس ( 10درصد) با سه رقم فوق در

كننده مصنوعي رشد ،از ابزارهای مدیریتي مهم در

مرحله گياهچهای انجام شد.رقم ساحل به عنوان رقم

كاهش خسارت تنشها در كشاورزی نوین محسوب

شاهد (كشت در نواحي شمالي و اكثر نواحي ایران) و

ميشود [ 45و  .]55پيکس به نام عمومي مپي كوات

دو رقم دیگر از اراقام جدید پنبه مي باشند كه از طریق
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زادگيری و اصالح نباتات در سال  1394در موسسه

استون  80درصد به  5ميلي ليتر رسانده و سپس جذب

پنبه ایران توليد و ثبت شده و به عنوان تيمار مورد

آن در طول موجهای  663و 645و 652با استفاده از

استفاده قرار گرفتند .برای پرایمينگ ،بذرهای پنبه به

اسپکترو فتومتر در مقابل شاهد استن  80درصد

مدت  5ساعت در غلظت  10گرم بر ليتر پيکس و در

خوانده شد .مقدار رنگيزهها با استفاده از دو فرمول

دمای  25درجه سانتيگراد قرار داده شد .سپس به

مربوطه بر حسب ميليگرم در گرم بافت مورد نظر

گلدانهای حاوی خاك شور و غير شور منتقل و

محاسبه گردیده است.

پارامترهای رشد پس از  45روز مورد سنجش قرار

 -5اندازهگيری یون منيزیم [1 :]16ميليليتر از

گرفت .پارامتر های مورد سنجش شامل طول ریشه و

محلول حاوی عصاره معدني گياه بر داشته و مقدار

ساقه ،وزن تر و خشک ریشه ،ساقه و برگ ،سطح

بسيار اندكي اریوم كروم سياه به عنوان معرف (رنگ

برگ ،منيزیم برگ و ميزان كلروفيل  aو  bبرگ بوده

محلول قرمز پر رنگ ميشود) به آن اضافه شد0 /3 .

است.

ميلي ليتر تامپون آمونياكال  2/5نرمال به محلول فوق

 -1سنجش طول ریشه و ساقه گياهچه :طول ریشه

اضافه و محلول با محلول  0/01 EDTAنرمال

و ساقه گياهچه برحسب ميليمتر توسط خطكش

تيتراسيون شد .حجم محلول  0/01 EDTAوقتي كه

اندازهگيری شد.

رنگ محلول پس از اضافه كردن آن از قرمز پر رنگ به

 -2سنجش وزن تر و خشک ریشه ،ساقه و برگ

آبي تغيير و ثابت ماند خوانده شد .مقدار محلول

گياهچه :ریشه ،ساقه و برگ  4گياهچه از تکرارهای

 EDTAمصرفي برای مجموع كلسيم و منيزیم ميباشد،

هر تيمار به طور تصادفي انتخاب و وزن تر آنها توسط

لذا آن را از حجم محلول  EDTAمربوط به مراحل

ترازوی دیجيتال بر حسب گرم اندازهگيری شد .جهت

سنجش كلسيم كم كرده و حجم محلول  EDTAمربوط

تعيين وزن خشک ،ریشه ،ساقه و برگ  4گياهچه از

به منيزیم را بدست ميآوریم .سپس مقدار منيزیم در هر

تکرار هر تيمار در داخل آون در دمای  90درجه

گرم ماده خشک گياهي با استفاده از فرمول مربوطه بر

سانتيگراد به مدت  24ساعت قرار داده و سپس وزن

حسب  g. g-1 DWمحاسبه گردیده است.

شدند.
 -3سطح برگ :اندازهگيری سطح برگ با استفاده از

نتایج و بحث

دستگاه اندازهگيری سطح برگ انجام و بر حسب

 -1پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر طول ریشه و

ميليمتر مربع بيان گردید.

ساقه

 -4اندازه گيری كلروفيل  a , bبا روش برونسوما:

نتایج اینن تحقينق نشنان داد كنه شنوری موجنب

دو برگ مشخص واقع در انتهای ساقه بعد از توزین و

كاهش طول ریشه و ساقه پنبه شده است ولي اسنتفاده

تعيين وزنتر ،در هاون چيني كه حاوی  5ميليليتر

از پيکس طول ریشه را افزایش و طول ساقه را نسنبت

استن  80درصد است خوب سایيده شد .همگن

به تيمار شوری به طور معنيداری كناهش داده اسنت.

حاصل با دور  3000 rpmبه مدت  15دقيقه سانتریفوژ

رقم كاشمر در ميان سایر ارقام از وضعيت مناسبتنری

شد .سپس محلول باالیي را جدا كرده و حجم آن با

برخوردار بنوده و طنول ریشنه بيشنتری را نشنان داده
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موجب افزایش طول ریشه شود .تاثير پيکس برگياه

است (نمودار  1و شکل .)1
تحقيقات نشان داد كه شوری به طور معنيداری

پنبه به شرایط رشد ،ویژگيهای كشت و ارقام پنبه

موجب كاهش طول ریشه و ساقه [ 68و  30و  39و

بستگي دارد و ميتواند عکسالعمل گياه به پيکس آثار

 75و  ]4در گونههای مختلف پنبه و اسفرزه و

افزایشي ،كاهشي یا بيتاثير باشد [ .]26نتایج تحقيقات

بارهنگ ،]10[ ،دو گونه گراس دائمي و سه رقم سویا

نشان داد كه شوری موجب كاهش پارامترهای رشد

[ ،]8ارقام پياز ایراني [ ،]7یونجه [ ،]1روناس [،]12

دانه رست پنبه رقم سپيد  2شد و پرایمينگ با پيکس

ذرت ،جو ،برنج ،سورگوم و كنجد [ 78و  27و  2و

سبب بهبود صدمات ناشي از شوری بر این پارامتر ها

 ]14نخود و كلم [ ]52شده است .تحقيقات نشان داد

شده است [ .]11حبيبي( )1386و زهو و استر هيوس،

كه حتي در ارقام حساس (ساحل) و مقاوم (سای اكرا)

( 5[ )1994و  ]80در تحقيقات خود روی پنبه نشان

پنبه نيز شوری موجب كاهش طول ریشه چه و ساقه

دادند كه پيکس موجب افزایش طول ریشه ميگردد.

چه ميشود [ .]9شوری از طریق كاهش توسعه و

استفاده از پيکس در غلظتهای باالی نمک سبب

تقسيم سلولي ،كاهش رنگيزههای فتوسنتزی و همچنين

بهبود جوانهزني ميشود و موجب افزایش ویژگيهای

كاهش فتوسنتز در گياه ،موجب كاهش بلندی ساقه

فيزیولوژیکي از جمله طول ریشه چه مي شود [ 11و

ميگردد [ 34و  .]37دليل دیگر كاهش طول گياه ،كم

 .]6پژوهش حاضر نشان داد كه استفاده از پيکس منجر

شدن توان جذب یونهای غذایي به خاطر افزایش

به افزایش طول ریشه گياه ميشود كه این افزایش

جذب یون سدیم یا كلر است كه ميتواند منجر به

احتماال به دليل برهمكنش هورمونها و تاثير

كاهش رشد شود [.]42

هورمونهایي مثل اكسين ،اتيلن و سيتوكينين بر طول

آغشتگي بذرها با پيکس قبل از كشت ميتواند یک

ریشه چه باشد و فعال شدن آنزیمهایي مثل سلوالز و

روش مناسب در توليد پنبه و یک روش مناسب در

پکتيناز در دیواره سلولي بذر كه منجر به شل شدن و

كاهش اثرات تنش شوری باشد و ميتواند با تغيير در

انعطافپذیری دیواره سلولي ميگردد [.]20

فيزیولوژی بذر و تحت تاثير قرار دادن دیواره سلولي
35

18

a
b

a

16

b

cd
de
ساحل

ef

f

f

کاشمر

de

10
8
6

لطیف

طول ریشه(سانتی متر)

c c
d

12

25

d
20

e
ساحل
کاشمر
لطیف

f
g

15

gh gh h
10

4

5
2
0
شوری و پیکس

شوری

پیکس

تیمار

شاهد

0
شوری و پیکس

شوری

پیکس

تیمار

نمودار  :1تاثیر پیکس و شوری و اثر متقابل آنها بر طول ریشه و ساقه ارقام جدید پنبه
(میانگین هایی با حروف مشابه از نظر آماری( ) p ≤0/05معنی دار نمی باشد).

شاهد

طول ساقه(سانتی متر)

14

c

b

c

bc

30

فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی تکوینی سال نهم ،شماره  ،4پاییز 1396

41

رشد طولي سلول جلوگيری ميكند [.]74

پيکس موجب كاهش فاصله ميان گرهها در ساقه
اصلي ميشود [ ]80كه نتيجه آن كاهش ارتفاع ساقه
گياه ميباشد [ 36و  72و  .]62پيکس با كاهش فعاليت

 -2پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنهاا بار وزن تار و

یکي از آنزیمهای كليدی توليد جيبرلين ،از مقدار

خشک ریشه

جيبرلين در گياه كم كرده [ ،]33موجب كاهش قابليت

نتایج این تحقيق نشان داد كه شوری موجب

ارتجاعي دیواره سلولي و افزایش سختي آن شده و به

كاهش وزن تر و خشک ریشه پنبه شده است ولي

این ترتيب مانع طویل شدن سلول ميشود كه پيامد آن

استفاده از پيکس وزن تر و خشک ریشه را به طور

كاهش ارتفاع گياه است .پيکس با كاهش جيبرلين

معني داری افزایش داده است .رقم كاشمر و لطيف در

موقعيت مناسب تری برای فعاليت آبسزیک اسيد

ميان سایر ارقام از وضعيت مناسبتری برخوردار بوده

فراهم مي آورد .آبسزیک اسيد از القای رشد ناشي از

و وزن تر و خشک بيشتری را نشان داده است به

اكسين در گياهچه جلوگيری ميكند و با متوقف

طوری كه این افزایش در تيمار پيکس معنيدار بوده

نمودن ترشح  H+به دیواره از اسيدی شدن دیواره و

است( .نمودار)2

ساقه طویلتر و ریشه کوتاهتر و نازکتر

الف

ساقه کوتاهتر و ریشه طویلتر ،ضخیمتر و منشعبتر

ب

د

ج

شکل( )1تاثیر پیکس بر طول ریشه و ساقه رقم کاشمر در محیط شور و غیر شور
الف :غیر شور
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مقدار فتوسنتز را كاهش و موجب كم شدن وزن تر و

تحقيقات نشان داد كه شوری موجب كاهش وزن

خشک ریشه مي گردد.

تر و خشک در ریحان [ ،]4سياه دانه [ ،]13پياز ایراني
[ ]7و نخود و لوبيا [ 22و ]46ميشود .شوری به طور

حبيبي ( )1386اثر پيکس بر وزن تر و خشک

معني داری وزن تر و خشک ریشه و ساقه را در ارقام

ریشه پنبه رقم سای اكرا را بررسي كرد و به این نتيجه

مورد بررسي پنبه ( 11رقم پنبه) [ 7( ،]30رقم پنبه)

دست یافت كه بين غلظتهای مختلف پيکس و شاهد

[ ]39و  4رقم پنبه (، DeirEzzor 22،Niab78

از نظر وزن تر و خشک ریشه تفاوت معنيداری وجود

 Deltapine 50و ]66[ ) Aleppo 118كاهش داده

ندارد ]5[ .تحقيقات نشان مي هد كه استفاده از پيکس

است.

در غلظتهای باالی نمک سبب بهبود جوانه زني شده

CIM-443, BH-121, FVH-137, CIM-448, BH118, CIM-465, Cargil Hybrid, CIM-1100, FVH-59,
CIM240 and MNH-554
CIM-443, BH-121, FVH-137, CIM-448, BH118, CIM-465, Cargil Hybrid, CIM-1100, FVH-59,
CIM240 and MNH-554
CIM-443, BH-121, FVH-137, CIM-448, BH118, CIM-465, Cargil Hybrid, CIM-1100, FVH-59,
CIM240 and MNH-554
CIM-443, BH-121, FVH-137, CIM-448, BH118, CIM-465, Cargil Hybrid, CIM-1100, FVH-59,
CIM240 and MNH-554

و موجب افزایش ویژگيهای فيزیولوژیکي از جمله
طول ریشه چه،وزن تر و خشک ميشود.]11[ .
 -3پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر وزن تر و
خشک ساقه

نتایج این تحقيق نشان داد كه شوری موجب
كاهش وزن تر و خشک ساقه پنبه شده است و استفاده
از پيکس در شرایط شور و غير شور نتوانسته وزن تر
و خشک ساقه را افزایش معنيداری دهد .هر چند رقم
كاشمر نسبت به سایر ارقام توانسته كاهش طول ساقه

شوری از طریق ایجاد مسموميت در اثر تجمع

را با افزایش ماده تر و خشک ساقه جبران كند و

عناصر به ویژه سدیم ،در اندام ها و ایجاد اختالل در

وضعيت مناسب تری را نشان دهد( .نمودار )3

جذب آب و مواد غذایي با افزایش فشار اسمزی []53
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نتایج این تحقيق با نتایج تحقيقات دیگر همخنواني

ميكند و بوسيله عوامل متعدد محيطي و ژنتيکي تحت

دارد .تحقيقات نشان داد كه شوری به طور معني داری

تأثير قرار ميگيرد .]52[ .در اثر استرس شوری ،تمام

موجب كاهش وزن تر و خشک سناقه گيناه مارتيغنال

فرایندهای اصلي گياه نظير فتوسنتز تحت تاثير قرار

[ ،]18ذرت رقننم هيبریننند  ]15[SC704و دو گوننننه

ميگيرد [ ( ]59پریدا و داس .)2005 ،به عنوان اولين

گراس دائمي و سه رقم سویا[ ]8و ارقام مورد بررسني

عکس العمل گياه به تنش شوری ،سطح برگ كاهش

پنبه [ 39و  66و  ]34ميشود.

ميیابد ،و درنتيجه این كاهش ،ميزان توليد شيرة

حبيب و همکاران( )2014نشان دادنند كنه شنوری

پرورده گياه نيز كمتر ميشود [ .]76كاهش سطح برگ

سطح  100و  )mol /m-3( 200از نمک طعام بنه طنور

در اثر تنش شوری در بسياری از گياهان گزارش شده

معنيداری طول ریشه و ساقه،وزن خشک و تر ساقه و

است [ 59و  .]61گزارشها نشان داد كه شوری سبب

ریشه ،محتوای كلروفيل ،پتانسنيل آب ،سنطح بنرگ و

كاهش سطح برگ در گندم ،ذرت ،جو ،برنج ،سورگوم

سدیم و پتاسيم برگ را در دو رقم مورد بررسني پنبنه

و كنجد شده است [ 78و  2و  .]14البته خسارت

كاهش داده است]34[ .

شوری بر روی برگ ،به سن برگ نیز بستگي دارد به

آغشتگي بذرها با پيکس قبل از كشت ميتواند یک

طوری كه برگهای كامال توسعه یافته بيشتر از

روش مناسب در توليد پنبه باشد كنه در مراحنل اولينه

برگهای جوان تحت تأثير شوری قرار ميگيرند [.]76

جوانهزني موجب افنزایش طنول ریشنه منيشنود [.]6
a

نياكان ( )2012در تحقيقي نشان دادنند كنه اسنتفاده از

6

c
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d de
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2

سطح برگ را كاهش داد اما وزن خشک و تر بنرگ را
در پنبه افزایش داد]55[ .

5

سطح برگ(سانتی متر مربع)

اسپری با تيمارهای مختلف پيکس بنه گيناه پنبنه رقنم
سای اكرا در مقایسه بنا شناهد ،طنول سناقه ،تعنداد و

7

1
0
شوری و پیکس

شوری

پیکس

شاهد

تیمار

 -4پيکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر سطح برگ

نتایج اینن تحقينق نشنان داد كنه شنوری موجنب

نمودار  :4تاثیر پیکس و شوری و اثر متقابل آنها بر سطح برگ ارقام
جدید پنبه (میانگینهایی با حروف مشابه از نظر آماری ()p ≤0/05
معنیدار نمیباشد).

كاهش سطح بنرگ پنبنه شند و اسنتفاده از پنيکس در
شرایط شور و غير شور موجنب كناهش بيشنتر سنطح

هنگ و ردمن ( )1995گزارش كردند كه شوری از

برگ شده است .بيشترین سطح برگ مربنوط بنه رقنم

طریق كاهش توسعه و تقسيم سنلولي رشند و توسنعه

ساحل در تيمار شاهد مشاهده شده است كه این مقدار

برگهنای گياهنان كلنزا و خنردل وحشني را محندود

نسبت به سایر ارقام در همه تيمارها معنيدار نيز بنوده

مي كند [ .]38با توجه بنه اینکنه یکني از اثنرات تننش

است( .نمودار  4و شکل )2

شننوری در گينناه جلننوگيری از جننذب آب و ایجنناد

فتوسنتز به عنوان یکي از مهمترین فرآیندهای

استرس خشکي است به همين دليل پتانسنيل آب الزم

فيزیولوژیکي 90 ،درصد وزن خشک گياه را تهيه

جهت آماس سلولها و توسنعه بنرگ وجنود نخواهند

اثر تنظیم کننده رشد مپی کوات کلراید بر پارامترهای رشد ارقام جدید پنبه ) (Gossypium hirsutum L.تحت تنش شوری  /مصطفی جعفری و همکاران
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داشت .از طرفي در غلظتهای باالی نمنک ینونهنای

كاهش غلظت اسيد جيبرليک در گياه و كاهش طول

كلر و سدیم باعث مسموميت گياه شده و فعاليتهنای

ميانگرهها كنترل ميكند .پيکس موجب كاهش سطح

فتوسنتزی آن را مختل ميكنندكنه بندین ترتينب منواد

برگ ،كاهش طول ميانگرهها و جابه جایي در مکان

غذایي الزم برای رشد و گسترش سلولها فراهم نشده

قوزه پنبه و كاهش ارتفاع گياه ميشود 35[ .و  43و

و توسعه برگها به كندی صورت ميگينرد .تحقيقنات

 .]44كاهش سطح برگ موجب ميشود كه نفوذ حشره

نشان ميدهد كه شوری موجب كاهش سطح برگ پنبه

كش در گياه بهبود یافته و نور بيشتری برای رشد

ميشود 28[ .و  .]30گزارشات متعددی كناهش سنطح

قوزهها به سطوح پایينتر نفوذ كند و انرژی فتوسنتزی

برگ با استفاده از پيکس را ثابت ميكننند [ 61و  73و

برای توسعه غوزهها از برگهای پایيني یا مجاور

 62و  ]40و این كاهش نسبت به گياه شاهد منيتوانند

غوزهها فراهم شود .توسعه غوزه در قسمتهای پایيني

از  5الي 10درصد [ 72و  ]33تا حدود  33درصد باشد

گياه در حالت سایه ممکن است به كاهش بلوغ،كيفيت

[ .]26سينگ دریافت كه در اثر هورمون پاشني پنيکس

و محصول منجر شود و در بيشتر موارد سایه در

دوره رشد گياه كوتناهتنر منيشنود و اینن امنر امکنان

قسمتهای پایيني باعث سقط ميوه ميشود [ . ]72لذا

برداشت چينهای بيشنتر محصنول را فنراهم منيكنند

كاهش سطح برگ موجب ميشود نور بيشتری به

[ .]70تحقيقات نشان داده یکي از اثنرات فيزیولوژینک

بخشهای پائيني گياه رسيده و از ریزش زود هنگام

جيبرلين همراه سيتوكينين در گياهنان رشند و توسنعه

ميوه جلوگيری شود.

برگ ميباشد [ .]74به نظر ميرسد پنيکس بنا كناهش
 -5پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر وزن تر و

جيبرلين از ميزان رشد برگ ميكاهد.

خشک برگ

جلوگيری از رشد رویشي زیاد از طریق كاهش در
تعداد گرهها روی ساقه اصلي ،و فاصله ميان گرهها و

نتایج اینن تحقينق نشنان داد كنه شنوری موجنب

كاهش سطح برگ توسط پيکس انجام ميگردد.

كاهش وزن تر وخشنک بنرگ پنبنه شند و اسنتفاده از

شاخص سطح برگ در گياه آغشته به پيکس  5تا 10

پيکس بویژه در شرایط غير شور نسبت بنه شنوری تنا

در صد نسبت به گياهي كه به پيکس آغشته نيست

حدودی توانسته اسنت وزن تنر و خشنک را افنزایش

كاهش ميیابد .پيکس رشد رویشي و زایشي را با

دهد (نمودار .)5
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(میانگین هایی با حروف مشابه از نظر آماری( )p ≤0/05معنی دار نمیباشد).
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كاهش وزن خشک اندامهای مختلف گياه در اثر

سنتز كلروفيل باشد [ .]17تحقيقات نشان داد كه پيکس

شوری در اكثر مطالعات گزارش شده به طوریکه از آن به

منجر به افزایش وزن تر ميشود ولي تغيير محسوسي در

عنوان شاخص اصلي تحمل به شوری استفاده شده است

وزن خشک برگ ایجاد نميكند [ .]5باتوجه به این كه

و تحمل به شوری بر اساس آن تعریف ميشود .بنا بر

پيکس موجب كم شدن سطح برگ ميشود [ 61و  73و

گزارشهای موجود شوری سبب كاهش وزن خشک و

 ،]62بدین ترتيب كاهش وزن تر و خشک گياه در

تر برگ در گندم ،ذرت ،جو ،برنج ،سورگوم و كنجد

تيمارهای پيکس ميتواند ناشي از كاهش سطح برگ

شده است [ 78و  27و 2و  .]14نتایج بررسي جانگ و

باشد.

همکاران ( )2004نشان داد كه با افزایش شوری وزن تر
و خشک برگ در ارقام مورد مطالعه كاهش ميیابد.

 -6پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر میزان منیزیم برگ

تحقيقات نشان داد كه افزایش شوری ،موجب كاهش

نتایج این تحقيق نشان داد كه شوری موجب كاهش

وزن تر و خشک در ارقام مورد مطالعه پنبه شده است

منيزیم برگ پنبه نسبت به سایر تيمار ها شد .استفاده از

[ 30و  9و  .]28بسياری از محققين معتقدند كه كارایي

پيکس در شرایط غير شور و شور توانسته است ميزان

فتوسنتز تحت تأثير شوری قرار ميگيرد و اولين عمل

منيزیم برگ را نسبت به تيمار شوری و شاهد افزایش

گياه در مقابله با این شرایط ،بسته نگهداشتن روزنههایش

دهد كه این افزایش در تيمار پيکس به ميزان قابل توجهي

است [ ]64كه در این صورت تبادل گازهای اتمسفری

بوده است .بيشترین مقدار منيزیم برگ مربوط به رقم

(دی اكسيد كربن و اكسيژن) بين برگ و هوای اطراف

كاشمر و مربوط به تيمار پيکس بوده است (نمودار.)6

برگ محدود ميشود این عمل باعث كاهش ورود دی
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0.05
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لطیف

0.03
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پتانسيل آب گياه در شرایط كمبود آب دارد ،كاهش آب
در گياه خسارت عمدهای را به بيوشيمي كلروپالست
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منیزیم برگ()g.g-1DW

اكسيد كربن به گياه ميشود و كاهش دكربوكسيالسيون
دی اكسيد كربن در كلروپالست ميگردد .البته بسته شدن

0.09

0.01
0
شوری و پیکس

شوری

پیکس

شاهد

تیمار

نمودار  : 6تاثیر پیکس و شوری و اثر متقابل آنها بر میزان منیزیم
برگ ارقام جدید پنبه (میانگینهایی با حروف مشابه از نظر
آماری( )p ≤0/05معنیدار نمیباشد).

مير قاسمي ( )1386نشان داد با افزایش شوری مقدار
كلروفيل b ،aو كلروفيل كل كاهش ميیابد .مقدار

از مهمترین نيازهای رشدی پنبه به عناصر معدني

كلروفيل با توليد ماده خشک گياه در ارتباط بوده و از این

جهت ایجاد تعادل مناسب بين اندامهای رویشي و

رو به عنوان شاخصي برای تعيين پتانسيل توليد جامعه

زایشي ،آب ،كلسيم و منيزیم است [ .]69منيزیم تنها

گياهي بکار برده ميشود .بدین ترتيب كاهش وزن

عنصر فلزی موجود در كلروفيل ميباشد و به عنوان

خشک گياه در تيمارهای شوری ميتواند ناشي از كاهش

هسته مركزی سازندة كلروفيل معرفي ميشود بنابراین
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منيزیم بطور غير مستقيم در متابوليسم و فتوسنتز نقش

( )1378اثر پيکس بر منيزیم برگ و ریشه پنبه رقم سای

دارد .منيزیم همچنين در فعاليت آنزیمها در گياهان نقش

اكرا را مورد بررسي قرار داد و به این نتيجه دست یافت

داشته و حاملهای فسفری را كه در جذب سایر عناصر

كه غلظت  10ppmپيکس موجب افزایش منيزیم برگ

مؤثر ميباشند فعال ميكند .منيزیم با شركت در چرخة

ميشود اما اثر معنيداری بر مقدار منيزیم ریشه ندارد.

اسيد سيتریک به عنوان یک چرخة متابوليسميدر گياه،

[ ]79با توجه به این نکته كه پيکس موجب افزایش

در تنفس گياهان دخالت دارد .منيزیم از اجزائ تركيب

كلروفيل در گياه ميشود [ ]63احتماال ميتوان نتيجه

كننده ریبوزوم است و در سنتز پروتئين نيز نقش دارد.

گرفت با كاربرد پيکس جذب منيزیم در ریشه افزایش و

بيدل و همکاران ( )1985گزارش كردند كه در تنش

به برگ ترابری شده و صرف بيوسنتز كلروفيل مي شود.

شوری ميتوان كاهش فتوسنتز را بعلت كاهش یون
پتاسیم و یون منیزیم و نقش حياتي آنها به ترتيب در باز

 -7پیکس ،شوری و اثرات متقابل آنها بر میزان کلروفیل ،a

كردن روزنه و شيبهای یوني استرومایي نسبت داد

 bو کلروفیل کل

نتایج این تحقيق نشان داد كه شوری موجب كاهش

[.]23
استفاده از پيکس به جذب بيشتر فسفر و ازت منجر

كلروفيل aو  bپنبه شد و استفاده از پيکس در شرایط

شده [ ]56و غلظت منيزیم ،فسفر ،و نيتروژن را در ریشه

شور و غير شور توانسته است ميزان كلروفيل aو  bرا

نسبت به گروه شاهد بيشتر ميكند [ 56و  .]78زنگ و

نسبت به تيمار شوری به مقدار قابل توجهي افزایش

همکاران 1990 ،نشان دادند تيمار بذر پنبه با پيکس

دهد .بيشترین مقدار كلروفيل  aو  bبرگ مربوط به رقم

ميتواند ميزان منيزیم ریشه را افزایش دهد .حبيبي

كاشمر در تيمار پيکس بوده است (نمودار  7و شکل .)2
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(میانگین هایی با حروف مشابه از نظر آماری( ) p ≤0/05معنی دار نمی باشد).
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برخي از مطالعات حاكي از كاهش كلروفيل تحت

كلروفيل ميشود [ .]25شواهد مستندی وجود دارد كه

تنش شوری در بعضي از گياهان است [ .]32شوری

شوری بر آنزیمهای فتوسنتز ی,كلروفيل و كاروتنوئيد

موجب كاهش كلروفيل در گياه  ]19[ Mulburyميشود.

موثر است [ .]71كاهش در توده زنده (بيوماس) ،تغييرات

در هنگام تنش شوری با فعال شدن آنزیمهای تجزیه

ظرفيت فتوسنتز در برگ ،پتانسيل آب برگ و فشار

كننده كلروفيل ،از ميزان كلروفيل كاسته ميشود .افزایش

تورژسانس در اثر شوری گزارش شده است .]51[ .نتایج

پرولين در شرایط شور باعث ميشود تا گلوتامات كه

پژوهشهای ميلهولون و همکاران ( )1993نشان داد كه

پيش ماده ساخت پرولين و كلروفيل است ،كمتر در مسير

در استرس شوری ارقام مقاوم به شوری كاهش

بيوسنتز كلروفيل شركت داشته باشد .گلوتامات به نوبه

معنيداری در رشد خود نشان نميدهند به نظر ميرسد

خود از احيای نيتروژن معدني و یا هيدروليز پروتئينهای

در این نوع گياهان مقدار كلي كلروفيل تحت تاثير شوری

ذخيرهای حاصل ميشود .از جمله آنزیمهای مورد نياز

قرار نگرفته و غذا سازی به مقدار كافي صورت ميگيرد.

بيوسنتز پرولين گلوتامين كيناز ميباشد كه اولين آنزیم در

در پژوهش حاضر رقم كاشمر به این علت كه یک رقم

مسير سنتز پرولين ميباشد و در سيتوپالسم و

مقاوم به شوری به حسابِ مي آید ،كاهش معنيداری در

كلروپالستها یافت ميشود .نمک اثر تحریک كنندهای

ميزان كلروفيل نشان نميدهد .در ارقام حساس به شوری

را بر فعاليت این آنزیم دارد .در مقابل اولين آنزیم در

كلروفيل برگ كه شامل كلروفيلهای  b,aو كل كلروفيل

مسير بيوسنتز كلروفيل گلوتامات ليگاز ميباشد كه نمک

از جمله صفات دیگری است كه تحت تاثير شوری قرار

اثر ممانعت كنندهای را بر فعاليت این آنزیم دارد .بنابراین

گرفته و سنتز آن مختل ميشود .با افزایش شوری ميزان

در شرایط شور توليد كلروفيل به دليل كاهش فعاليت

كلروفيل  bو  aدر برگ كاهش یافته كه این خود نمایانگر

آنزیم گلوتامات ليگاز از یک طرف و مصرف بيشتر

اختالل در امر سنتزآن است .كلروفيل  aنسبت به  bميزان

گلوتامات توسط آنزیم فعال شده گلوتامين كيناز از طرف

بيشتری تحت تاثير تيمارهای مختلف شوری قرار

دیگر كاهش ميیابد .افزایش شوری منجر به كاهش

ميگيرد .با توجه به اینکه سهم كلروفيل  aدر كل

مقدار كلروفيل  b ،aو كلروفيل كل برگ پنبه ميشود

كلروفيل برگ بيشتر از سایر رنگيزه هاست ،كاهش كل

[ ]17و این كاهش در ارقام حساس (ساحل) و

كلروفيل برگ ميتواند ناشي از اختالل در سنتز كلروفيل

مقاوم(سای اكرا) مشاهده ميگردد [.]9

 aباشد .تحقيقات نشان داده گياهان آغشته به پيکس

گرچه كاهش فتوسنتز در اثر شوری تا حدودی

ميزان كلروفيل بيشتری دارند [ ]62و این افزایش ميتواند

بخاطر كاهش هدایت روزنهای است اما ،ممانعت غير

 80ن  % 50بيش از گياه معمولي باشد .به نظر ميرسد با

روزنهای فتوسنتز در اثرات مستقيم كلرید سدیم روی

توجه به اثر باز دارندگي پيکس بر بيوسنتز جيبرلين [24

سيستم فتوسنتز ،برای بسياری از گونهها گزارش شده

و  ]60و همچنين اثر افزایشي پيکس بر مقدار منيزیم

است این عوامل شامل :كاهش كارایي RUBP

برگ (حبيبي )1386 ،كه تنها عنصر فلزی شركت كننده

كربوكسيالز ،كاهش توليد مجدد آنزیم ریبولوز بيس

در ساختمان كلروفيل است ،مقدار كلروفيل نيز افزایش

فسفات كربوكسيالز ،افزایش مقاومت مزوفيلي،

ميیابد]5[ .

حساسيت فتوسيستم  IIبه كلرید سدیم ،كاهش مقدار

در این پژوهش شوری موجب كاهش كلروفيل  bو
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كلروفيل  aشده است كه این ناشي از اثرات كلرید

لطيف ميشود .استفاده از پيکس موجب كاهش سطح

سدیم بر عدم سنتز كلروفيل و یا تخریب آن مي باشد.

برگ و كاهش رشد رویشي بخشهای هوایي ميشود

همچنين تيمار پيکس و پيکس و شوری موجب افزایش

كه این ميتواند منجر به افزایش رشد بخشهای

كلروفيل  bو كلروفيل  aشده است كه احتماال منجر به

زایشي و برداشت بهتر محصول پنبه گردد .پيکس

افزایش توليد و فعال كردن آنزیمهایي ميشود كه در

موجب افزایش كلروفيل و منيزیم بخش هوایي (برگ)

مسير ساخت كلروفيل نقش دارند.

و همچنين كاهش طول ساقه و سطح برگ در رقم

همانطور كه در شکل  3مشاهده ميشود ميتوان

كاشمر در تيمار شوری شده است كه این كاهش رشد

نتيجه گرفت كه آغشته كردن بذور با پيکس موجب

رویشي موجب گسيل كردن تركيبات گياهي جهت

كاهش اثرات تنش شوری بویژه در ارقام كاشمر و

افزایش رشد بخشهای زایشي ميگردد.

برگ روشن تر  ،نازک تر و وسیع تر

الف

برگ تیره تر  ،ضخیم تر و انبوه تر

ب

د

ج

شکل( )2تاثیر پیکس بر سطح برگ و میزان کروفیل و ضخامت برگ رقم کاشمر در محیط شور و غیر شور
الف :غیر شور

ب :شور

ج :پیکس

د :شوری و پیکس

شکل  :3تاثیر پیکس بر مقاومت به شوری رقم کاشمر
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