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 چکیده

ها برای کشت در شرایط زنی عامل مهمی در انتخاب آنای محیطی به ویژه در مرحله جوانههارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش      

باشد. بنابراین می ل غیر قابل کنترل محیطیبر و تحت تأثیر عوامای زمانهای معمول در شرایط مزرعهباشد. ارزیابیمحیطی مختلف می

محیطی در شرایط کنترل شده فراهم  به تنشرا العمل گیاهان امکان ارزیابی سریع و نسبتاً دقیق عکس ،آزمایشگاهی هایروش استفاده از

 زنیجوانه هایجام شد. شاخصد. در همین راستا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انکنمی

 اصفهان، کاظمین، ،2 و 1 مشهد) شامل دانهسیاه ژنوتیپ 11 در...(  و زنیجوانه میزان شاخص زنی،جوانه مدت میانگین زنی،جوانه درصد)

 مطالعه وردم NaCl موالر میلی 211 و 1۰1 ،111 ،۰1 صفر، شوری سطوح در( شهرضا و شبستر تبریز، سمیرم، شهر، خمینی اردستان،

 سرعت ضریب زنی،جوانه مدت میانگین زنی،جوانه نهایی درصد زنی،جوانه میزان شاخص شامل شده گیریاندازه صفات .گرفت قرار

 میزان شاخص زنی،جوانه نهایی درصد همچون صفاتی بر تنش سطوح که داد نشان حاصل از تجزیه واریانس  نتایج .دباشمی زنیجوانه

 داریمعنی اختالف بررسی مورد صفات لحاظ از هاژنوتیپ بین همچنین .رددا داریمعنی تأثیر زنیجوانه سرعت یبضر و زنیجوانه

 نظر از .گرددمی چهساقه و چهریشه طول و وزن در دارمعنی کاهش باعث شوری تنش که داد نشان هامیانگین مقایسه نتایج .شد مشاهده

 .داشت باالتری میانگین دیگر هایژنوتیپ به نسبت کاظمین ژنوتیپ نهایی زنیجوانه درصد و چهساقه و چهریشه طولمجموع  صفات

 زنیشاخص جوانه ی،زنجوانه شوری، تنش :کلیدی کلمات

 . مقدمه1

است.  رنگهای سفید یا آبی، با گل(Ranunculaceaeاز خانواده آالله ) .Nigella Sativa Lدانه با نام علمی گیاه سیاه

درصد  01 -01دارای  دانهسیاه . گیاه[8]شوند رنگ میرنگ است که در تماس با هوا سیاههای سفید شیریگیاه دارای دانهاین 

درصد، اسیدهای چرب،  8۰/21درصد اسانس، قندهای مختلف، مواد صمغی، آلبومینوئیدی، نیژلین، پروتئین  ۰/1 -۰/1روغن، 

ها، اسهال خونی، کمر درد، دانه به طور گسترده در درمان سردرد، آسم، عفونت. سیاه[1]باشد اسیدهای آمینه و آلکالوئیدها می

گیرد و به صورت موضعی در درمان چاقی، مشکالت گوارشی و فشار خون در خاورمیانه و شرق آسیا مورد استفاده قرار می

به ویژه نواحی خشک و نیمه خشک، شوری یکی های دنیا . در بسیاری از قسمت[7و  6]شود آبسه به کار برده می روماتیسم و

درصد اراضی قابل کشت در معرض خطر  01از موانع اصلی در تولید محصوالت کشاورزی است. در کشور ایران نیز بیش از 

ای یرهزنی شامل انتقال مواد ذخ. جوانه[۰]های متحمل به شوری باشیم باید به دنبال استفاده از واریته . بنابراینباشدشوری می

گیاهان زراعی نقش مهمی در  از زندگی های متابولیکی و رشد و نموی آن است. این مرحلهبه محور جنینی و شروع فعالیت
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زنی و خروج حساسیت به تنش شوری در طول مراحل مختلف جوانهمیزان استقرار مناسب گیاه و عملکرد نهایی محصول دارد. 

شود یابد و رشد گیاهچه کم میزنی بذر کاهش میتنش شوری درصد و سرعت جوانهچه متفاوت است. در کل در شرایط ریشه

شود. به زنی و کاهش رشد گیاهچه میزنی، کاهش درصد و سرعت جوانهلی تنش شوری موجب تأخیر در جوانه. به طور ک[0]

زنی حساس، ولی در سایر ه جوانهباشد. چغندرقند در مرحلیزنی به شوری مقاوم مبرنج در مرحله جوانه عنوان مثال گیاه

های گیاه در این راستا این آزمایش جهت بررسی اثر تنش شوری بر بذور ژنوتیپ .[2]باشد مراحل رشدی متحمل به شوری می

 نژادی طراحی و اجرا گردید.های بهبرداری در برنامهدانه و تعیین ژنوتیپ متحمل و برتر جهت بهرهسیاه

 هامواد و روش. 2

شهر، ر، شهرضا، کاظمین، سمیرم، خمینیهای تبریز، شبستدانه شامل ژنوتیپختلف سیاه ژنوتیپ 11این مطالعه در 

در  زنی، به صورت آزمایش فاکتوریلنظر تحمل به شوری در مرحله جوانهمشهد از  از منطقه اردستان، اصفهان و دو ژنوتیپ

 فتند.مورد ارزیابی قرار گرکلرید سدیم،  موالرمیلی 211و  1۰1، 111 ،۰1قالب طرح کاماًل تصادفی در پنج سطح شوری صفر، 

متری جهت کشت ساندویچ و شمارش سانتی 21× 01ن دو برگ کاغذ صافی بذر سالم انتخاب و مابی 2۰از هر ژنوتیپ تعداد 

زده به بذرهای جوانه .شد ارینگهدگراد درجه سانتی 2۰ژرمیناتور در دمای روز در درون  1۰زده، به مدت روزانه بذور جوانه

انتخاب و فاکتورهای طول  روز(، پنج نمونه 1۰پس از طی مدت زمان مورد نظر )صورت روزانه مورد شمارش قرار گرفت. 

حاصل از شمارش روزانه بذور های از داده سپس با استفاده گیری قرار گرفت.چه مورد اندازهو ساقه چهریشه متر()میلی

 زنی بذور محاسبه گردید.تلف جوانهارهای مخمعی ،زدهجوانه

 نتایج و بحث. 3

های مورد مطالعه و همچنین اثر متقابل تیمار شوری در بین سطوح شوری، ژنوتیپنتایج تجزی واریانس نشان داد 

اختالف  ، در تمام صفاتدار بودغیر معنی هاژنوتیپ( که در سطح MGTزنی )میانگین مدت جوانهبه غیر از شاخص  ژنوتیپ

دار بین سطوح مختلف شوری در صفات مورد مطالعه بیانگر تأثیر تنش . وجود اختالف معنی(1وجود دارد )جدول داری معنی

ها دارای دهد که ژنوتیپها نشان میدار بین ژنوتیپشوری بر روی صفات مورد بررسی است. همچنین وجود اختالف معنی

نیز در مورد تمامی صفات مذکور های مورد مطالعه ژنوتیپ و سطوح شوریبین متقابل باشند. اثر تحمل به شوری متفاوت می

 . (1)جدول  استبوده ها در سطوح مختلف شوری متفاوت رفتار ژنوتیپبود بنابراین دار معنی

سطح سمیرم و در  شهر وخمینی هایژنوتیپموالر میلی ۰1نشان داد که در سطح شوری  هاژنوتیپن مقایسه میانگی

( و شاخص GIزنی ). شاخص جوانهزنی را دارندشترین ضریب سرعت جوانهبی 1کاظمین و مشهد هایژنوتیپموالر میلی 211

که با تحقیقات انجام  دداری نشان داموالر کاهش معنیمیلی 211( با افزایش سطح شوری از صفر تا GRIزنی )میزان جوانه

دهد که نشان می در سطوح مختلف شوری هاژنوتیپنگین ه میاس. مقایابقت داشت[ مط0گرفته توسط المنصوری و همکاران ]

. هستند( را دارا FGP) نهایی زنیجوانه درصدترین میزان های اصفهان و اردستان کمموالر ژنوتیپمیلی 211در سطح شوری 

زنی درصد جوانه .ری استبا افزایش سطح شوزنی نتایج حاکی از تأخیر جوانهزنی نه( و طول دوره جواLT50)مورد صفات در 

که با تحقیقات انجام گرفته توسط المنصوری و همکاران  دداداری نشان ح شوری کاهش معنیبا افزایش سطنیز ( FGPنهایی )

 .[ مطابقت داشت0[ و باجی و همکاران ]0]
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 دانه در شرایط تنش شوریمختلف سیاه ایهژنوتیپتجزیه واریانس صفات مورد بررسی در  -1جدول                    

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات  

MGT FGP GI GRI TL CVG FDG FIDG GD 50%G 

 ns1 **0۰/61۰ **۰/0071 **00/11۰ **126/1 **7/0۰0 **80/7 **12/18 **78/7 *80/7 0 ژنوتیپ

 20/28۰** 60/66** 02/220** 01/122** 10/8۰00** 012/201** 02/0002** 61/206821** 0/22222** 116/1** 0 تنش

 10/6* 07/8** 82/11** 10/6** 008/ 18** 626/1** ۰6/۰7** 12/10۰** 07/108** 1* 06 تنش*ژنوتیپ

 ۰0/0 8۰/1 17/0 80/1 78/21 017/1** ۰6/0 00/016 2۰/60 1 111 خطا

  nsدرصد. 1و  ۰احتمال  دار در سطحدار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 

CVGزنی، : ضریب سرعت جوانهGIزنی،: شاخص جوانه GRIزنی،: شاخص میزان جوانه MGTزنی، : میانگین مدت جوانهFGPنهایی،  زنیجوانه : درصدFGDزنی، : روز اول جوانه

FIGDزنی، : روز آخر جوانهGD50زنی، : طول مدت جوانه% G نه زدند،بذور جوا %۰1: تعداد روزهایی که TL.مجموع طول ریشه و ساقه : 

 

 گیرینتیجه. 4

سایر  وچهچه و ساقهداری بر طول ریشهنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف تنش شوری، تأثیر معنی

ری داشت. های دیگر میانگین باالتزنی داشت. از نظر صفات مورد بررسی ژنوتیپ کاظمین نسبت به ژنوتیپهای جوانهشاخص

های دیگر به عنوان ژنوتیپ مقاوم به این ژنوتیپ را در بین ژنوتیپگیری شده های اندازهشاخصتوان با توجه به بنابراین می
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Abstract 

      Evaluation of crop tolerance to environmental stressors is a major factor in their selection for 

cultivation in various environmental conditions, especially at germination stage. Routine assessment 

is time-consuming and influenced by uncontrollable environmental factors in farm condition. 

Therefore, experimental methods provide rapid and partial precise assessment of response of plants to 

environmental stresses in controlled conditions. In this respect, the present study was done in factorial 

experiment according to a completely randomized design with three replications. Germination indices 

(germination percentage, mean germination time, germination index, etc.) in 10 ecotypes of Nigella 

Sativa L. (Mashhad 1 and 2, Kezemin, Isfahan, Ardestan, Khomeini-Shahr, Semirom, Tabriz, 

Shabestar and Shah-Reza) were studied in salinity levels of 0, 50, 100, 150 and 200 mM NaCl. The 

measured traits included germination index, final germination percent, mean germination time and 

germination rate index. The ANOVA results showed that the effect of stress on final germination 

percent, germination index and germination rate index were significant. Also the studied ecotypes, 

show significantly different response to salinitystress. Results of mean comparison showed that 

salinity stress caused to a significant reduction in weight and length of root and shoot. Moreover,  

Kezemin ecotype showed a  higher length of shoot and root and final germination percent , compared 

to the others. 

Keywords: Germination, Germination index, Salt stres. 

 


