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  هچکید

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري بر  .گیردمی قرار شوري تأثیر تحت دنیا مناطق زا بسیاري در گیاهان عملکرد و رشد        
تکرار در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور  چهارآزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با  گلرنگ سیناجوانه زنی و رشد گیاهچه 

تایج ن.بودنددسی زیمنس بر متر  20و  16، 12، 8، 4شش سطح شوري صفر، تیمارهاي آزمایشی شامل . شدمرکز مشگین شهر انجام 
، طول ریشه چه و ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه بیشترین وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چهدر سطح شاهد نشان داد 

دسی زیمنس بر متر براي وزن تر و  4داري بین سطح شاهد و شوري  هر چند تفاوت آماري معنی. زنی و شاخص بنیه بذر به دست آمد
کمترین وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه و طول ریشه چه به طور مشترك . خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه مشاهده نشد

ر به طور مشترك در سطوح پایین ترین طول ساقه چه و شاخص بنیه بذ.  دسی زیمنس بر متر به دست آمد 20تا  8در سطوح تیماري 
دسی زیمنس بر  20(ترین درصد و سرعت جوانه زنی نیز در باالترین سطح شوري کم. دسی زیمنس حاصل گردید 20تا  12شوري 

دسی زیمنس  8در شوري هاي کمتر از  گلرنگ سینالذا به منظور داشتن صفات در سطح مطلوب پیشنهاد می شود . به دست آمد) متر
 .ودبر متر کاشته ش

  
  چه- بنیه بذر، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ریشه: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

 بنابراین می). 8(می باشد  شوري و  خشکی به نسبی ایران بوده و داراي مقاومت گیاه بومی )tinctoriusCarthamus( گلرنگ      
گیاهان  زندگی طول در بحرانی و حساس مرحله اي بذور، جوانه زنی. دباش برخوردار روغنی هاي دانه تولید براي خاصی اهمیت از تواند

 کاشت محل در نمک تجمع. بود خواهد تأثیرگذار محصول عملکرد تعیین در مرحله این در شوري به تحمل بنابراین).6(است  زراعی
 ریشه چه و بذور لذا. مشکل نماید دچار را بذر زنی جوانه است ممکن نمک باالي به رو و حرکت خاك سطح از آب تبخیر دلیل به بذر

گیرند  قرار شوري از بیشتري سطوح معرض در رشد بعدي مراحل به نسبت گیاهچه، رشد جوانه زنی و مرحله ي در است ممکن گیاه
 مطالعه مورد شوري مختلف سطوح تأثیر تحت را گلرنگ خار داروبی خار گیاهچه هاي ارقام رشد و زنی جوانه محققان، از برخی. )4(

 وزن و جوانه زنی، طول درصد شدید متر،کاهش بر زیمنس دسی23شوري در سطح گلرنگ خاردار رقم یک در حتی آنها .دادند قرار
ساقه  خشک وزن و جوانه زنی درصد کاهش گلرنگ الین10 زنی جوانه بررسی در .)5(کردند  مشاهده را ساقه چه و ریشه چه خشک

 8و ) دسی زیمنس بر متر 16-4(میلیون هکتار از اراضی تحت تاثیر شوري متوسط  5/25ان حدود در ایر). 10( ه استشد چه گزارش
لذا به نظر می رسد در وضعیت رو به افزایش  ).7(می باشد ) دسی زیمنس بر متر 32تا  16(میلیون هکتار در معرض شوري شدید 

در پایداري تولید و نیز گسترش سطح زیر کشت گلرنگ ایفا مشکل شوري مطالعه شاخص هاي جوانه زنی می تواند نقش قابل توجهی 
  .نماید

  
  مواد و روش ها

این آزمایش در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور براي مطالعه اثر سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ        
قالب طرح آزمایشی کامال در ) دسی زیمنس بر متر 20و  16، 12، 8، 4صفر، (شش سطح شوري . مرکز مشگین شهر انجام گرفت

با . عدد بذر بود 100هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتري دیش استریل حاوي . مورد ارزیابی قرار گرفتندتصادفی با چهار تکرار 
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اقدام ) ثانیه 60(در هزار  2و قارچ کش بنومیل ) ثانیه 60(درصد  10، هیپوکلریت سدیم )ثانیه 10(درصد  70الکل  بذرها در دادنقرار
درصد و دماي روز  80پس از اعمال تیمارها در زمان کاشت بذر، پتري دیش ها در ژرمیناتور با رطوبت نسبی . به ضد عفونی بذرها شد

ز شمارش بذرهاي جوانه زده به صورت یک رو. قرار داده شد) ساعت 8(درجه سانتی گراد  15و شب ) ساعت 16(درجه سانتی گراد  25
در طول مدت آزمایش براي . خروج حداقل یک میلی متر جوانه از بذر به عنوان مالك جوانه زنی قرار گرفت. در میان انجام گرفت

روز  10مدت زمان آزمایش . جبران تالفات آب و افزایش غلظت نمک در پتري دیش ها در مواقع الزم مقدار کافی آب مقطر اضافه شد
براي اندازه گیري میانگین وزن تر . ول ریشه چه و ساقه چه بذور جوانه زده در هر پتري دیش تعیین شددر روز آخر میانگین ط. بود

سپس گیاهچه براي اندازه گیري وزن . ریشه چه و ساقچه، پس از خشک کردن هر یک از اندام ها روي کاغذ صافی، توزین انجام شد
تعداد کل بذور جوانه زده در هر . جه سانتی گراد آون قرار داده شددر 65ساعت در دماي  24خشک ریشه چه و ساقه چه به مدت 

تعیین  1بر حسب بذر در روز از طریق رابطه  (GR1)سرعت جوانه زنی . پتري دیش تا روز دهم به عنوان درصد جوانه زنی ثبت گردید
شاخص بنیه بذر . ام استnن کاشت تا زمان شمارش تعداد روز از زما Ynام و nتعداد بذور جوانه زده تا روز  Xnدر این رابطه، . )1( شد

(SVI2)  در این رابطه . تعیین گردید 2نیز با استفاده از رابطهGP  درصد جوانه زنی وSL  میانگین طول گیاهچه بر حسب میلیمتر
  .استفاده شد Excelو  SASبراي تجزیه داده ها و رسم نمودار ها از نرم افزارهاي . است

  

 

 
  

 ثنتایج و بح
  وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه

یابی تاثیر شوري بر جوانه زنی، متاثر از سطوح مختلف شوري ناشی زوزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه به عنوان دو صفت مهم در ار
بر متر  دسی زیمنس 4هر دو صفت نسبت به شوري هاي باالتر از ). 1جدول (از کلرید سدیم در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند 

دسی زیمنس بر متر به دلیل افت در جوانه زنی وزن تر و خشک  4واکنش بسیار شدیدي از خود نشان دادند به طوري در باالتر از 
، وزن تر )گرم 25/0(، وزن خشک ریشه چه )گرم 30/0( باالترین وزن تر ریشه چه . ریشه چه و ساقه چه عمال قابل اندازه گیري نبود

تفاوت آماري معنی داري بین هر چند . در سطح شاهد مشاهده شد) گرم 36/0(و وزن خشک ریشه ساقه چه ) رمگ 027/1(ساقه چه 
کمترین میزان . دسی زیمنس براي صفات وزن تر و خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه مشاهده نگردید 4شاهد و سطح شوري 

این موضوع بیانگر این مطلب است که با . تر به دست آمددسی زیمنس بر م 20تا  8این صفات به طور مشترك در سطوح شوري 
در بررسی جوانه زنی ) 3(راعی و همکاران . ساقه چه به شدت کاهش می یابد و دسی زیمنس بر متر وزن ریشه چه 4افزایش شوري از 

  .گیاه دارویی ماریتیغال تحت دماي باال و شوري کاهش وزن ریشه چه وساقه چه را گزارش نمودند
  

  ریشه چه و ساقه چه طول
بیشترین طول ). 1جدول ( در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدهر دو صفت طول ریشه چه و ساقه چه گلرنگ سینا اثر شوري بر 

دسی زیمنس بر متر با متوسط طول ریشه چه  4سطح شوري . به دست آمددر سطح شاهد حاصل ) میلی متر 10/33(ریشه چه 
درصدي  50منجر به کاهش بیش از  ،دسی زیمنس بر متر شوري 4به عبارتی افزایش . پایین تر قرار گرفت میلی متر در مرتبه 00/15

باالترین طول ساقه چه . شوري قرار گرفتطول ساقه چه در مقایسه با طول ریشه چه کمتر تحت تاثیر ). 2جدول (طول ریشه چه شد 
دسی زیمنس بر متر نیز به ترتیب با متوسط طول ساقه چه  12و  4سطوح شوري . در سطح شاهد حاصل شد) میلی متر 5/30(

                                                             
1 - Germination rate 
2 - Seed vigor index 
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 20تا  12کمترین طول ساقه چه نیز به طور مشترك در سطوح شوري . میلی متر در مرتبه هاي بعدي قرار داشتند 95/14و  00/21
 .شده استگزارش ) 2(دادخواه کاهش طول ریشه چه و ساقه چه در اثر افزایش شوري توسط . ی زیمنس بر متر مشاهده گردیددس

 .گزارش نموده اندرا ریشه چه و ساقه چه به دنبال اقزایش شوري در گیاه دارویی ماریتغال  طول نیز کاهش) 3(راعی و همکاران 
  

  سرعت جوانه زنیدرصد و 
جوانه زنی بذر از جمله مولفه هاي مهم جوانه زنی متاثر از سطوح مختلف شـوري در سـطح احتمـال یـک درصـد قـرار        درصد و سرعت

بـین سـطوح   . جوانه زنی در سـطح شـاهد بـه دسـت آمـد     ) تعداد در روز 58/21(و سرعت ) 25/60(باالترین درصد ). 1جدول (گرفتند 
عنی داري مشاهده نگردید و این سطوح بعد از سطح شاهد در مرتبـه بعـدي   دسی زیمنس براي این صفت تفاوت آماري م 8و  4شوري 

دسی زیمنس بـر متـر بـا     20به طوري که سطح شوري . نیز در مرتبه هاي بعدي قرار گرفتند 20و  16، 12سطوح شوري . قرار داشتند
مالحظه مـی شـود افـزایش شـوري     ). 2 و 1شکل هاي (در پایین ترین سطح قرار گرفتند  1و  45/0متوسط سرعت و درصد جوانه زنی 

در ) 3(راعـی و همکـاران   . دسی زیمنس بر متر تاثیر قابل توجهی در کاهش سرعت و درصد جوانه زنی گلرنگ رقم سینا دارد 8باالتر از 
. کاهش می یابد بررسی اثر دما و شوري بر جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال گزارش کردند که درصد جوانه زنی به دنبال افزایش شوري

  . نیز گزارش شده است )9(روگرز و همکاران کاهش سرعت جوانه زنی به دنبال افزایش شوري توسط 
  

  شاخص بنیه بذراثر شوري بر 
جدول (جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد شاخص بنیه بذر متاثر از سطوح مختلف شوري در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت 

از آنجایی که هر دو . ذر مولفه اي است که از دو مولفه میانگین طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی حاصل می گرددشاخص بنیه ب). 1
  . دور از انتظار نمی باشدمولفه اخیر متاثر از شوري به شدت کاهش یافته اند، کاهش شاخص جوانه زنی نیز 

دسی زیمنس بر متر نیز به ترتیب با مقادیر  8و  4شوري  سطوح. به دست آمددر سطح شاهد ) 71/13(باالترین شاخص بنیه بذر 
دسی زیمنس بر  20تا  12کمترین شاخص بنیه بذر به طور مشترك در سطوح تیماري . در مرتبه هاي بعدي قرار گرفتند 16/2و 51/6

گزارش کردند که با افزایش  در بررسی اثر شوري بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی) 1(ثقه االسالمی ). 3شکل (متر به دست آمد 
 [.گزارش شده است) 3(نتایج مشابهی توسط راعی و همکاران . شوري در مرزه شاخص بنیه بذر به طور معنی داري کاهش می یابد

  
  نتیجه گیري کلی

ات دیگر کلیه صفات مورد ارزیابی تحت تاثیر اثرات منفی شوري قرار گرفتند، هر چند سطح واکنش برخی صفات نسبت به صف    
وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه و نیز طول ریشه چه در مقایسه با سایر صفات بیشتر تحت تاثیر سطوح شوري باال . متفاوت بود

در مورد  .دسی زیمنس بر متر به شدت کاهش یافته و به صفر رسیدند 4قرار گرفتند به طوري که تمامی این صفات در شوري باالتر از 
می توان در حالت کلی . دسی زیمنس بر متر بیشتر مشهود بود 8شدید به افزایش شوري در شوري هاي باالتر از  صفات واکنش سایر

  .دسی زیمنس بر متر در نظر گرفته نشود 8باالتر از  گلرنگ سینابراي چنین توصیه نمود که براي داشتن نتایج مطلوب، 
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 نی و بنیه بذر گلرنگ سیناتجزیه واریانس اثر شوري بر شاخص هاي جوانه ز -1جدول 

شاخص بنیه 
  بذر

سرعت جوانه 
  زنی

درصد جوانه 
  زنی

طول ریشه  طول ساقه چه
 چه

وزن خشک 
 ریشه چه

وزن خشک 
 ساقه چه

وزن تر ساقه 
 چه

وزن تر ریشه 
 چه

درجه 
 آزادي

 

 تیمار 5 040/0** 23/0** 0338/0** 019/0** 75/19** 51/18**  63/24** 80/7** 33/6**

 خطاي آزمایشی 18 006/0 005/0 0086/0 0034/0 05/0 32/0 34/0 15/0 048/0

 ضریب تغییرات 23 25/10 83/8 05/12 79/7 99/10 46/20 33/11 20/12 86/12

 معنی دار در سطح احتمال یک درصد **   

 مقایسه میانگین اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گلرنگ سینا -2جدول 
وزن خشک  طول ریشه چه ساقه چهطول 

 ریشه چه
وزن خشک 

 ساقه چه
وزن تر ساقه 

 چه
وزن تر ریشه 

 چه
شاخص بنیه 

  بذر
5/30a 1/33a 25/0a 36/0a 027/1a 30/0a 0 
0/21b 0/15b 17/0a 37/0a 73/0b 34/0a 4 

95/14c 0c 0b 0b 0c 0b 8 
33/2d 0c 0b 0b 0c 0b 12 
0d 0c 0b 0b 0c 0b 16 
0d 0c 0b 0b 0c 0b 20 

 میانگین ها با حروف یکسان تفاوت آماري معنی داري ندارند

 

 


