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  چکیده

آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه  شاهدانهزنی و بنیه بذر هاي جوانهشاخص تاثیر شوري بربه منظور بررسی        
دسی زیمنس بر  - 20و  -16، -12، -8، -4صفر،  سطح شوري 6. تکرار انجام شد 4کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر با 

باالترین وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، طول ریشه چه و ساقه چه، سرعت و یج نشان داد نتا. روي بذرها اعمال گردید متر
دسی زیمنس بر متر  2افزایش شوري بیش تر از . دیدرصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در سطح شاهد تیمار آزمایشی حاصل گرد

عت و درصد جوانه زنی نیز سر. د کاهش داد و به صفر رسانیدکلیه  صفاتی مورد ارزیابی به جز سرعت و درصد جوانه زنی را صد در ص
  . زیمنس نزدیک به صفر و در شوري هاي باالتر از آن به صفر رسید یدس2در شوري

  
  چه -چه، طول ساقه-درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه:واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

 وآب خاك مناطق شوري دراین دارد، قرار خشک نیمه و خشک محدوده مناطق در جهان هايزمین مساحت پنجم چهار حدود       
. )1389دادخواه ( یابد کاهش گیاهان تولید خالص که است شده باعث محدودیت واین تولیدات گیاهیست کننده محدود آبیاري
میلیون هکتار  5/25در ایران حدود .اند پوشانده را جهان کشت قابل درصداراضی 10 تا 5 حدود شور که خاکهاي شود می زده تخمین

دسی زیمنس  32تا  16(میلیون هکتار در معرض شوري شدید  8و ) دسی زیمنس بر متر 16-4(از اراضی تحت تاثیر شوري متوسط 
کشاورزي ارگانیک در . تولید محصوالت کشاورزي ارگانیک مورد توجه جوامع و تولیدکنندگان قرار گرفته است). 3(می باشد ) بر متر

درصد سطح زیر کشت را دارا  23و  39شور جهان توسعه یافته که بیشترین سهم را قاره اروپا و استرالیا به ترتیب با ک 120بیش از 
به علت بومی بودن و مقاومت در برابر  هیکی از گیاهانی است ک (.Cannabis sativa L)شاهدانه ). 2007ویلر و یوسفی، (هستند 

بیماري ها، نیازي به استفاده از سموم و مواد شیمیایی در کشت آن نیست و می تواند سهمی در تولید محصوالت ارگانیک داشته باشد 
 زمان در باالخص د قناريمانن زینتی پرندگان تغذیه در ایران در ویژه به دنیا در دیرباز گیاه از این دانه. )1391محمودي و همکاران، (

 دانه از توان می رسد می نظر آن به سنتی مصرف سابقه به توجه با.گیرد می قرار استفاده جنسی مورد میل بردن باال جفتگیري،براي
 پروتئینی هاي دانه کشت که مناطق سردسیري در که است گیاهی شاهدانه .کرد استفاده خوبی به طیور نیز صنعتی تغذیه در گیاه این

 رونق طی در و بوده زیادي بسیار خواص درمانی داراي شاهدانه .شود می کشت باال بازده با و راحتی به مواجه است محدودیت با
مک ( کردند می استفاده اسهال و سردرد تهوع، آماس، و التهاب قبیل از بیماریها برخی درمان براي آن سنتی از طب در گذشته

  .)1995و زیوزاهی و کالك،  2004پارتلندف 
  

  مواد و روش ها
آزمایشی در آزمایشگاه  (.Cannabis sativa L)دارویی شاهدانه گیاه تاثیر سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی  به منظور بررسی       

تیمارهاي آزمایشی . در قالب طرح آزمایشی کامال تصادفی انجام شد 1393کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر در سال 
سطوح شوري از طریق حل کردن مقادیر نمک طعام . انجام شد) دسی زیمنس بر متر 20و  16، 12، 8، 4صفر، ( سطح شوري  6شامل 

(NaCl) )هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتري دیش استریل . در آب مقطر ایجاد گردید) درصد 95شرکت مرك با خلوص  ساخت
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و قارچ ) ثانیه 60(درصد  10، هیپوکلریت سدیم )ثانیه 10(درصد  70عمل ضدعفونی بذرها با استفاده از الکل . عدد بذر بود 100حاوي 
الزم به ذکر است بعد از هر مرحله ضدعفونی کردن بذور حداقل دو مرتبه با آب مقطر . انجام شد) ثانیه 60(در هزار  2کش بنومیل 

 25درصد و دماي روز  80پس از اعمال تیمارها در زمان کاشت بذر، پتري دیش ها در ژرمیناتور با رطوبت نسبی . شتشو داده شد
شمارش بذرهاي جوانه زده به صورت یک روز در . ه شدقرار داد) ساعت 8(درجه سانتی گراد  15و شب ) ساعت 16(درجه سانتی گراد 
در طول مدت آزمایش براي ). 1(خروج حداقل یک میلی متر جوانه از بذر به عنوان مالك جوانه زنی قرار گرفت . میان انجام گرفت

روز 10ت زمان آزمایش مد. 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 . تعیین شد بذور جوانه زده در هر پتري دیش در روز آخر میانگین طول ریشه چه و ساقه چه. بود

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

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

(SVI2)  در این رابطه . گردیدتعیین  2نیز با استفاده از رابطهGP  درصد جوانه زنی وSL  میانگین طول گیاهچه بر حسب میلیمتر
  . استفاده شد Excelو  SASتجزیه داده ها و رسم نمودار ها از نرم افزارهاي  براي). 1(است 

 

 
 
  

  نتایج و بحث
  طول ریشه چه و ساقه چه

واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر طول ریشه چه و ساقه چه شاهدانه در سطح احتمال نتایج حاصل از جدول تجزیه        
بیشترین طول  و )میلیمتر 56/33(مقایسه میانگین مشخص نمود بیش ترین طول ریشه چه ). 1جدول (یک درصد معنی دار می باشد 

طول ریشه چه و طول ساقه چه دسی زیمنس بر متر  4ي به با افزایش شور. در سطح شاهد حاصل گردید) میلیمتر 68/36(ساقه چه 
به عبارتی . میزان کاهش طول ریشه چه در مقایسه با طول ساقه چه در اثر افزایش شوري بیشتر مشهود بود. به شدت کاهش یافت

پایین ترین ). 2دول ج(درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت  50دسی زیمنس بر متر بیش از  4طول ریشه چه با افزایش شوري به 
به عبارتی در . با مقدار صفر حاصل گردیددسی زیمنس بر متر  4در شوري هاي باالتر از  طول ریشه چه و ساقه چه به طور مشترك

نتایج تحقیقات متعدد .)2جدول (دسی زیمنس برر متر هیچ کدام از بذور جوانه نزده و گیاهچه اي تولید نکردند 4شوري هاي باالتر از 
 ).2001سلطانی و همکاران، (روي گیاهان مختلف نشان داده است که با افزایش سطح شوري، طول ساقه و ریشه، کاهش می یابد بر 

  .نیز گزارش شده است) 1389(کاهش طول ریشه چه و ساقه چه در اثر افزایش شوري در گیاه شاهدانه توسط دادخواه 
  

  چه ریشه چه و ساقه و خشک وزن تر
از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه شاهدانه در سطح نتایج حاصل 

در سطح شاهد حاصل گردید که تفاوت ) گرم 82/0( باالترین وزن تر ریشه چه ).1جدول (احتمال یک درصد معنی دار می باشد 
به دست  در سطح شاهد )گرم 5/1(باالترین وزن تر ساقه چه ). 2جدول (ت دسی زیمنس بر متر نداش 4آماري معنی داري با شوري 

به عبارت دیگر . با مقدار صفر مشاهده گردید دسی زیمنس بر متر 4شوري هاي باالتر از کمترین وزن تر ریشه چه و ساقه چه در . آمد

                                                             
1 - Germination rate 
2 - Seed vigor index 
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در سطح شاهد ) گرم 73/0(باالترین وزن خشک ریشه چه .دسی زیمنس بر متر هیچ بذر جوانه نزده بود 4در شوري هاي بیشتر از 
وزن خشک ساقه چه نیز در سطح شاهد . دسی زیمنس بر متر نداشت 4حاصل شد که تفاوت آماري معنی داري با سطح شوري 

نه زنی بذور به دلیل عدم جوا. دسی زیمنس بر متر در یک گروه قرار گرفت 4را داشت که با سطح شوري ) گرم 82/0(باالترین مقدار 
کاهش وزن . دسی زیمنس بر متر وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در این سطوح قابل اندازه گیري نبود 4در شوري هاي باالتر از 

  .نیز گزارش شده است) 2(خشک ریشه چه و ساقه چه با افزایش شوري 
  سرعت جوانه زنی

شوري بر سرعت جوانه زنی شاهدانه در سطح احتمال یک درصد نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف 
باالترین سرعت جوانه زنی را دارا می ) تعداد در روز( 87/35مقایسه میانگین ها نشان داد سطح شاهد با ). 1جدول (معنی دار می باشد 

رتبه پایین تر قرار قرار در  40/1و  82/17دسی زیمنس بر متر به ترتیب با دارا بودن  8و  4این در حالی بود که سطوح شوري . باشد
بر اساس . حاصل گردیددسی زیمنس بر متر  20و  16، 12پایین ترین سرعت جوانه زنی نیز به طور مشترك در شوري هاي . گرفتند

ا کاهش حرکت آب به داخل بذور در مرحله جذب آب پژوهشی مشخص گردید که در شرایط شوري باال، سرعت و درصد جوانه زنی ب
نیز کاهش سرعت جوانه زنی گیاه دارویی شاهدانه به دنبال افزایش سطوح ) 1389(دادخواه  ).1995روگرز و همکاران، (کاهش می یابد

گزارش شده  )2(دسی زیمنس بر متر در گیاه گلرنگ  15کاهش شدید سرعت جوانه زنی در شوري  .شوري را گزارش نموده است
  . است

  درصد جوانه زنی
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار می 

شدت با افزایش شوري درصد جوانه زنی به . در سطح شاهد حاصل گردید) درصد 5/75(باالترین درصد جوانه زنی ). 1جدول (باشد 
درصد  3دسی زیمنس بر متر به  4و در شوري  25/40دسی زیمنس بر متر درصد جوانه زنی  4به طوري که در شوري . کاهش یافت
جدول ( دسی زیمنس حاصل گردید 20و  16، 12پایین ترین سرعت جوانه زنی به طورمشترك در سطوح شوري . کاهش یافت

 درآزمایشی)1374(طرزي . نیز گزارش شده است) 1389(ح شوري توسط دادخواه کاهش درصد جوانه زنی به دنبال افزایش سطو.)2
بررسی سطوح شوري با ) 1998(گل و وبر .گزارش کرده است شوري سطوح افزایش با را جوانه زنی درص کاهش نیز سبز زیره روي

نشان داد که با افزایش تنش  Allenrolfea  occidentalisزنی  مول در لیتر کلرید سدیم بر روي جوانه میلی 800و  400، 200صفر، 
  .زنی بذور کاسته شد و در آخرین سطح شوري مورد مطالعه هیچ بذري جوانه نزد شوري از میزان جوانه

  
  شاخص بنیه بذر

 نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر شاخص بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار می
با افزایش شوري شاخص بنیه بذر به شدت کاهش . در سطح شاهد حاصل گردید) 61/52(باالترین شاخص بنیه بذر ). 1جدول (باشد 

به عبارت دیگر  شاخص بنیه بذر در  . کاهش یافت 15/14دسی زیمنس بر متر این شاخص به  4 یافت به طوري که در سطح شوري
دسی زیمنس به طور  4در شوري هاي باالتر از . رصد در مقایسه با شاهد کاهش یافته استد 70دسی زیمنس بر متر بیش از  4شوري 

از آنجایی که شاخص بینه بذر از حاصل ضرب میانگین طول  ).2جدول (مشترك پایین ترین میزان شاخص بنیه بذر حاصل گردید 
گیاهچه و سرعت جوانه زنی حاصل می گردد و با توجه به این که این متغیر ها در اثر شوري کاهش یافته است لذا بنیه بذر کاهش می 

ند که با افزایش شوري در مرزه شاخص در بررسی اثر شوري بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی گزارش کرد) 1389(ثقه االسالمی . یابد
 .بنیه بذر به طور معنی داري کاهش می یابد
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