
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   و همکارانعلیرضا پیرزاد
 

 217

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90 بهار، اولم، شماره جلد چهار

227-217  
ejcp.gau@gmail.com   

  
  )گزارش کوتاه علمی(

  

  زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شوري ناشی از کلریدسدیم در دماهاي مختلف رشد جوانه
  

  ، 3، محمد صدقی2، لطفعلی ناصري1زاده ، رضا درویش1علیرضا پیرزاد*
  5 الهام مشکوه و4مینا خوشبخت

زراعت و اصالح نباتات، گروه 3 ارومیه،دانشگاهباغبانی، علوم گروه 2 ارومیه، دانشگاهزراعت و اصالح نباتات، گروه 1
   کشاورزي و منابع طبیعی رامین، دانشگاهزراعت و اصالح نباتات، گروه 4  محقق اردبیلی،دانشگاه

   ایالمگاهدانشزراعت و اصالح نباتات، گروه 5
  

  1چکیده
صورت فاکتوریل با دو فاکتور درجه  زنی و رشد گیاهچه گلرنگ یک آزمایش به براي ارزیابی جوانه  

 و 10، 5صفر، (و سطوح مختلف شوري ناشی از کلریدسدیم     ) سلسیوس درجه   20 و   15،  5(حرارت  
اه گروه علـوم باغبـانی    تکرار در آزمایشگ4هاي کامل تصادفی در   بر پایه بلوك  ) زیمنس برمتر   دسی 15

  وزنی سرعت جوانه  واثر غلظت و دماي رشد بر درصدنتایج نشان داد که   .دانشگاه ارومیه اجرا گردید   
 غلظـت   یـک از عوامـل     هیچتأثیر   زنی تحت  کاهش جوانه . دار شد  زنی بذور معنی   جوانه درصد   50زمان  

ت نمک و دماي رشد روي شـاخص  دار بین غلظ  معنیکنش برهمولی .  قرار نگرفتنمک و دماي رشد  
هـاي   چه نشان داد که تغییرات صفت چه و ریشه  چه، وزن خشک ساقه     ریشه  و چه زنی، طول ساقه   جوانه

. دهنـد   در سطوح مختلف شوري با تغییر درجه حرارت محیط رونـد مـشابهی را نـشان نمـی                  یاد شده 
 50زنی  زمان الزم براي جوانهین تر  و بیش) عدد در روز6/7(زنی   جوانه سرعت و)76(ترین درصد    کم

 6/8(و سرعت ) 86(ترین درصد   و بیش متر زیمنس بر   دسی 15 شوري   در )ساعت 135(  بذرها درصد
 5از شـوري  )  سـاعت  58( بـذرها     درصـد  50زنـی    تـرین زمـان جوانـه      زنی و کـم    جوانه) عدد در روز  

داري  متـر تفـاوت معنـی     بـر زیمنس  دسی10هاي صفر و  دست آمد که با شوري   متر به  زیمنس بر  دسی
  .زنی افزایش یافت شد، شاخص جوانه با افزایش دماي رکلریدسدیمهاي  غلظتکلیه در . نداشت

  

  شوري، کلریدسدیم، گلرنگتنش ، درجه حرارتزنی،  جوانه : کلیديهاي واژه
                                                

  a.pirzad@urmia.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ن آخواص دارویی و  با هدف استخراج روغن هعمد طور) Carthamus tinctorius (گلرنگکشت 

 مقاومت نسبی به خـشکی، شـوري و سـرماي زمـستانه،      باعنوان یک گیاه بومی ایران       گلرنگ به . است
). 1999تبریزي و همکاران،  امیدي( هاي روغنی برخوردار باشد  تواند از اهمیت خاصی براي تولید دانه می

زنی  وي جوانهکند ولی این درجه شوري بر ر متر تحمل می زیمنس بر  دسی7گلرنگ شوري خاك را تا 
ها و کـاهش   تقرار کم و تولید ضعیف گیاهچهترین مراحل رشد و نمو که باعث اس  عنوان حساس   به بذر

با ). 1998همانتاراجان،  ؛  IREC  ،2007(دهد   تأثیر گذاشته و درصد آن را کاهش می       شود،   محصول می 
و قابلیت  یافته فزایشدرون آن کاهش یافته و جذب اهاي داخلی بذر، ظرفیت آب      ورود نمک به بافت   

زنی گیاهـان مختلـف      روي جوانه  هایی  پژوهش ).1999تب و همکاران،    (دهد   جوانه زدن را کاهش می    
 وزن خشک ، و همچنینچه ساقهچه،  زنی، طول ریشه زایش شوري، جوانهفبیانگر این واقعیت است که با ا

کاهش علت  ).2005 ،اوکیو و همکاران ؛2006 ،و همکارانکایا (یابد   کاهش میدار طور معنی گیاهچه به
 ها به جنین ذکر شده است ، جلوگیري از انتقال مواد غذایی از لپهاي زیاد نمکه چه در غلظت طول ساقه

بر این با افزایش شوري محلول، جذب آب توسط بذر دچار اختالل      عالوه. )1988باقري و همکاران،    (
در . شود  دچار نقصان می   ر نتیجه رشد گیاهچه   ر شده و د   ت ها کم  ها و فعالیت آنزیم    شده، ترشح هورمون  

ها بر روي نفوذپذیري غـشاء و       هاي خاص و همچنین تأثیر آن      دلیل وجود یون   هاي کم نمک، به    غلظت
زنی که همان خروج ریشه از بذر و رشد بعدي  زنی، روند ابتدایی جوانه تبط با جوانههاي مر فعالیت آنزیم

افزایش دما سبب تـسریع مراحـل    ).1996 کیگل و بیسون،(شود  انجام میتري  آن است با سرعت بیش 
یک بررسی، کاهش   در).  1995تمار، ( گردد  طول دوره سبز شدن میکاهش جمله  مختلف نمو گلرنگ، از

د شـ میـزان دو برابـر     دماهاي حداکثر و حداقل سبب افزایش طول دوره سبز شدن تا به ساقه رفتن بـه               
هاي جهان،  وجه به تأثیرپذیري رشد گیاهان از دما و وجود مشکل شوري در خاكبا ت). 1973زیمرمن، (

  .استعنوان یک گیاه روغنی مهم ضروري  زمان این دو عامل روي رشد گلرنگ به بررسی هم
  

  ها مواد و روش
 فاکتوریل بـا دو فـاکتور درجـه      صورت  به یآزمایشگلرنگ  زنی و رشد گیاهچه      براي ارزیابی جوانه  

 15 و 10، 5صفر، ( سدیم یدو سطوح مختلف شوري ناشی از کلر) سلسیوس درجه 20 و 15، 5(حرارت 
 بذور در . دشاجرا دانشگاه ارومیه  در تکرار چهارکامل تصادفی در هاي  بلوك بر پایه )زیمنس برمتر دسی

 و سپس با آب مقطر استریل شد دقیقه ضدعفونی 5مدت  سدیم تجاري بهت  هیپوکلری درصد5محلول  
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با )  یا آب مقطر براي تیمار شاهد(لیتر از محلول آب نمک   میلی5به هر ظرف پتري . ستشو داده شدندش
در کشت و نظر   محلول مورددر دیش  در هر ظرف پتري  بذر 100 تعداد .غلظت موردنظر اضافه گردید   

 مربوط به هاي تاي محاسبه صفزده در هر روز بر تعداد بذرهاي جوانه . قرار داده شدندهاي موردنظردما
 ر جوانه زده در هر تکرار به یک ظرف بزرگ منقل ووعدد از بذ 15تعداد . زنی شمارش گردیدند جوانه

طـول  اي  هـاي لپـه   بـرگ کامـل    باز شدن    از پس   .هاي پتري اعمال شدند    تیمارهاي شوري مشابه ظرف   
. گیري شـدند   اندازهها هچ چه و ریشه ساقه) گراد  درجه سانتی70( وزن تر و خشک     ،چه  ساقه  و چه ریشه

ام بر شمار روزهاي   n تعداد بذور جوانه زده تا روز نسبت (زنی متوسط سرعت جوانه و زنی جوانهدرصد 
 دمجموع نسبی تعـدا (زنی   شاخص جوانه یازنی و سرعت نسبی جوانه) نظر پس از شروع آزمایش مورد

زنی از   کاهش جوانه. ) 1962؛ ماگوئیر، 1981الیس و روبرت،  (محاسبه شدند )بذور جوانه زده در هر روز
تجزیـه آمـاري   .  از واحد محاسبه شدبهینهکسر نسبت تعداد بذور جوانه زده در شرایط تنش به شرایط  

ها براساس   و مقایسه میانگینMSTATCافزار  با استفاده از نرمو ها با توجه به امیدریاضی طرح پایه  داده
  .دش انجام SNKآزمون 

  
  نتایج و بحث

 سـرعت  وو دمـاي رشـد بـر درصـد     کلریدسـدیم  ها نشان داد که اثر غلظـت   تجزیه واریانس داده 
تـأثیر   زنـی تحـت   کاهش جوانه ولی. دار شد  بذور معنی  درصد 50زنی   زنی، زمان الزم براي جوانه     جوانه
 و دمـاي رشـد بـر    کلریدسدیم بین غلظت  کنش برهم.  و دماي رشد قرار نگرفت     نمکغلظت  دار   معنی

دار بـود   چـه معنـی   چـه و ریـشه   چه، وزن خشک سـاقه      ریشه  و چه زنی، طول ساقه   ي شاخص جوانه  رو
 86(زنـی    ترین درصـد جوانـه     یشب و 15 در شوري ) درصد 76(زنی   ترین درصد جوانه   کم). 1 جدول(

 عـدد در  6/8(زنی با حـداکثر    سرعت جوانه .مشاهده شدند متر   زیمنس بر  دسی 5  شوري را در ) درصد
زمـان الزم بـراي   . زنـی داشـت   نیز روندي مشابه بـا درصـد جوانـه        )  عدد در روز   6/7( حداقل   و) روز

 5 سـاعت در غلظـت   58 و حـداقل  15سـاعت در غلظـت    135 بذور با حداکثر   درصد 50زنی   جوانه
 نتـایج رگرسـیون   .)1 شـکل (متر روندي مشابه درصد ولی عکس جهت آن نـشان داد      زیمنس بر  دسی

   زنـی  زنـی و همچنـین زمـان الزم تـا جوانـه           یز تغییرات درصد و سـرعت جوانـه       ن) 1 شکل(درجه دو   
 و کـاهش  هـا   از مقایـسات میـانگین  دست آمـده  به نتایج ،درصد بذور تحت سطوح مختلف شوري  50

غنـی و   حـاج  .کنـد   تأییـد مـی  زنی را در شدیدترین سطح تنش شوري       دار درصد و سرعت جوانه     معنی
زنـی را در چهـار رقـم گلرنـگ در      جوانهو سرعت   ترین درصد     بیش در یک بررسی  ) 2008(همکاران  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 220

 15 و 10هـاي    در شـوري ترتیـب   بـه  رامیـزان تـرین   و کـم  زیمنس بر متـر       دسی 5هاي صفر و     شوري
و دمیـر و    ) 1972( همکاران   قریشی و  توسط  حاضر نتایج پژوهش  .متر گزارش کردند   زیمنس بر  دسی

 .در شبدر مورد تأیید است) 2006(زاده  یدريو رزمجو و حدر گلرنگ ) 2003 (ازتورك
 74(زنی  ترین درصد جوانه  درجه و کم   15 و   5در دماهاي   )  درصد 86(زنی   ترین درصد جوانه   یشب

)  در روز6/8(زنی  همچنین باالترین سرعت جوانه. نددست آمد  بهسلسیوس درجه 25در دماي  ) درصد
مربوط به دماي )   در روز4/7(زنی  ترین سرعت جوانه  و پایینسلسیوس درجه 15 و 5مربوط به دماهاي 

 سبزشدن با افزایش هطول دور  ) 1975( در بررسی بصیري و همکاران ). 2 شکل( بود سلسیوس درجه 25
 و نیکپور محمدي( تسریع مراحل مختلف نمو در گلرنگ با افزایش دما مورد تأیید است  .دما کاهش یافت

 18/ 5تر از  روزي کم دماي شبانه  . ) 1994؛ موندل و همکاران، 1993؛ چوالکی و همکاران، 1999، کوچکی
 درجـه  24 تـا  20شود و تغییرات دمـا در حـدود         ، سبب تأخیر شدید در سبزشدن می      سلسیوسدرجه  

  ).2003پور،  داداشی و خواجه( نقشی بر طول دوره کاشت تا سبزشدن نداشت سلسیوس
زنی افزایش یافت ولی سطح      شد، شاخص جوانه  هاي نمک با افزایش دماي ر      کدام از غلظت   در هر 

 در) 5/41(زنـی    که باالترین شـاخص جوانـه      طوري  به .تر بود  این صفت در باالترین غلظت نمک پایین      
در ) 4/11(زنـی    ترین شـاخص جوانـه      کم و سلسیوس درجه   25متر و دماي     زیمنس بر   دسی 5شوري  
 5اهده شد که با سایر سطوح شـوري در  متر مش زیمنس بر دسی 15 و شوري سلسیوس درجه  5دماي  
زنـی را در    هاي جوانـه   کاهش شاخص ) 2003(دمیر و ازتورك     ).3شکل  ( یکسان بود    سلسیوسدرجه  
  .اند زیمنس در گلرنگ گزارش کرده  دسی5هاي باالتر از  شوري

ترین طول را     بیش سلسیوس درجه   15چه کلیه سطوح نمک در دماي        چه و ریشه   از نظر طول ساقه   
دار  طور معنـی  چه به چه و ریشه گونه انحراف درجه حرارت از طول ساقه  خود اختصاص داد و با هر   به

 15و دماي   ) شاهد( در محیط بدون نمک      )متر  سانتی 02/5(چه   ترین ساقه   طویل که طوري به. کاسته شد 
دست  به سیوسسل درجه 25متر و  زیمنس بر   دسی 15از  ) متر  سانتی 91/0(چه    ساقه ترین کوتاه ودرجه  

چـه نقـش    رسد در محیط با شوري باالتر، نمـک بـراي رشـد طـولی سـاقه            نظر می  به). 3شکل   (دندآم
 نقـش درجـه حـرارت بـارزتر بـوده و            ،هاي مالیم تنش شـوري     تري را دارد ولی در شدت      کننده تعیین
 مربوط بـه محـیط   )متر  سانتی35/4(چه  ترین ریشه طویل .باشد چه می کننده براي رشد طولی ساقه  تعیین

 15 غلظـت نمـک   مربـوط بـه  ) متر  سانتی93/0(ها  چه ترین ریشه  کوتاهو درجه 15بدون نمک و دماي   
چـه بـا    چه و ریشه  کاهش طول ساقه  ). 3شکل   (بودند سلسیوس درجه   25متر و دماي     زیمنس بر  دسی

نیـز  ) 2005 ،کـاران اوکیو و هم( نخود  و)2006 ،و همکارانکایا  (آفتابگردان  افزایش شدت شوري در     
گزارش کردند که سطح تحمـل ارقـام مختلـف          ) 2008(غنی و همکاران     حاج.  گزارش شده است   قبالً
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تـرین کـاهش طـول      زیمـنس و بـاالتر بـیش        دسی 10هاي   گلرنگ به شوري متفاوت بوده و در شوري       
  .دشچه در گلرنگ مشاهده  چه و ساقه ریشه

ترتیب از ترکیب  چه به وزن خشک ساقه) گرم  میلی80/11(ترین  و کم) گرم  میلی75/125(ترین  بیش
با افـزایش و کـاهش   . دست آمدند بهمتر  زیمنس بر دسی 10  و شوريسلسیوس درجه 5 و 15تیماري  

) گرم  میلی0/ 021( چه  ترین وزن خشک ریشه بیش. چه کاسته شد سطح شوري از میزان وزن خشک ساقه
چه  ترین وزن خشک ریشه  کمومتر  زیمنس بر دسی 10  و شوريسلسیوس درجه 15از درجه حرارت    

 ندددست آم به  سلسیوس درجه 25متر و درجه حرارت  زیمنس بر  دسی10از شوري ) گرم  میلی001/0(
هاي پـایین نمـک تـا     روند مشابه تغییرات وزن گیاهچه یعنی افزایش وزن خشک در غلظت  ).3شکل  (

اوکیو و ؛ 2005بهبودیان و همکاران، (دیدتر در نخود هاي ش متوسط و به دنبال آن کاهش آن در شوري  
  .ه استنیز گزارش شد) 2006کایا و همکاران، (و آفتابگردان ) 2005 ،همکاران

) زنی درصد، سرعت و شاخص جوانه(زنی  هاي جوانه زیمنس ویژگی  دسی15کلی در شوري طور به
چـه و   رشـد طـولی رشـه   .  شده استتر مشاهده هاي کم داري در مقایسه با شاهد و غلظت   کاهش معنی 

شود ولی با شدیدتر  دار می دچار افت معنی) متر زیمنس بر  دسی5(چه با اولین سطح تنش شوري        ساقه
 .گیـرد  تأثیر قرار می  چه تحت  تر از ساقه   علت تماس مستقیم با محیط شور بیش       چه به  شدن شوري ریشه  

  .مایی به شوري متفاوت استچه در سطوح مختلف د چه و ساقه رفتار رشد وزنی ریشه
  

  گیاهچه گلرنگ زنی و رشد جوانه هاي مختلف کلریدسدیم و دماي رشد بر اي سطحهتجزیه واریانس اثر -1 جدول

  منابع تغییر
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  چه
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ط

 
  چه

زن 
و

ک 
خش

  
اقه

س
 

ک   چه
خش

زن 
و

  
شه

ری
 

  چه

  ns3/18  ns183/0  ns7/4  ns008/0  ns639/249  ns656/0  ns873/0  ns155/0  ns02/0  3  تکرار
 غلظت نمک

)A(  
  ns009/0  **083/5832  **065/9 **3/9  ns094/0  **081/0 7/310**  3/884٭٭  792/1**  3

درجه 
  )B( حرارت

2  **581/7  **4/1386  **1/1705  ns002/0  **25/33564 **033/15 **120/5  ns009/0  **023/0  

A×B 6  ns393/0  ns7/63  100/1٭٭  ns005/0  ns58/583  **344/2  **581/0  **772/0  **145/0  
اشتباه 
  آزمایشی

33  303/0 5/62  74/19 037/0  21/525  276/0  5/0  035/0  003/0  

  55/30  64/13  15/30  14/23  28/22  5/27  64/17  28/12  73/6  درصد ضریب تغییرات
ns ،* درصد1 و 5سطح  دار در دار، معنی ترتیب غیرمعنی به**  و .  
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درصـد   50زنـی   زنی و زمان الزم براي جوانه جوانه شوري بر درصد و سرعت  سطوح مختلف  هاي اثر  داده  میانگین - 1 شکل
  اشدب  می درصد5دار در سطح احتمال  حروف غیرمشابه در هر شکل بیانگر اختالف معنی. بذور گلرنگ
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زنی  زنی و زمان الزم براي جوانه سرعت جوانه حرارت بر درصد و سطوح مختلف درجه هاي اثر  میانگین داده-2 شکل
  باشد  می درصد5دار در سطح احتمال  حروف غیرمشابه در هر شکل بیانگر اختالف معنی. درصد بذور گلرنگ 50
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تأثیر  چه گلرنگ تحت چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه  ریشهچه و زنی، طول ساقه هاي شاخص جوانه  میانگین-3شکل 
دار در سطح  حروف غیرمشابه در هر شکل بیانگر اختالف معنی. هاي مختلف کلریدسدیم در سه دماي محیط رشد غلظت

  باشد  می درصد5احتمال 
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(Short Technical Report) 
 

Germination and seedling growth of safflower under different salinity 
levels of sodium chloride at different temperature 

 
*A.R. Pirzad1, R. Darvishzadeh1, L. Naseri2, M. Sedghi3, 

M. Khoshbakht4 and E. Meshkat5 
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Ardabili, 4Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Ramin University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources, Ahwaz, 5Dept. of Agronomy and Plant Breeding, ILam University 
 

Abstract2 
To evaluate germination and seedling growth of safflower an experiment 

carried out as factorial with two factor; temperature (5, 15, and 25 °C) and salinity 
of sodium chloride (0, 5, 10, and 15 ds/m) based on randomized complete block 
design with four replications, in Dept. of horticulture of Urmia University. Results 
of different concentration sodium chloride on germination and seedling growth of 
safflower under different temperature showed significance of salinity and growth 
temperature level on germination rate, percent, and time to 50% germination. 
These factors had no effect on reduction of germination. Significance of interaction 
between salinity and temperature on germination index, shoot and root length, 
shoot and root dry weight showed different trends of them under these factors. The 
minimum amounts of percentage (76), rate (7.6 N/Day) of germination and longest 
time to 50% of germination (135 h.) were occurred at 15 ds/m of sodium chloride. 
But the maximum amounts of percentage (86), rate (8.6 N/Day) of germination and 
shortest time to 50% of germination (58 h.) were occurred at 5 ds/m same with 0 
and 10 ds/m. Increasing of temperature at all levels of sodium chloride led to 
highest value of germination index. 
 
Keywords: Carthamus tinctorius; Germination; Growth temperature; Salt stress; 
Sodium chloride 
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