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 30 -00( 0380) 1( 1شناختي ) مجله كشاورزي بوم

به عنوان  (.Kochia scoparia L)بررسي امکان افزایش تحمل به شوري بذر كوشیا 

 اي جدید با استفاده از روش پرتوتابي گامایک گیاه علوفه

1یونس شرقی و 3، علی اسکندری2، محمد کافی،*1سمیرا صبوری راد
 

 .واحد اسالمشهر، اسالمشهر، ایرانانشگاه آزاد اسالمی مهندسی، د فنی و دانشکده ،گروه کشاورزی1
 .دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ،گروه زراعت2

 .پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج، ایران3
 samira_ssr@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 46/63/1331 تاريخ دريافت:

 16/63/1334 تاريخ پذيرش:

 Kochia scoparia)بررسي امكان افزايش تحمل به شوري بذر كوشيا .  1331 ي. شرقي. و صبوري راد، س.، م. كافي، ع. اسکندري

L.) 31 -21(: 4) 4. مجله كشاورزي بوم شناختي. اي جديد با استفاده از روش پرتوتابي گامابه عنوان يك گياه علوفه. 

 چکیده

گياهي يك ساله، مقاوم به تنش خشكي و شوري است كه امروزه در بخش تعليف دام بسيار  (Kochia scoparia L. Schard)كوشيا 

مختلف پرتو گاما و سطوح مختلف   با كاربرد واحدهاي ايمطالعه بذر كوشيا زنيجوانه رفتار ارزيابي منظور مورد توجه قرار گرفته است. به

شوري  سطح 3شد. تيمارهاي آزمايش شامل  تكرار در ژرميناتور انجام 2 با تصادفي كامالً طرح قالب درو  فاكتوريل به صورت تنش شوري

، 66واحد پرتو گاما شامل ) 0و  شاهد() بدون اعمال تنش شوري تيمار نيز و NaClدسي زيمنس بر متر( با استفاده از  46،16و36شامل )

اهد در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس آزمايش نشان داد كه گري( و بذرهاي پرتو نديده به عنوان ش 266و  366، 466، 166

و  زنيجوانه، شاخص  زنيجوانه، ميانگين زمان  زنيجوانهنهايي، سرعت  زنيجوانهسطوح مختلف تنش شوري و واحد پرتو گاما بر درصد 

شاهد )پرتو نديده( باالترين صفات جوانه زني ( داشت. در شرايط عدم تنش شوري، بذور >61/6Pمعني دار ) تأثيروزن خشك گياهچه 

دسي زيمنس بر متر، استفاده از واحد  46و  16مذكور را به خود اختصاص داده بودند. همچنين با افزايش سطح تنش شوري به ميزان 

شد. بنابراين  زنيوانهجگري سبب افزايش صفات  466دسي زيمنس بر متر كاربرد واحد پرتو گاما  36گري و در سطح شوري  66پرتو گاما 

 تواند در افزايش قابليت جوانه زني بذور كوشيا موثر باشد.در مجموع كاربرد پرتو گاما در شرايط شوري مي

.شاخص جوانه زني ،: پرتو گاما، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زنيكلیدي هاي واژه
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 مقدمه
در تمامي مناطقي كه انجام آبياري جهت توليد عملكرد 

ضروري است، افزايش ميزان شوري خاك نيز يك مطلوب 

. (Munns and Tester, 2008)پديده غير قابل اجتناب است 

جهت گيري اخير در بخش توليد مواد غذايي نشان داده 

است كه همگام با افزايش جمعيت به منظور توليد مواد 

غذايي در مناطق با خاك شور و نيز استفاده از منابع آب 

استفاده از گياهان مقاوم به شوري و يا  شور براي آبياري

. در اين ميان (Khan et al., 2009)شورزي ضروري است 

كوشيا يك گونه مقاوم به خشكي و شوري، يكساله و از 

اي باشد كه يك منبع تغذيهخانواده چغندرقند مي

-ارزشمند جهت تعليف دام در مناطق شور محسوب مي

پتانسيل مطلوبي گردد محققين بيان كردند كه كوشيا 

هاي مناطق شور دارد و مقدار كمي جهت رشد در خاك

عمكرد اين گونه به عنوان يك منبع علوفه دام مي تواند در 

 (et al., 2008  برسد (.Medicago sativa L) حد يونجه

(Riasi.  مطالعه بر ميزان عملكرد كوشيا در مناطق شور

/هكتار تن 16نشان داده است كه مي تواند به بيش از 

برسد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين گياه يك 

 Shamsutdinov)جايگزين مناسب براي توليد علوفه است 

et al., 1996). 

-اي در كنار ساير روش هاي هستهاز سويي ديگر فناوري

هاي متداول مي توانند به عنوان راهكاري مفيد در حل 

استفاده قرار سريع بسياري از مسائل بخش كشاورزي مورد 

گيرند. توليد ارقامي جديد از گياهان زراعي داراي عملكرد 

هاي زنده و غير زنده بيشتر، مقاومت مطلوب به تنش

محيطي، كنترل آفات و بيماريها، جلوگيري از فساد 

محصوالت در هنگام نگهداري از مهمترين موارد استفاده 

 Fazeli) علوم و فناوري هسته اي در بخش كشاورزي است

and Shahriari, 2008 .) امروزه كاربرد فنون هسته اي

بويژه استفاده از پرتو گاما در حل مشكالت بخش 

كشاورزي مانند توليد گياهان مقاوم به شوري نقش مهمي 

(. پرتو گاما با Mousavinik et al., 2010را ايفا مي كند )

ايجاد تغييرات سيتولوژيكي، ژنتيكي، بيوشيميايي، 

كي در سطح سلولي و يا بافت روي رشد و نمو فيزيولوژي

(. Gunckel and Sparrow, 1961گذار است )تأثيرگياه 

زاهاي فيزيكي تعيين دقيق واحد مورد مزيت اصلي جهش

استفاده، تكرار پذيري قابل قبول و نفوذ باال و يكنواخت در 

 با پرتو گاما است خصوصاًاندام هاي پرسلولي 

 (Jain, 2002به عنوا .)اي  ن مثال، محققين در مطالعه

، 466، 166، 66، 6كاربرد شش واحد متفاوت پرتو گاما )

دسي  14، 3، 0، 3، 6( و پنج سطح شوري )266و  366

زيمنس بر متر كلريد سديم( بر سه رقم گلرنگ نشان داد 

گري توانايي توليد  466كه در گلرنگ واحد هاي كمتر از 

 266و  366احدهاي گياه مقاوم به شوري را گرديد و و

گري پرتو گاما موجب كاهش صفات رشد ريشه چه و ساقه 

. همچنين استفاده از (Mousavinik et al., 2010)چه  شد 

روش پرتوتابي گاما در برخي از ارقام جو موجب توليد 

 Molina et)زني مطلوب تر شد هايي با سرعت جوانه الين

al., 1989).  جوانه زني نتايج يك مطالعه مستقل بودن

 بذور نخود را از تيمارهاي مختلف پرتو گاما نشان داد

(Cemalettin, 2004) تأثير. در پژوهش ديگري با بررسي 

پرتو گاما بر جوانه زني كلزا نشان دادند كه واحدهاي 

 تأثيرمختلف پرتو گاما بر روي سرعت جوانه زني بذور 

دار داشته است و نيز بيشترين و كمترين سرعت  معني

 1166و 366جوانه زني بذور به ترتيب متعلق به واحدهاي 

. با (Moemeni et al., 2004)  گري پرتو گاما بوده است

توجه به اهميت گياه كوشيا به عنوان يك گياه شورزيست 

و كاربرد آن در بخش تعليف دام، اين مطالعه به منظور 

كاربرد پرتو گاما در افزايش تحمل به تنش  تأثيربررسي 

 ي بذور كوشيا در شرايط كنترل شده به انجام رسيد.شور

 هامواد و روش
به منظور بررسي تأثير پرتو گاما بر جوانه زني بذور كوشيا 

فيزيولوژي گياهان  آزمايشگاهدر  1303آزمايشي در سال 

انجام  مشهد فردوسي دانشگاه دانشكده كشاورزي، زراعي

ز انجام بذور كوشيا اكوتيپ سبزوار سه ماه پيش ا شد.

آزمايش از منطقه سلطان آباد در شهرستان سبزوار جمع 

آوري شده و تا زمان استفاده در دماي آزمايشگاه در فويل 

هاي آلومينومي نگهداري شدند. در اين آزمايش بذور سالم 

دهي دهي انتخاب شدند. پس از اين مرحله پرتوبراي پرتو

ساعت  كيلوراد بر 002/6با سرعت  06منبع كبالتتوسط 

اي، پژوهشكده  در گروه پژوهشي كشاورزي هسته

 كشاورزي، پزشكي و صنعتي واقع در كرج اعمال گرديد.

گري  266و  366، 466، 166، 66بذور با واحدهاي

پرتودهي شدند و بذرهاي پرتو نديده به عنوان شاهد در 

و  46، 16سه سطح شوري )نظر گرفته شدند. همچنين 

36 ds/m )سديم و اندازه گيري با  توسط نمك كلريد
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تهيه شد و جهت  متر( ECهدايت سنج الكتريكي ) دستگاه

صفر )شاهد( نيز از آب مقطر استفاده گرديد.  ECايجاد 

مربوطه )به طوري كه بذور در  EC  مقداري از محلول با

تماس با محلول باشند، اما در محلول غوطه ور نباشند( به 

دد بذر اضافه شد. ع 46هاي پالستيكي حاوي  پتري ديش

ها، جهت جلوگيري از تأثير منفي تبخير آب از پتري ديش

اين ظروف در داخل پالستيك قرارداده شد. سپس بذور به 

درجه  46دستگاه جوانه زني بذر)ژرميناتور( با دماي 

از آنجا كه بذور كوشيا براي  سانتي گراد منتقل گرديد.

مايشات در جوانه زني نياز به سيگنال نوري ندارند آز

بذرها به طور  (.Everitt et al, 1983)تاريكي انجام شد 

 پايان درروزانه  بازبيني و تعداد بذور جوانه زده  ثبت شد. 

زني صفات زير محاسبه شدند و اجراي آزمون جوانه دوره

توزين گياهچه ها بعد از جهت تعيين وزن خشك گياهچه، 

جه با ترازوي در 16ساعت در آون  20قرار گرفتن به مدت 

 )بر حسب ميلي گرم( انجام شد. 6661/6

 

 درصد جوانه زني نهایي

 Qharyneh) اين صفت با استفاده از رابطه زير محاسبه شد

et al., 2004:) 

(1)  

FGP (Final Germination Percentage) = n/N×100   
 

FGP: درصد جوانه زني نهايي 

n تعداد بذرهاي جوانه زده : 

N آزمايش : تعداد كل بذور 
 

 میانگین زمان جوانه زني 

زني كه شاخصي از سرعت و شتاب ميانگين زمان جوانه

گردد از طريق رابطه زير محاسبه  زني محسوب ميجوانه

 :(et al., 2005 Andalibi) گرديد

(4)  

 nd/∑n ∑=(Mean Germination Time) MGT 

 كه در آن:

MGT: ميانگين سرعت جوانه زني 

D: تعداد روزها 

N: داد بذرهاي جوانه زده در طي تعd  روز 

n∑:  تعداد كل بذرهاي جوانه زده  

 

 میانگین سرعت جوانه زني

 Ellis and) اين صفت از طريق فرمول زير محاسبه شد

Roberts, 1981 ; Qharyneh et al., 2004:) 

(3)  
MGR (Mean Germination Rate)=∑n/∑Dn 

 كه در آن:

MGR: ميانگين سرعت جوانه زني 

N: داد بذرهاي جوانه زده در روز مورد نظر تع 

D:   روزهاي سپري شده از شروع جوانه زني 

 

 جوانه زنيیا شاخص سرعت 

صفت سرعت جوانه زني با استفاده از رابطه زير محاسبه 

 :(Maguire, 1962) شد

(2)  

GR(Germination Rate)= ∑Si/Di  

  كه در اين رابطه:

GR زده در روز( = سرعت جوانه زني )تعداد بذر جوانه 

Si و شمارش= تعداد بذرهاي جوانه زده در هر Di تعداد =

 مي باشند.آخر شمارشروز تا 

 

از هاي حاصل از آزمايش دادهجهت تجزيه و تحليل آماري 

ها با استفاده و مقايسه ميانگين SAS (Ver 9.1)نرم افزار 

اي دانكن انجام شد. همچنين از آزمون چند دامنه

ات به روش پيرسون ارزيابي شد و براي همبستگي بين صف

 استفاده شد.  Excelرسم نمودارها نيز از برنامه 

 نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تنش شوري، واحدهاي 

مختلف پرتو گاما و بر همكنش آنها بر صفات مورد مطالعه 

(.1( است )جدول >61/6Pدار )زني بذر كوشيا معنيجوانه
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تنش شوري، واحدهاي پرتو گاما و بر  تأثیرجدول تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات جوانه زني حاصل از  -0جدول 

 .همکنش آن در بذور كوشیا

 

 منبع تغییر

درجه  

 آزادي

 درصد

 زنيجوانه

 میانگین زمان 

 جوانه زني

 سرعت 

 جوانه زني

 شاخص 

 جوانه زني

 وزن خشک 

 گیاهچه

 02/1** 10/102 ** 6 واحد پرتو گاما
 

**106/6 **61 /3 ** 013/4 

 230/00 ** 00/10** 63/1** 30/2 ** 0/16326 ** 3 تنش شوري

واحد  ×تنش شوري

 پرتو گاما

16 **  6/024 **01/6 **364/6 **61/6 
ns 313/4 

 666/6 14/6 60/6 22/6 03/36 14 خطا

 دم تفاوت معني دار به معناي ع nsدرصد،  61/6معني دار در سطح  **           

 درصد جوانه زني 

نتايج نشان داد كه اثر برهمكنش تنش شوري و واحد پرتو 

دار شد )شكل بر درصد نهايي جوانه زني بذر كوشيا معني

(. بطور كلي با افزايش تنش شوري بدون در نظر گرفتن 1

كاربرد پرتو گاما درصد نهايي جوانه زني بذور كوشيا 

سطوح پرتو گاما باالترين درصد  كاهش يافت. در تمامي

جوانه زني در شرايط عدم تنش شوري ديده شد. در تيمار 

شاهد )استفاده از آب مقطر( باالترين درصد جوانه زني در 

درصد( اما 06واحد صفر پرتو گاما )شاهد( مشاهده شد )

اختالف معني داري با دو سطح ديگر پرتو گاما نداشت. در 

بر متر بيشترين و كمترين دسي زيمنس  16سطح شوري 

گري  466و 66درصد نهايي جوانه زني به ترتيب در واحد 

دسي زيمنس بر متر  46پرتو گاما مشاهده شد. در شوري 

هيچكدام از سطوح واحد پرتو گاما اختالف معني داري را 

دسي  36با يكديگر نشان ندادند. همچنين در تيمار شوري 

گري  166و  66اهد، زيمنس بر متر در سطح پرتو گاما ش

هيچ جوانه زني مشاهده نشد، اما با افزايش ميزان واحد 

گري، جوانه زني به مقدار كمي  166پرتو گاما به بيش از 

افزايش يافت بطوري كه بيشترين درصد جوانه زني در اين 

درصد( مشاهده 6/11گري ) 466سطح شوري در واحد 

تو گاما در نتايج يك مطالعه نشان داد كه كاربرد پر شد.

 نهايي جوانه گري باعث شد كه درصد 366و  466سطح 

 تغيير طارم ديلماني برنج و محلي طارم رقم دو در زني

  درصد شفق، در رقم اما ندهد، نشان را داريمعني

 يافت كاهش تيمار پرتوتابي دو هر در زنيجوانه

(Khademian et al., 2004). اشعه  يكنندگ كيعامل تحر

بر فعال  يقيممكن است تصد يزنجوانه ندياگاما بر فر

 هيسنتز پروتئن باشد كه در مرحله اول اي RNA يساز

 دهدميبذور رخ  يبعد از پرتوتاب يجوانه زن

 (Abdel-Hady et al., 2008.) 
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             .برهمکنش تنش شوري و واحد پرتو بر درصد جوانه زني كوشیا -0شکل

 سرعت جوانه زني

شود كه در تيمار ( چنين استنباط مي4ايج جدول )از نت

شاهد )عدم تنش شوري( باالترين سرعت جوانه زني در 

واحد صفر پرتو گاما )بذور پرتو نديده( مشاهده شد. در 

گري  266تيمار شاهد )عدم تنش شوري( تنها بين واحد 

پرتو گاما با ساير سطوح واحد پرتو اختالف معني دار در 

ي مشاهده شد. همچنين در سطح شوري سرعت جوانه زن

گري كاهش معني  466دسي زيمنس بر متر و واحد  16

داري نسبت به ساير سطوح مشاهده شد. در سطح شوري 

دسي زيمنس بر متر باالترين سرعت جوانه زني از  16و 46

گري پرتو گاما بود. در  66لحاظ عددي متعلق به واحد 

ابش پرتو گاما دسي زيمنس بر متر با ت 36سطح شوري 

گري و بيشتر مشاهده شد  466جوانه زني در ميزان واحد 

و باالترين سرعت جوانه زني نيز در همين واحد پرتو گاما 

مشاهده شد. نتايج بطور كلي مبين آن است كه در شرايط 

عدم تنش شوري واحد صفر پرتو گاما )بدون پرتودهي(، در 

 66د دسي زيمنس بر متر واح 46و  16سطوح شوري 

گري  466دسي زيمنس بر متر واحد  36گري و در 

باالترين سرعت جوانه زني را به همراه داشته است. در 

مطالعه تاثير پرتو گاما بر كلزا گزارش شد كه واحدهاي 

مختلف پرتو گاما بر سرعت جوانه زني بذور اين گياه تاثير 

معني دار داشته است و بيشترين و كمترين سرعت جوانه 

گري  1166و 366ذور به ترتيب مربوط به واحدهاي زني ب

. بطور كلي در تحقيق (Moemeni et al., 2008)بوده است 

ديگري مشخص شد كه با افزايش واحد پرتو گاما سرعت 

جوانه زني در كلزا روند كاهشي داشته است. نتايج حاصله 

نشان داد كه واحدهاي مختلف پرتو گاما بر سرعت جوانه 

عني داري نداشته ولي سرعت جوانه زني زني اختالف م

 ,.et al كمتري نسبت به شاهد )واحد صفر( نشان دادند

2008) Samadi-Gorji.)  واحدهاي باالي پرتو گاما احتماال

باعث اختالل در سنتز پروتئين، توازن هورموني و فعاليت 

 .(Chaudhuri 2002 ,)آنزيمي مي شود 
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   .تنش شوري و واحد پرتو بر سرعت جوانه زني كوشیابرهمکنش  -1جدول           

.* اعداد داراي حروف مشابه داراي اختالف معني دار نيستند       

 

 میانگین زمان جوانه زني 

نتايج تجزيه واريانس مويد وجود اختالف معني دار 

(61/6P< در بين سطوح تنش شوري و سطوح مختلف )

(. 3اما بر ميانگين زمان جوانه زني بود )جدول واحد پرتو گ

بطور كلي در اكثر سطوح شوري با افزايش واحد پرتو گاما 

بر ميانگين زمان جوانه زني افزوده شد. در شرايط عدم 

تنش )شاهد( كمترين ميانگين زمان جوانه زني در بذور 

دسي زيمنس  46و  16شاهد ديده شد. در سطوح شوري 

گري  466انگين زمان جوانه زني در بر متر كمترين مي

مشاهده شد، ولي اين كاهش بيشتر به علت درصد پايين 

(. 1جوانه زني در اين سطوح شوري بوده است )شكل 

 46بيشترين ميانگين زمان جوانه زني در سطح شوري 

روز(  4گري ) 266دسي زيمنس بر متر و سطح واحد 

 مشاهده شد. 

         

 .ش شوري و واحد پرتو بر میانگین زمان جوانه زني كوشیابرهمکنش تن -3جدول  

 واحد پرتو گاما )گري(                        

 

 تنش شوري 
 )دسي زیمنس بر متر(

1 ۸1 011 111 311 011 

6 10/1  b 31/1 b 36/1 a 23/1 a 41/1 ab 36/1 a 

16 20/1 a 60/1 ab 60/1 a 16/6 b 21/1 ab 03/1 a 

46 31/6 b 1b 31/1 a 31/6 b 01/1 a 4a 

36 6b 6c 6b 21/1 a 16/6 b 16/6 a 

LSD 12/6  33/6  4/1  20/1  04/6  43/1  

.* اعداد داراي حروف مشابه داراي اختالف معني دار نيستند                     

 شاخص جوانه زني

( نشان مي دهد كه برهمكنش تنش 2نتايج جدول )

 شوري و واحد پرتو گاما بر شاخص جوانه زني معني دار

( با افزايش شاهدبوده است. در شرايط عدم تنش شوري )

واحد پرتو گاما از ميزان شاخص جوانه زني كاسته شد. در 

دسي زيمنس بر متر بيشترين و كمترين شاخص  46و  16

گري بدست آمد. نتايج  466و  66جوانه زني به ترتيب در 

نشان مي دهد بذور پرتو نديده )شاهد( در شرايط تنش 

ص جوانه زني كمتري نسبت به بذور پرتو ديده شوري شاخ

 36گري را داشتند. در سطح شوري  66با واحد پرتو گاما 

 466دسي زيمنس بر متر بيشترين شاخص جوانه زني در 

داري را با ساير سطوح گري مشاهده شد كه اختالف معني

واحد پرتو گاما                         

 )گري(

 تنش شوري 
 ()دسي زیمنس بر متر

1 ۸1 011 111 311 011 

6 01/6 a* 10/6 b 11/6 a 03/6 a 06/6 a 63/6 a 

16 03/6 a 34/6 a 1/6 a 60/6  b 13/6 a 0/6 a 

46 10/6 b 1a 6/6 a 10/6 b 00/6 a 60/6 a 

36 6b 6b 6b 11/6 a 31/6 a 31/6 a 

LSD 21/6  16/6  30/6  33/6  63/6  33/6  
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نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان جوانه زني نشان داد. 

تا  06در غلظت هاي مختلف شوري از  موتانت هاي گلرنگ

ميلي موالر كلريد سديم تحت تاثير قرار گرفت و  426

 .et al., 2007) (Siddiqi روندي كاهشي داشت

 

.برهمکنش تنش شوري و واحد پرتو بر شاخص جوانه زني كوشیا -0جدول  

.اختالف معني دار نيستند* اعداد داراي حروف مشابه داراي                   

 وزن خشک گیاهچه

( در بين >61/6Pنتايج نشان دهنده اختالف معني دار )

تيمارهاي تنش شوري و واحدهاي مختلف پرتو گاما براي 

(. بطور كلي با 4ميانگين وزن خشك گياهچه بود )شكل 

افزايش سطح تنش شوري، بدون در نظر گرفتن واحد پرتو 

ك گياهچه كاهش يافت. در تيمار گاما ميانگين وزن خش

گري پرتو گاما  266شاهد )عدم تنش شوري( تنها واحد 

با ساير سطوح پرتو گاما اختالف معني دار نشان داد. در 

دسي زيمنس بر متر بيشترين ميزان وزن  16تنش شوري 

دسي  46گري مشاهده شد اما در  66خشك گياهچه در 

يچكدام از زيمنس بر متر اختالف معني داري بين ه

 36سطوح واحد پرتو گاما مشاهده نشد. در تيمار شوري 

دسي زيمنس بر متر بيشترين وزن خشك گياهچه در 

گري مشاهده شد. به عنوان مثال مطالعه تاثير  466

 06و  16، 06، 66، 26، 36، 46واحدهاي پرتو گاما )

نشان  (.Dianthus caryophyllus L)گري( بر گياه ميخك 

فزايش سطح واحد پرتوتابي، كاهش در وزن تر و داد كه با ا

 .(Mashayekhi et al., 2004)خشك گياهچه ها رخ داد 

در مطالعه اي كه بر روي چندين گونه گياهي انجام شد 

گزارشي مبني بر انحراف مورفولوژيكي در فنوتيپ گونه 

هايي كه با واحد پايين اشعه گاما پرتو ديده بودند، بيان 

در واحدهاي باالي اشعه گاما بطور معني نشد در حاليكه 

 (.Wi et al., 2007) داري از رشد گياهچه جلوگيري شد

.برهمکنش تنش شوري و واحد پرتو بر وزن خشک گیاهچه كوشیا )میلي گرم( -1شکل 

واحد پرتو گاما                         

 )گري(

 تنش شوري 
 ر()دسي زیمنس بر مت

1 ۸1 011 111 311 011 

6 60/0  a* 36/2 a 43/6 a 16/4 a 60/3 a 4/4 a 

16 2b 46/6 a 62/3 b 60/6 c 31/4 a 10/1 ab 

46 60/6 c 46/1  b 1/6 c 60/6 c 13/6 b 13/6 b 

36 6c 6b 6c 33/1 b 6/6 b 31/6 b 

LSD 20/1  64/1  63/1  30/6  31/1  66/1  
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 مورد ارزیابي صفات بین همبستگي ضرایب

چنانكه از جدول ضرايب همبستگي صفات مورد ارزيابي به 

شود بين تمامي  ( استنباط مي6)جدول روش پيرسون 

داري مشاهده  همبستگي مثبت و معني صفات مورد ارزيابي

(. در مورد صفت درصد جوانه زني نهايي >61/6P)گرديد 

( =30/6rبيشترين همبستگي با شاخص جوانه زني )

مشاهده شد و پس از آن با وزن خشك گياهچه بود 

(00/6r=در صفت ميانگين سرعت جوانه ز .) ني نيز

( =03/6rبيشترين همبستگي با شاخص جوانه زني )

مشاهده شد. همچنين در ميانگين زمان جوانه زني و 

شاخص جوانه زني بيشترين همبستگي با وزن خشك 

(. از آن جا =04/6r و  =26/6rگياهچه برآورد شد)به ترتيب 

كه با افزايش شاخص جوانه زني كه از معيارهاي سرعت 

گردد فرصت كافي  انه زني تسريع ميجوانه زني است جو

آيد. از اين  براي رشد گياهچه و افزايش وزن آن بوجود مي

رو رابطه مثبت و معني دار بين وزن خشك گياهچه و 

 سرعت و شاخص جوانه زني قابل انتظار است.

 

 .ضرایب همبستگي بین صفات مورد ارزیابي به روش پیرسون -۸جدول 

61/6معني دار در سطح احتمال   ** 

 نتیجه گیري 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه در شرايط عدم تنش، بذور 

زني را به خود شاهد )پرتو نديده( باالترين صفات جوانه

 46و  16اختصاص داد. با افزايش تنش شوري به سطوح 

گري  66و گاما دسي زيمنس بر متر استفاده از واحد پرت

باعث بهبود صفات جوانه زني اندازه گيري شده كوشيا 

نسبت به بذور شاهد شد. در سطوح باالتر تنش شوري 

دسي زيمنس بر متر(، در بذور شاهد )پرتو نديده(،  36)

گري هيچ بذري جوانه نزد، در حالي كه با  166و 66

ن گري و باالتر از آ 466افزايش واحد پرتو گاما به ميزان 

موجب تحريك جوانه زني در اين سطح شوري شد، بطوري 

گري پرتو  466درصد در واحد  46درصد به حدود 6كه از 

گاما رسيد. در شرايط شاهد )عدم تنش شوري( افزايش 

واحد اشعه گاما نتوانست سبب بهبود صفات جوانه زني 

شود. بقاي يك گياه از زمان جوانه زني تا بلوغ آن بستگي 

توسعه صدمات كروموزومي در آن دارد.  به طبيعت و

افزايش صدمات كروموزومي منتج از افزايش واحد اشعه 

گاما مي تواند عاملي براي كاهش قابليت جوانه زني و  

(. قابل Koing et al., 2008كاهش رشد و بقاي گياه باشد )

ذكر است كه مشاهدات چشمي در طي انجام آزمايش 

دگي پرتو گاما بر محيط رشد دهنده تأثير استريل كنن نشان

بذور كوشيا در پتري ديش بود، بطوري كه در بين بذور 

پرتو ديده )در هر يك از واحدهاي پرتو گاما( هيچ گونه 

آلودگي مشاهده نشد در حاليكه در بذور شاهد )پرتو 

 نديده( آلودگي هاي درون زاد بذر مشاهده شد.

درصد جوانه زني  صفات

 نهایي

میانگین سرعت جوانه 

 زني

میانگین زمان جوانه 

 زني

شاخص جوانه 

 زني

وزن خشک 

 گیاهچه

درصد جوانه زني 

 نهايي

1     

ميانگين سرعت جوانه 

 زني 

**662/6 1    

ميانگين زمان جوانه 

 زني

** 210/6 **261/6 1   

  1 400/6** 036/6** 306/6** شاخص جوانه زني

 1 043/6** 260/6** 632/6** 006/6** وزن خشك گياهچه
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Abstract 

Kochia is an annual, drought and salinity resistant plant, that recently it is a valuable source for feeding animals. 

In order to evaluate germination characteristic of Kochia under different dose of gamma ray and salinity stress, 

an experiment was conducted in a completely randomized design with 4 replications. Treatment included three 

level of salinity (10, 20, 30, dS/m) using NaCl and also treatment without salt (control) and 6 gamma rays level 

(50, 100, 200, 300and 400 Gray). Variance analysis showed that different levels of dose of gamma ray and 

salinity stress had a significant effect (P<0.01) on percentage of germination, germination rate, mean 

germination time, germination index and dry weight and interaction between them had the same effect. In 

control condition, control seed had the highest germination characteristics. With increasing in salinity stress to 

10 and 20 dS/m, 50 Gray and at 30 dS/m, 200 Gray showed the highest germination characteristics. So using 

gamma rays in salinity stress can increase germination capability. 

Keywords: Gamma radiation, Germination percentage, Germination rate, Germination index. 
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