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 ) .Coriandurum sativum Lبررسي تاثير تنش شوري بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گشنيز (

  2مجيد مجيديان ،1اسما بستامي

 دانشكده علوم كشاورزي، دانشگاه گيالن  استاديار زراعت، -2دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده علوم كشاورزي، دانشگاه گيالن -1

ab.8410@yahoo.comEmail:   

 چكيده
در مرحله جوانه زني آزمايشي در قالب طرح  ).Coriandurum sativum Lبه منظور بررسي تحمل تنش شوري گياه دارويي گشنيز (

دسي  15و  ده ،پنجكامالً تصادفي با يك فاكتور تنش شوري با سه تكرار در شرايط آزمايشگاه اجرا شد. براي ايجاد شوري (صفر، 
ديش و مطالعه رشد زني در پتريگيري درصد و سرعت جوانه) از كلريد سديم خالص و آب مقطر استفاده شد. اندازه بر متر زيمنس

داري در سطح چه) در داخل كاغذ واتمن انجام شد. نتايج نشان داد كه اعمال تنش شوري تĤثير معنيچه و ساقهگياهچه (طول ريشه
زني كاهش هاي جوانهبدين معني كه با افزايش سطوح تنش شوري شاخص .صد بر تمامي صفات مورد ارزيابي داشتاحتمال يك در

 يافتند.

تنش شوري، جوانه زني، رشد گياهچه، گشنيزكلمات كليدي:   
 

 مقدمه
دوست است كه در انواع خاك روز وگرما 120تا  100متر و با طول دوره رشد سانتي 100تا  60ساله به ارتفاع گشنيز گياهي است يك

 شودكننده دردهاي عضالني وآرامش بخش نيز استفاده ميكننده غذا، ضد نفخ، اشتهاآور، برطرفرويد. از اين گياه به عنوان هضمها مي
ستقرار شود. تحمل به شوري در اين مرحله براي اترين مرحله رشد تلقي ميعنوان حساسدر اغلب گياهان، مرحله ابتدايي رشد به

شود. افزايش و گاهي نابودي محصول مي ضعيف زني ضعيف و كاهش رشد گياهچه منجر به استقرارگياهان مهم است زيرا كه جوانه
 .)2( تواند به طور كلي مانع جوانه زني شودشود كه ميزني ميزني و تاخير در آغاز جوانهسطوح شوري باعث كاهش درصد جوانه

كه برخي از طوريمقاومت گياهان در برابر تنش شوري انجام شده و نتايج متفاوتي بدست آمده است، به زمينه تحقيقات زيادي در
تري اند اما در مراحل ديگر رشدي مقاومت بيشزني در برابر تنش شوري مقاومت كمي از خود نشان دادهگياهان در مرحله جوانه

باران در  زني هستند كه شوري سطحي به طور موقت به وسيلهبه جواني ها در سطح خاك زماني قادرنسبت به شوري داشتند. بذر
  .)1( يابدطول فصل بهار كاهش مي

ها ممكن است هاي باالي اين عنصر نسبت به ديگر كاتيونسديم بوده و غلظتبه نمك  تر مربرط هاي شوري در طبيعت بيشتنش
 باشد. ترين آنيون محدود كننده رشد گياهان در مناطق شور مييز عمدهسبب كمبود برخي عناصر غذايي در گياهان شود. يون كلر ن

  اي گشنيز بود.زني و رشد گياهچههدف از اين آزمايش بررسي تاثير شوري بر جوانه

  هامواد و روش
 بذرهاي گياهي

زمايش در قالب طرح كامالً ، در آزمايشگاه زراعت دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن انجام شد. آ91اين تحقيق در پاييز 
طراحي شد . دسي زيمنس بر متر كلريد سديم (شركت مرك)  15در سطوح شوري صفر (شاهد)، پنج و ده و  ، با سه تكرارتصادفي

ها جهت انتخاب و ضدعفوني شدند. در ابتدا بذر كه از توده محلي نهاوند بود عدد بذر سالم و يكنواخت گشنيز 50در اين آزمايش 
صد به مدت يك دقيقه رد 10ثانيه و بعد از آن در محلول هيپوكلريت سديم (وايتكس)  10درصد  به مدت  70در الكل  ضدعفوني
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در هزار به مدت يك  2پس از استفاده از محلول ضدعفوني حداقل دو بار با آب مقطر شستشو داده شد و باالخره در محلول بنوميل 
مقطر شستشو گرديدند.دقيقه قرار داده شدند و در نهايت با آب   

  تمحيط كش
سانتي نهبعد از انجام عمل ضد عفوني، بذرها در داخل پتري ديشهايي با قطر  سانتي 5/1متر و ارتفاع  متر كه حاوي دو عدد كاغذ 
ميلي سهواتمن شماره يك بودند گذاشته شد، سپس  ليتر از محلول  داراي سطح شوري مورد آزمايش داخل پتريديش ريخته، به 

ور نبوده، سپس پتريطوريكه بذرها در محلول غوطه درجه سانتي 25ها داخل انكوباتورها با دماي ثابت  روز قرار داده  دهدت مگراد به 
 شدند. هر زمان كه محيط كشت نياز به محلول داشت به تكرارها به اندازه مساوي محلول اضافه شد.

 هابررسي صفات و تجزيه و تحليل داده
) نيز در روز دهم PLچه (و ساقه )RLچه (د. طول ريشهشاي جوانه زده هر روز در ساعت مقرر تا روز دهم شمارش هتعداد بذر

هاي كشت شده و ضرب كردن در عدد بذر هاي جوانه زده بر تعداد) از تقسيم تعداد نهايي بذرGPزني (گيري شد. درصد جوانهاندازه
  ) بدست آمد.1962ها در روز از طريق فرمول ارائه شده توسط ماگوئير (بذر ) بر حسب نسبيGRسرعت جوانه زني ( و 100

 X1 / Y1 (X2 – X1) / Y2 + ........ + (Xn – Xn-1) Ynزني= سرعت جوانه

  ام است.   nتعداد روز از ابتداي كشت تا زمان شمارش  Ynو ام  nدرصد بذور  جوانه زده شمارش  Xn در اين فرمول 
  انجام پذيرفت.  SASافزار ها با استفاده از نرمگيري شده ، تجزيه واريانس استاندار دادهبراي هر چهار ويژگي اندازه

  و بحث نتايج
و طول ريشه زنيداري از لحاظ درصد و سرعت جوانهاختالف معني ح احتمال يك درصدنتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در سط

چه چه و ساقهطول ريشه ،زنيجوانه و سرعت درصدترين و كم تريننشان داد كه بيش ها مقايسه ميانگين د.چه وجود دارچه و ساقه
 زيمنس بر متر حاصل شد. دسي 15ترتيب در تيمار شاهد و به

 
  چه گشنيزچه و ساقهزني بذر و طول ريشهمقايسه ميانگين (به روش دانكن) درصد و سرعت جوانه - 1جدول 

 )cm( چهطول ساقه  )cmچه (طول ريشه  زنيسرعت جوانه  زنيدرصد جوانه  )ds/mك(غلظت نم

  a80  a42/0  a78/1  a59/2  شاهد(آب مقطر)
5  a73  ab30/0  ab32/1  a23/2  
10  b48  c23/0  b1/1  b5/1  
15  c23  c2/0  b98/0  b9/0  

  داري ندارند.نيهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معدر هر ستون ميانگين
 

تواند راهي مناسب در رو، يافتن گياهان مقاوم به شوري ميشوري از مهمترين مشكالت مناطق خشك و نيمه خشك دنيا است. از اين
هاي رشد دار شاخصوري از آبهاي شور باشد. با توجه به نتايج اين تحقيق افزايش شوري باعث كاهش معنيجهت افزايش بهره
هاي رشد مثل سرعت رشد و اخصدار ششوري باعث كاهش معني شود.چه) ميچه و ساقهزني و طول ريشهجوانه(سرعت و درصد 
شوري و پارامترهاي وابسته به آن بر رشد و عملكرد ترين دليل مطالعه وضعيت شوري خاك تاثير شود. از مهماجزاي عملكرد مي

 با نه تحمل نموده و تنها بعد از اين حد آستانه است كه مقدار عملكرد آنهاگياهان است. بيشتر گياهان شوري را تا حد معين آستا
تواند نتيجه كاهش پتانسيل اسمزي محيط ريشه، سميت ويژه يوني و كمبود يابد. اثر منفي شوري گياه ميافزايش شوري كاهش مي

تر تر باشد كاهش رشد محسوسنمك بيشو عملكرد بستگي به غلظت نمك دارد، هر چه غلظت هاي غذايي باشد. كاهش رشد يون
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 با افزايش شوري تواند به دليل كاهش اختالل جذبي عناصر ايجاد گردد.هاي شور ميكاهش جوانه زني گياهان در محيط). 3است(
تركيب شود و عوامل مختلفي نظير گونه گياهي، درجه حرارت محيط، مرحله رشدي گياه، مكانيسم فعاليت داخل بذر دچار اختالل مي

  .گذارداه در برابر شوري اثر ميهاي محيطي و رقم گياه روي تحمل و مقاومت گيغيرتنمك خاك با آب ، م
  گيري كلينتيجه

چه چه را بيش از طول ساقهزني را افزايش داد. طول ريشهتنش شوري عالوه بر كاهش درصد جوانه زني مدت زمان الزم براي جوانه
 د.باشتحت تاثير تنش شوري مي
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sativum L.) 

2, Majid. Majidian1Asma. Bastami  

1- Graduate Student of Agronomy 2- Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, 
University of Guilan, Rasht 
 Email:ab.8410@yahoo.com  

 Abstract  
This study was conducted to evaluate salt tolerance in coriander at germination stage. Salinity levels, 
including 0, 5, 10, and 15 ds/m were applied using a completely randomized design with three replications. 
Germination percentage and rate were measured in the Petri dishes and root and shoot lengths were recorded 
at seeding stage. Factoris analysis showed that whit increased of levels of salinity stress reduced germination 
percentageand and length of radicle and plumule, aslo increased time of seed germination. 
 
 
Key words: coriander,Salt stress, germination, seedling. 
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