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 دانهزني بذر گياه دارويي سياهاثر دما و پتانسيل آب (خشكي) بر جوانه

  
   4ليال قديمي ويشكايي ، 3مريم كاظمي  2٭، زهرا امين دلدار1سيد محمدرضا احتشامي

  اورزي كارشناس كش -4و  3كارشناس ارشد كشاورزي دانشگاه گيالن، دانشجوي سابق  -2استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن،  -1
  ٭S_amindeldar@yahoo.comسنده مسئول:  ينو يكترونكپست ال

 
  چكيده
فاكتوريل و در اين تحقيق به صورت است.  دانه سياه در زنيجوانههاي مؤلفه بر آب پتانسيل و دما تأثير بررسي پژوهش اين از هدف

 سطح (شاهد، 5) و تيمارهاي پتاسيل در  c25و  c20سطح ( دوتكرار اجرا گرديد. تيمارهاي دما در  4 قالب طرح كامالً تصادفي با
، چهچه و ساقهريشه د. صفاتي كه در اين آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارتند از: طول) در نظر گرفته شدنبار -8، -6، - 4، -2

زني و شاخص ويگور. نتايج اين تحقيق نشان داد كه دما و پتانسيل و سرعت جوانهچه، درصد چه و ريشهوزن تر و وزن خشك ساقه
داري دارد. زني و شاخص ويگور تاثير معنيچه، درصد و سرعت جوانهچه و ريشهچه، وزن خشك ساقهچه و ريشهآب بر طول ساقه

نسيت به در تنش خشكي زني البته سرعت جوانهزني كاهش يافت. با كاهش پتانسيل آب در هر دو سطح دما، درصد و سرعت جوانه
گراد بيشترين سرعت درجه سانتي 20دانه در تيمار شاهد در دماي زني با آهنگ تندتري كاهش را نشان داد. بذرهاي سياهدرصد جوانه

 .گراد  از آن خود كردندسانتي درجه 20ماي در د -bar2چه را تيمار شاهد و تيمار با پتانسيل زني را داشتند. باالترين وزن ريشهجوانه
  واكنش بهتري را نشان دادند.   c 20همچنين همه صفات مورد مطالعه در اين آزمايش به دماي

  دانه، دما، سياهزنيجوانه ،تنش خشكي كلمات كليدي:
  
  مقدمه  

 نموي مرحله اولين زنيانهجو ترين عوامل كاهش دهنده عملكرد محصوالت كشاورزي در سطح جهان هستند.هاي محيطي مهمتنش

ند ي. فراباشدمي گياهچه شدن سبز در كليدي فرايند يك و گياهان زندگي چرخه در حساس و مهم مراحل يكي از كه است، گياه در
 آب به يدسترس و حرارت درجه ژن،يسكا نور، يطيمح ن عوامليب در و شودمي نترلك يهورمون و يطيمح عوامل توسط يزنجوانه

دما يكي از عواملي است ). 3( گيردمي قرار خاك رطوبت و دما بويژه محيطي تاثير عوامل تحت شدت به زنيدارند. جوانه ينقش مهم
دماي مناسب ). 2گذارد (زني بذرهاي بدون كمون تأثير ميزني و همچنين بر سرعت جوانهطريق تنظيم كمون بر ظرفيت جوانه كه از

كه در اين  شودفزايش رشد، كانوپي گياه زود تشكيل ميب تسريع رشد اوليه گياهچه شده و با ازني و بعد از آن سبدر حين جوانه
، عالوه بر دماكند. مي دايپ شيافزا هرز هايعلف با يزراعاه يگ رقابت تيقابل و شده ينوپاك ريز به نور نفوذ اهشك صورت باعث

 خشكي تنش ا،يدن مناطق ثركا ني و استقرار گياهچه مؤثر است. درزجوانه   باشد كه بر مهم مي عوامل محيطي نيز ازپتانسيل آب خاك 

 ريتاث كيند. خشكمي محدود را يزراع محصوالت ردكعمل و رشد ،ييغذا مواد  جذب در اختالل با هك است يطيمح تنش نيترعمده
 جمله از يزنجوانه اتيخصوص با يميقمست رابطه كيخش تنش گذارد.يم اهانيگ يكيمرفولوژ و يكيولوژيزيف اتيخصوص بر ياديز

 بذر هيبن شاخص و اهچهيگ تر وزن به كخش وزن نسبت اهچه،يگ وزن چه،ساقه به چهشهير نسبت اهچه،يگ طول ،يزنجوانه درصد

  . دارد
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 ها مواد و روش

ي دانشگاه اه مركزي دانشكده كشاورزدانه آزمايشي در آزمايشگزني بذر سياهبر جوانهپتانسيل آب (خشكي)  به منظور تأثير دما و 
دما در دو  فاكتور  تكرار اجرا گرديد. 4ب طرح كامالً تصادفي با اين آزمايش به صورت طرح فاكتوريل و در قالگيالن انجام شد. 

 ه پلي اتيلندر اين آزمايش از ماد) در نظر گرفته شدند. بار - 8، - 6، -4، -2شاهد، سطح ( 5) و پتاسيل آب در  c25و  c20سطح (
به مدت  %5بذور با استفاده از محلول هيپوكلريت سديم  در ابتدا زي مختلف استفاده شد.هاي اسمجهت ايجاد پتانسيل 6000يكول گل
از روز سوم شمارش گرفتند. قرار ها صافي با فاصله مناسب در پتري ديشبر روي كاغذ  بذورسپس . ثانيه ضدعفوني شدند 30

ن به اندازه نصف هايي بودند كه طولشاجوانه   زني، غاز و تا روز هشتم ادامه يافت. مالك شمارش براي جوانهبذرهاي جوانه زده آ
ر اندازه گيري متغيرها جدا شدند. در روز هشتم بذرهاي جوانه زده از ساير بذور (در هر پتري ديش) به منظودر نهايت قطر بذر بود. 

چه، وزن چه و ريشهتر ساقهچه، وزن چه و ريشهقرار گرفت عبارت بودند از: طول ساقهدر اين آزمايش صفاتي كه مورد مطالعه 
چه با چه و ريشهزني و شاخص ويگور. طول ساقهزني، سرعت جوانهچه، ضريب آلومتريك، درصد جوانهچه و ريشهساقهخشك 

گراد درجه سانتي 75اعت در داخل آون با دماي س 24چه پس از چه و ريشهگيري شد. وزن خشك ساقهكش اندازهاستفاده از خط
ها با نيانگيسه ميانجام شد و آزمون مقا SASافزار كامپيوتري . محاسبات آماري اين پژوهش با استفاده از نرمندتوزين و محاسبه شد

  صورت گرفت.  LSDاستفاده از روش
  

  نتايج و بحث
  وزن خشك گياهچه

تأثير دما و پتانسيل آب بر وزن خشك اندام هوايي نشان داد، كه وزن خشك اندام هوايي  )1تجزيه واريانس (جدول  نتايج جدول
ها نشان داد كه تنش خشكي باعث كاهش وزن خشك كه مقايسه ميانگين دادهدما و پتانسيل آب قرار گرفت، به طوري تحت تأثير

چه در پتانسيل گرم و كمترين وزن ساقه 0,053با ميانگين  بار - 2) و بيشترين مقدار در تيمار با پتانسيل 2گياهچه شده است (جدول
  گرم ديده شد.  0,021با مقدار بار   -8
  

  دانهزني بذر سياههاي جوانهدما و پتانسيل آب بر مولفهتجزيه واريانس اثر  -1جدول 

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

طول ساقه 
 چه

  طول
 چهريشه 

وزن تر 
 چهساقه

وزن تر 
 چهريشه

خشك وزن 
 چهساقه

وزن خشك 
 چهريشه

درصد 
 زنيجوانه

سرعت 
 زنيجوانه

شاخص 
 ويگور

 6,49 0,023 37,9 0,005 0,007 0,04 0,183 0,17 0,39 3 تكرار

 468,7** 5,00** 5653,9** 0,13** 0,16** 0,37** 0,266** 8,84** 8,01** 1 دما

 ns0,042 ns0,04 **0,039 0,02* *81,1 *0,21 **27,95 0,79* 1,55* 4 پتانسيل آب

 ns0,35 ns0,12 ns0,357 ns0,04 ns0,003 *1,04 ns28,88 0,056* ns6,23 4 پتانسيل آب*دما

 147,88 0,095 35,93 0,29 0,19 0,52 0,726 0,18 0,37 27 خطا

 26,17 14,77 14,43 13,61 10,85 16,33 19,79 18,59 25,62 - ضريب تغييرات

ns      درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنيب غير معني، * و ** به ترتي  

چه نيز تحت تأثير سطوح مختلف پتانسيل آب گراد بود. وزن خشك ريشهدرجه ساتتي 20چه نيز در دماي بيشترين وزن خشك ساقه
). 3نشان داد (جدول  گراددرجه سانتي 20بار در دماي   -2چه را تيمار شاهد و تيمار با پتانسيل قرار گرفت. باالترين وزن ريشه

 اهشك نيشتريرد. بك دايپ اهشك يداريمعن بطور كيخش تنش شيشبدر زيرزميني با افزا اهچهيگ كخش گزارش شده است كه وزن

  .)1(شد مشاهده افتيش يافزا بار  -4 به  -2 از كيخش سطح هك يوقت اهچهيگ كخش در وزن
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  دانهزني بذر سياههاي جوانهب دما بر مولفهتجزيه واريانس اثر دما و پتانسيل آ  -2جدول 

سطوح 
پتانسيل 
 آب

 طول
  ساقه چه
  متر)(سانتي

 طول
  ريشه چه

  متر)(سانتي

وزن خشك
  ساقه چه
  (گرم)

وزن خشك
  ريشه چه

  )گرم(

درصد 
  جوانه زني

(%) 

  زنيسرعت جوانه 
بذر جوانه در يك (

 )روز

شاخص 
  ويگور
 

 a16,2 b,9301 b0,034 a0,038 a,517 a12,06 a,918 شاهد

bar2- a14,91 a,4811 a0,053 a0,039 b6,55 a8,09 b14,3 

bar4- cb6,9 c5,36 d0,0133 b0,025 c0,753 b4,96 cd,73 

bar6- b8,3 c6,37 c0,022 b0,026 c21,08 c4,26 c,32 

bar8-  c5,51 c5,66 c0,021 c0,024 c51,10 c3,66 d,91 

ns                            درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معني، * و ** به ترتيب غير معني  
  برهمكنش رقم در سطوح مختلف باكتري در صفات مورد مطالعه -3جدول                                             

  تيمار
چهوزن خشك ريشه

  (گرم)
 زني سرعت جوانه

  (بذر جوانه در يك روز)
c20 0,037 * شاهدab 15,23a 

c20  *2- 0,041 بارa 12,14c 

c20   *4- 0,029 بارab 9,45e 

c20  *6- 0,021 بارb 6,23g 

c20  *8- 0,012 بارc  2,51i 

c25 0,032 * شاهدab 13,58b 

c25  *2- 0,028 بارab 9,78d 

c25  *4- 0,019 بارb 6,52f 

c25  *6- 0,016 بارbc 4,32h 

c25  *8- 0,010 بارc 1,89j 

  داري با يكديگر ندارندتفاوت معني LSDهايي كه داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون در هر ستون ميانگين                                          
  

ثير تنش خشكي بر ابي قرار گرفتند. تاهاي رشد و نمو مورد ارزيچه به عنوان شاخصچه و ريشهدر اين آزمايش صفات طول ساقه
چه بود. چه نسبت به تنش خشكي بيشتر از طول ريشهچه بود به عبارت ديگر حساسيت طول ساقهچه بيشتر از طول ريشهطول ساقه

بار حتي نسبت به  -2چه مربوط به تيمار چه بهتري نسبت به بقيه سطوح داشته اما بيشترين طول ريشهبار رشد ساقه -2شاهد و تيمار 
بار با رشد بيشتر ريشه در پي جذب بيشتر  - 2چه در تنش خشكي جه را اينگونه توجيه كرد كه گياهتوان اين نتيده است و ميشاهد بو

بيان شده چه بهتري را از آن خود كرد. چه و ريشهگراد رشد ساقهدرجه سانتي 20دانه در دماي سياه بوده است. بين دو سطح دما آب
ها مشخص شد كه دما و با آناليز داده ).1در شبدر كاهش يافته است (چه چه و ريشهطول ساقه است كه با افزايش تنش خشكي
ها نشان داد، كه كه مقايسه ميانگين اين مؤلفهزني و در نهايت بر شاخص ويگور مؤثر بوده به طوريخشكي بر درصد و سرعت جوانه

زني نسبت به سرعت جوانهزني را داشتيم. تنش خشكي كاهش درصد جوانهزني در تيمار شاهد بود و با افزايش بيشترين درصد جوانه
به  نسبت يزنجوانه سرعت پارامتر هك گرفت جهينت توانمي نيزني بيشتر تحت تاثير سطوح خشكي قرار گرفت. بنابرادرصد جوانه

ند. كيم اهشك به شروع يزنهجوان عتسر آب ليپتانس در يمك راتييتغ با و دارد كيخش تنش به يشتريب تيحساس يزنهجوان درصد
قرار گياهچه در مراحل تزني را داشتند. قدرت اسگراد بيشترين سرعت جوانهدرجه سانتي 20دانه در تيمار شاهد در دماي بذرهاي سياه
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ابراين شاخص ويگور . بنكندعملكرد باال در گياهان كمك مي زمين و بستن زود هنگام كانوپي و در نهايت به اوليه رشد به يكنواختي
  باشد. در اين آزمايش باالترين شاخص ويگور در تيمار شاهد مشاهده شد.  باال براي كشاورزان مهم مي
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Abstract 
 
In order to evaluate the effect of Temperature and drought strees on germination characteristics and seedling 
growth of  Nigella sativa L., an experiment was arranged in a factorial experiment based on completely 
randomized design with four replications in laboratory of agriculture college of the university of Guilan. In 
this research, two factors were evaluated: first, two temperature (20c and 25c) and second, five  levels of  
drought stress (0, -2, -4, -6 and -8 bar). In the end of experiment, were measured germination percentage, 
germination speed, radicle and shoot length, shoot fresh weight, radicle fresh weight, vigor index, radicle dry  
weight and shoot dry weight. Results showed when reducing the potential for both surface water 
temperature, rate and percentage of germination decreased. Also the germination rate showed a faster decline 
Compared germination percentage. The highest germination rate was at 20 °C of Nigella sativa L. The 
highest radical weight showed in control and potential -2 bar treatments respectivly at 20 ° C. Also, all the 
parameters studied in this experiment showed higher reaction temperature of 20 ° C. 
 
Key Words: Drought strees, Germination, Nigella sativa L, Temperature. 
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