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در مرحله گیاه ( .Calendula officinalis L)دردو رقم همیشه بهار ارزیابی مقاومت به تنش شوری

 کامل

 

 1، مهرداد اکبر زاده2، داود صادق زاده اهری1آیلین حاجی پور فرد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه1

 کشاورزی دیم کشور موسسة تحقیقات 2
Hajipour_fard@yahoo.com 

 

 چکیده

میلیارد هکتار از اراضی جهان گسترش داشته و روز به روز بر مساحت آن افزوده  4/2مطابق آمار ارایه شده، شوری در

در شرایط کنترل شده )گلخانه( بر روی دو رقم گیاه دارویی همیشه  1952، و بهار 1951این پژوهش طی زمستان شود.  می

عامل رقم در دو سطح ) شامل دو رقم کم پر و پُرپر ( و عامل تنش  تکرار انجام شد. 9بهار با استفاده از آزمایش فاکتوریل با 

سطوح مختلف تنش شوری و ارقام بین  ( بود. نتایج نشان داد کهNaClترگرم در لی 8و  4شوری در سه سطح ) بدون تنش، 

پر از نظر بیوماس تر و خشک با مقادیر کم  رقم همیشه بهار کماختالف معنی داری از نظر بیوماس تر و خشک وجود داشت. 

بر مبنای قم بود. ترین رقم محسوب شده و متقابالً رقم همیشه بهار پرپر حساس ترین ر متحمل SSIو  TOLهای شاخص

رقم همیشه بهار پرپر به عنوان متحمل ترین رقم به تنش شوری و متقابالً رقم   MRP, STI, MP, GMPشاخص های

بندی نتایج ضمن تایید تحمل به تنش شوری در گیاه  همیشه بهار کم پر به عنوان حساس ترین رقم همیشه بهار  بود. در جمع

 پذیر است. ه تولید آن در مناطقی با آب شور امکانتوان اظهار داشت ک همیشه بهار می

 

 تر و خشک : همیشه بهار، آب شور، بیوماسواژه های کلیدی

 

 مقدمه

های زراعی، بررسی و ارزیابی در زمینه گزینش  افزایش جمعیت جهان، روند کاهش منابع آب شیرین و شور شدن زمین

(. شوری و خشکی بیش از عوامل دیگر موجب کاهش 7ساخته است )گیاهان متحمل در شرایط نامناسب محیطی را ضروری 

(. معلوم شده است که بذر گیاهان در مناطق خشک به طور طبیعی در معرض 11گردند ) تولیدات زراعی در سطح جهان می

ب صدمات ناشی ها در روند جوانه زنی با محدود کردن مقدار آب در دسترس )اثر اسمزی( و یا به سب گیرد. نمک شوری قرار می

زنی و  ها )اثر یونی( در روند متابولیسم جوانه زنی موثرند. تنش شوری یکی از عوامل موثر در جلوگیری از جوانه از ورود یون

درصد  20المللی محیط زیست تخمین زده است که تنش شوری)آب یا خاک( در حدود  (. سازمان بین9استقرار گیاهچه است )

با نام علمی (.همیشه بهار6جهان وجود دارد. شوری یک محدودیت عمده برای تولید مواد غذایی است )های کشاورزی  زمیناز 

.Calendula officinalis L  است. این گیاه رشد و نمو سریعی  1کاسنیگیاهی علفی، یکساله و بندرت دو ساله از خانواده

شود. اما  (. غالباً به عنوان زینتی کاشته می5ادامه دارد )دهی آن از اوایل خرداد ماه شروع و تا شروع فصل سرما  دارد، گل

( در تحقیقات خود در زمینه 2010(. صدقی و همکاران )8شود که در مصارف دارویی کاربرد دارد ) هایی از آن یافت می گونه

زنی  قبیل درصد جوانه اثرات تنش شوری بر همیشه بهار و رازیانه نشان دادند که با افزایش شدت شوری، صفات جوانه زنی از

همیشه بهار تحمل باالتری نسبت به رازیانه در برابر  یابد. همچنین آنان گزارش نمودند که گیاه  چه کاهش می و طول ساقه

                                                           
1- Compositae 
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تنش شوری به میزان قابل توجهی عملکرد دانه، ارتفاع بوته و تعداد کپسول را در گاوزبان تحت تأثیر قرار  تنش شوری دارد.

( گزارش کردند که 2012جافیلو همکاران ). (2) گذارد های جانبی هیچ تأثیری نمی ین حال بر روی تعداد شاخهدهد، با ا می

شوری اثر قابل توجهی بر کاهش رشد گیاه گاوزبان دارد، آنان گزارش نمودند که افزایش شدت تنش شوری باعث کاهش اسید 

تحقیقات خود بیان داشتند که افزایش درصد شوری باعث  طی (1985مرادی و رضوانی مقدم ) چرب دانه گیاه می شود.

بررسی منابع نشان می دهد که تا کنون در کشور تحقیقاتی در زمینه  کاهش معنی دار وزن خشک ساقه چه و ریشه چه شد.

دو ارزیابی اثرات تنش شوری در کولتیوارهای همیشه بهار صورت نگرفته  است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تحمل 

 به تنش مذکور بود. ها کولتیوار همیشه بهار به تنش شوری و تعیین آستانه و محدودۀ تحمل آن

 

 ها مواد و روش

در شرایط کنترل شده )گلخانه( بر روی دو رقم گیاه دارویی  1951-52این پژوهش طی زمستان  و بهار سال زراعی 

 همیشه بهار و به شرح زیر انجام  شد:

های کامل تصادفی و با دو عامل رقم )شامل دو رقم کم پر و پُرپر  از آزمایش فاکتوریل بر مبنای بلوکبررسی  با استفاده 

با سه تکرار انجام شد. بدین  (NaClرتلیگرم در 8و  4،شوری )سه سطح تنش شامل بدون تنش همیشه بهار( و عامل تنش

ر( به ضخامت دو سانتیمتر شن درشت ریخته و وزن سانتیمت 90×19×10های پالستیکی )به ابعاد  ترتیب که در ته گلدان

گردید. سپس در هر گلدان به میزان سه  گرم یادداشت  1/0ها به همراه برچسب آنها بوسیله ترازوی دیجیتالی به دقت  گلدان

با میزان  کیلوگرم خاک ریخته و مجدداً وزن دقیق آن یادداشت گردید. قبل از کشت آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی در ارتباط

عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، اسیدیته، میزان آهک فعال، بافت خاک و غیره توسط آزمایشگاه خاکشناسی بر روی خاک انجام 

(. در این بررسی هر واحد 1ها توسط روش گراویمتری تعیین شد ) (. همچنین ظرفیت زراعی خاک گلدان1شد)جدول 

در  2ن بود. بذور گیاه همیشه بهار پس از ضدعفونی بوسیله قارچکش )بنومیل آزمایشی)کرت( در هر تکرار مشتمل بر دو گلدا

ی کشت شد. به منظور جذب  اولیه آب توسط بذور در مرحلة اول اقدام به آبیاری)آب بدون متریسانت 1ـ2هزار( و در عمق 

شوری( گلدانها تا حد ظرفیت زراعی گردیده و سپس هر هفته یکبار اقدام به  آبیاری برحسب نوع تیمار تنش)آبیاری با 

ت از گلدانهای آزمایشی تا مرحلة تولید تیمارهای مختلف آب شور تا رسیدن به حد ظرفیت زراعی خاک( شد. عملیات مراقب

 بذر ادامه یافته و از عملکرد بیوماس تر و خشک در واحدهای آزمایش  یادداشت برداری شد.  
 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک گلدان های آزمایشی ویژگی -1جدول 
pH EC 

(ds/m) 
 آهک درصد اشباع خاک

 )درصد(

 ماده آلی

 )درصد(

 ازت

 )درصد(

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

 شن

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 رس

 )درصد(

56/7 2/0 91 69/0 29/2 28/0 0/28 252 99 45 16 

 
های کامل تصادفی توسط  داده های حاصل از یادداشت برداری بر اساس موازین آماری آزمایش فاکتوریل بر مبنای بلوک

ای دانکن در دو  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسات میانگین صفات به روش آزمون چند دامنهMSTAT-C افزار نرم

(، روزیلی 1578فیشر و مورر )% انجام شد. با استفاده از روابط ابداعی محققان برای ارزیابی تحمل تنش 9% و 1سطح احتمال 

2تحمل های اقدام به برآورد شاخص( 1552هامبلین )و
(TOL)، 9اخص حساسیت به تنشش

(SSI)،  میانگین نسبی

                                                           
2- Tolerance                                       3-Sensitive stress index                                4-Mean relative performance 

5-Stress Tolerance index                   6-Mean productivity                            7-Geometric mean productivity 
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4عملکرد
(MRP)، 9شاخص تحمل به تنش

(STI)، میانگین محصول دهی(6شاخص بهره وری متوسط( MPمیانگین  و

در این پژوهش، نتایج حاصل از برای دو رقم آزمایشی گردید.   GMP)میانگین هندسی محصول دهی(7هندسی بهره وری

هار )کم پر و پرپر( به تنش شوری بر مبنای بیوماس تر و خشک در بین دو رقم همیشه بهای مختلف تحمل  برآورد شاخص

 .با استفاده از روابط زیر محاسبه شده است ارائه شده است

          1-1رابطه

     (
  

  ̅̅ ̅̅
)     

   
  

  
 

  
2-1رابطه   

9-1رابطه        √      

   
     

 
4-1رابطه    

    
     

   ̅̅ ̅̅  
9-1رابطه    

    
  

  ̅̅̅̅
 

  

  ̅̅ ̅̅
6-1رابطه   

 
 نتایج و بحث

مشکالت موجود در زمینه بکارگیری یک روش مفید و قابل اعتماد مورفوفیزیولوژیکی برای انتخاب ژنوتیپ ها تحت شرایط 

محیطی شور، به نژادگران را مجبور به استفاده از میانگین عملکرد در گروهی از محیط های مختلف به عنوان شاخص اصلی 

( اشاره کرد. 1552(، روزیلی و هامبلین )1578ابداعی توسط فیشر و مورر )نموده است که از آن جمله می توان به روش های 

و شاخص حساسیت به (TOL) در بین شاخص های مختلف تحمل به تنش شوری مورد استفاده، مقادیر باالی شاخص تحمل 

مناسب  ها شاخص نشانگر حساسیت بیشتر به تنش شوری است و لذا برای انتخاب رقم متحمل تر، میزان کم این (SSI)تنش 

 SSIو   TOLاست. نتایج نشان داد که  در بین دو ژنوتیپ  آزمایشی، رقم همیشه بهار کم پر با مقادیر کم شاخص های

(. با توجه به 9و  4، 9، 2های  متحمل ترین رقم محسوب شده و متقابالً رقم همیشه بهار پرپر حساس ترین رقم  بود)جدول

هایی با   توان گفت که این دو شاخص فقط قادر به شناسایی ژنوتیپ می SSIو  TOLماهیت و نحوه محاسبه دو شاخص

عملکرد باال در محیط دارای تنش بوده و رقم انتخابی توسط این شاخص ها، تظاهر خوبی در محیط بدون تنش نخواهد داشت. 

 .نیز مؤید همین امر است 9و  4، 9، 2چنانکه داده های ارائه شده در جدول 

میانگین هندسی بهره  ،(MP)میانگین محصول دهی ، (STI)انتخاب بر اساس مقادیر باالی شاخص های تحمل به تنش 

موجب انتخاب رقمی با تحمل بیشتر به تنش و عملکرد بیشتر تحت شرایط  (MRP)و میانگین نسبی عملکرد  (GMP)وری

رقم همیشه بهار پرپر نشان داد که  MRP, STI, MP, GMPبدون تنش می شود. نتایج این پژوهش برمبنای شاخص های

به عنوان متحمل ترین رقم به تنش شوری و متقابالً رقم همیشه بهار کم پر به عنوان حساس ترین رقم همیشه بهار محسوب 

منجر به MRP, STI, MP, GMP نشان می دهند که انتخاب بر اساس معیار های گزینشی  9و  4، 9، 2می شود. جدول 

با توجه به اینکه در بررسی شاخص های تحمل به تنش بر مبنای  رقمی با عملکرد باال در هر دو شرایط می شود.انتخاب 

عملکرد بیوماس تر و خشک رقم همیشه بهار پرپر متحمل ترین رقم شناسایی گردیده و با جمع بندی نتایج حاصل از بررسی 

ستنباط می شود که می توان رقم پرپر را به عنوان متحمل ترین تحمل به تنش بر مبنای عملکرد بیوماس تر و خشک چنین ا

 رقم به تنش شوری معرفی و متقابالً رقم کم پر را نیز به عنوان حساس ترین رقم به تنش شوری معرفی گردید.
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)پرپر و کم پر( بر اساس عملکرد بیوماس تر  در شرایط گلخانه همیشه بهار برآورد شاخص های تحمل به تنش شوری دو رقم همیشه  –2جدول 

 (=29/0SIای )شدت تنش  برابر 

YP ،عملکرد تحت شرایط بدون تنش =YS1متوسط = عملکرد تحت شرایط تنش ،TOL ،شاخص تحمل =SSI ،شاخص حساسیت به تنش =

GMP ،میانگینهندسی بهره وری =MP ،میانگین محصول دهی =STI ،شاخص تحمل به تنش =MRP .میانگین نسبی عملکرد = 

 

)پرپر و کم پر( بر اساس عملکرد بیوماس تر  در شرایط گلخانه ای )شدت برآورد شاخص های تحمل به تنش شوری دو رقمهمیشه بهار –9جدول 

 (=69/0SIتنش  برابر 

YP ،عملکرد تحت شرایط بدون تنش =YS2شدید = عملکرد تحت شرایط تنش ،TOL ،شاخص تحمل =SSI ،شاخص حساسیت به تنش =

GMP ،میانگینهندسی بهره وری =MP ،میانگین محصول دهی =STI ،شاخص تحمل به تنش =MRP .میانگین نسبی عملکرد = 

 

)پرپر و کم پر( بر اساس عملکرد بیوماس خشک  در شرایط همیشه بهار برآورد شاخص های تحمل به تنش شوری دو رقم همیشه  -4جدول 

 (=17/0SIگلخانه ای )شدت تنش برابر 

YP ،عملکرد تحت شرایط بدون تنش =YS1متوسط = عملکرد تحت شرایط تنش ،TOL ،شاخص تحمل =SSI ،شاخص حساسیت به تنش =

GMP ،میانگینهندسی بهره وری =MP ،میانگین محصول دهی =STI ،شاخص تحمل به تنش =MRP .میانگین نسبی عملکرد = 

 

)پرپر و کم پر( بر اساس عملکرد بیوماس خشک  در شرایط همیشه بهار برآورد شاخص های تحمل به تنش شوری دو رقم همیشه  -9جدول

 (=69/0SIگلخانه ای )شدت تنش شدید برابر 

 YP YS2 TOL SSI GMP MP STI MRP رقم

 61/1 240/0 49/9 19/9 526/0 89/2 04/2 87/4 کم پر

 95/2 99/0 97/9 68/4 047/1 26/9 74/2 00/8 پرپر

YP ،عملکرد تحت شرایط بدون تنش =YS2شدید = عملکرد تحت شرایط تنش ،TOL ،شاخص تحمل =SSI ،شاخص حساسیت به تنش =

GMP ،میانگینهندسی بهره وری =MP ،میانگین محصول دهی =STI ،شاخص تحمل به تنش =MRP .میانگین نسبی عملکرد = 
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Evaluation of tolerance to salinity stress in two pot marigold (Calendula officinalis L.) 

cultivars at adult plant stage 

 

Ailin Hajipour Fard, Davoud Sadeghzadeh, Mehrdad Akbarzadeh 

 

Abstract 

According to the statistics that have been released so far, Salinity in 2/4 billion hectares of land is 

propagating and this areas is increasing now. This study carried outduring winter and spring 2013 in 

controlled environment (greenhouse) on two genotypes of Calendula officinalis (single and double 

flower cultivars) with a factorial experiment and three replications. This experiment had two factors 

A: were two genotypes of C. officinalis (single and double flower cultivars) and factor B: were three 

salinities stresses level (including 0, 4 and 8 g/L NaCl). The results showed between those different 

levels of salinity and cultivars, there was significant difference in fresh and dry biomass. Taking into 

consideration fresh and dry biomass with low level of TOL and SSL indices, single flower cultivar 
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was considered to be the most resistant but double flower cultivar was the most sensitive. According 

to STI, GMP, MP and MRP indices double flower cultivar was more resistant than single flower 

cultivar. In summing up the results C. officinalis resistance to salt stress wasconfirmed and it can be 

produce in regions with salty water. 
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