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  زنی گونهشاخص بنیه و سرعت جوانه رویبا سولفات سدیم اثر تنش شوری 

Medicago scutellata 
 

 3احسان ساداتی، 2، قاسمعلی دیانتی تیلکی1سحر صالحی

  سدانشگاه تربیت مدر ،ه منابع طبیعیمرتع داری، دانشکدگروه 1
 دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی ،گروه مرتع داری2

 تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی مازندرانمرکز 3
Salehi.sahar255@yahoo.com 

 
 چکیده

شود. هدف این باشد که در کاهش رشد گیاه در بسیاری از مناطق دنیا میهای مهم مییکی از فاکتوراسترس شوری 

سطح  5بود. طرح آزمایشی کامأل تصادفی با  M .scutellataروی بذر  Na2SO4مطالعه تعیین تأثیر استرس شوری با 

موالر( با سولفات سدیم در چهار تکرار و پنجاه عدد در هر تکرار بوده. نتایج نشن داد میلی 250و  150، 100، 50، 0شوری )

 M .scutellataهای زنی بذرنهزنی، شاخص بنیه بذر و درصد جوادار در سرعت جوانهکه افزایش شوری سبب کاهش معنی

 موالر مشاهده شد.میلی 250زنی در شوری درصد جوانهکمترین نی با افزایش شوری افزایش یافت. زشد و میانگین زمان جوانه

 موالر مشاهده شد.میلی 250بیشترین مقدار شاخص بنیه بذر در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین مقدار در شوری 

 

 زنیمیانگین زمان جوانه، Na2So4 ، زنیدرصد جوانه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 کاهش رشد و میباشد خشکنیمه و خشک نواحی در محصول ازدیاد کننده محدود عوامل مهمترین از یکی امروزه شوری

 . (6) است دیگر محیطی هایتنش سایر از بیشتر مراتب به شوریتنش  اثر در

 از خشکی و شوری نظیر محیطی مهم عامل دو و است شده واقع زمین کره خشک نیمه و خشک نواحی در ایران

 گیاه مهمترین یونجه ایعلوفه گیاهان بین در (.9)کنند می محدود مناطق این در را گیاه نمو  و رشد که هستند پارامترهایی

 گان نشخوارکنند غیر برای و نشخوارکنندگان برای سیلویی علوفه و خشک علوفه تازه، بصورت که آیدمی شمار به ایعلوفه

 استفاده ساالد تهیه برای یونجه های جوانه از اخیر های سال در و میشود مصرف A ویتامین و پروتئینی منبع یک عنوان بهنیز

 (.9)میباشد انسان  غذایی جیره برای گیاهی پروتئین نظر از بالقوه منبع و میشود

ته و باعث بروز تنش اسمزی ، سمیت یونی و اختالل در تعادل یونی می شوری تاثیر چند جانبه ای بر گیاهان زراعی داش

گونه ها وها به جنسباشند.این تفاوتیم گیاهان از نظر میزان مقاومت به شوری و یا حساسیت به شوری متفاوت. (20شود

مناسب برای  هایت گیاهان به شوری و انتخاب گونهگونه وجود دارد. افزایش مقاومهای یکمیان رقمحتی  و های متفاوت

 .(11 )واقتصادی دارد اهمیت زیادی از نظر کشاورزی ،کاشت در مناطق شور

 به که هایی چراگاه یا و شور های خاك در گیاه رشد و بقا برای گیاهچه اولیه رشد و زنی جوانه مرحله در شوری به تحمل

 که شده مشخص گیاهی های گونه از بسیاری در . است حرانیب ای مرحله اند، شده ایجاد شور های آب با آبیاری وسیله

 .(17است ) متفاوت گیاه رشد مختلف مراحل در شوری به حساسیت
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های شور عمومأ در طول فصل بهار یا فصلی که مقدار بارندگی فراوان است و زمانی که میزان زنی بذر در محیطجوانه 

زنی به طور عمده در نتیجه اثر اسمزی کلرید سدیم بر عدم توسعه جوانه (.اثر شوری13دهد )یابد، رخ میشوری کاهش می

 (.19باشد )می

های متعددی از جمله نوع گیاه و ژنوتیپ، مرحله رشد گیاه، ترکیب نمک و عوامل میزان تاثیر شوری بر گیاه به فاکتور

بیاری و کشت گیاهان مقاوم و یا اصالح های مناسب آهای شور، به کارگیری روش(. اصالح زمین12محیطی بستگی دارد )

(. گیاهان ممکن است از طریق اجتناب از 5باشد )های مقابله با شوری میگیاهان برای ایجاد مقاومت به شوری از جمله روش

های باالی یونی نسبت به محیط شور های گیاه بر غلظتشوری به وسیله تنظیم نمک و یا تحمل نمک و فائق آمدن سلول

گیاهانی که بتوانند با وجود نمک جذب فعال خود را برای عناصر حفظ کنند، گیاهان مقاومی (. 10ت نشان دهند )مقاوم

 (.27)های مختلف گیاهی خود دارند شوند. بطوریکه معموأل گیاهان مقاوم، نسبت سدیم به پتاسیم باالیی در بخشمحسوب می

( بوده به طوریکه گیاهان هالوفیت 23سولفات سدیم ) ( و نمک16م )کلرید سدی مشکالت شوری گیاهان عالی مربوط به نمک

زنی نسبت به مرحله استقرار، اکثر گیاهان شورپسند در مرحله جوانهکند.را به دو گروه سولفات پسند و کلرور پسند تقسیم می

ها به شوری به ویژه در مرحله ای برای مناطق شور، مقاومت آن(. در انتخاب گیاهان علوفه16) باشندتر میبه شوری حساس

زنی نسبت به شوری بسیار ای در مرحله جوانهزنی، همواره از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا بعضی از گیاهان علوفهجوانه

زنی در اثر کنند. کاهش درصد و سرعت جوانهتدریج در ادامه رشد و نمو خود تحمل بیشتری پیدا میحساس هستند و به

شود و نیز اثر سمیت کلروسدیم بر جنین و تواند به دلیل افزایش فشار اسمزی محلول که سبب کاهش جذب آب میشوری می

  (.3های آندوسپرم باشد )غشای سلول

 

 هامواد و روش 

 2صورت گرفت. قبل از شروع آزمایش برای جلوگیری از کپک زدن بذور حدود   M .scutellataیاین تحقیق بر گونه

به  Thiramکش قارچ .مقطر صورت گرفتوسیله آبها بهکشی آنو آبیقه با محلول وایتکس ضدعفونی شدند دق 3الی 

کیلوگرم قارچ کش( جهت جلوگیری از رشد قارچ در مراحل آزمایش  03/0کیلوگرم بذر، 1نسبت توصیه شده)به ازای هر 

  .شد یی مثل تترازولیوم استفادهنامیه بذر از روش بیوشیمیابرای تعیین میزان قوه (.6)پاشیده شد

 250و  150، 100، 50سطح شوری، صفر،  5زنی، آزمایش در یک طرح کامال تصادفی در جهت بررسی خصوصیات جوانه

دیش قرار داده شدند. سپس آنها را به صورت کامال تایی روی کاغذ صافی در پتری 50تکرار  1با ( 3) موالر سولفات سدیممیلی

ساعت روشنایی  17ساعت تاریکی و  6درصد و تناوب نوری  60درجه سلسیوس، رطوبت  25یناتور با دمای تصادفی به ژرم

 3زده محسوب شدند که حداقل دارای ساعت یکبار انجام شد و بذوری به عنوان جوانه 16زنی هر قرار دادیم. ارزیابی جوانه

شمارش متوالی  3زنی در شد کرده بودند. وقتی که ارزیابی جوانهمیلیمتر ر 2چه سالم بوده و کلئوپتیل آنها به اندازه ریشه

زنی) مانند درصد زنی، صفات جوانهاز اتمام جوانهپس . (12زده یکسان شد، عمل شمارش به پایان رسید )تعداد بذور جوانه

 شدندگیری اندازهبنیه بذر و شاخص چه چه و ساقهچه و وزن خشک ریشهچه و ساقهزنی( و طول ریشهزنی، سرعت جوانهجوانه

(21). 

 زنی از طریق روشهای زیر ارزیابی شدند:خصوصیات جوانه

 ها                                                                                                                زنی بذردرصد جوانه-1

100×های کشت شده های جوانه زده به تعداد بذر=تعداد بذر Germination percent 

                                                                                           شود:ها از رابطه زیر محاسبه میزنی بذرسرعت جوانه-2

S(seeds day
-1

) =(N1×1)+(N2 – N1)×1/2+ (N3-N2)×1/3+…+(Nn-Nn-1)×1/n                                     
 .و... روز می باشد 3، 2، 1زده پس از و غیره تعداد بذور جوانه N1 ,N2 ,N3زنی، سرعت جوانه Sکه 
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 شاخص بنیه: -3

VI = (RL + SL) × GP 
 (. 2)باشد زنی میدرصد جوانه GPچه و طول ساقه SLچه، طول ریشه RLشاخص بنیه،  VI که

 با استفاده از رابطه زیر: نیزمیانگین زمان جوانه -1

MGT = A1D1 + A2D2 + … + AnDn  /  A1 + A2 + … + An 

کل تعداد روزها تا آخرین روز شمارش  nو  Dزده در زمان های جوانهتعداد بذر Aزنی، میانگین زمان جوانه MGTکه 

 (.7باشد )می

ها را از نظر نرمال بودن بررسی داده SPSSافزار در محیط نرمها ابتدا بعد از انجام آنالیز ازمایشگاهی و به دست آمدن داده

 ها از آزمون دانکن استفاده شد.آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها ازتجزیه و تحلیل دادهکردیم و سپس به منظور 

 

 گیریبحث و نتیجه

زنی، جوانهف شوری شامل درصد نتایج تجزیه واریانس گونه مورد مطالعه از لحاظ صفات بررسی شده در سطوح مختل

چه و شاخص تحمل به شوری در جدول چه، طول ریشهزنی، طول ساقهزنی،شاخص بنیه بذر، میانگین زمان جوانهسرعت جوانه

 ذکر شده است. 1

 
 M. scutellataزنی گونه نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات جوانه 1جدول     

F 

 GP                       GR                            VI                       MGT         ییر    درجه آزادی       منابع تغ

 3/221*                      1/16*      23/92*                   91/12 *                    19شوری                 
 39/0                         2/0                            1/0                         2/0                                      خطای آزمایش

 67/1                      96/0                             6/1                         9/0                                         ضریب دقت
زنی( ، )سرعت جوانهGP=Germination Percent در جدول فوق )درصد جوانه زنی(.درصد معنی دار است 5*در سطح 

GR=Germination Rate )شاخص بنیه بذر( ،VI=Vigor Index   )و  )میانگین زمان جوانه زنیMGT= Mean Germination Time  

 .باشدمی

 

 زنیدرصد جوانه

زنی در تیمار شاهد بود و کمترین درصد در تیمار زنی نشان داد باالترین درصد جوانهنتایج مقایسه میانگین در صفت جوانه

افزایش سطح شوری (. 1موالر بوده )شکل میلی 50موالر بیشتر از میلی 100زنی در تیمار درصد جوانه موالر بود.میلی 250

تواند سبب بازدارندگی کامل مراحل ، که میشودزنی میو تأخیر در شروع مراحل جوانهها زنی بذرموجب کاهش درصد جوانه

-( در حقیقت اثر بازدارندگی تنش شوری بر جوانه1باشد )( تنش شوری دارای دو جزء یونی و اسمزی می22زنی شود )جوانه

 (.22ها( است )یا سایر نمک NaClزنی به دلیل اثر اسمزی یا یونی این ترکیبات )
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-ها با حروف غیر مشترك از لحاظ آماری معنیمیانگین .M.scutellataگونه  (GPزنی )میانگین اثر شوری بر درصد جوانه 1شکل 

 (.P<0.05باشند )دار می
 

ها در آب زنی، مشابه یا اندکی بیشتر و یا کمتر از بذرموالر( باالترین درصد جوانهمیلی 100-0های کمتر نمک )در غلظت

اثر تنش شوری بر  Medicago ruthenicaهای نیز بر روی بذر (2009و همکاران ) Guanقطر )شاهد( نشان دادند. م

توان زنی در سطوح شوری پایین( گرفته بودند. در توضیح آن میزنی را اجرا و نتایج مشابهی )تحریک جوانهخصوصیات جوانه

تواند نتیجه افزایش بیان ای جنینی را تحریک کند، که این میهتواند رشد محورمی NaClهای گفت، بعضی از غلظت

 (.11آز، فعالیت پروتئاز و لیپاز باشد ) ATPها و افزایش اکواپورین

 

 زنیسرعت جوانه

موالر کاهش قابل توجهی نداشت ولی میلی 150زنی تا تیمار ها نشان داد با افزایش شوری درصد جوانهمقایسه میانگین

 (.2داری کاهش یافت )شکلموالر به طور معنییمیل 250شوری 

 

 
-ها با حروف غیر مشترك از لحاظ آماری معنیمیانگین .M.scutellataگونه  (GRزنی )میانگین اثر شوری بر سرعت جوانه 2شکل 

 (.P<0.05باشند )دار می

 

 زنیمیانگین زمان جوانه

زنی را به تأخیر انداخت )باعث افزایش میانگین ی زمان جوانهدارنتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری به طور معنی

)یزدی و  Medicago sativaزنی دو رقم ( پاسخ جوانه2010و همکاران ) Azhdari(. 3زنی شد( )شکل زمان جوانه

-ن جوانهرا بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که افزایش شوری باعث تأخیر در زما NaClهای مختلف همدانی( در غلظت

 زنی خواهیم بود.زنی شده و با افزایش شوری شاهد افزایش میانگین زمان جوانه



 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
  2932شهریور        22 - 22

 

 

61 

 

 
ها با حروف غیر مشترك از لحاظ . میانگینM.scutellata( گونه MGTزنی )میانگین اثر شوری بر میانگین زمان جوانه 3شکل 

 (.P<0.05باشند )دار میآماری معنی

 

 شاخص بنیه بذر

با افزایش شوری کاهش یافت طوری که بیشترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین در شوری شاخص بنیه بذر 

 .موالر بودمیلی 50بیشتر از شوری  100(. این شاخص در شوری 3موالر بود )شکل میلی 250

 
-یر مشترك از لحاظ آماری معنیها با حروف غمیانگین .M.scutellataگونه  (VIمیانگین اثر شوری بر شاخص بنیه بذر ) 1شکل 

 (.P<0.05باشند )دار می

 

های (؛ شوری26باشد )دهد، قدرت و بنیه بذر میقرار میهای کیفی بذر که رشد گیاه را تحت تأثیر یکی از مهمترین جنبه

ست که موجب باال اثر منفی بر شاخص بنیه بذر داشت. کاهش شاخص بنیه بذر به علت کاهش میزان رطوبت در دسترس بذر ا

های جنینی و سنتز ترکیبات بذر دچار ها در انتقال آندوسپرم به شکل قابل استفاده برای رشد محورشود تا فعالیت آنزیممی

های سبز (. پایین بودن بنیه بذر ممکن است به دو طریق بر عملکرد تأثیر بگذارد؛ اول آن که درصد گیاهچه25اشکال شود )

رسد، دوم آن که ممکن است سرعت نتظار شده و در نتیجه تراکم گیاهی به کمتر از حد معمول میتر از حد مورد اشده کم

 (.10تر از سرعت رشد گیاهان حاصل از بذر قوی باشد )رشد گیاهچه در چنین گیاهانی کم
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Medicago scutelata 
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Abstract 

Salinity stress is considered as one of the major factors that reduce plant growth in many regions in 

the world. The aim of the study was determining effect of salt stress with Na2So4 on Medicago 

scutelata seeds. The experimental design was completely randomized design with, five levels of 

salinity stress 0, 50, 100, 150 and 250 mM with Na2So4 in four replications and 50 seeds per 

replication. Results showed that increasing the salinity caused significant decreases in the speed 

germination, vigor index and germination percentage of M. scutelata seeds and mean germination 

time was increased with increasing salinity stress. In M. scutelata seeds minimum germination was 

recorded at salinity level of 250 mM. 
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