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 چكیده 
صورت طرح کامالً بهار آزمايشی بههای آن در گیاهان همیشهزنی و شاخصمنظور ارزيابی اثر شوری طبیعی بر جوانهبه

های آزمايش شامل چهار سطح اجرا شد. تیمار 1931آزمايشگاه زراعت دانشگاه شاهد در سال تصادفی در سه تکرار در 

زنی، گیری شامل درصد جوانهدسی زيمنس بر متر( بود. صفات مورد اندازه 6و  1، 2شوری طبیعی نمک درياچه قم )شاهد، 

نی و شاخص بنیه بذر است. نتايج جدول ززنی، ضريب )سرعت( جوانهمیانگین طولی گیاهچه، میانگین مدت زمان جوانه

گیری در هر سه گیاه دارويی در سطح تجزيه واريانس نشان داد که اثر سطوح مختلف شوری طبیعی بر صفات مورد اندازه

زنی مربوط به تیمار کنترل بود و با افزايش سطح ترين درصد جوانهدار شد. به طوری که بیشاحتمال يک درصد معنی

 6زنی به ترتیب در شرايط کنترل و تنش شوری ترين درصد جوانهترين و کمزنی کاهش پیدا کرد. بیشانهشوری درصد جو

زيمنس دسی 6زنی در شوری ترين سرعت جوانهزنی در عدم تنش شوری و کمترين سرعت جوانهباشد بیشزيمنس میدسی

ت زنی افزايش و سرعشوری میانگین مدت زمان جوانهبدست آمد. نتايج مقايسات میانگین شوری نشان داد که با افزايش 

 يافت. جوانه زنی کاهش می

 

 .زنی، شوری طبیعیبهار، میانگین مدت زمان جوانههمیشهكلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه  -1
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نی زتر مناطق کشاورزی کاهش استقرار گیاهچه و کاهش عملکرد گیاه به دلیل عوامل نامساعد محیطی برای جوانهدر بیش

گیاهان به حدی باشد که به  استقرار گیاهچه است. يکی از اين عوامل، شوری است. اگر میزان امالح موجود در محیط ريشه و

زنی، رشد، نمو و بازدهی گیاه زيان برساند، آن محیط )خاك( را شور گويند. با توجه به روند افزايشی توسعه اراضی شور و جوانه

کشاورزی، شناسايی گیاهان دارويی مقاوم به شوری اهمیت زيادی دارد. خسارت شوری در کمبود اراضی زراعی مطلوب برای 

از معیارهای (. 1331و همکاران،  Huang)يابد ها و اختالل در جذب عناصر غذايی بروز میگیاهان از طريق اثر سمیت ويژه يون

  (.Schachtman ،1339و  Munns) تهای رشدی گیاه اسگیری شاخصمهم در انتخاب ارقام مقاوم شوری، اندازه

شده در طب سنتی و مدرن صنعتی امروزه گیاهان دارويی از گیاهان مهم اقتصادی هستند که به صورت خام يا فرآوری

رت صويکی از گیاهان دارويی با ارزش است که ارقامی از آن در کشور ما به بهارگیرند، همیشهمورد استفاده و بهره بری قرار می

های ضروری دانه يا شوند. اين گیاه در کشورهای اروپايی مصرف دارويی و صنعتی دارد و برای استخراج روغنکشت می زينتی

 عصاره آبی اين گیاه دارای ويژگی ضد سرطانی است و در درمان ايدز نیز کاربرد دارد .شودهای گل استفاده میرنگدانه

(Kavatchev  ،1393و همکاران.) 

زنی گیاهان دارويی مشکل ايجاد کرده یا و ايران؛ تنش شوری برای جوانههای شور در دنايش سطح زمینبا توجه به افز

 باشد.تحت تنش شوری طبیعی می زنی گیاه دارويی همیشه بهاراست. هدف از اين آزمايش بررسی خصوصیات جوانه

 

 هامواد و روش -2
ح پايه طربهار آزمايشی در قالب زنی و بنیه بذر گیاه دارويی همیشهارزيابی اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه منظوربه

تیمار . اجرا گرديد 1931در سال  کشاورزی دانشگاه شاهدعلوم دانشکده تکنولوژی بذر تکرار، در آزمايشگاه  9کامالً تصادفی در 

 دسی زيمنس بر متر( بود. برای ضدعفونی بذرها از 6و  1، 2چه قم ) کنترل، سطح شوری طبیعی نمک دريا 1آزمايشی شامل 

بذر در داخل پتری ديش روی کاغذ واتمن شماره عدد  22هر تیمار  برای شد.استفاده  دقیقه 1به مدت  % 1هیپوکلريت سديم 

م ها با پارافیلدور پتری ،ن تبخیر آبمنظور کاهش میزابه های مذکور اعمال شد.سپس شوری طبیعی با غلظت و قرار داده شد 1

  .روزانه در ساعتی معین انجام گرديد ،زدهشمارش بذرهای جوانه بسته شد.

متر تعیین گرديد. ضريب آلومتری، عبارت است از نسبت طولی يا وزنی ساقه چه به ريشه هايی برحسب سانتیطول گیاهچه

ين ضريب نیز کم می شود. برای تیمارهای مختلف اين آزمايش ضريب چه است که با کاهش آب قابل استفاده برای گیاه، ا

میــانگین (، GP) 1درصد جوانه زنیزده، بــا شــمارش روزانــه بــذرهای جوانهآلومتری با نسبت طولی محاسبه شده است. 

، 1روابط زنی است طبق جوانه زمانکـه عکس میانگین مدت( GC) 9یزنو همچنین ضريب جوانه( MGT) 2زنیجوانه زمانمدت

  (.1391و همکاران،  Ellis) ندتعیـین گرديـد 9و  2
GP = S/T×100

MGT= ∑ Ti Ni/ ∑Ni 

GC= (1/MGT)*100 

 

                                                 
1 Germination percentage 
2 Mean germination time 
3 Germination coefficient 
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 Ni:،هرروز زده درجوانههای تعداد بذر:  Tiتعداد روز، Di: تعداد کل بذرها، T:تعداد بذرهای جوانه زده،   S:،دلهدر اين معا

 ها شامل تجزيه واريانس باداده آمـاری است. تجزيـه جوانه زدهنیز کل تعداد بذرهای Ni ∑:  زنی وتعداد روزهـا از ابتدای جوانه

 .رفتانجام گدرصد  1در سطح  دانکنو مقايسه میانگین صفات مورد ارزيابی با آزمون SAS 9.1  افزاراستفاده از نرم

 نتایج و بحث -3

 زنیدرصد جوانه -3-1

ح داری در سطنی هر سه گیاه دارويی تأثیر معنیزداد که شوری طبیعی بر درصد جوانهنتايج جدول تجزيه واريانس نشان 

زنی ترين درصد جوانهبیش، (1)زنی کاهش يافت با توجه به شکل وری درصد جوانه(. با افزايش ش1يک درصد داشت )جدول 

 Ayazو  Turhanزنی را داشت. ترين درصد جوانهکم % 22زيمنس بر متر با  دسی 6باشد. در تنش میمربوط تیمار شاهد 

دريافتند که افزايش سطوح شوری با اثر بر روی تقسیم سلولی و متابولیسم گیاه جوانه زنی را کاهش داد. نتايج به دست  (2221)

افزايش شوری با اعمال تأثیر منفی بر روی بر روی گیا پنبه حاکی از آن است که  (2229) و همکاران Sadiqآمده از تحقیقات 

 گردد، با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد.زنی موجب کاهش آن میجوانه

 
 گیاه دارویی همیشه بهارزنی ین اثر شوری طبیعی بر درصد جوانهمقایسه میانگ (1)شكل 

 بهار( تجزیه واریانس صفات گیاه دارویی همیشه1جدول )

 درصد. 1معنی دار در سطح احتمال  **

 طول گیاهچه -3-2

(. مقايسات میانگین میانگین 1دار شد )جدول در سطح احتمال يک درصد معنیشوری بر صفت میانگین طولی گیاهچه 

ترين زيمنس بر متر بیشدسی 2ری بیشتر شد بطوری که شوری طولی گیاهچه نشان داد که در گل همیشه بهار با افزايش شو

ترين  ترين آن مربوط به تیمار باالترين میزان را داشتند. با افزايش شوری میانگین طولی گیاهچه کاهش پیدا کرد، کمشاهد کم و

ه ترين آن به ترتیب مربوط بترين و کمباعث افزايش میانگین طولی گیاهچه شد بیشافزايش شوری سطح شوری می باشد. 

 (.2شکلباشد )و کنترل می زيمنسدسی 6شوری 
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 گیاهچه طول زنیدرصد جوانه
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 جوانه زنی
 بذر بنیه شاخص سرعت جوانه زنی

29/36 **1191 9 شوری ** 99/2 ** 21/2 ** 9/19 ** 

 1/1 2221/2 22/2 92/2 21 9 خطا

 6/13 9/6 2/1 1/11 1/12  ضريب تغییرات)%(
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 گیاه دارویی همیشه بهارگیاهچه  طولمقایسه میانگین اثر شوری طبیعی بر  (2) شكل

 زنیمیانگین مدت زمان جوانه -3-3

(. شوری 1داشت )جدول زنی داری بر میانگین مدت زمان جوانهس شوری، تأثیر معنیبا توجه به نتايج جدول تجزيه واريان

 6و تیمار شوری روز کمترين  21/2شد. تیمار شاهد با همیشه بهار زنی گیاه دارويی جوانهث افزايش میانگین مدت زمان باع

شود که شوری موجب می (.9)شکل  زنی را داشتندين میزان میانگین مدت زمان جوانهترروز بیش 1/9زيمنس بر متر با دسی

ن نه زنی بذر و سرعت آايجاد خشکی فیزيولوژيک میزان جوابذر نتواند رطوبت مورد نیاز خود را به میزان کافی جذب نمايد و با 

کشد تا بذر بتواند آب یط اطراف بذر، مدت بیشتری طول میدهد. در تنش شوری به علت کاهش پتانسیل آب محرا کاهش می

  (.2222و همکاران،  Rajasekaran) سازدتر میزنی را طوالنیزمان جوانهمورد نیاز خود را به مقدار کافی بدست آورد، بنابراين 

 
 گیاه دارویی همیشه بهارزنی مدت زمان جوانهمقایسه میانگین اثر شوری طبیعی بر میانگین  (3) شكل

 زنیسرعت جوانه -3-4

زنی با افزايش شوری سرعت جوانه (.1جدول نی در سطح يک درصد معنی دار شد )زشوری طبیعی بر صفت سرعت جوانه

 6شاهد و شوری زنی مربوط به تیمارهای ترين میزان سرعت جوانهترين و کمدر هر سه گیاه بیشطوری که کاهش يافت به

زنی با کردند که کاهش درصد و سرعت جوانهاعالم Bybordi (2223 )و  Tabatabaei(. 1)شکل اشد زيمنس بر متر می بدسی

 کاهش جذب آب توسط بذر در مرحله آبگیری و تورژسانس ارتباط دارد.
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 گیاه دارویی همیشه بهارزنی همقایسه میانگین اثر شوری طبیعی بر سرعت جوان (4) شكل

 شاخص بنیه بذر -3-5

(. p<0.01دار شد )ه بذر گیاه دارويی همیشه بهار معنیدهد که شوری بر شاخص بنیايج جداول تجزيه واريانس نشان مینت

ترين شاخص بنیه بذر را داشت. بیشترين شاخص بنیه بذر تیمار شاهد کمزيمنس بر متر نسبت به دسی 6تیمار شاخص بنیه بذر 

سطح شوری می توان مشاهده کرد )شکل  ترينبیش را درترين شاخص بنیه بذر را تیمار شاهد به خود اختصاص داده است. کم

 مطابقت داشت. بر کاهش شاخص بنیه بذر تحت تنش شوری با نتايج اين تحقیقMostafavi (2211 )های يافته (.1

 
 گیاه دارویی همیشه بهارمقایسه میانگین اثر شوری طبیعی بر شاخص بنیه بذر  (5) شكل

 رییگنتیجه -4
 6زنی در سطح تنش ترين درصد جوانهزنی بذر گیاه دارويی همیشه شد. کمتنش شوری باعث کاهش خصوصیات جوانه

 زيمنس بدست آمد. دسی

 

 تشكر و قدردانی
از مسئولین دانشکده کشاورزی و آزمايشگاه زراعت دانشگاه شاهد به خاطر فراهم کردن امکانات الزم برای بدين وسیله 

 شود.انجام اين تحقیق تشکر و قدردانی می
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Evaluation of Germination Indices of Calendula officinalis in 

Response to Salinity Stress  
 

Abstract 

In order to evaluate the effect of natural salinity on germination and its characteristics in 

perennial plants, an experimental design was conducted as a completely randomized 

design with three replications in the Agriculture Laboratory of Shahed University in 2015. 

Experimental treatments included four natural salinity levels of Qom Lake salt (control, 

2, 4 and 6 dS/m). The measured traits include germination percentage, average seedling 

length, average germination duration, germination coefficient (speed) and seed vigor 

index. The results of analysis of variance showed that the effect of different levels of 

natural salinity on the measured traits in all three medicinal plants was significant at the 

level of one percent probability. So that the highest germination percentage was related 

to control treatment and with increasing salinity level, germination percentage decreased. 

The highest and lowest germination percentages in the control and salinity stress 

conditions are 6 dS, respectively. The highest germination rate in the absence of salinity 

stress and the lowest germination rate at 6 dc salinity Siemens was obtained. The results 

of mean salinity comparisons showed that with increasing salinity, the average 

germination time increased and the germination rate decreased. 
 

Keywords: Calendula officinalis, Average Germination Time, Natural Salinity. 

 


