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چکیده
این مطالعه برای تعیین ارتباط اثر رنگ پوسته بذر در دو سطح (سیاه و سبز) و شوری در پنج سطح
( 16 ،12 ،6 ،0و  20دسیزیمنس بر متر) ب ر جوان هزن ی ب ذر ای اه یرتی و ()Cynara scolymus L.
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .بذر الزم از مرکز تحقیق ات و
یموزش ک اورزی و منابع طبیعی استان الستان تهیه شد .بذرها قبل از یزمایش ب ا هیووکلری س س دی
ضدعفونی و سوس با یب مقطر شسته شدند .صفات درصد جوانهزنی ،نس بس ط وا ان دام ه وایی ب ه
ری ه ،نسبس وزن اندام هوایی به ری ه و شاخص قدرت ایاهچه اندازهایری شد .رنگ بذر بر نس بس
طوا اندام هوایی به ری ه و نسبس وزن اندام هوایی به ری ه اثر معنیدار نداشس درحالیکه بر درص د
جوانهزنی در سطح پنج درصد و بر شاخص قدرت ایاهچه در سطح یک درصد اث ر معن یدار داش س.
همه صفات اندازهایری شده تحس تأثیر شوری در س طح ی ک درص د اخ تال

معن یدار داش تند .ب ا

افزایش شوری درصد جوانهزنی در هر دو بذر سیاه و سبز کاهش داشس و بی ترین کاهش در بذرهای
بارنگ سبز ( 52درصد) در سطح شوری  20دسیزیمنس بر متر م اهده شد .نتایج حاکی از ین بود که
بذرهای بارنگ سیاه نسبس به بذرهای سبزرنگ ارجحیس دارند.
واژههای کلیدی :یرتی و ،وزن خ کری ه ،رنگ بذر ،شوری.

*نویسنده مسئواmohamaddori@yahoo.com :
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مقدمه
یرتی و ( )Cynara scolymus L.متعلق به خانواده یستراسه میباشد که در اروپا بهطور وسیع ک س میشود .ای ن
ایاه بهعنوان مصار

دارویی (ینتیاکسیدانس ،ضد بیماریهای کبدی) و غ ذایی در ن واحی مدیتران ه کاش ته م یش ود

(.)Lattanzio et al., 2009
جوانهزنی بهعنوان یکی از مراحل مه زندای ایاه موردتوافق محققان قرارارفته اسس .رنگ پوسته ب ذر ب هعن وان
یک عامل مؤثر بر جوانهزنی بذر در ایاهان زراعی مختلف شناختهشده اسس .مطالعات ن ان داده اسس که رنگ پوس ته
دانه ،برخی از صفات مانند جوانهزنی و سبز شدن بذر را تحس تأثیر قرار میدهد ( .)Mavi, 2010رنگدانه پوس ته ب ذر
با کاهش سرعس تورم در برخی لگومها همبستگی دارد ( .)Ertekin and Kirdar, 2010رنگ پوس ته ب ذر تح س ت أثیر
شرایط محیط مثل فتوپریود قرار میایرد ( .)De Souza and Marcos-Filho, 2001ب ذره ای زردرن گ کت ان ب هط ور
م خص و یشکاری نسبس به بذرهای قهوهای در یزمون قدرت بذر جوانهزنی کمت ر و س بز ش دن کمت ری در مزرع ه
ن ان دادند ( .)Saiedi, 2007ینالیز همبستگی بین ارزش رنگ بذر با درصد و میانگین زمان جوانهزنی زیاد و معن یدار
بود ( .)Mavi, 2010بررسیهای دیگر نیز ن ان داده اسس که رنگ پوسته بذر برخی صفات مثل خواب ب ذر (

Baskin

 )et al., 2000و جوانهزنی ین را ( )Nerson, 2002تحس تأثیر قرار میدهد.
عوامل محیطی مختلفی جوانهزنی ایاه را تحس تأثیر قرار میدهد ( .)Keblawy and Al-Rawai, 2006شوری خاک
و یا یب یکی از موانع استرس عمده و شرایط محیطی محدود کننده اولیه اسس ک ه اس تقرار موفقی سیمی ز بس یاری از
محصوالت بهخصوص در مناطق خ ک و نیمهخ ک را محدود میسازد ) .(Jamil et al., 2006کاهش رش د ایاهچ ه
دو ایاه دارویی  Matricaria chamomillaو  Origanum majoranaتحس تأثیر تنش شوری ازارششده اس

س ( Ali et

 .)al., 2007; Baatour et al., .2010طب ق ا زارش  )2010( Khayatnezhad et al.,ک اربرد کلری د س دی را ب رای
شبیهسازی تنش اسمزی در محیط یزمای گاه ،حفظ یکنواخس پتانسیل یب در طوا یزمایش عنوان کردن د .در تحقیق ی
تأثیر شوری تا سطح  150میلیموالر  NaClبر کاهش درصد جوانهزنی یرتی و با شاهد اختال

معن یداری نداش س و

حداکثر جوانهزنی خود را حفظ کرد (.)Jorenush and Rajabi, 2015
تجزیه واریانس دادههای وزن خ ک اندام روی ی یرتی و طی دو ساا ن ان داد متوسط یستانه برای شروع کاهش
رشد  7/8دسی زیمنس بر متر اسس که به ازای هر واحد افزایش  8/3درصد ثبس شد ( .)Francois, 1995طبق ازارش
 )1993( Graifenberg et al.,این ایاه نسبس به شوری تحس شرایط الخانهای تحمل متوسط ن ان داده اسس .اس تقرار
ایاهان بهطور یکنواخس در یک مزرعه برای تولید ض روری اس س .مطالع ه حاض ر باه د

تعی ین و ش ناخس ت أثیر

رنگدانه (سیاه و سبز) بر رفتار جوانهزنی و رشد اولیه ایاهچه یرتی و تحس شرایط افزایش شوری محیط انجام شد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی جوانهزنی بذر یرتی و تحس تأثیر رنگ بذر در معرض شوری یزمای ی ب هص ورت فاکتوری ل در
قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .برای این یزمایش بذر الزم از مزرعه تحقیقاتی ایاهان دارویی مرک ز
تحقیقات و یموزش ک اورزی و منابع طبیعی الستان تهیه شد .بدینمنظور ابتدا  3نمونه  100ارم ی از می ان ب ذرهای
برداشس شده ارفته شد و سوس از هر نمونه ،بذرهای بارنگهای موردنظر جدا شدند ،بهطوریکه به دو اروه بذرهای
سیاه و سبزرنگ تقسی شدند .برای انجام یزمایش از پتریهای  9سانتیمتری که دو الیه کاغذ صافی که  50ع دد ب ذر
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در ینها قرار داده شد استفاده اردید .قبل از قرار دادن بذرها در پتریهای یزمایش ب ا محل وا هیووکلری س س دی دو
درصد ضد عفونی شدند .محلوا نمک ( )NaClدر پنج غلظس صفر (شاهد) 16 ،12 ،6 ،و  20دس ی زیم نس ب ر مت ر
تهیه و به پتریها اضافه شد .بذور در ژرمیناتور در دمای  20درج ه س انتیا راد ب ه م دت  14روز نگه داری ش دند.
بذرهایی جوانهزده محسوب شدند که طوا ری هچه دو میلیمتر بود.
درصد جوانهزنی با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد (:)Elouaer and Hannachi, 2012
Ni∗100
)
N

رابطه ()1

( Gp = ∑ni=0

در این رابطه تعداد بذرهای جوانهزده در روز iام و  Nتعداد کل بذرها میباشد .صفات وزن خ ک اندام هوایی و
ری هچه ،طوا اندام هوایی و ری هچه تحس تأثیر تیمارهای مختلف با انتخاب پنج ایاهچه بهصورت تصادفی در روز
1

چهارده اندازهایری شدند .شاخص قدرت ایاهچه ( )SVIاز رابطه ( )2محاسبه شد ( Vashisth and Nagarajan,

:)2010; Islam et al., 2009
)((seedling length (cm)+seedling wieght (gr))∗ germination percentage
100

رابطه ()2

= SVI

قبل از تجزیه واریانس از تبدیل زاویهای دادهها ،استفاده شد .برای تجزیه واریانس از نرمافزار  SASاستفاده شد.
میانگینها با روش  LSDدر سطح پنج درصد مقایسه شدند.
نتایج و بحث
ینالیز واریانس دادهها ن ان داد که رنگ بذر بر نسبس طوا اندام هوایی به ری ه و نسبس وزن اندام هوایی به ری ه
اثر معنیدار نداشس درحالیکه بر درصد جوانهزنی در سطح پنج درصد و بر شاخص ق درت ایاهچ ه در س طح ی ک
درصد اثر معنیدار داشس (جدوا  .)1شوری بر همه صفات اندازهایری شده در سطح یک درصد اثر معن یدار داش س
(جدوا  .)1اثر متقابل رنگ بذر و شوری بر دو صفس درصد جوانهزنی و نسبس وزن اندام هوایی به ری ه در س طح
پنج درصد و بر شاخص قدرت ایاهچه در سطح یک درصد معنیدار شد (جدوا .)1
جدول  :1تجزیه واریانس اثر رنگ بذر و شوری بر نسبس طوا اندام هوایی به ری ه ،نسبس وزن اندام هوایی به ری ه ،درصد
جوانهزنی و شاخص قدرت ایاهچه
منابع تغییر
رنگ بذر
سطح شوری

درصد جوانهزنی

نسبس اندام هوایی به ری ه

شاخص قدرت ایاهچه

طوا

وزن خ ک

*72/16

0/004ns

0/75ns

**2/63

**671/94

**0/85

**6/91

**9/92

ns

*

0/86

*

0/27

0/077

25/8

1/7

رنگ بذر× سطح شوری

*

خطا

15/97

0/02

ضریب تغییرات

5/77

21/13

71/96

0/04

0/264

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتماا پنج و یک درصد

)1. Seedling vigor index (SVI
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درصد جوانهزنی در هر دو اروه بذر سیاه و سبز ،با افزایش سطح شوری کاهش داشس (شکل  .)1ک اهش درص د
جوانهزنی تا سطح شوری  16دسی زیمنس بر متر در هر دو اروه بذر از روند کاه ی یکسان پیروی کرده و نسبس ب ه
شاهد همان اروه کاهش قابل توجهی نداشس .این نتیجه با نتیجه تحقیق ( )Jorenush and Rajabi, 2015که ت ا س طح
باالیی از شوری جوانهزنی بذر یرتی و کاهش چندانی نداشس مطابقس دارد .در بذرهای سبزرنگ درصد جوانهزن ی در
سطح شوری  20دسیزیمنس بر متر ( 52درصد) ثبس شد ،بهطوریکه نسبس به شاهد بذرهای اروه سبز ک اهش 45/8
درصدی داشس درحالیکه در این سطح شوری کاهش جوانهزنی بذرهای اروه سیاه نس بس ب ه ش اهد  21/17درص د
ثبس شد (شکل  .)1بنابراین بذرهای سیاه یرتی و در سطوح باالتر از  16دسی زیمنس ب ر مت ر تحم ل بی تری ن ان
دادند و از توانایی باالتری برای سبز شدن برخوردار بودند.
100
80

40

درصد جوانه زنی

60

20

0
Control
سطح شوری )(dS/m
Black

Green

شکل  :1روند کاهش درصد جوانهزنی بذرهای سیاه و سبز یرتی و در معرض سطوح شوری

به ازارش  )2008( Holubwiczc and Agineszkaجوانهزنی بذر نوعی بنف ه ( )Viola tricolorتحس ت أثیر رن گ
بذر قرار ارفس .در تحقیقی م خص شد که درصد و سرعس جوانهزنی در بذرهای با رنگ تیرهتر از ب ذرهای بارن گ
روشن بیش تر و سریعتر بود ( )2005( Ashraf and Foolad .)Pimpini et al., 2002نیز ت أخیر ش روع جوان هزن ی و
کاهش جوانهزنی تحس تأثیر شوری را تأکید نمودند.
جدول  :2مقایسه میانگین صفات اندازهایری شده بذرهای بارنگ سیاه و سبز یرتی و در معرض سطوح شوری
سطوح شوری
()dS.m-1

درصد جوانهزنی

نسبس اندام هوایی به ری ه
وزن خ ک

طوا

شاخص قدرت ایاهچه

صفر

96/89 a

0/92 a

b

2

3/29a

6

91/23 b

0/75 b

2/16 b

2/62 b

12

88/5 bc

0/82 ab

2/75 a

2/3 c

16

84/3 c

0/52 c

2/79 a

1/25 d

20

64/45 d

0 d

0 c

0 e

LSD, 0.05

4/84

0/15

0/57

0/63

*حرو

م ابه در ستوان ن انه عدم اختال

معنیدار بر اساس یزمون  LSDمیباشد.
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برای بهدسس یوردن ارتباط بین سطوح شوری و زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی یک خط رارسیونی ب رازش
داده شد (شکل  .)2م اهده شد که همزمان با افزایش شوری ،زمان رسیدن به  50درصد جوانهزن ی اف زایش م ییاب د
بهطوریکه افزایش این زمان در بذرهای سبز بی تر از بذرهای سیاه بود .تنها در تیمار شاهد بذرهای هر دورنگ ،دارای
زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی یکسانی بودند اما با افزایش سطح شوری ،ضمن افزایش این زم ان ،م اهده ش د
که بذرهای سبزرنگ در سطوح شوری م ابه ،نسبس به بذرهای سیاهرنگ مدتزمان بی تری را ب رای رس یدن ب ه 50
درصد جوانهزنی سوری کردهاند (شکل  .)2این موضوع در شرایط محیط و مزرع ه ب هعن وان امتی از منف ی ب رای ب ذر
محسوب میاردد.
270

210

150

ا

120

در د جوانه ن

180

ما ر ید به

240

90
Control
سطح شوری )(dS/m
Green

Black

شکل  :2رابطه رارسیونی زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی در بذرهای سیاه
و سبزرنگ یرتی و با افزایش سطح شوری

بر اساس ارتباط رارسیونی ،رابطه ( )3برای بذرهای سیاه (* )r2=0/92و رابطه ( )4برای بذرهای سبز (* )r2=0/97به
دسس یمد.
رابطه ()3

𝐷50(𝑏𝑠) =106.5+25.54X

رابطه ()4

𝑋𝐷50(𝑔𝑠) = 91.85 + 22.75

نسبس اندام هوایی در جدوا ( )2حاکی از تأثیر بی تر شوری بر طوا اندام هوایی میباشد بهطوریک ه ب ا اف زایش
شوری از  6به  16دسی زیمنس بر متر این نسبس تا حدود  70درصد کاهش ن ان م یده د ب ه عب ارتی ط وا ان دام
هوایی بی تر کاهشیافته اسس و نسبس کوچکشده اسس .در تحقیقی که اث ر ش وری را ب ر روی جوان هزن ی یرتی و
مطالعه کردند در موافقس با این نتیجه ،حساسیس بی تر طوا اندام هوایی را به شوری ازارش نمودند (

Jorenush and

 )2013( Ghanbari et al., .)Rajabi, 2015کاهش طوا ری ه و اندام هوایی ریحان را در تیمار  8دسی زیمنس بر مت ر
نسبس به شاهد ازارش کردند.
نسبس وزن اندام هوایی به ری ه در سطوح شوری 12 ،6و  16دسی زیمنس بر متر نسبس به تیمار شاهد ،به ترتیب
 37/5 ،8و  39/5درصد افزایش داشس (جدوا  .)2این نسبس بهدلیل کاهش بی تر در وزن ری ه تح س ت أثیر ش وری
افزایش یافس که با نتیجه ( )Jorenush and Rajabi, 2015در ایاه یرتی و مبنی بر کاهش بی تر وزن ری ه و همچن ین
با نتایج ( ) Kaya et al., 2003در مورد الرنگ مطابقس دارد.
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شاخص قدرت ایاهچه با افزایش شوری ،کاهش داشس بهطوریکه در سطح  12دسی زیمنس بر متر  50درص د و
در سطح  16دسی زیمنس بر متر این کاهش نسبس به شاهد به  74/6درصد رسید (جدوا  .)2تأثیر رنگ ب ذر نی ز ب ر
شاخص قدرت ایاهچه ازارششده اسس ( .)Saeidi and Mohammadi Mirik, 2006بررس ی رارس یون خط ی ب ین
شاخص قدرت ایاهچه و سطوح شوری حاکی از کاهش این شاخص با افزایش شوری در هر دو اروه بذر م یباش د
(شکل .)3
4.5
4
3.5

2.5
2
1.5

شاخص قدرت ایاهچه

3

1
0.5
0
20

16

8

12

سطح شوری
green

4

0
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شکل  :3رابطه رارسیونی شاخص قدرت ایاهچه با افزایش شوری

با استفاده از رابطه ( )5برای بذرهای سیاه و رابطه ( )6برای بذرهای سبز ،شاخص قدرت ایاهچه در برابر اف زایش
سطح شوری قابل بریورد میباشد ،بهطوریکه رابطه ( 92 )5درص د می زان تغیی رات ای ن ش اخص را ب رای ب ذرهای
سیاهرنگ و رابطه ( 87 )6درصد میزان تغییرات این شاخص را برای بذرهای سبزرنگ توجیه مینماید.
رابطه ()5

𝑆𝑉𝐼(𝑏𝑠) = 3.056 −0.136X

رابطه ()6

𝑋𝑆𝑉𝐼(𝑔𝑠) = 4.038 − 0.172

بهغیراز جوانهزنی که تا سطح شوری  20دسی زیمنس بر متر نیز ادامه داشس به علس تغییر شکل شدید در ایاهچه
سایر صفات قابلاندازهایری نبود (جدوا  .)2بر مبنای تحقیقات  )2002( Munnsتوقف رشد ایاه نسبس به شاهد به
دلیل کاهش جذب یب و یا مس مویس حاصل از کلرید سدی میباشد .توقف رشد عالوه بر کاهش جذب یب ،به
دلیل کمبودهای غذایی نیز میتواند باشد (.)Bajji et al., 2002
نتیجهگیری نهای
نتایج ن ان داد که برخی صفات همچون جوانهزنی و رشد ایاهچ ه در ای اه یرتی و زم انیک ه در مع رض ت نش
شوری قرار دارند تحس تأثیر رنگ بذر قرار میایرند .بنابر نتایج به دسس یمده ،اار امکان تفکی ک ب ذرهای ای ن ای اه
وجود داشته باشد ،انتخاب بذرهای بارنگ سیاه نسبس به بذرهای سبزرنگ برای ک س ارجحیس دارد ،چون ای ن ن وع
از بذرها دارای درصد جوانهزنی و رشد ایاهچه مطلوبتری بودند.
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