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 چکيده

شد  شدمي محدود متعدد و نيز خواب بذر زنده غير و زنده محيطي هايتأثير تنش تحت محيط در گياهان عملكرد ور شوري دربا  . 

شك نواحي مهم هايتنش از يكي خاك، شكنيمه و خ شد  خ سازوکار کليدي جهت بقاي گياهان در محيط ر ست. خواب بذر يك  ا

آبياري بذور با آب شور بر روي جوانههدف از تحقيق حاضر بررسي اثر تيمارهاي شستشوي بذر با اسيد سولفوريك و باشد. طبيعي مي

شد. با توجه به تحقيقات قبلي مرتبط، بدين مي Zygophyllum fabagoزني بذور گياه دارويي  سيدشويي با منظور براي اعمال تيمار ا

سطح:  20و  10، 0سه غلظت  شوري نيز چهار  شد. براي تيمار  صد تهيه  شد. ميلي مول بر ليتر در نظر گ 120و  90، 60، 0در رفته 

روز انجام  زده هرشمارش بذرهاي جوانه .ها به طور مساوي صورت پذيرفتپاش در مواقع الزم روي همۀ پتريديشآبياري با اسپري آب

شي در چند زماني که در تا شد و شاهده نگرديد، ادامه يافت.  زدهجوانه تعداد بذر روز متوالي، افزاي سيد و م شان داد تيمارهاي ا نتايج ن

صلي تيمارها بر سه پارامتر درصد، سرعت و زمان جوانهاثر معني Z. fabagoزني بذر بر جوانه شوري زني در سطح داري دارند. اثرات ا

صد معني سرعت جوانهيك در صوص ميزان  شوري نيز تنها در خ سيد و  دار بوده و براي دو پارامتر ديگر زني معنيدار بود. اثر متقابل ا

ست.معني صد جوانه دار نبوده ا سيد بر در سطوح مختلف تيمار ا صلي  سۀ ميانگين اثر ا شان داد تيمارهاي  Z. fabagoزني گياه مقاي ن

صفر و ده درصد با ميزان  سيد  صلي تيمار شوري نيز تيمار شوري  60و  59غلظت ا شتري را دارد. در خصوص اثرات ا درصد مقدار بي

شداراي درصد جوانه ميلي مول بر ليترصفر  ست. پارامتر متوسط زمان جوانه 75تري با ميزان زني بي زني نتايج برعكس بوده و درصد ا
داراي بيشترين مقدار نسبت به ساير تيمارها بوده است.  9/7و  4/7ميلي مول بر ليتر با مقدار  120درصد و شوري  20تيمارهاي اسيد 

شوري نيز نتا سيد و  صل از اثرات متقابل ا سۀ ميانگين حا صوص مقاي صفر درخ سيد  شان داد بهترين ترکيب تيماري مربوط به ا يج ن

هاي پايين شوري و رشد بهينۀ خود نياز به غلظت براي Z. fabagoبنابراين گونۀ  باشد.مي ميلي مول بر ليتردرصد و شوري صفر و ده 

سولفوريك دارد. از اين رو از آن مي سيد  ستما سي صالح و احياي اکو شوري منطقۀ مورد نظر هاي مرتعي با توان براي ا توجه به ميزان 
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 مقدمه. 1
 تحت وستهيپ طور به طيمح در گياهان عملكرد و رشد

 دارد قرار متعدد، زندۀ غير و زنده محيطي هايتأثير تنش

هاي محيطي مانند نور، دما، شوري و خشكي تنش [.24]

 حيطمدر  نگياها. سازندزني بذرها را متأثر ميمراحل جوانه

 هجامو ريشو تنش جملهاز  هاتنشاز  عيانوا با دخو ندگيز

در  مالحظه قابل کاهش به منجر هاتنش اغلب .هستند

 شوري در [.42]شوند مي نگياها توليدو  شدر انميز

 خشكنيمه و خشك نواحي مهم هايتنش از يكي خاك،

 ماقلي داراي که ايران از يعيوس يهامحدوده در [.23]است 

 توليد موانع از يكي شوري است، تنش خشكنيمه و خشك

  [.31] شودمي محسوب هاستمياکوس

با توجه به وسعت اراضي تحت تنش شوري و با در نظر 

تخريب منابع گرفتن روند خشكسالي، افزايش جمعيت و 

آب و خاك کشور، اصالح و احياء اراضي شور و مطالعۀ 

جامع در خصوص گياهان مقاوم به شرايط نامساعد محيطي 

اي است و چون تحمل و سازگاري گياه داراي جايگاه ويژه

به تنش شوري تابعي از فعاليت يك اندام يا يك صفت 

گياهي نيست، بلكه برآيندي از عملكرد صفات متفاوت 

 ترينمهم که ها،گياهچه آميزموفقيت اهي است. استقرارگي

 به باشد،گياهان مي باروري و رقابت قدرت تعيين در مرحله

شوري،  دارد. بستگيها اهچهيو رشد گ يزنقدرت جوانه

مهم  يهانديتداخل در فرا قيرا از طر اهانيرشد و نمو گ

 ،يسلول ۀواريساختار د رييها هم چون تغآن كيولوژيزيف

و  يسلول مياز تقس يريو عمل غشاء، جلوگ يريپذ نفوذ

-جوانه ،ياهيگ يهاها، تعادل هورمونميآنز يبرخ تيفعال

-روزنه ييجابه جا ،ييگرده، جذب عناصر غذا ۀبذور لول يزن

را مختل ها زهيها و رنگنيها، فتوسنتز، تنفس، سنتز پروتئ

اسيدشويي سازند. از طرفي اعمال برخي تيمارها نظير مي

با اثر بر روي پوستۀ بذر و بهبود فرآيند تنفس جنين شانس 

نتايج اين  دهد.بيدارشدن از خواب بذور را افزايش مي

داراي  ميلي مول بر ليترتحقيق نشان داد تيمار شوري صفر 

 
1 - Seedling 

زني بذر بيشتري نسبت به ساير سطوح است. درصد جوانه

راي تيمار همچنين نتايج تحقيق حاضر حاکي از اين بود ب

ميلي مول بر زني تيمار شوري صفر متوسط سرعت جوانه

زني ، بيشترين ميزان را دارا بود. کاهش فرآيند جوانهليتر

تواند به کاهش جذب آب توسط بذرها در اثر تنش مي

ارتباط داشته باشد. اگر جذب آب توسط بذر دچار اختالل 

 هايگردد و يا جذب آب به کندي انجام شود، فعاليت

زني در داخل بذر به آرامي صورت خواهد متابوليكي جوانه

چه از بذر گرفت، در نتيجۀ آن مدت زمان خروج ريشه

يابد زني نيز کاهش ميافزايش و از اين رو سرعت جوانه

[22.] 

-زني بذر يكي از مراحل حساس در استقرار دانهجوانه

آميز رشد و نمو گياه در مراحل و تعيين موفقيت 1رست

 ايمرحله بذرها، زنيجوانه [.1]باشد دي حيات آن ميبع

[. 30]گياه است  هر زندگي طول در بحراني و حساس

 شوري جمله از مختلفي زني تحت تأثير عواملجوانه درصد

 تنش شوري، شرايط در که هاييبذر [.19]دارد  قرار محيط

 رشد، بعدي مراحل در باشند داشته تريزني مناسبجوانه

 ايجاد ترقوي ايريشه سيستم و بنيۀ بهتر با هاييگياهچه

در  [.3]کنند مي طي ترموفق را رويش اوليۀ دورۀ و کرده

 ظهور و زنيجوانه مرحلۀ در شوري به تحقيقي مقاومت

 (.Trifolium repens Lسفيد ) رقم شبدر سه در را گياهچه

از  سديمکلرور غلظت افزايش شد و گزارش شد با بررسي

 داريمعني زني به طورجوانه موالر، درصدميلي 200تا  60

 در بررسي اثر [.40]يافته است  کاهش رقم سه هر در

 مانند ايعلوفه مختلف هايگونه بذر زنيجوانه بر شوري

يونجه  (،L alexandrinum Trifolium.شبدر برسيم )

(.L sativa Medicago) ماشك و (.L sativa Vicia )

-جوانه درصد شوري، افزايش با مشاهده شد که به طورکلي

اي، که به منظور در مطالعه [.28]يافته است  کاهش زني

 معرض در يكساله هاييونجه زنيجوانه بررسي واکنش

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-8042
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-8536
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-7851
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سديم انجام شد نتايج نشان داد که با افزايش کلريد تنش

چه در چه و ريشهزني، طول ساقهسطح شوري درصد جوانه

 .Mکاهش يافته و گونۀ M.truncatulaمورد گونۀ 

scutellata  در  شوري تنش تحمل رد موفق نسبتا   رقم يك

اظهار در تحقيقي محققان  [.12]زني است مرحلۀ جوانه

تواند به که پيش تيمار با ساليسيليك اسيد مي داشتند

زني، رشد و صورت تجارتي براي بهبود پارامترهاي جوانه

توليد محصول علوفه و دانه در شرايط تنش شوري در گياه 

اثر . در بررسي [9]گردد ( پيشنهاد ميL mays Zea.)ذرت 

 ۀزني بذر و رشد اوليسطوح مختلف تنش شوري بر جوانه

  (Trigonella foenum-greacum)شنبليله ۀگياهچ

زني به گرديد با افزايش سطح شوري درصد جوانه مشاهده

[. محققان در 41داري کاهش يافته است ]طور معني

هاي مختلف شكستن خواب بذر و اثرات بررسي تأثير روش

زني علف هرز تنش شوري و خشكي بر خصوصيات جوانه

( اظهار داشتند با Prosopisstephaniana Willdکهورك )

مزي و ماتريك درصد و سرعت تر شدن پتانسيل اسمنفي

داري نسبت به شاهد کاهش يافته زني به طور معنيجوانه

[. 34و اين کاهش در تنش خشكي بيشتر بوده است ]

کنش شوري و نيتريك محققان در بررسي تأثير برهم

اظهار  L fabago Zygophyllum.اکسايد بر روابط آبي 

داشتند کاربرد سديم نيتروپروسايد آستانۀ تحمل به شوري 

[. پژوهشگران در 42دهد ]را با بهبود روابط آبي افزايش مي

 Hibiscus) ترشزني بذر چايجوانهدادند تحقيقي گزارش 

sabdariffa L.) داري به طور معني تحت تنش شوري

در بررسي  محققان. [4]نسبت به شاهد کاهش يافته است 

 گياهچه شدر ،نيزنهاجو بر ريشوو  خشكي يهاتنش تأثير

( و رازيانه .Pimpinella anisum L) ننيسوا ءغشا اريپايدو 

(Foeniculum vulgare Mill. ) بيان داشتند با افزايش

زني گياهان ذکرشده تنش شوري درصد جوانهسطوح 

 تنشها اظهار داشتند کاهش يافته است. همچنين آن

 ءغشا تخريب موجب نيزنهاجو ۀمرحلدر  خشكيو  ريشو

 ددگرمي ننيسوو ا يانهراز ۀگياهچ دـشر اهشـکو  سلولي

. در تحقيقي به بررسي تأثير پيش تيمارهاي بذري بر [14]

( Astragalus gossypinus)سفيد زني گون بهبود جوانه

پرداخته شد و مشخص شد بهترين روش شكست خواب 

زني آن تيمار سرمادهي مرطوب به بذر و تحريك جوانه

دهي با اسيد سولفوريك به مدت مدت دو هفته و خراش

اي به [. پژوهشگران در مطالعه32باشد ]دقيقه مي 10

زني بذر فلفل شيرين بررسي خصوصيات جوانه

(Capsicum annum تحت تيمار شوري و خشكي )

بار تنش  -12و  -10پرداختند و گزارش دادند در سطح 

شدت کاهش يافت و به زني فلفل شيرين بهشوري، جوانه

هاي در پژوهشي که به منظور بررسي روش .[2صفر رسيد ]

زني و شكست خواب بذر گياه کنگر مختلف تحريك جوانه

(Gundelia tournefortii)  انجام گرفت مشخص شد

تيمارهاي اسيد سولفوريك و حرارتي مانع از رشد مناسب 

 .[39شود ]چه ميچه و ساقهريشه

لوبيايي با نام علمي قيچ گياه 

(.L fabago Zygophyllum ) ،گياهي علفي، پايا و چندساله

 ۀمتر، متعلق به خانوادسانتي 100-60ارتفاع به 

Zygophyllaceae  وسيلۀ بذر تكثير  اين گياه بهباشد. مي

 هاي بيضي شكل و گوشتي،برگ Z. fabagoگياه . يابدمي

 در مناطقي از و [20]ميوه کپسول مستطيلي شكل دارد 

پاکستان، ايران و عراق تا شمال افريقا، آمريكاي شمالي، 

-از آنجايي که [.13]پراکنش دارد اسپانيا، فرانسه، و ايتاليا 

 [،18]گياهي سازگار به مناطق خشك  Z. fabagoگياه 

باشد و بيشتر در مناطق مي [29]انباشتگر فلزات سنگين 

 هاخشك و استپي و غيرقابل کشت حاشيۀ مزارع و باغ

تواند براي بهبود و شود، بنابراين اين گياه ميمشاهده مي

افزايش پوشش گياهي در چنين مناطقي استفاده شود 

، گياه متحمل به  Z. fabagoکه گياه با توجه به اين [.36]

شرايط شوري و خشكي در مناطق خشك و استپي است، 

ر زايي دتوان از اين گياه جهت مقابله با بيابانبنابراين مي

 رو نيا ازمناطق خشك و نيمه خشك ايران استفاده کرد. 

 خاك با مناطق در اهيگ نيا از استفاده امكان است يضرور

 دستهب جينتا اساس بر تا رديگ قرار يبررس مورد شور نسبتا 

 شور خاك با ياراض ياياح در اهيگ نيا يۀتوص به اقدام آمده

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-450362
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.pdf
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2469540
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-235-fa.pdf
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-235-fa.pdf
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2469540
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 مناسب پوشش و باال ديتول بر عالوه اهيگ نيا که چرا. گردد

 پوشش زانيم شيافزا با و داشته زين ييدارو کاربرد ن،يزم

 ختم زين ستمياکوس از چندمنظوره از استفاده به ن،يزم

 الزم بذر خواب بردن نيب از منظور به يطرف از. گردديم

 گونه نيا بذر خواب شكست بر مختلف يمارهايت اثر است

 نيکاشت بذر ا يهاپروژه انجام نيح در تا گردد يبرررس

مرتفع  شده کاشته بذور يزنجوانه يهاتيمحدود اه،يگ

در همين راستا، با توجه به اهميت فوق العادۀ گياه  گردد.

Z. fabagoزني ، بررسي تأثير تيمارهاي مختلف بر جوانه

رسد. از سويي ديگر با ارزش ضروري به نظر مي اين گياه با

شور و کمبود اراضي توجه به روند افزايشي توسعۀ اراضي 

مطلوب براي کشت، شناسايي گياهان مقاوم به شوري 

اهميت زيادي دارد. در انتخاب گياهان به منظور کشت با 

مقاومت به شوري به ويژه در طي مرحلۀ جوانه زني و سبز 

شدن همواره مد نظر باشد. بنابراين ضرورت دارد با استفاده 

يع و نسبتا  دقيق از شرايط کنترل شده، امكان ارزيابي سر

العمل گياهان به تنش شوري فراهم گردد. از آنجا که عكس

ترين نمك ترين و محلول( فراوانNaClکلريد سديم )

تنش  سببدر خاك  و وجود آن [،37]موجود است 

 ايجاد محدوديت هايي ،تعادل يونياز بين رفتن  ،اسمزي

هي مي گردد؛ بنابراين آگا رشد و کاهش عملكرد گياه براي

هاي گياهان در مقابل اين ماده گامي از ميزان سازگاري

ضروري در مديريت گياهان در مناطق تحت اثر شوري و 

 هاي اثر آن است. مكانيسم

تحقيقات انجام شده در زمينۀ مقاومت به شوري و 

زني در ايران بيشتر روي همچنين تأثير اسيد بر جوانه

طه با گياهان گياهان زراعي صورت گرفته است و در راب

گير صورت مرتعي و دارويي تحقيقات آن چنان چشم

در همين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي  .نگرفته است

زني اثر تيمارهاي اسيد سولفوريك و شوري بر روي جوانه

 . انجام شد Zygophyllum fabagoبذور گياه دارويي 

 شناسي. روش2

 . روش كار 1 .2

منطقۀ نازلو در شهرستان  بذر گونۀ قيچ لوبيايي از

 30′طول شرقي و  45° 53′تا   44° 24′اروميه واقع در

حوضۀ آوري شد. عرض شمالي جمع 37° 58′تا   °37

مذکور در شمال شهرستان اروميه قرار داشته و فاصلۀ آن 

حوزه نازلو چاي با کيلومتر است.  20تا شهرستان اروميه 

متر در سال، در دامنۀ ارتفاعي ميلي 400ميانگين بارندگي 

 کيلومتر 65/260متر واقع و محيطي بالغ بر  3600-1291

 خشكنيمه از آمبرژهدارد. نوع اقليم منطقه طبق روش 

 متوسط حرارت درجه .باشدمي سرد مرطوبنيمه و سرد

 ارتفاع در گرادسانتي درجۀ -9/1 از نازلوچاي منطقۀ ساليانۀ

[. در 44]است  متغير 1207 اعارتف در 9/11 تا متر 2770

هاي مختلف گياه قيچ لوبيايي ارائه شده ( بخش1شكل )

 است.    

ها به بذور در پايان فصــل رويش و رســيدن کامل آن

ـــتي از تعداد  آوري پايۀ گياهي مختلف جمع 15روش دس

شد. قبل شد و با بوجاري، ناخالص از اجراي هاي آن جدا 

صد هيپوکلريت آزمايش ابتدا بذور به سيلۀ محلول ده در و

سديم ضد عفوني و سپس چندين بار با آب مقطر شستشو 

ها [. اين عمل براي جلوگيري از جمله قارچ38داده شدند ]

ها در صورت گرفت. قبل از قرار دادن بذور، ابتدا پتريديش

راد گدرجۀ ســـانتي 20ســـاعت در دماي  48مدت آون به

شدند. با توجه به مرور مطالعات قبلي ] ستريل  [ 27،  37ا

شويي بذور دو غلظت  سيد صد و  10براي اعمال تيمار ا در

سي اسيد سي 20و  10درصد تهيه شد به اين منظور  20

سي سي آب حل شد  100سولفوريك به طور جداگانه در 

درصـــد تهيه شـــد. يك  20و  10هاي و به ترتيب غلظت

به عنوان تيمار تيمار هم بدو با آب مقطر  ـــيد فقط  ن اس

شاهد در نظر گرفته شد. بدين ترتيب تيمار اسيدشويي در 

صفر،  سطح  صورت گرفت. پس از  20و  10سه  صد  در

بذور در درون  ـــويي،  يد ش ـــ با اس ماردهي  يان تي پا

ــانتي 10هايي با قطر پتريديش متر بر روي کاغذ واتمن، س

قرار گرفتند. در هر  زنيجهت قرار گرفتن در شـريط جوانه

عدد بذر گذاشـته شـد. براي تهيۀ آب  20پتريديش تعداد 

با غلظت مختلف شــوري )بر حســب ميلي مول بر ليتر( با 
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( به ترتيب NaClتوجه به وزن مولي نمك کلريد ســـديم )

گرم نمك در يك ليتر  01/7و  25/5، 5/3به ميزان صــفر، 

شامل  هاي مختلف آب شورآب مقطر حل گرديد تا غلظت

ميلي مول بر ليتر تهيه گردد. از اين  120و  90، 60صفر، 

شبيهمحلول شد و ها به منظور  ستفاده  شوري ا سازي اثر 

ـــد با اين آب ـــاوي در طي مرحلۀ رش ها بذور به طور مس

ــمن اينكه آب مقطر نيز به عنوان تيمار  ــد. ض ــي ش آبپاش

شــاهد مد نظر قرار گرفت. بدين ترتيب تيمار شــوري در 

پاش سطح مد نظر قرار گرفت و آبياري با اسپري آب چهار

يديش مۀ پتر به طور مســـاوي روي ه ها در مواقع الزم 

ـــورت پذيرفت و با اعمال تيمارهاي آبياري، ـــمارش  ص ش

 چند زماني که در تا روز انجام شد و بذرهاي جوانه زده هر

ـــي در ـــاهده  تعداد بذرجوانه زده روز متوالي، افزايش مش

ـــاس آزمايش  بر يافت.نگرديد، ادامه  روز طول  18اين اس

عنوان چه از بذر بهمتر ريشــه. ظهور حدود دو ميليکشــيد

.[5زني در نظر گرفته شد ]معيار جوانه
 

 
 Zygophyllum fabagoشناسی گونۀ های مختلف گیاه. قسمت1شکل 

 زنيهاي جوانه. محاسبۀ شاخص2 .2
هاي مورد ارزيابي در اين پژوهش عبارت بودند شاخص

و  2(GSزني )، سرعت جوانه1(GPزني )از: درصد جوانه

. روابط محاسبۀ 3(MGTزني )متوسط زمان جوانه

و متوسط  زنيزني، سرعت جوانهدرصد جوانه هايشاخص

.است( آمده 1زني در جدول )زمان جوانه

 زنی بذرجوانه پارامترهای ۀروش محاسب .1جدول 

 فرمول گیریواحد اندازه پارامتر

𝐺𝑃 درصد زنيدرصد جوانه =  
𝑛

𝑁
∗ 100 

𝐺𝑆 روز در تعداد زنيسرعت جوانه = ∑
𝑛𝑖

𝑑𝑖

𝑑

𝑖=0

 

𝑀𝐺𝑇 روز زنيمتوسط زمان جوانه =  
∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑑𝑖

𝑛
 

 
1.Germination persentage 
2. Germination speed 

3. Mean Germination time 
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GP، زني، جوانه درصدn، زده شدهتعداد کل بذور جوانه 

، سرعت GSبذرها،  کل تعداد N: شمارش؛ آخر روز در

داد تع i ،diزده در روز تعداد بذرهاي جوانه niزني، جوانه

-متوسط زمان جوانه ،MGTروزها از زمان شروع آزمايش، 

 زني

 ها. تجزيه و تحليل داده3 .2
متقابل تيمارهاي براي بررسي اثرات اصلي و اثرات 

اسيدشويي و آبياري با آب شور از تجزيۀ واريانس دو طرفه 

استفاده گرديد. همچنين بررسي ميانگين تيمارها و نيز 

اثرات متقابل حاصله توسط آزمون توکي صورت گرفت. 

 درها رسم نمودار در نرم افزار اکسل و آناليز آماري داده

صورت  17ۀ خ( نستب ميني) Minitabآماري  افزارنرم

 گرفت. 

 . نتايج 3

 . فراواني تجمعي 1 .3
زني مربوط به تيمار بيشترين فراواني تجمعي جوانه

مول بر ليتر و اسيد صفر درصد بود پس شوري صفر ميلي

درصد  10مول بر ليتر و اسيد از آن شوري صفر ميلي

زده را داشتند. کمترين بيشترين فرواني تجمعي بذور جوانه

مول بر ليتر و اسيد ميلي 120به تيمار شوري نيز مربوط 

 .(2درصد است )شكل  20

 

 
 فراوانی تجمعی مربوط به تیمارهای مختلف روی بذر قیچ لوبیايی .2شکل 

 

 

-ه. نتايج تجزيۀ واريانس اثر تيمارها بر جوان2 .3

  Z. fabagoزني بذر 
شوري بر جوانه سيد و  شان داد تيمارهاي ا زني نتايج ن

ندداري اثر معني Z. fabagoبذر  جدول  دار اثرات  (.2)

هاي درصد، سرعت پارامترمورد مطالعه بر  تيمارهاي اصلي

ـــد  ـــطح يك درص و زمان جوانه زني مورد مطالعه در س
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ـــوري نيز معني يد و ش ـــ بل اس قا ها در دار بود. اثر مت تن

سرعت جوانه صوص ميزان  بوده و براي دو  دارمعنيزني خ

 . دار نبوده استپارامتر ديگر معني
 

 
  Z. fabagoزنی بذر جوانه ۀهای مورد مطالعاثر تیمارها بر شاخص ۀواريانس دو طرف ۀتجزي جينتا .2 جدول

 كل خطا متقابل اسید شوری  شاخص

 زنیجوانه درصد

 59 48 6 2 3 درجه آزادی

 10964 1750 8/460 8/475 9/8277 مجموع مربعات

 - 4/36 8/76 9/237 3/2759 میانگین مربعات

F 
**6/75 **5/6 ns11/2 - - 

Sig. 000/0 003/0 07/0 - - 

 زنیسرعت جوانه

 59 48 6 2 3 درجه آزادی

 6/26 76/1 56/0 37/1 9/22 مجموع مربعات

 - 03/0 09/0 68/0 6/7 میانگین مربعات

F 
**1/207 **6/18 ns5/2 - - 

Sig. 000/0 000/0 031/0 - - 

 زنیزمان جوانه

 59 48 6 2 3 درجه آزادی

 3/44 4/13 05/1 1/3 6/26 مجموع مربعات

 - 28/0 17/0 57/1 8/8 میانگین مربعات

F 
**6/31 **6/5 ns62/0 - - 

Sig. 000/0 006/0 71/0 - - 

 

د . مقايسۀ ميانگين اثر سطوح مختلف تيمار اسي3 .3

  Z. fabagoزني گياه و شوري بر جوانه
نتايج مقايسۀ ميانگين اثر اصلي سطوح مختلف تيمار 

نشان داد  Z. fabagoزني گياه اسيد بر درصد جوانه

صفر درصد و ده درصد هر دو با هم تيمارهاي غلظت اسيد 

درصد مقدار بيشتري  20در يك گروه نسبت به تيمار اسيد 

(. در خصوص اثرات اصلي تيمار شوري نيز 4را دارد )شكل 

زني سطح صفر ميلي مول بر ليتر داراي درصد جوانه

(. براي تيمار متوسط 5بيشتري نسبت به ساير است )شكل 

ريبا  مشابهي حاصل شد زني نيز نتايج تقسرعت جوانه

(. ولي در خصوص پارامتر متوسط زمان 8و  7هاي )شكل

درصد  20زني نتايج برعكس بوده و تيمارهاي اسيد جوانه

ميلي مول بر ليتر داراي بيشترين مقدار  120و شوري 

(. 11و  10هاي نسبت به ساير تيمارها بوده است )شكل

ابل اسيد و درخصوص مقايسۀ ميانگين حاصل از اثرات متق

شوري نيز نتايج نشان داد بهترين ترکيب تيماري مربوط 

به اسيد صفر درصد و شوري صفر و ده ميلي مول بر ليتر 

 (. 12و  9، 6هاي مي باشد )شكل

زني براي تيمار شوري حداکثر و حداقل درصد جوانه

درصد بوده است. همچنين  42و  75به ترتيب  120صفر و 

زني حداقل و حداکثر براي جوانهحداکثر و حداقل سرعت 

 گيرياندازه 3/1و  9/2با ميزان  120تيمار شوري صفر و 

حداقل  120شد و بر عكس براي تيمارهاي شوري صفر و 

و  1/6زني با ميزان و حداکثر ميزان ميانگين زمان جوانه

درصد  20ثبت شد. در خصوص تيمار اسيد نيز تيمار  9/7

درصد  54زني با مقدار انهاسيد کمترين ميزان درصد جو

سيد ازني نيز تيمار داشته است و براي پارامتر سرعت جوانه

 انداشت. کمترين ميز 8/1درصد کمترين ميزان برابر با  20

فر و زني نيز براي تيمار اسيد صپارامتر متوسط زمان جوانه

 .دست آمدبه 1/7و  9/6درصد به طور مشترك با ميزان  10

 



 

  
 زنی در سطوح شوری میانگین درصد جوانه ۀمقايس .5شکل  زنی در سطوح اسید میانگین درصد جوانه ۀمقايس .4شکل 

 

 

 

 
 زنی در تركیب اثرات متقابل اسید و شوری میانگین درصد جوانهۀ مقايس .6شکل 
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 زنی در سطوح شوری میانگین سرعت جوانه ۀمقايس .8شکل  زنی در سطوح اسید میانگین سرعت جوانه ۀمقايس .7شکل 

 

 

 

 
 زنی در تركیب اثرات متقابل اسید و شوری میانگین سرعت جوانه ۀمقايس .9شکل 
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 زنی در سطوح شوری میانگین زمان جوانه ۀمقايس .11شکل  زنی در سطوح اسید میانگین زمان جوانه ۀمقايس .10شکل 

 

 

 

 

 
 زنی در تركیب اثرات متقابل اسید و شوری میانگین متوسط زمان جوانه ۀمقايس .12شکل 

 

 

 گيري بحث و نتيجه. 4

اين تحقيق به منظور بررسي اثر شستشو با اسيد بر روي 

قيچ لوبيايي و نيز اثرات آبياري با از بين بردن خواب بذر 

 زني اين گياه صورت گرفت.آب شور بر روي رشد و جوانه

طور کلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد با افزايش ميزان  به

کاهش  Z. fabagoزني بذر گونۀ شوري پارامتر درصد جوانه

و  26، 33، 42کند، نتايج اين تحقيق با نتايج ]پيدا مي
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 تنش[ اظهار داشتند 42دارد. در تحقيقي ]خواني [، هم12

 هايجنبهاز  ريبسياو  شدر باال غلظتدر  ريشو

داد.  ارقر ثيرأت تحترا  كسپندا ستررشو هگيا يكژفيزيولو

، با بررسي تأثير تنش شوري و [33] در تحقيقي ديگر

 Medicagoزني يونجۀ يكساله )خشكي بر جوانه

scutellata)  و شبدر برسيم(Trifolium alexandrium)  به

زني کاهش نتيجه رسيدند با افزايش شوري درصد جوانه اين

اظهار داشتند  [26]همچنين در تحقيقي ديگر يابد.مي

زني استبرق در تيمار شاهد بدون باالترين درصد جوانه

زني دست آمد، با افزايش غلظت نمك، درصد جوانهنمك به

 هاييونجه زنيجوانه واکنشبا بررسي  ،[12]کاهش يافت. 

سديم به اين نتيجه رسيدند کلريد تنش معرض در يكساله

 زني کاهش يافت.که با افزايش سطح شوري درصد جوانه

 در شوري به يونجه ارقام واکنش بررسي در [33] همچنين

-جوانه سرعت و دار درصدکاهش معني زني،مرحلۀ جوانه

 از حاصل نتايج با که دادند يونجه گزارش ارقام در را زني

تنش شوري قادر است با غير  .دارد خوانيآزمايش هم اين

ها و همچنين تأثير ها و آنزيمفعال کردن برخي از هورمون

بر نفوذپذيري غشاء سلولي موجب کاهش قوۀ ناميه شود، 

با اين حال همه سطوح تنش شوري تأثير يكساني بر سرعت 

در تحقيقي ديگر  [.17]زني نهايي ندارند و درصد جوانه

 مگند ۀگياهچ شدر بر ريشو تنش تأثير سيربر با [15]

 ،سلولي يهاءغشا تخريب با ريشو تنش نددنمو نبيا

 سسترد قابلآب  کاهشو  نزيميآ هايفعاليت کاهش

و  چه يشهر طبيعي شداز ر مانع شدر لحادر  يهالسلو

 ليلرا د سلولي يهاءغشا تخريب نيشااشد.  مگند چه ساقه

 ريشو تنش تأثير تحت مگند ۀگياهچ شدر کاهش صليا

-در بررسي خصوصيات جوانه[ 7]در تحقيقيند. دنمون بيا

زني بذر گل راعي اظهار مي دارد که با افزايش سطح شوري، 

-زني مانند درصد و سرعت جوانهخصوصيات مختلف جوانه

-چه به طور معنيچه و ساقهزني، طول و وزن خشك ريشه

دهد که نشان مي [21]يابد. نتايج آزمايش داري کاهش مي

متر کاهش با افزايش شوري تا پنج دسي زيمنس بر سانتي

هاي رشد بذر ميخك مشاهده شد. زيادي در اکثر مؤلفه

زني فلفل شيرين در نتيجه محققان ديگر به کاهش جوانه

تنش شوري اشاره کردند. همچنين بيان داشتند شاخص 

همچنين در تحقيقي ديگر بيان  .[2]بنيۀ بذر کاهش يافت 

چه در اثر تنش شوري چه و ساقهداشتند کاهش رشد ريشه

اي هاي ذخيرهتواند به عدم تحرك مادۀ خشك در بافتمي

طور که ذکر شد نتايج [. همان25]آندوسپرم مرتبط باشد 

زني بذر گونۀ تحقيق حاضر حاکي از کاهش درصد جوانه

Z. fabago باشد، در همين با افزايش ميزان شوري مي

راستا برخي محققان در بررسي تأثير تنش شوري بر 

اظهار داشتند  Atriplex halimusزني هاي جوانهويژگي

زني مربوط به تيمار شاهد و کمترين بيشترين سرعت جوانه

ها گزارش بار بود. آن -16زني مربوط به تيمار سرعت جوانه

تواند نتيجۀ زني ميي در سرعت جوانهدادند روند کاهش

کاهش فشار اسمزي  محيط و در نتيجه کاهش سرعت و 

هاي سديم و کلر و اختالل در مقدار جذب آب، سميت يون

 [.11، 8جذب عناصر غذايي باشد ]

 باعث ابتددر ا ريشوتوان عنوان کرد، طور کلي ميبه

 يسمزا پتانسيل ليلد به هاربذ توسطآب  بجذ کاهش

 ديجاو ا سميت باعثدوم  ۀمرحلو در  هشد محيط منفي

 تجمع دياز سرعتشود. مي نزيميآ هايفعاليتدر  تغيير

 به هگيا حساسيت اليلاز د نمو لحادر  يهالسلودر  نمك

[. محدوديت دسترسي به 16در اين مرحله است ] ريشو

هاي با کيفيت باال منتج به استفاده از آب داراي کيفيت آب

هاي شده است. در کشورهاي توسعه يافته، در مكانپايين 

تواند جوابگوي که منابع آبي در دسترس محدود شده و نمي

افزايش نيازهاي آبي جهت توسعۀ جوامع باشد، استفاده از 

ها، [. استفاده از اين آب10گردد ]هاي شور توصيه ميآب

منبع آبي است که به طور مداوم و حتي در خشكسالي قابل 

توان در خصوص امكان استفاده از آن رس بوده و ميدست

هاي الزم را انجام داد. نتايج تأثير تيمار اسيد بر بررسي

نشان داد تيمارهاي  Z. fabagoزني گياه درصد جوانه

غلظت اسيد صفر و ده درصد هر دو با هم در يك گروه 

-درصد مقدار بيشتري را دارد، به 20نسبت به تيمار اسيد 
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-زني کاهش ميا افزايش درصد اسيد درصد جوانهعبارتي ب

زني نيز نتايج باشد. در رابطه با تيمار متوسط سرعت جوانه

تقريبا  مشابهي حاصل شد. در رابطه با پارامتر متوسط زمان 

 20زني نتايج برعكس بوده و تيمار اسيد سولفوريك جوانه

در  درصد بيشترين مقدار را نسبت به ساير تيمارها دارا بود.

دهي پوستۀ بذر کور [ بيان نمودند که خراش6تحقيقي ]

(Capparis spinosa با اسيد سولفوريك غليظ و تيمار  )

سزايي در بذرهاي خراش يافته با اسيد جيبرليك نقش به

زني بذر اين گياه داشته است. در تحقيقي تحريك جوانه

[ به بررسي تأثير اسيد سولفوريك غليظ با دو 43ديگر ]

زمان قرارگيري بذرها در معرض اين اسيد، بيان داشتند 

ني ززني نظير سرعت و درصد جوانهصفات مرتبط با جوانه

يابد. در برخي تحقيقات انجام شدۀ قبلي، تيمار افزايش مي

ها نداشته زني بذراسيد سولفوريك تأثيري در افزايش جوانه

د [. همچنين برخي محققان اظهار داشتند اسي35است ]

دقيقه موجب افزايش  10يا  5سولفوريك به مدت 

رسد نفوذپذيري پوستۀ بذر باريجه شده است که به نظر مي

 [. 27کنند ]زني ايفا مياي در روند جوانهنقش بازدارنده

طور کلي نتايج تحقيق حاضــر نشــان داد با افزايش  به

 Z. fabagoزني بذر گونۀ ميزان شوري پارامتر درصد جوانه

ـــان داد با افزايش کاهش پيدا مي کند. همچنين نتايج نش

باشــد. بنابراين زني کاهش ميدرصــد اســيد درصــد جوانه

ــد بهينۀ خود نياز به غلظت براي Z. fabagoگونۀ  هاي رش

شوري و اسيد سولفوريك دارد. از اين رو توجه به پايين از 

صالحي مرتع که تواند در موفقيت طرحاين يافته مي هاي ا

گيرد اثر گذار باشد.اين گونه مورد استفاده قرار مي
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