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رون اینچه ب ر رویشگاهد (Lycium depressum) دیوخارگونه جوانه زنی بر وری اثر ش بررسی

 استان گلستان

 3بهاره بهمنش  ،2مجید محمد اسمعیلی ،*1شربتی هللفرج ا

 sharbati1340@yahoo.com :ایمیل ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کارشناس ارشد -1

 نشگاه گنبد کاووسدانشیار و عضو هیات علمی دا -2

 نشگاه گنبد کاووسلمی داعضو هیات ع دیار واستا -3

 

 چکیده

 هایگونه یافتن شوری و تنش با مواجهه در گیاه در کشور، بررسی عملکردو خشک  شور اراضی سطوح افزایش به توجه با

 میزان بر شوری مختلف سطوح رسد. هدف این پژوهش بررسی و شناخت اثرمی نظر به ضروری و مهم، شوری به مقاوم

آوری و پس از های مذکور بذور جمع، از گونهاینچه بروناست. بدین منظور در منطقه  Lycium depressum گونه زنیجوانه

ذر تحت ب 20دیش تعداد ر هر پتریوده است که دبد. روش پژوهش بدین صورت شدنسازی، در محیط آزمایشگاهی کشت آماده

ز اده ا. سپس با استفدگیری شاندازه زنیدرصد جوانهقرار گرفته و  گرم بر لیتر 8/0، 6/0، 4/0، 2/0های شوری شاهد، تنش

سطوح مختلف شوری و ن ، به بررسی و سنجش اختالف میانگی23SPSSافزار نرم در ،مقایسه میانگین یک طرفه دانکن آزمون

 ت سدیملسیم و سولفانسب به شوری با نمک کلرید ک، دیوخار یگونهحاصله نشان داد که بذرهای  نتایجداخته شد. پر خشکی

ه بد جوانه زنی با افزایش شوری درص کلی ه طور. باست مقاوم نمک کلرید سدیم و سولفات منیزیم 2/0 و در غلظتحساس 

 . یابدصورت معنی داری کاهش می

  .دیوخارزنی، تنش، جوانه شوری، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

های حاصل از بحث شوری و تنش ؛خشک قرار داردبا توجه به اینکه بخش اعظمی از مراتع کشور در مناطق خشک و نیمه

 5/12خشک و حدود آن در گیاهان این مناطق دارای اهمیت بسیاری است. بیشتر وسعت کشور ایران را اقلیم خشک و نیمه

در مناطقی با  ژهیبه وکمبود علوفه  مراتع،یکی از مشکالت عمده در زار و نمکی در برگرفته است. اضی شورهدرصد از آن را ار
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 & Misra) شده استتولید علوفه ای سبب کاهش ؛ وجود چنین عوامل محدود کنندهاستخاک یا آب نامناسب و شور 

Dwivedi, 1995 توان این ها، با اعمال مدیریت مناسب میمحدودیت . با وجود این(2004، جعفریان جلودار؛ آذرنیوند و

آوری آب بدین منظور اقداماتی از قبیل احیا و اصالح مراتع، جمع (.1373)جعفری، ها را به سوی شرایط مثبت سوق داد محیط

غنی سازی مواد ها و ارقام متحمل و سازگار به شرایط محیطی به ویژه خشکی، شوری، به منظور تأمین آب، کشت و تکثیر گونه

 یمواد مغذها و تغذیه دام بر اساس تر از آنخشبی، استفاده از محصوالت فرعی صنایع کشاورزی و غذایی برای استفاده صحیح

 (. 1378)عبادی،  از اهمیت خاصی برخوردار است ،مورد نیاز

 یبارهدرورت گرفته است و صی ی مقاومت به تنش شوری گیاهان در ایران بیشتر روی گیاهان زراعها در زمینهبررسی

ت نمک، فزایش غلظاز گیاهان با که در بسیاری ا انددادهطالعات در زمینه تأثیر شوری نشان م .گیاهان مرتعی تحقیقات کمتر است

( با 2009و همکاران ) قهرمانی. (2010شود )غالمی و همکاران، یکم م چهگیاهو رشد  یابدمیکاهش  زنیجوانه هایشاخص

-و سرعت جوانه درصد شوری، میزان افزایش با به این نتیجه رسیدند که Nepeta persicaزنی گونه سی اثر شوری بر جوانهبرر

های مرتعی در مرحله با بررسی مقاومت به شوری لگوم ،(2009)و همکاران  Nicholsیافت.  کاهش گیاهچه رشد زنی،

انواری و یافت.  داری کاهشمعنی به طورزنی ح شوری، درصد جوانهسطوزنی به این نتیجه دست یافتند که با افزایش جوانه

 ،Haloxylon aphyllum، Sedlitzia rozmarinus)مرتعی زنی هفت گونه ( با بررسی اثر تنش شوری بر جوانه2010همکاران )

Suaeda fruticosa، Haloxylon persicum، Pteropyron aucheri، Atriplex lentiformis، Zygophyllum eurypterum) 

که با  ندیافت به این نتیجه دستموالر( از نمک سدیم کلرید میلی 500و  400، 300، 200، 100، 0در شش سطح شوری )

لعه روی تأثیر با مطا ،(1389ی و همکاران )صادق کاهش پیدا کرد. هازنی کلیه گونهافزایش میزان شوری، درصد و سرعت جوانه

دهد. اهش میکزنی بذور را ای فیزیولوژیکی دو رقم گندم به این نتیجه رسیدند که شوری درصد جوانههشوری بر برخی ویژگی

)به نسبت  4So2NaCl+Naو مخلوط  NaClبا بررسی اثر تنش شوری ناشی از دو نوع نمک  ،(1389مصلح آرانی و همکاران )

به این نتایج دست  ر لیتر( بر روی سه رقم سالسوالمیلی موالر ب 800و  500، 300، 200، 0درصد( در پنج سطح ) 30و  70

ر دزنی وانهجن درصد زنی بذرها کاهش یافت. در هر سه گونه بیشترییافتند که در هر دو نمک با افزایش غلظت درصد جوانه

 ه شد.مشاهد 4So2NaCl+Naموالر با محلول میلی 800زنی در غلظت میلی موالر و کمترین درصد جوانه 200سطح شاهد و 

Cherifi  زنی دو گونه با بررسی اثر تنش شوری بر جوانه ،(2011)و همکاران(L) M. ciliaris  وM. polymorpha (L)  به این

 یابد. زنی بذور کاهش مینتیجه دست یافتند که با افزایش شوری در هر دو گونه درصد جوانه
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وری شمشخص شد که تنش  Trifolium alexanderiumر زنی بذهای جوانههای شوری و خشکی بر ویژگیدر بررسی تنش

دهد اهش میکداری چه را به طور معنیچه و ریشهی بذر، طول ساقهبنیه زنی، شاخصو خشکی، درصد و سرعت جوانه

ماشک  زنیجوانه هایشاخصبررسی  .(2011؛ غالمی و همکاران، 2011؛ ناصری و همکاران، 2011)تمرتاش و همکاران، 

ی در شرایط تنش شوری و خشک Capparis sninosalو گونه  Atriplex laucocladaی مرتعی ، گونهVicia sativa یگرمسیر

 نژاد رینیبح (.2009ان، دار دارد )غالمی و همکاربذر اثر معنی زنیجوانهنشان داد که تیمارهای شوری و خشکی بر صفات 

 جنس از نآویش گونه چهار به متعلق ژنوتیپ شش ،کیفیت و درش خصوصیات بر آبی تنش اثرات ،در ارزیابی ،(1391)

Thymus ندنبود زنیجوانه به قادر هاژنوتیپ از یک هیچ بذور ،مگاپاسکال -3/0 از ترمنفی هایپتانسیل در که دریافت. 

 هایاکوسیستم در جهت احیاء وفی مراتع کمی و کی برای بهبود وضعیت می تواند؛ پسندهای شورپسند و خشکیمعرفی گونه

ی ام تحقیقاتانج ؛استمناسب مرتعی  هایگونهی مراتع، کشت ی احیا و توسعهباشد. با توجه به اینکه الزمهگام موثری مرتعی 

ت و الزم اس رسدمیضروری به نظر  زنیجوانهی حساس مرحله :نظیر ،بر رشد گیاهان مرتعی ایران زاتنشپیرامون تأثیر عوامل 

؛ شته باشندبل قبولی دااسب جهت یافتن و پرورش گیاهانی که بتواند در شرایط شوری محیط نیز عملکرد قامن ریزیبرنامه

بر  ،زنیجوانه یهای شوری و خشکی در مرحلهمقاومت به تنش یدرباره در راستای این اهداف، تحقیق حاضر صورت گیرد.

 صورت گرفته است. Lycium depressum ی مهم مرتعیروی گونه

 هاو روش وادم

  بذور مبدأ هایرویشگاه معرفی

 دهستان گلستان واقع شاکه در شمال شرقی  تنگلی اینچه برونمحوطه ایستگاه تحقیقاتی  از مورد آزمون، هایگونه هایبذر

 مالی وعرض ش 37 ◦54’ 38 ”تا 37 ◦50’ 54”طول شرقی و 39◦ 02 ’ 56”تا  55◦ 58’ 31”مختصات جغرافیایی آن است.

 به آزمایش این. متر از سطح دریا است 700و حداکثر  240حداقل  ،مربع و دامنه ارتفاعی حوزهومترکیل 46حدود  شتوسع

قات کشاورزی در مرکز تحقی ،Lycium depressum زنی گونه مرتعی جوانه چهار نوع نمک بر از شوری ناشی اثر بررسی منظور

  نجام شد.ا طبیعی منابعگرگان بخش تحقیقات  طبیعی منابعو 

تیمار  5و  4So2Naو  NaCl ،2CaCl ،4MgSoهای تیمار اصلی نمک 4های خرد شده با این تحقیق در قالب آزمایش کرت

ورت که ابتدا بدین ص تکرار انجام شد. 5بر لیتر در  گرمبر حسب  (8/0و  6/0، 4/0، 2/0، 0)فرعی سطوح مختلف نمک 

مختلف  هایر غلظتدلیتر محلول نمک دیش پنج میلییه شد و سپس به هر پتریهای مورد نیاز تههای نمکی در غلظتمحلول

 افزوده شد.
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ه بها نی آنزسی جوانهدار برای آزمایش استفاده شد. برای برر های دربدیشبرای جلوگیری از تبخیر شدن محلول از پتری

  گراد در ژرمیناتور نگهداری شدند.درجه سانتی 18در دمای  روز 15مدت 

 که طوری به شدند؛می برداریهر روز یادداشتزده تعداد بذور جوانهزده از روز دوم آزمایش آغاز شد و بذور جوانهشمارش 

 که هنگامی تا ششمارشد.  گرفته نظر در مترمیلی 2 اندازه به بذر از چهریشه خروج ،بذور کلیه برای زنیشاخص جوانه

درصد دیش، از هر پتری با شمارش گیاهچه در آخرین روز ادامه یافت و سپس ؛ده نشودمشاه زدهجوانه بذور تعداد در افزایشی

شود میستفاده ا ،(1معادله ) زنی ازبرای محاسبه درصد جوانه ها در محاسبات استفاده شد.گیری و میانگین آناندازه زنی،جوانه

 (. 1381، دامغانی مهدوی)کافی و 

(1 )100x (روز تا زدهجوانه بذور دتعدا / تعداد کل بذورD ) = زنیدرصد جوانه 

 .است شروع آزمایش از پس نظر مورد هایروز شماره D(، 2معادله ) در

 نیدر ا شد.استفاده  23pssS یبا استفاده از نرم افزار آمار ANOVA واریانس تجزیه آزمون از ،هاداده لیو تحل تجزیه یبرا

مون ا استفاده از آزبها قبل از انجام آنالیز از نرمال بودن داده نظر گرفته شد.( در %5درصد ) 5 دارییآزمون سطح معن

ال م و رادیکن لگاریتها رایج همچوها، با روشدر صورت غیرنرمال بودن داده اطمینان حاصل گردید و ،اسمیرنوف -کلموگروف

 ها نرمال شدند.داده

 

 نتایج

ولفات کلسیم، س یدلرسدیم، ک کلریدهای ین سطوح مختلف شوری برای نمکرا بواریانس  آنالیزنتایج مربوط به  ،1جدول 

وانه بین درصد ج اهنمکهای مختلف حاصل از تجزیه واریانس برای غلظتطبق نتایج دهد. یم نشان میمنیز سدیم و سولفات

  .( ≥ 01/0pاختالف معنی داری وجود دارد ) ،های مختلف هر نوع نمکزنی بذر در غلظت

 
 Lyciumهای مختلف بر جوانه زنی بذر گیاه در غلظت های مختلفنمکواریانس مربوط به تأثیر  تحلیلنتایج حاصل از  - 1جدول 

depressum 
 

01/0p≤ 

≤ 

F  میانگین

 مربعات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

 نوع نمک

 Nacl عامل 4 8/18015 95/4503 936/238 000/0

  خطا 15 75/282 85/18  
   55/

018298 

  مجموع 19
000/0 833/129 825/

5846 

 Cacl2 عامل 4 3/23387

CA CccCز 
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  خطا 15 5/675 45  
  مجموع 19 8/24062   
Na2SO عامل 4 5/18375 87/4593 67/215 000/0

  خطا 15 5/319 3/21   4
  مجموع 19 18695   
000/0 615/530 95/4129 80/

16519 

 Mgso4 عامل 4

MMA   783/7 75/116 15 خطا  
   55/

16636 

  مجموع 19
     

با  کلرید سدیمدر مورد یابد. های مورد بررسی، میزان متوسط جوانه زنی بذر با افزایش سطح شوری، کاهش میدر همه نمک

در  کهیدرحال ؛تغلظت برابر و دارای بیشترین مقدار اس لیتر بر مول 2/0و  شاهدمتوسط جوانه زنی بذر در سطوح به توجه 

 01/0p)یابد و اختالف معنی داری بین جوانه زنی در سطوح مختلف شوری وجود دارد سایر سطوح میزان جوانه زنی کاهش می

های کلرید کلسیم و سولفات سدیم، در تمامی سطوح شوری میزان متوسط جوانه زنی بذر اختالف در نمک .، الف(1)شکل  ( ≥

اختالف معنی داری با یکدیگر  لیتر بر مول 8/0و  /06سطح  در تیمار کلرید کلسیم بین شوری با معنی داری وجود دارد. فقط

اختالف معنی  لیتر بر مول 2/0و  شاهد، ب و ج(. در سولفات منیزیم میزان متوسط جوانه زنی بذر بین سطوح 1ندارند )شکل 

ف معنی داری وجود ندارد. میزان متوسط جوانه زنی بذر اختال لیتر بر مول 6/0و  4/0داری وجود ندارد. همچنین بین سطوح 

 از همه کمتر بوده و با سایر سطوح اختالف معنی داری دارد.  لیتر بر مول 8/0در سطح 

 

 
 

 CaCL2ب( نمک  NaCLالف( نمک 
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 MgSO4( نمک د Na2SO4ج( نمک 

ه ختلف بر جوانهای متدر غلظ فات سدیم )ج( و سولفات منیزیم )د(های کلرید سدیم )الف(، کلرید کلسیم )ب(، سولنمک تأثیر -1شکل 

 .(دهنددار را نشان می)حروف مشابه عدم اختالف معنی Lycium depressumزنی بذر 
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 بحث

باالترین میزان فاکتورها نشان داد که  Lycium depressumی برای گونه ،گیری شدهاندازه چهار نوع تیمارهر  میانگیننتایج 

، بیان (2005)آذرنیوند و همکاران  یابد.میکاهش  زنیجوانه درصد ،های شوریافزایش غلظت بادر تیمار شاهد وجود دارد و 

افتد که با نتایج حاصل از این زنی در تیمار شاهد اتفاق میزنی کاهش یافته و حداکثر جوانهداشتند که با افزایش شوری، جوانه

. استاسمزی امالح موجود در محلول شوری  –شیمیایی یا اثرات سمی وی ین امر نیز اثرات فیزیکدلیل اراستا است. تحقیق هم

 آبگیریمرحله اختالل  که سبب یابدافزایش میتر شدن پتانسیل اسمزی( فشار اسمزی )منفیافزایش شوری محیط، در واقع با 

سدیم و کلر( در محیط، با ایجاد مسمومیت در  ویژه بهها )ها و کاتیونباالی آنیون و از سوی دیگر، وجود غلظت شودمیبذر 

عالوه بر این، اثرات منفی شوری . (2010و قادری و همکاران،  2011تمرتاش و همکاران، )گردد زنی بذر میبذر، مانع از جوانه

زنی متوسط زمان جوانههای آنزیمی، سبب افزایش و فعالیت پروتئینچنین بر ساخت بر نفوذپذیری غشا، تقسیم سلولی و هم

  .(1990، 1هاردگری و ایمریچگردد )می

لرید . نمک کدهندهای مختلف شوری نشان میغلظتها در نمکمورد مطالعه پاسخ متفاوتی را به  ینهگواز طرفی دیگر 

نمک در  ه این دو نوعه باین گون لذا ؛مول بر لیتر عملکردی مشابه تیمار شاهد داشته است 2/0سدیم و سولفات منیزیم در سطح 

به  هایر نمکگونه به سا اینتوان استنباط کرد که پس می د.مشابه شاهد داشته باش زنیجوانه مقاوم است و توانسته 2/0سطح 

 ویژه کلرید کلسیم حساسیت بیشتری دارد. 

یشگاهی حت شرایط آزمار تهای شوهای گیاهی در محیطزنی گونهثابت کرده که تحمل جوانهشده متعدد ارائه هایگزارش

گردد تا گونه نهاد میبنابراین پیش ؛(2010انواری و همکاران، ای یکسان نیست )لزوماً با پاسخ به شوری تحت شرایط مزرعه

 یک منطقه ر برای احیااصولی اقدام به معرفی بذ صورت بهها گیریدر تصمیمتحت شرایط آزاد محیطی نیز کشت شود تا بتوان 

 خاص کرد.
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Abstract 

Considering the increase of salinity levels in the country, the study of plant performance in salinity stress 

and finding salt tolerance of plants is important. The purpose of this study was to determine the effect of 

different levels of salinity on germination properties of Lycium depressum. For this purpose, in two regions of 

Inchebroun, the seeds were collected and cultivated in the laboratory. The research method was that in each 

Petri dish, 20 seeds were under salinity stress control, 50, 150, 250, 350 and 450 MM and percentage and 

rate of germination were measured. Then using Dauncan test in SPSS23 software, the average difference 

between levels of each treatment was investigated and measured. The results showed that Lycium depressum 

seed have more salt tolerance in NACL and MGSO4 at 0.2 MM. Also, the rate of germination decreased 

with increasing salinity level.  

Keywords: Salinity, Stress, Germination, Lycium depressum. 

 

 
 

 

 

 

 


