
  
  زنی چهار توده بومی کوشیا  بررسی اثرات تنش شوري بر جوانه

(Kochia scoparia L.) 
 

  2و محمد خواجه حسینی 1*سعید خانی نژاد
  9/10/88: تاریخ دریافت
  30/10/88: تاریخ پذیرش

  
  دهیچک

زنی  جوانه. مورد استفاده قرار گیردهاي شور  در جهت اصالح خاك تواند می اي باالیی است و داراي عملکرد علوفه ،کوشیا به عنوان یک گیاه هالوفیت
هاي بومی  اي به منظور بررسی اثرات شوري بر روي توده به همین جهت مطالعه. شدي آن استترین مراحل ر و استقرار گیاهچه کوشیا یکی از حساس

بیرجنـد، سـبزوار، بروجـرد و    (تیمارهاي آزمایشی شامل چهـار تـوده   . کوشیا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در چهار تکرار انجام شد
هاي بذري مورد  توده برنتایج نشان داد که اثر شوري . بود )دسی زیمنس بر متر 35 و 28، 21 ،14، 7، صفر(و شش سطح شوري کلرید سدیم ) اصفهان

درصد . زنی شد افزایش سطح شوري سبب باال رفتن متوسط زمان جوانه .شوري بر روي تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود ومطالعه و اثر متقابل توده 
هاي بذري مورد آزمایش، توده  با زیاد شدن غلظت نمک در محلول، کاهش یافت در بین توده لیو ،ر افزایشدسی زیمنس بر مت هفت شوريزنی تا  جوانه

ـ  جوانـه % 83توده بذري اصفهان نیز در این مطالعه بـا  . در سطح هفت دسی زیمنس بر متر بود ،%)100(زنی  سبزوار داراي باالترین درصد جوانه در  یزن
هاي بذري سبزوار، بیرجند و بروجـرد بـه شـرایط شـوري      به طور کلی توده.  ترین توده به شوري شناخته شد سزیمنس بر متر حسا یهفت دس يشور

 ها را در مناطق تحت تنش توان کشت این توده می با اطمینان بیشتري ياین آزمایش در مراحل دیگر رشد انجامبا . تري نشان دادند مطلوبهاي  پاسخ
 .توصیه کرد يشور

  
  زنی  اي، متوسط زمان جوانه علوفه گیاهان :ديکلی هاي واژه

 
      1  مقدمه
بسیاري از مناطق دنیا، بویژه مناطق خشـک و نیمـه خشـک،     در

 باشد شوري یکی از موانع اصلی در تولید محصوالت زراعی و باغی می
)et al., 1996 Madrid( . هاي زیر کشـت   درصد از زمین 13بیش از

شوري  تأثیراز اراضی فاریاب دنیا تحت درصد  50تا  30جهان و حدود 
میلیون هکتـار از اراضـی شـور     25در ایران خاك بیش از  .قرار دارند

 ضمن. باشد درصد کل مساحت کشور می 15است که این رقم حدود 
هاي  ها تن نمک از طریق آب آبیاري به خاك همه ساله میلیون اینکه

 Ungar, 1965 ; Mcwilliam, 1989( گردد تحت آبیاري اضافه می
; Maftrovn et al., 1989.(  

دو خصوصیت اصلی , پتانسیل اسمزي پایین و غلظت باالي امالح
امـالح  . باشـند  که بالقوه براي گیـاه سـمی مـی    بودههاي شور  محیط

موجود در خاك باعث کاهش پتانسیل آب در محـیط ریشـه شـده و    
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 دچار نوعیگیاه  در نتیجه وسازند  جذب آب توسط ریشه را محدود می
هاي زیاد امالح در خاك و به  از طرفی غلظت. گردد می تنش خشکی

هایی مانند سدیم و کلـر در گیـاه ایجـاد سـمیت      دنبال آن جذب یون
 ,.Mcwilliam, 1989 ; Niu et al.,1995 ; Edvard et al)کند می

سدیم بوده   هاي شوري در طبیعت بیشتر مربوط به نمک تنش .(1996
ها ممکن اسـت   الي این عنصر نسبت به دیگر کاتیونهاي با و غلظت

یـون کلـر نیـز    . سبب کمبود برخی عناصر غـذایی در گیاهـان شـود   
ترین آنیون محدود کننده رشد گیاهان زراعـی در منـاطق شـور     عمده

  ).Lynch & Lauchli, 1988( دباش می
هاي شوري در هنگام  ترین گیاهان به تنش ها از متحمل هالوفیت

 Kochia scoparia( کوشیا). Khan et al., 2001( هستند زنی جوانه
L (    به عنوان یک گیاه هالوفیت، مقاوم به شـوري و خشـکی اسـت و

 ,Stoppohn & Wall( کنـد تواند منبع ارزشمندي از علوفه تولید  می
عملکرد علوفه کوشیا نزدیک به یونجـه بـوده و ایـن مقـدار     ). 1993

 Rankins( کند یاز یونجه تولید میعلوفه را با نصف میزان آب مورد ن
& Smith, 1991.(  میزان پروتئین خام و خاکستر علوفه کوشیا بیشتر

مطالعات اولیه در نیومکزیکو . )Madrid et al.,1996( از یونجه است
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نشان داد که یک محصول به خوبی آبیاري و کوددهی شده کوشیا با 
 26کلی حـدود  چین در طی فصل رشد، داراي عملکرد ماده خشک  4

باال بودن نسبت برگ به سـاقه  ). Sherrod, 1971(بود هکتار  تن در
 اهانیگ دیمهم در تول يها یژگیبرگ، از جمله و يباال تیفیک لیبه دل

 طیدر شـرا  ایکوشـ  يبر رو قاتیتحق جینتا. رود یبه شمار م يا علوفه
ه نسبت برگ ب یافشان با آب شور نشان داد که در مرحله گرده ياریآب

ـ ب نیاست که ا ریمتغ 05/1تا  کیساقه حدود   يعملکـرد بـاال   انگری
ـ گ نیبرگ در ا ـ  اهی بنـابراین  ). Soleimani et al., 2007( باشـد  یم

تواند به عنـوان یـک گیـاه     کوشیا با داشتن پتانسیل باالي تولید، می
  .شود تولیداي ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک  علوفه

زنـی   ه تنش شوري مرحله جوانـه یکی از مراحل حساس گیاهان ب
این مرحله در تعیین تراکم بوته در واحد سطح اهمیـت زیـادي   . است
آید که بذرهاي کاشته شـده بـه    زمانی بدست می مطلوبتراکم . دارد

از سوي دیگـر یکنـواختی در   . جوانه بزنند باالطور کامل و با سرعت 
دو تحت  زنی بستگی دارد که این سبز شدن به درصد و سرعت جوانه

و  شوري، پتانسیل آب، عناصـر غـذایی   مختلفی از جمله عوامل تأثیر
هـاي   وجود نمـک ). (Frnciois et al., 1984دماي محیط قرار دارند

ها سبب بروز  هاي ناشی از این نمک محلول و توازن آنها و مسمومیت
زنی بذر اغلب محصوالت زراعـی شـده و منجـر بـه      اختالل در جوانه

زنـی   بـذوري کـه در شـرایط تـنش، جوانـه     . گـردد  کاهش تولید مـی 
هایی بـا بنیـه    در مراحل بعدي رشد، گیاهچه باشندتري داشته  مناسب

 را رویـش  تـر ایجـاد کـرده و دوره اول    اي قوي بهتر و سیستم ریشه
 اسـتقرار  افـزایش  بـه دنبـال   امـروزه محققـان  . کنند می طی تر موفق

 ; Ashraf & Waheed, 1990).دتنش هسـتن  شرایط در ها گیاهچه
Opoku, 1996)   

ترین مراحل رشـدي کوشـیا    زنی یکی از مهمترین و حساس جوانه
استقرار آن در  زنی و جوانه به دلیل کوچک بودن بذرهاي کوشیا. است
 & Jami Al-Ahmadi( باشـد  اي برخوردار مـی  از اهمیت ویژه خاك

Kafi, 2007 .(ده و کوشیا تحت شرایط مطلوب سریع جوانه ز هاي ربذ
-Jami Al). شـکافد  مـی  سـاعت  24پوسته خود را در طـی کمتـر از   

Ahmadi, 2004)   
 علوفـه در  بـه  شـدید  نیـاز  و ایـران  در علوفـه  کمبود به توجه با

شـیرین و همچنـین اسـتفاده از     آب منـابع  بودن محدود و ها دامداري
 آب شرایط به سازگار و جدید است گیاهان الزم منابع آب غیر متعارف،

 گردند، معرفی و شناسایی شور آب با آبیاري به کشور و مقاوم اییهو و
تـنش   به نسبت کوشیا باالي مقاومت و بودن هالوفیت به با توجه لذا

گزینـه مناسـبی    توانـد  مـی  گیاه این که رسد می نظر به اینطور شوري
به همـین منظـور   . باشد خشک نیمه و خشک مناطق درجهت کاشت 

اثـر سـطوح مختلـف شـوري بـر روي       این تحقیق در جهت بررسـی 
 .هاي مختلف کوشیا به اجرا درآمد زنی توده خصوصیات جوانه

  

  ها مواد و روش
این آزمایش در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد در   

آزمایش به صورت فاکتوریـل در قالـب طـرح    . انجام شد 1388سال 
ز طریق آب تیمارهاي شوري ا. کامال تصادفی در چهار تکرار اجرا شد

زنی بذرها اعمال، و با اضـافه کـردن کلریـد     مورد استفاده براي جوانه
ایـن تیمارهـا   . به آن در شش سطح در نظر گرفته شد) NaCl(سدیم 

دسی زیمـنس   35و  28، 21، 14، 7، )شاهد(هاي صفر  شامل محلول
هـاي   تـوده : هاي کوشیا مورد استفاده عبارت بودنـد از  بذر. بر متر بود

تهیه شده  1387، سبزوار، بروجرد و اصفهان که در سال زراعی بیرجند
. شدند گراد نگهداري می و قبل از آزمایش در دماي چهار درجه سانتی

هاي پالستیکی بـه قطـر نـه     دیش در مرحله بعد به تعداد کافی پتري
درصد به مـدت   20سانتی متر انتخاب، و در محلول هیپوکلرید سدیم 

درون هر  .پس از شستشو با آب، خشک شدنددقیقه ضد عفونی و  15
پتري دیش یک کاغذ صافی استریل مرطوب شده با محلول آزمایش 

سپس . عدد بذر روي آن گذاشته شد 25مورد نظر قرار گرفت و تعداد 
درجـه   22± 2ها بـه انکوبـاتور منتقـل شـده و در دمـاي       دیش پتري

یري از تبخیر نیز، براي جلوگ. گراد و در تاریکی نگه داشته شدند سانتی
هـاي پالسـتیکی قـرار داده و درب آنهـا      ها در داخل کیسه دیش پتري

 :اند از پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارت. محکم بسته شد
  

  زنی  درصد جوانه -1
هـاي   بعد از شروع آزمایش هر شش ساعت یکبـار شـمارش بـذر   

ی جوانه زده محسـوب  های به هنگام شمارش، بذر. جوانه زده انجام شد
شمارش تـا  . شدند که طول ریشه چه آنها دو میلیمتر یا بیشتر بود می

هاي جوانه زده مشاهده نشده و بـه   هنگامی که افزایشی در تعداد بذر
دیش ثابـت   هاي جوانه زده در هر پتري مدت سه روز متوالی تعداد بذر

هـایی  ماند، ادامه یافت و نتیجه آخرین شـمارش بـه عنـوان درصـد ن    
 . زنی در نظر گرفته شد جوانه
  

  )MGT(١زنی  متوسط زمان جوانه -2
 بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر تعیـین شـد      زنـی   جوانـه  متوسط زمان

)Fessehazion & Robbertse, 2008(:  




n
nd

MGT
)(  

 MGT :زنی بر حسب ساعت متوسط زمان جوانه  
 n :نه برداريزده در هر نمو تعداد بذرهاي تازه جوانه  

: dساعات پس از شروع آزمایش تعداد 
  
  

                                                        
1- Mean germination time 
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  درصد نشاهاي طبیعی -3
چـه و   زنی تعداد نشاهایی را که داراي ریشـه  در پایان دوره جوانه

اي بودند بـه عنـوان  نشـاهاي طبیعـی و      چه کامال توسعه یافته ساقه
چه سالمی نبوده یـا دچـار حملـه     چه یا ریشه آنهایی را که داراي ساقه

یا رشد ناقصی داشتند، به عنوان نشاهاي غیـر طبیعـی    شده و ها قارچ
  .شمارش شده و ثبت گردید

از نـرم   محاسبات آماري و ترسیم نمودارهاي مربوطه با اسـتفاده 
 ها جهت مقایسه میانگین. انجام شدExcel و  Minitab ،SPSSر افزا

هایی که  دادهتجزیه واریانس . استفاده شد LSD  (p<0.05)وناز آزم
 .اي انجام شد ه صورت درصد بودند پس از تبدیل زاویهب

  
  ج و بحثینتا

زنـی در   با افزایش شوري زمان رسیدن به باالترین درصد جوانـه 
و  7در سطوح صفر،  ).1شکل( هاي مختلف کوشیا افزایش یافت توده
ها به باالترین  دسی زیمنس بر متر در کمتر از سه روز تمامی توده 14

توده اصفهان با وجود داشـتن  ). 1شکل(ود رسیدند زنی خ درصد جوانه
زنی در سطوح مختلف شوري، در زمان کمتري به  کمترین درصد جوانه

هـاي   تـوده   در بـذر  ).1شـکل ( زنی رسـید  باالترین میزان درصد جوانه
دسی زیمنس بـر متـر    28و  21بیرجند، سبزوار و اصفهان در سطوح 

 .& Jami Al-Ahmadi. دپس از هفت روز نیز جوانه زنی مشاهده ش
Kafi (2006) هاي بذري کوشیا  دلیل این پدیده را تنوع زیاد در توده

گزارش کردند که سبب افزایش توان استقرار گیاه در شـرایط سـخت   
 .شود هرز میهاي  محیطی و رقابت مناسب با سایر علف

  
  یزن جوانه درصد

یافت داري کاهش  زنی بطور معنی با افزایش شوري، درصد جوانه
به ترتیب با  زنی درصد جوانه و کمترین میانگین که بیشترین طوريه ب

 حاصـل شـد  دسـی زیمـنس بـر متـر      35شوري هفـت و  در  9و  94
و شوري هفت دسی زیمنس بر ) آب مقطر(بین تیمار شاهد  ).1جدول(

با افزایش سطح شـوري از هفـت   . داري مشاهده نشد متر تفاوت معنی
در بین . )1جدول(کاهش یافت  زنی وانهجدسی زیمنس بر متر درصد 

). 2جـدول (ها نیز از این نظر اختالف معنـی داري وجـود داشـت     توده
 49و  69با  زنی به ترتیب درصد جوانه میانگین ترین باالترین و پایین

اثر متقابل توده ). 2جدول( بود مربوط به توده سبزوار و اصفهاندرصد 
ي سبزوار، بیرجند و بروجـرد در  ها و شوري نشان داد که در بین توده

داري وجود ندارد  سطوح صفر و هفت دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی
در ). 2شـکل ( دار داشتند در صورتی که با توده اصفهان اختالف معنی

 زنـی  جوانـه ها با افزایش شوري به میزان انـدکی   بسیاري از هالوفیت
 ,Steppohn & Wall (1993) .(Khan & Ungar یابد افزایش می

هـاي کوشـیا در    زنی بـذر  اي به منظور بررسی جوانه در مطالعه (1996

را در آب مقطر گزارش  زنی جوانهشرایط تنش شوري، باالترین درصد 
مشاهده کردند که افزایش شـوري تـا    Khan et al. (2001). کردند
  کوشیا نداشته و در  زنی جوانهي بر تأثیرمیلی موالر  200

ـ   1000شـوري   ـ والر نمیلـی م ـ د زنـی  جوانـه % 24ز ی  . ده شـد ی
Steppohn & Wall (1993)  دسی زیمنس بر متر  35در شوري نیز

نتـایج متفـاوت   .هاي کوشیا مشـاهده کردنـد   را در بذر یزن جوانه% 14
هاي مختلف  هاي کوشیا به دلیل انتخاب روش بدست آمده بر روي بذر

 & Jami Al-Ahmadi( باشد و انجام آزمایش در دماهاي متفاوت می
Kafi, 2006( .  ــذر ــر روي ب ــه ب ــی ک ــالیکورنیا   در آزمایش ــاي س ه

)Salicornia pacifica (    انجام گرفت، مشاهده شد کـه بـا افـزایش
در % 55به شدت کاهش یافت به طوریکـه از   زنی جوانهشوري درصد 
 ,Khan & Weber(میلی موالر رسید 856در شوري % 3آب مقطر به 

با افزایش سطح شوري ممکن اسـت   زنی جوانهکاهش درصد  ).1986
شـوري سـبب افـزایش    . به دلیل اثرات اسمزي یا سمیت یونی باشـد 

. دهد پتانسیل اسمزي شده و میزان آب قابل دسترس بذر را کاهش می
همچنین یون سدیم سبب اختالالت غشایی و برهم خوردن تنظیمات 

 ,Khan & Ungar( شـود  اسمزي و تعادل عناصر غذایی در بذر مـی 
2001 .(Yeldirim (2006) هاي مختلف آزمایشی بر روي بذر رقم رد 
 نشوري گـزارش کـرد کـه تفـاوت بـی      هاي به تنش واکنش درفلفل 
زنی معنی دار بود و این تفاوت بیشتر ناشی  ها از نظر درصد جوانه توده

هاي  بود در صورتی که در غیاب نمک، گونه از حضور نمک در محیط
داري بـا یکـدیگر    اختالف معنـی  زنی جوانهدرصد  مورد مطالعه از نظر

یکی دیگر از اثرات تنش شوري افزایش یون سدیم در گیـاه   .نداشتند
گیاهان مقاوم به شوري سطح یـون پتاسـیم خـود را در داخـل     . است

نسبت یون پتاسـیم بـه سـدیم    . کنند ها به مقدار زیاد حفظ می واکوئل
. م بـه تـنش شـوري اسـت    هاي شناخت گیاهان مقـاو  یکی از پارامتر

افزایش یون سدیم در خاك سبب کاهش جذب یون پتاسـیم شـده و   
در . )Hoo Kim Yeong, 1999( دهـد  ایـن نسـبت را کـاهش مـی    

روي بذر ارقام مختلف ذرت نیز گزارش شد که با افزایش  آزمایشی بر
کـاهش یافـت و    زنـی  جوانـه میلی موالر درصد  150به  50شوري از 

مچنـین نسـبت یـون سـدیم بـه پتاسـیم در       غلظت یون سـدیم و ه 
-Sadat( داري افزایش پیدا کـرد  هاي ارقام ذرت به طور معنی گیاهچه

Noori et al., 2008.(  
  

  زنی متوسط زمان جوانه
و  1/17به ترتیب با  زنی ترین و باالترین متوسط زمان جوانه پایین

دسی زیمنس بر متـر   35ساعت مربوط به تیمار شاهد و شوري  142
افزایش  زنی با افزایش سطوح شوري متوسط زمان جوانه). 1جدول(ود ب

دسی زیمنس بر متر  21ساعت در شوري  3/45یافت به طوري که از 
  ).1جدول(دسی زیمنس بر متر رسید  28ساعت در شوري  5/131به 
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  )روز(توده کوشیا درطی زمان زنی چهار  اثر سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه -1شکل  

Fig 1- Effect of six levels of NaCl (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS/m) on the trend germination percentage of four ecotypes of 
Kochia scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) in time (day) 
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  کوشیا  زنی چهار توده درصد جوانهسطوح مختلف شوري بر  تأثیر -2شکل

Fig 2- Effect of six levels of NaCl (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS/m) on the germination percentage of four ecotypes of Kochia 
scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) 
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  23      ...زنی چهار توده بومی کوشیا  بررسی اثرات تنش شوري بر جوانه

  طالعه در کوشیااثر سطوح مختلف شوري بر میانگین صفات مورد م -1جدول
Table 1- Effect of six levels of NaCl (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS/m) on germination percentage, mean germination time and 

normal seedling percentage of four ecotypes of Kochia scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) 
  هاي طبیعینشا

)(%  
Normal seedlings (%)  

  متوسط زمان
  )ساعت( زنی جوانه

MGT (h) 

  زنی جوانه
(%)  

Germination (%) 

  شوري
  )دسی زیمنس بر متر(

Salinity (dS/m) 
 89 a   17.1 a   93 a 0 
 90 a  21.5 b  94 a 7  
 76 b  32.7 c   81 b 14  
 45 c  45.3 d   51 c  21 
 17 d  131.5 e  36 d  28  
 0.7 e  142 f  9 e  35  

  .باشند ینم يدار یتفاوت معن يدارا% 5در سطح  LSDآزمون  يحرف مشترك بر مبنا کیحداقل  يدارا يها نیانگیدر هر ستون م
Means in each column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 

  
  در کوشیابررسی میانگین صفات مورد مطالعه  -2جدول

Table 2- Evaluation of means germination percentage, mean germination time and normal seedling percentage of four 
ecotypes of Kochia scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan).  

 
  هاي طبیعینشا

(%)  
Normal seedlings (%) 

  متوسط زمان
  )ساعت( یزن جوانه

MGT (h) 

  یزن جوانه
(%)  

Germination (%) 

  توده
Ecotype 

 55 b  70 b  64 b بیرجند Birjand 
 59 a  90 c  69 a سبزوار Sabzevar  
 51 c  71 b  61 c بروجرد Borojerd  
 46 d   27 a  49 d  اصفهان Esfahan 

  .باشند داري نمی داراي تفاوت معنی% 5در سطح  LSDن حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمو هاي داراي در هر ستون میانگین
Means in each column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 

  
هاي آزمایشی توده سبزوار و اصفهان به ترتیب داراي  در بین توده
اثـر  ). 2جـدول (بودنـد   زنی ترین متوسط زمان جوانه باالترین و پایین

دسـی   28متقابل توده و شوري نشان داد که با افـزایش شـوري تـا    
در ). 3شـکل (افـت  یافـزایش   زنی زیمنس بر متر، متوسط زمان جوانه

هاي بروجرد و  دسی زیمنس بر متر در بین توده 14و  7سطوح صفر، 
در سطوح ). 3شکل(داري مشاهده نشد  سبزوار از این نظر تفاوت معنی

به شدت  زنی ی زیمنس بر متر متوسط زمان جوانهدس 35و  28شوري 
سـاعت   13/43این افزایش در توده سبزوار از ). 3شکل(افزایش یافت 

دسی زیمـنس بـر متـر     28ساعت در شوري  5/195به  21در شوري 
در توده اصـفهان و در   زنی کاهش متوسط زمان جوانه). 3شکل(رسید 

بـین  . بوده اسـت  یینپازنی  سطوح باالي شوري به دلیل درصد جوانه
زنی و درصد نشاهاي طبیعی در  زنی با درصد جوانه متوسط زمان جوانه

یک توده ). 3جدول(داري وجود نداشت  توده اصفهان همبستگی معنی
 زنـی  تواند متوسـط زمـان جوانـه    بذري در شرایط تنش در صورتی می

ـ . پایینی داشته باشد که نشاهاي طبیعی کمی را تولید کند د این فرآین
افتد و نبایـد در چنـین    در سطوح باالي تنش شوري اتفاق می عموماً

را به عنوان تنها معیار جهـت تعیـین    زنی وضعیتی متوسط زمان جوانه
. )Fessehazion & Robbertse, 2008(کیفیت بذر در نظـر گرفـت   

زنی تمام بذور است و  زمان تقریبی براي جوانه زنی جوانه متوسط زمان
در  زنی بیشـتر بـوده و   میزان کمتر باشد سرعت جوانههرچقدر که این 

 & Elvas( کنـد  گیـاه ایفـا مـی    شرایط تنش نقش مهمی را در رشد
Copelan, 1997( .Jami Al-Ahmadi & Kafi (2006)   گـزارش

داري  دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی 10کردند که افزایش شوري تا 
زایش شـوري از آب  کوشیا نداشت و با اف) GR(١ زنی در سرعت جوانه
از چهار  زنی دسی زیمنس بر متر متوسط زمان جوانه 30مقطر تا سطح 

زنـی نسـبت بـه     به نه روز افزایش یافت و شیب کاهش سرعت جوانه
زنی از میزان باالتري برخوردار بود که نشان داد سـرعت   درصد جوانه

زنی از حساسیت بیشتري نسـبت بـه    زنی نسبت به درصد جوانه جوانه
نیـز   Khan et al. (2001). ایش سـطوح شـوري برخـوردار بـود    افـز 

گزارش کردند که با افزایش شـوري سـرعت جوانـه زنـی در کوشـیا      
زنی در تیمار آب مقطر مشاهده  افت و باالترین سرعت جوانهیکاهش 

در آزمایشی هم که بر روي بذر ارقام مختلف جـو انجـام گرفـت    . شد
در . ون سدیم افزایش یافتمشخص شد که با افزایش شوري میزان ی

نتیجه سرعت و درصد جوانه زنی به طور معنی داري کاهش پیدا کرد 
                                                        
1- Germination rate 
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رسد که جایگزینی یون سدیم به جاي پتاسیم سبب کاهش  به نظر می
رشد و عدم توانایی گیاه در تنظـیم اسـمزي و در نتیجـه کـم شـدن      

 .Othman et al., 2006( .Giachetti et al( زنی باشد سرعت جوانه
  زنـی در اثـر تـنش    گزارش کردند که کاهش سـرعت جوانـه   (1987)

ممکـن اسـت بـدلیل از کـار افتـادن       Pinus pineaشـوري در بـذر   
هاي سدیم باشـد   لپیدهاي بذر در پاسخ به تنش اسمزي ناشی از یون

در . شـود  که سبب کاهش فعالیت آنزیمی چرخه گلی اکسـیالت مـی  
مشخص شد کـه   Stylosanthes humilis آزمایشی نیز بر روي بذر

زنـی بیشـتر از درصـد     اثر تنش شوري بر روي متوسـط زمـان جوانـه   
زنی باالتر تحمل بیشتري به  هاي با سرعت جوانه زنی است و بذر جوانه

  ).Lavato et al.,1994(تنش شوري دارند 
  

  درصد نشاهاي طبیعی
طبیعی  يشاهد و هفت دسی زیمنس بر متر درصد نشاها تیماردر 
نداشتند ولـی بـا افـزایش سـطح شـوري درصـد        يدار یمعن اختالف

باالترین و ). 1جدول(کاهش یافت  نشاهاي طبیعی به طور معنی داري
در  7/0و  90ترین میانگین درصد نشاهاي طبیعی به ترتیب بـا   پایین

بین  در ).1جدول(دسی زیمنس بر متر مشاهده شد  35سطوح هفت و 
بـاالترین و  . عنی داري مشـاهده شـد  ها نیز از این نظر اختالف م توده

 46و  59ترین میانگین درصد نشـاهاي طبیعـی بـه ترتیـب بـا       پایین
اثـر متقابـل تـوده و     .)2جدول(مربوط به توده سبزوار و اصفهان بود 

بیرجنـد،  هـاي   سطوح شوري نشان داد که در تیمار شاهد بـین تـوده  
توده بروجرد . )4شکل(داري وجود ندارد  بروجرد و سبزوار اختالف معنی

بیشترین حساسیت را به افزایش سطوح شوري نشان داد به طوریکـه  
دسـی   14در شـوري  % 70بـه   7در شـوري  % 95طبیعی از  ينشاها

افزایش سطوح شـوري سـبب کـاهش    ). 4شکل(زیمنس بر متر رسید 
زنـی شـد    بیشتر روي درصد نشاهاي طبیعی نسبت به درصـد جوانـه  

. باشـد  مناسب می ١بنیهشان دهنده درصد نشاهاي طبیعی ن). 4شکل(
قادرند که در شرایط مختلف محیطی به سـرعت   بنیه باالهاي با  بذر

بـاال   بنیـه . جوانه زده و استقرار پیدا کنند و تولید ساقه و برگ نمایند
گردد و یـک   ها در شرایط مزرعه نیز می زنی هماهنگ بذر سبب جوانه

. )De Barro, 1995(ارد رابطه مستقیم با تراکم و میـزان عملکـرد د  
. توان از روي تعداد نشاهاي طبیعی آن برآورد کـرد  را می ٢کیفیت بذر

هاي با کیفیت باالتر، توانایی بیشتري را براي ایجاد گیاهچه سالم  بذر
در . )De Barro, 1995(و استقرار بهتر در شرایط مزرعه دارا هسـتند  

افـزایش   شد که گزارش Rorippa sylvestrisآزمایشی بر روي بذر 
شـود   چه به شکل مطلوب می چه و ساقه سطوح شوري مانع رشد ریشه

زنی درصد نشاهاي طبیعی بـه شـدت کـاهش     و در پایان دوره جوانه
                                                        
1- vigour 
2- Seed quality 

سـمیت یـونی    رسد کاهش نشاهاي طبیعی در اثر به نظر می. یابد می
سبب اخـتالل در تعـادالت هورمـونی،     است که ناشی از تنش شوري

نفوذ پذیري غشاء و  وسنتز، تنفس، تشکیل کلروفیل،سنتز پروتئین، فت
 Yamane, 2006( .Yeldirim (2006)( شـود  روابط آب در گیاه می

شوري را در مرحله جوانه زنی و تولید گیاهچـه فلفـل مـورد     تأثیر زنی
ها مشـاهده   بررسی قرار داد و بیان کرد که بیشترین حساسیت در بذر

هایی شد که توانـایی   یاهچهشده است و تنش شوري سبب افزایش گ
در صـورتی کـه در میـزان درصـد     , استقرار و رشد خـوبی را نداشـتند  

گیري درصد نشاهاي طبیعی به  اندازه. زنی کاهشی مشاهده نشد جوانه
عنوان یک پارامتر مهم در آزمایشات بذري بخصوص در مطالعاتی که 

شـود بـه حسـاب     هاي محیطی روي بذر انجـام مـی   بر روي اثر تنش
تواند تا حد زیادي میزان سـبز شـدن و اسـتقرار گیـاه در      آید و می می

 & De Barro ; Fessehazion( کنـد  بینـی مـی   مزرعـه را پـیش  
Robbertse, 2008( .  کاهش درصد نشاهاي طبیعی ممکن اسـت در

هاي محیطی، شرایط نامساعد انبـارداري، افـزایش تـنفس و     اثر تنش
استفاده از بذوري که در . )Darbos, 1995(کاهش ذخیره غذایی باشد 

کننـد سـبب عـدم     شرایط مزرعه تعداد نشاء طبیعی کمـی تولیـد مـی   
شـود   رسیدن به تراکم مطلوب و افزایش خطر در تولید محصـول مـی  

)Edvard & Bison, 1996.(  در آزمایشی بر روي کاهو مشخص شد
در . تولید نکردندسالمی را  يها از بذرهاي جوانه زده گیاهچه% 15که 

تولید کم . نتیجه درصد یکنواختی در سبز شدن نیز بسیار کاهش یافت
نشاهاي طبیعی در شرایط مزرعه سـبب کـاهش تـراکم و در نتیجـه     

 .)Darbos, 1995(کاربرد بذر بیشتر در هنگام کاشت خواهد شد 
  

  همبستگی صفات
ها به جز توده اصفهان تمامی صفات بـا یکـدیگر    در تمامی توده

درصد جوانه زنـی بـا درصـد     ).3جدول( داري داشتند همبستگی معنی
 )>01/0P(هـا همبسـتگی معنـی دار     نشاهاي طبیعی در تمامی تـوده 

داشت به طوریکه با افزایش جوانه زنی، نشاهاي طبیعی نیـز افـزایش   
ها  متوسط زمان جوانه زنی نیز به جز توده اصفهان در سایر توده. یافتند

 بیعـی داراي همبسـتگی منفـی بـود    با درصد جوانه زنی و نشاهاي ط
زنی و نشاهاي طبیعی  به عبارت دیگر با کاهش درصد جوانه ).3جدول(

تـوده بروجـرد نیـز بیشـترین     . زنی افزایش یافـت  متوسط زمان جوانه
 گیري شده دارا بود همبستگی مثبت و منفی را در تمامی صفات اندازه

  ).3جدول(
  

  گیري نتیجه
هاي کوشـیا مـورد بررسـی در ایـن      رسد که بذور توده به نظر می

بـه طـور کلـی    . آزمایش تحمل بسیار خوبی به تنش شـوري داشـتند  
زنی بهتري  هاي سبزوار، بیرجند و بروجرد داراي خصوصیات جوانه توده
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هاي بـذري مـورد آزمـایش بـا      در توده. نسبت به توده اصفهان بودند
پیـدا   زنی و درصد نشاهاي طبیعی کاهش افزایش شوري درصد جوانه

هاي کوشیا تا  توان دریافت که توده با مشاهدات بدست آمده می. کرد
زنـی   دسی زیمنس بر متر داراي پتانسیل خوبی براي جوانـه  14سطح 

توان بـا توجـه بـه شـرایط موجـود در کشـور و        هستند و احتماال می
هـاي   مشکالت شـور شـدن آب و خـاك و همچنـین اسـتفاده از آب     

از استراتژي کاربرد چنین گیاهان مقاومی غیرمتعارف جهت کشاورزي 
  .هاي محیطی بهره جست به تنش
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Fig. 3- Effect of six levels of NaCl (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS/m) on the mean germination time e of four ecotypes of Kochia 
scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) 

 

0

20

40

60

80

100

0 7 14 21 28 35

شوري (دسي زيمنس بر متر)
Salinity (dS/m)

(%
ي (

بيع
 ط

ي
اها

نش  
N

or
m

al
 s

ee
dl

in
gs

(%
) Series1

Series2

Series3

Series4

(Birjand) بيرجند

(Sabzevar)  سبزوار 

(Borojerd)  بروجرد

(Esfahan) اصفهان

  
  هاي کوشیا سطوح شوري بر درصد نشاهاي طبیعی در توده تأثیر -4شکل

Fig. 4- Effect of six levels of NaCl (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS/m) on the normal seedlings percentage of four ecotypes of Kochia 
scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) 
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  ضرایب همبستگی بین صفات چهار توده کوشیا -3جدول
Fig. 3- Correlation between germination percentage, mean germination time and normal seedling percentage in four ecotypes 

Kochia scoparia (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) 
  )Esfahan(اصفهان   )Borojerd(بروجرد   )Sabzevar(سبزوار   )Birjand(بیرجند   

  صفات
parameters 

  

متوسط 
زمان 

  زنی جوانه
MGT 

نشاهاي 
  طبیعی

Normal 
seedlings 

  

متوسط 
زمان 

  زنی جوانه
MGT 

نشاهاي 
  طبیعی

Normal 
seedlings  

  

متوسط 
زمان 

  زنی جوانه
MGT  

 نشاهاي
  طبیعی

Normal 
seedlings  

  

متوسط 
زمان 

  زنی جوانه
MGT  

نشاهاي 
  طبیعی

Normal 
seedlings  

  زنی جوانه
Germination 

1  -0.835* 0.987** 1  -0.902* 0.974** 1  -0.927** 0.999** 1  0.587ns 0.997** 

متوسط زمان 
  زنی جوانه

MGT  
  

  1  -0.911*   1  -0.945**   1  -0.926**   1  0.634 ns 

  نشاهاي طبیعی
Normal 

seedlings 
    1      1      1      1  

  و غیر معنی دار% 1، % 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو  **، *
*, **, significant at P levels of 0.05 and 0.01: respectively. ns, non-significant. 
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Effects of salinity on germination of four ecotypes of Kochia scoparia L. 

  
S. Khaninejad* and M. Khajeh- Hosseini1 

 
Abstract 

Production of beneficial halophytes such as kochia (Kochia scoparia) using saline waters and soils 
is one of the most sustainable methods of conservation in desert ecosystems. Kochia is one of the most 
common annual halophytes grown in Iran. Seed germination of four ecotypes of kochia in saline 
conditions was carried out using factorial based on Completely Randomized Design with four 
replicates of 25 seeds. The treatments were salinity in six levels (0, 7, 14, 21, 28 and 35 dS m-1 NaCl) 
and four ecotypes (Birjand, Sabzevar, Borojerd and Esfahan) of kochia seeds. Germination rate 
decreased as salinity increased. Up to 7 dS m-1 salinity had no significant effect on germination, but 
after that, the germination percentages and rate of germination reduced significantly. The Esfahan seed 
lot was the most sensitive ecotype to salinity with germination of %83 at 7 dSm-1. Sabzevar ecotype 

showed maximum germination percentages and the rate of germination. Birjand and Borojerd 
ecotypes had also desirable germination in saline conditions. 
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