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  مقدمه

 و سـرما باعـث      ي، شـور  يل تنش خشک  ي از قب  يطي مح يها تنش

ـ  جوانهدرصد و سرعت    کاهش   ـ ، کـاهش رشـد ر     يزن چـه و    شهي

 پوشـش   يکنـواخت ير  يـ جـه غ  ياهچـه و در نت    ي ضعف گ  چه، ساقه

شـوري و مبـارزه بـا آن    ). ۱۹( گردنـد  يمزرعه و افت عملکرد م

ـ   لي است كه بـشر از هـزاران  ئمسا از يش تـا كنـون بـا آن    سـال پ

هميـت ايـن مـسئله بخـصوص در         ا. به گريبان بوده اسـت     دست

بشر بـه   درست مصادف با زماني كه( اواخر نيمه اول قرن بيستم

 )پيـدا كـرد   مين غـذا نيـاز مبـرم   أهاي زراعي بيشتر براي ت زمين

در حال حاضر اسـتفاده از ارقـام        ). ۱۳(طور جدي آشكار شد      به

برداري  ثر در بهرهؤهاي م ترين روش ميكي از مه مقاوم به شوري

هاي شور و كم شور نواحي خـشك   عملكرد در زمين و ا فزايش

در منـاطق شـور،   . )۱۰ (آيـد  خشك جهان به حساب مي و نيمه

گيـاه اهميـت    رشـد و نمـو      شوري در تمامي مراحل      مقاومت به 

 اصوالً. زني است  ست اولين مرحله، مرحله جوانه     ا دارد و بديهي  

كه بتواند در اين مرحله مقاومت بيشتري نـشان دهـد            يهر گياه 

. تر پشت سـر بگـذارد   توانست دوره اول رويش را موفق خواهد

 زنـي  ررسي مقاومت نسبي گياهان به شوري در مرحلـه جوانـه          ب

 .)۲۵ (است  ميالدي گزارش شده١٨٩٨راي اولين بار در سال ب

 قـرار   مجموع مناطقي که در جهـان تحـت تـأثير شـوري           

طور مداوم در حال افزايش بوده و بر اساس برآوردهاي   بهدارند،  

اراضي جهان که معادل سه برابر مساحت       % ۵۰انجام شده حدود    

باشـد، جـزو ايـن منـاطق محـسوب           هـاي کـشاورزي مـي      زمين

گـزارش دادنـد کـه در    ) ۱۰( قاسمي و همکاران .)۱۴(شوند  مي

) ون هکتـار  ميليـ ۷/۱بالغ بر ( از اراضي فارياب% ۳۰ايران تقريباً 

ـ  ک بذر در جوانـه    ي قدرت   .تحت تنش شوري قرار دارند      و  يزن

ن اسـت کـه بـذر       يـ دهنـده ا   ط شور نشان  ياهچه در شرا  يد گ يتول

 الزاماً  ي بوده ول  ي تحمل به شور   يک الزم برا  يت ژنت ي ظرف يدارا

 شروع بـه    يط شور ي که در شرا   يا اهچهيست که گ  ي ن ين معن يبد

ادامـه خواهـد داد و چرخـه        ت  يرشد کرده، رشد خود را با موفق      

ش ي کـم، افـزا    يهـا  در غلظت .  خود را کامل خواهد کرد     يزندگ

ــدريشــور ــهيجي باعــث کــاهش ت ــ  جوان ــيزن شــود و در  ي م

 ي بعض).۲۰(ابد ي ي کاهش ميزن  جوانهييشتر، تواناي ب يها غلظت

ن امـر باعـث کـاهش       يـ  باشند، که ا   يها ممکن است سم    ونياز  

در ضـمن،   . شود ي در بذر م   يعيطبر  يجاد حالت غ  يا ا ي يزن جوانه

 يزن  جوانه  در مرحلهياهان به شور ي گ ين مقاومت نسب  يشه ب يهم

ن يـ ا.  وجـود نـدارد    ينـ ي نمو، ارتبـاط مع    ينسبت به مراحل بعد   

درآغـاز   مهـم  و اساسـي  اي مرحلـه  زنـي  جوانه است که يحال در

 و بـراي  ديـ آ يبه شمار مـ  گياهان از زيادي تعداد زندگي چرخه

مرحلـه   در تحمـل بـه شـوري    شـور،  خـاك  در ياهـان گ استقرار

 بذر داخل به وارد شده  نمك).۲۰(است  ن کنندهييزني تع جوانه

 را زنـي  جوانـه  قابليت و ها گذاشته بافت بر سمي اثرات تواند مي

 و چـه  سـاقه  و چـه  ريشه  ظهوريمعنا به يزن جوانه. کاهش دهد

 جنـين،  محور به ذخيره يغذاي تخصيص مواد و آنها شدن طويل

 در يا کننده تعيين نقش و باشد يم گياه يمراحل زندگ اولين جزو

 ييک يزن جوانه ،يشور تنش به واکنش در. دارد استقرار گياهچه

شـمار   بـه  نمـو  و رشـد  مراحـل  تـرين  حـساس  و ترين ياز بحران

 و استقرار کم باعث شور يها خاک در ضعيف يزن جوانه. رود يم

ن عامل يتر جي، رايطور کل  به).۷(شود  مي محصول ضعيف توليد

. ا کلـر هـستند    يم  ي سد يها وني آب و خاک،     يجاد کننده شور  يا

 اسـت  ممکن يشور طيشرا در اهچهيگ رشد و يزن کاهش جوانه

جـه عـدم   ي خـاک و در نت ياسـمز  لين بـودن پتانـس  ييپا خاطر به

 ايـ  ا کلر ويم  ي سديها وني تيسم زين جذب آب توسط بذر و

  ). ۵(باشد  ييغذا عناصر تعادل عدم

ن تـراکم بوتـه در واحـد سـطح          يي در تع  يزن مرحله جوانه 

د کـه   يـ آ ي به دسـت مـ     يتراکم مناسب زمان  .  دارد ياديت ز ياهم

 جوانه بزننـد    يطور کامل و با سرعت کاف       کاشته شده به   يبذرها

 در سـبز شـدن بـه سـرعت و     يکنـواخت يگـر،  ي د ياز سو ). ۱۱(

ر يدو شـاخص تحـت تـأث      ن  ي دارد که ا   ي بستگ يزن درصد جوانه 

ط و اثـر متقابـل      ي محـ  ي، دما ييل آب، عناصر غذا   ي، پتانس يشور

م يون سـد  يتجمع  ز  ياه کامل ن  يدر گ ). ۲۷(ن عوامل قرار دارند     يا

ت غشاء سـلول اثــر گذاشـته و از انــتقال            ي فعال يدر سلول رو  

 کــرده، در    يريشه و ساقـه جــلوگ    ي به داخل ر   يي غذا يها وني

 ).۱۵(ک خواهـد شـد      يـولوژيـ زي ف يگرسنـگاه دچـار   يجه گـ ينت



  … زني بذر نارنج هاي جوانه  اثر تنش شوري بر برخي شاخص

۳  

 محلـول و نـسبت      يهـا  اد نمـک  يـ ر ز ي مانند وجود مقاد   يعوامل

ها سبب بـروز     ن نمک ي از ا  ي ناش يها تينامناسب آنها و مسموم   

 بذر اغلـب محـصوالت شـده و منجـر بـه             يزن اختالل در جوانه  

د يـ ت کـاهش تول يـ اه و در نهايـ  بذر و رشـد گ   يزن کاهش جوانه 

 مورد  ي بذر يها د نهال يژه در تول  يو ن موضوع به  ي ا ).۴(شوند   يم

 مرکبـات از جملـه      . دارد يشتريت ب يها اهم  هير پا ياستفاده در تکث  

 ياديـ ت ز ي حـساس  يند کـه بـه شـور      يآ ي به شمار م   يمحصوالت

طـور   بـه . پ آنهـا دارد   يـ اد بـه ژنوت   يـ  ز ين امر بـستگ   يدارند که ا  

 ي کـه دارا يياهـ  هي پايوند رويق پياد مرکبات از طريمعمول، ازد 

توانند بـر    يها م  هيپا. رديگ ي هستند صورت م   ي مطلوب يها يژگيو

ـ    يقدرت رشد  ، مقاومـت بـه سـرما، جـذب      ي درخت، روابط آب

وه اثر قابـل    يت م يت و کم  يفي و ک  ي، تعادل هورمون  يعناصر معدن 

هـا بـه     هيـ  تحمـل پا   يين توانـا  يبنابرا. )۲۰( داشته باشند    يتوجه

 ي برا . دارد ييت به سزا  ي اهم يونديط نامساعد در درختان پ    يشرا

ـ پا (يا شهيستم ر يجاد س يا گونـه   نيـ  ا ي و مناسـب بـرا     يقـو ) هي

  .شود يها استفاده م درختان از دانهال

 اسـت کـه از      ياز جملـه مرکبـات    نـارنج   اه  يگان،  ين م يدر ا 

ـ عنـوان پا    بـه  يا  آن در سـطح گـسترده      ي بذر يها نهال ر يه سـا  ي

گـزارش  ) ۳(ن و همکـاران      کـويال  ).۹(شود   يمرکبات استفاده م  

موالر بر ليتر کلريـد سـديم         ميلي ۴۰ تا   ۲۰هاي   کردند که غلظت  

چـه   چه و سـاقه    زني و طول ريشه    داري بر درصد جوانه    اثر معني 

موالر و   ميلي۶۰که غلظت   در حالي . بذور پوملو و فوجو نداشت    

داري بر تمام صفات مورد بررسي گذاشـته         بيشتر از آن اثر معني    

قات انجام شده در مورد واکـنش  يران تحقيکه در ا   يي آنجا از. بود

 تحمـل   يابيـ ، ارز )۹(ار انـدک بـوده اسـت        ي بس ينارنج به شور  

ـ تحق.  اسـت ياه ضـرور ين گ ي در ا  يشور منظـور   ق حاضـر، بـه  ي

 مختلـف   يهـا   بذر نـارنج بـه غلظـت       يزن  واکنش جوانه  يبررس

  .گرفت انجامم يد سديکلر

  

  ها مواد و روش

دانـشگاه گـيالن     ي در بخـش باغبـان     ۱۳۸۸ال  اين آزمايش در س   

 روز پـس از     ۱۸۵(ده نـارنج    ي سـالم و رسـ     يهـا  وهيم. انجام شد 

ـ  سـال    ۱۵ با سـن     يوندياز درختان پ  ) مرحله تمام گل   ک بـاغ   ي

 ي و پـس از شستـشو      يآور  در رامسر جمـع    يا  در منطقه  يتجار

 پـوك   يبـذرها  .، بذرها استخراج شدند   ير آب جار  يها در ز   وهيم

ده يب د ي شكسته و آس   يور کردن در آب و بذرها      غوطهق  ياز طر 

 ۴۸ مـدت  بـه   سالميبذرها. ها، حذف شدند وهين برش ميدر ح

. سانده شده و سپس با آب مقطر شسته شـدند         يساعت در آب خ   

 بـذرها بـا اسـتفاده از        ي سـطح  ين مرحله، ضـد عفـون     يپس از ا  

 ۱۰ مـدت  بـه % Sodium hypo chloride (۱۰( ميد سديپوکلريه

ن يدنبال آن، بذرها بـا آب مقطـر چنـد    ه صورت گرفت و به   دقيق

طـور   ن بـذرها بـه  يـ عـدد از ا  ۲۰ تعـداد . بار شستشو داده شدند

در ظروف کـشت  ) Top paper (يا صورت رو ورقه ، بهيتصادف

  ).۳(قرار داده شدند 

 ۵/۱ و ۱، ۵/۰ر يق حل کردن مقاد  ي از طر  ي شور يمارهايت

) مــنس بــر متــريز ي دســ۴/۲۳ و ۶/۱۵، ۸/۷ب يــترت بــه(درصــد 

 ها محلول) pH(هاش - پ. ديه گرديم در آب مقطر تهيسد کلرور

 ECو  JENWAY –3505) مــدل( يکــي متــر الکترpHتوســط 

  درجـه  ۱۴ دمـاي  در الكتريكـي  هدايت له دستگاه سنجشيوس به

ـ ش ن يد ي کردن پتر  ي ضدعفون يبرا. شد گيري وس اندازه يسلس ز ي

 آنهـا  يواره خـارج ي دييندزدا گيو برا% ۱۰م يد سد يپوکلرياز ه 

ها، از    پوشاندن کف ظرف   يبرا. استفاده شد % ۷۰ک  يلياز الکل ات  

 درجه  ۱۸۰ ساعت در آون     ۲مدت    که از قبل به    ي صاف يکاغذها

ش يد به هر پتري  ). ۲(ل شده بودند، استفاده شد      يوس استر يسلس

ــ مختلــف کلريهــا تــر از غلظــتيل يلــي م۱۰ م اضــافه يد ســدي

 بـا  اتاقـک رشـد   حاوي بـذرها، در  هاي شيد پتري سپس .ديگرد

 روشنايي ساعت ۱۶ نوري تناوب و وسي درجه سلس۲۰±۱دماي 

داشـتن   منظـور ثابـت نگـه    بـه . قـرار گرفتنـد   تاريكي ساعت ۸ و

پـس  . لم پوشانده شديها، دور ظروف با پاراف   ل آب محلول  يپتانس

ز  جوانه زده در هر روي تعداد بذرها  ،يزن جوانهن  ياز مشاهده اول  

 ۲چـه آنهـا حـداقل        شهيـ  کـه طـول ر     ييبذرها(شمارش گرديد   

ن يـ ا). عنوان بذر جوانه زده در نظـر گرفتـه شـد           متر بود به   يليم

هـر تکـرار    ( تکـرار    ۳ بـا    يش در قالب طرح کامل تـصادف      يآزما

افـزار    از نـرم   ي محاسبات آمار  يبرا. دياجرا گرد )  بذر ۲۰شامل  
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SAS    ۱سـطح احتمـال     هـا در     نيانگيـ سه م يـ  استفاده شد و مقا %

  . انجام گرفتيآزمون توک

  :ر محاسبه شدي از فرمول زيزن درصد جوانه

]۱[                                           ( / )iPG N N= ×100  

 تعداد بذر جوانه زده تـا روز        Ni،  يزن  درصد جوانه  PGکه در آن    

i و N ۴( تعداد کل بذر است.(  

  ):۴ (يزن سرعت جوانه

) i تعداد بذر جوانه زده تا روز     / شيتعداد روز از شروع آزما     (]۲[

i
n=∑ 1

   يزن سرعت جوانه=   

  :يزن کاهش درصد جوانه

تعـداد بـذر جوانـه زده    /تعداد بذر جوانه زده در شاهد  [×۱۰۰]۳[

تعـداد   n : در اين رابطهيزن کاهش درصد جوانه= ] ۱-)يدر شور

تعـداد روزهـا از ابتـدا جوانـه      d ز، روdزده در طـي   بذور جوانه

  ).۶(است زده   كل تعداد بذور جوانه n∑، يزن

  :يزن شاخص جوانه

]۴[                                                /i iGI T N S=∑  

 تعداد بذر جوانـه زده در روز        Ni تعداد روز بعد از کشت،       Tiکه  

i و S ۲۱( تعداد کل بذر کشت شده است.(   

  ):Coefficient of germination rate(زني  ضريب سرعت جوانه

]۵[                                  [ /i i iCVG N N T= ∑ ∑100  

 ): Mean daily germination( روزانه يزن متوسط جوانه

]۶[                                               /MDG FGP d=  

دن بـه   ي تعداد روز تـا رسـ      d و   يي نها يزن انه درصد جو  FGPکه  

  ).۲۱( است يزن حداکثر جوانه

T50:  

]۷[                [( / )( )]/( )i i j i j iT t N n t t n n= + − − −50 2  

 ي تعـداد تجمعـ    nj و   ni جوانه زده و     ي بذرها يي تعداد نها  Nکه  

  ).nj<N/2 <ni) ۸که  يطور  جوانه زده است بهيبذرها

  : شدر محاسبهي از فرمول زيزن  جوانهيکنواختي

]۸[                                 9010 DD    يزن  جوانهيکنواختي=  −

) سـاعت (ب عبارتند از مدت زمـان       ي به ترت  D90 و   D10که در آن    

ـ   که درصد جوانـه    ياز کاشت تا زمان     ۹۰ و   ۱۰ بـه    ي تجمعـ  يزن

  ).۲۷(درصد حداکثر خود برسد 

  ):۲۶(زان رشد بذرها يم

ــر (]۹[ ــمايآخـ ــه زده  /رشن شـ ــذر جوانـ ــداد بـ ) +....+ تعـ

GR) تعداد بذر جوانه زده/شمارش نياول( =  

  :ه بذريبن

]۱۰[                 ( / / / / .... / )a b c d n N S+ + + +1 2 3   ه بذريبن= 4

، ۲، ۱ تعداد بذر جوانه زده پـس از  n و  a  ،b  ،c  ،dن معادله   يدر ا 

وانـه زده   تعـداد کـل بـذر ج   Sروز بعـد از کاشـت و   N  و ۴، ۳

  ).۱۷( است

  

   ج و بحثينتا

  كـه  داد نشان   )۱جدول  (ها    داده  تجزيه واريانس  ج حاصل از  ينتا

ـ  ، درصد جوانه  يزن م بر شروع جوانه   يد سد ياثر کلر  ، کـاهش   يزن

ـ  ، سـرعت جوانـه    يزن درصد جوانه  ـ   جوانـه  يکنـواخت ي،  يزن  يزن

در مـورد   . دار است  ي معن يآزمون توک % ۱در سطح احتمال    T50   و

ر يرتر از سـا   يم د يد سد ي کلر dS/m ۴/۲۳مار  ي، ت يزن ع جوانه شرو

 dS/m ۸/۷ شـاهد و     يبـذرها .  کـرد  يزن مارها شروع به جوانه   يت

 ).۲جـدول  ( بـود  يزن ن درصد جوانهيشتري ب يم، دارا يد سد يکلر

ن يشتريـ ب ب يـ ترت منس بر متر به   يز ي دس ۴/۲۳ و   ۶/۱۵ يمارهايت

ـ پ.  را سبب شدند   يزن کاهش جوانه  ده کـه کـاهش     يـ دشنهاد گر ي

ش فـشار   يتواند مربوط به افزا    ي م ي در اثر شور   يزن درصد جوانه 

منظـور    بـه  يجـه عـدم جـذب آب کـاف        ي محلول و در نت    ياسمز

ـ  سه شاخص کاهش درصـد جوانـه  يمقا ).۵( باشد يزن جوانه  يزن

م يد سـد  يـ  مختلـف کلر   يمارهايدر ت ) يزن عکس درصد جوانه  (

 يزن کاهش درصد جوانه  ن  يشتري ب dS/m ۴/۲۳مار  ينشان داد که ت   

مـنس بـر    يز ي دسـ  ۸/۷ و   ۶/۱۵ يمارهايجاد کرده است و ت    يرا ا 

مـار  يت). ۲جـدول   (ب پس از آن قرار داشتند       يترت متر و شاهد به   

 dS/m ۸/۷مار  ي بوده و ت   يزن ن سرعت جوانه  يشتري ب يشاهد دارا 

مارها در مکـان دوم     ير ت يدار نسبت به سا    يبا داشتن اختالف معن   

منس بر متـر بـدون      يز ي دس ۴/۲۳ و   ۶/۱۵ يمارهايت. قرار گرفت 

ن سـرعت   يگر کمتـر  يکـد يدار نـسبت بـه       يداشتن اختالف معن  

ــه ــ جوانـ ــد يزنـ ــدول ( را دارا بودنـ ــرا). ۲جـ ــام يبـ   انجـ



  … زني بذر نارنج هاي جوانه  اثر تنش شوري بر برخي شاخص

۵  

زني،  زني، سرعت جوانه زني، کاهش درصد جوانه زني، درصد جوانه هاي مربوط به شروع جوانه تجزيه واريانس داده. ۱جدول 

  هاي مختلف کلريد سديم بذرهاي نارنج تيمار شده با غلظتT50 زني و  يکنواختي جوانه

  ن مربعاتيانگيم

T50 
 يکنواختي

 يزن جوانه

سرعت 

 يزن جوانه

کاهش درصد 

 يزن جوانه

درصد 

 يزن جوانه

  شروع

 يزن جوانه

 رييمنابع تغ يدرجه آزاد

 ميد سديکلر ۳  ۳/۲۳۳ ** ۲۷۹۱ ** ۸/۴۱۸۸ ** ۴/۰ ** ۵۷۲۶۲ ** ۶۹ **

 شي آزمايخطا ۸ ۵/۲۳ ۳/۵۸ ۵/۶۵ ۰۰۸/۰ ۳/۱۵۱۶ ۱۷/۵

 راتييب تغيضر ــ ۶/۱۰ ۱۵ ۴/۲۱ ۹/۱۸ ۱/۹ ۹
  يآزمون توک% ۱دار در سطح احتمال  يمعن : **

  

  ميد سدي مختلف کلريها  نارنج در غلظتي بذرهايزن  صفات مربوط به جوانهيها نيانگيسه ميمقا. ۲جدول 

  شاخص

 ينز جوانه
T50 

  يکنواختي

 يزن جوانه

  سرعت

 يزن جوانه

کاهش درصد 

 يزن جوانه

  درصد

 يزن جوانه

  شروع

 يزن جوانه

             صفات

 ميد سديکلر

a ۲/۲۱ a ۳/۱۹ a ۴۷۲ - a ۹/۰ a ۰/۰  a۸۲  b۷/۱۰  شاهد(صفر( 

a ۲/۲۵  ab۲۴ a ۵۲۳ - b ۶/۰ a ۳/۱۸  a۶۷ b ۷/۱۲ ۸/۷) dS/m( 

a ۲/۲۷  bc۲۷ a ۴۹۶ - c ۴/۰ b ۹/۴۶  b۴۳ b ۷/۱۴ ۶/۱۵) dS/m( 

b ۸/۳۴ c ۷/۳ b ۲۲۴- c ۱/۰ c ۷/۸۵ c ۱۲  a۳۰ ۴/۲۳) dS/m( 

  . ندارنديآزمون توک% ۱در سطح احتمال  يدار ين با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنيانگيم

 
ـ  دنبال آن جوانـه     بذر، و به   ياتي ح يها تيفعال آب بـه   د  يـ ، با يزن

ـ   جوانه يط). ۵(بذر جذب شود     توسط   يزان کاف يم  چنانچـه   يزن

ـ جذب آب دچـار مـشکل شـود          رد، يـ  صـورت گ   يا بـه کنـد    ي

 صورت گرفته و مـدت      يک داخل بذر به آرام    ي متابول يندهايفرا

جـه سـرعت    يافته، و در نت   يش  يچه از بذر افزا    شهيزمان خروج ر  

  ).۲۳(افت ي کاهش خواهد يزن جوانه

 از آن   ي حـاک  يزن  جوانه يکنواختيسه  يج حاصل از مقا   ينتا

 را داشـت و  يکنـواخت ين ي بـاالتر dS/m ۴/۲۳مـار  ياسـت کـه ت  

منس بر متر بـدون داشـتن       يز ي دس ۸/۷ و   ۶/۱۵ شاهد،   يمارهايت

 قرار  ي بعد يها ب در مکان  يترت دار نسبت به هم به     ياختالف معن 

 کمتـر   يزن  جوانه يکنواختينکه هر چه عدد     يبا توجه به ا   . داشتند

 يهـا  ژه در دوره  يـ و ن صفت به  يتر است و ا   شي ب يکنواختيباشد،  

توانـد در    ي در سبزکردن مزرعه مـ     يعلت همزمان   به يتنش شور 

ـ  حـائز اهم  ييت در عملکـرد نهـا     يـ ت مزرعه و در نها    يريمد ت ي

 را T50ن يشتريــم بيد ســديــ کلرdS/m ۴/۲۳مــار يت). ۲۴(باشــد 

 dS/m يمارهاي در مکان دوم بود و ت      dS/m ۶/۱۵مار  يداشت و ت  

گر، در  يکـد يدار بـا     ياهد بـدون داشـتن اخـتالف معنـ         و ش  ۸/۷

  . قرار داشتندي بعديها مکان

اثـر کلريـد    انگر آن اسـت کـه       ي ب ۳ج حاصل از جدول     ينتا

سديم به شاخص جوانه زني در سطح احتمال يک درصد آزمون        

ـ  ن شـاخص جوانـه  يباالتراست به طوري که     دار نيمعکي  تو  يزن

ــشاهده شــد و تdS/m ۴/۲۳مــار يدر ت ــاي م  ۸/۷ و ۶/۱۵ يماره

. دنبال آن قـرار گرفتنـد      ب به   يترت منس بر متر و شاهد به     يز يدس

تـر    کوتـاه  يزن انگر مدت زمان جوانه   ي کمتر، ب  يزن شاخص جوانه 

بـراي   عداد روزت (يزن ب سرعت جوانهيسه ضري مقا).۲۱(است 

. ب سـرعت  ين ضـر  ينـشان داد کـه بـاالتر      ) ك بـذر  يزني   جوانه

1
Oval
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۶  

   روزانه،يزن ، متوسط جوانهيزن ب سرعت جوانهي، ضريزن  مربوط به شاخص جوانهيها انس دادهيه واريتجز. ۳جدول 

  ميد سدي مختلف کلريها مار شده با غلظتي نارنج تيه بذر بذرهايزان رشد بذرها و بني م

  ن مربعاتيانگيم

  زان رشد بذرهايم ه بذريبن
  متوسط

  روزانهيزن جوانه

رعت ب سيضر

 يزن جوانه

شاخص 

 يزن جوانه

 رييمنابع تغ يدرجه آزاد

 ميد سديکلر ۳ ۱۱۳ ** ۹/۱ ** ۶/۲ ** ۳/۵ **  ۳۰۳۰ **

 شي آزمايخطا ۸ ۲/۴ ۰۵/۰ ۱/۰ ۳۳/۰ ۶/۱۳۶

 راتييب تغيضر ــ ۳/۱۶ ۹/۵ ۸/۲۰ ۹/۱۷ ۲۰

  يآزمون توک% ۱دار در سطح احتمال  يمعن:**

  

هش ، کـا يش مقدار شور يمار شاهد بود و با افزا     ي در ت  يزن جوانه

 ۶/۱۵ و   ۸/۷ يمارهـا يکـه ت   يطـور  بـه داد   ي را نشان م   يدار يمعن

دار نـسبت بـه      يداشـتن اخـتالف معنـ     منس بر متر بدون     يز يدس

 dS/m ۴/۲۳مــار ي قــرار داشــتند و تيگر در مکــان بعــديهمــد

ـ  ب سرعت جوانـه   ين ضر يکمتر  را بـه خـود اختـصاص داد         يزن

ـ  اد نشان دهنـده تعـداد جوانـه       يب سرعت ز  يضر. )۱شکل  (  يزن

ـ ا. اسـت  تـر   کوتـاه يزن شتر و زمان جوانهيب ژه در يـ و ن امـر بـه  ي

ـ  ين اهم ينه از زم  يمنظور استفاده به   ها به  نهالستان  . دارد يت فراوان

ـ  روزانه و بن   يزن زان رشد بذرها، متوسط جوانه    يصفات م  ه بـذر،  ي

 ين صورت که بذرها   يبد. )۲ شکل( را نشان دادند     يج مشابه ينتا

زان را بـه خـود      ين م يشتريم ب يد سد يلر سطوح ک  يشاهد در تمام  

 مـشاهده   dS/m ۴/۲۳مار  يزان در ت  ين م يصاص دادند و کمتر   تاخ

رات ييـ زان رشد بذرها از تغ    ي وجود دارد که م    ياديشواهد ز . شد

ـ ، نظ يطيط مح ير شرا يشتر تحت تأث  ي برخوردار بوده و ب    ياديز ر ي

  ). ۱۶ و ۱(رد يگ ي، قرار ميشور

ق بـر عملکـرد    يت به دو طر   ه بذرها ممکن اس   يکم بودن بن  

 سبز شده کمتر از حد      يها اهچهيکه درصد گ   اول آن   : اثر بگذارد 

 بـه کمتـر از حـد    ياهيـ جـه تـراکم گ  يمورد انتظار باشـد و در نت   

کـه ممکـن اسـت سـرعت رشـد           و دوم آن  ) ۱۱(معمول برسـد    

اهـان حاصـل    ي کمتر از سرعت رشد گ     ياهانين گ ي در چن   اهچهيگ

 مورد  يزن  جوانه يها  کاهش شاخص  ).۱۲( باشد   ي قو ياز بذرها 

ه آب و يـ زان و سرعت جـذب اول  يتوان به کاهش م    يمطالعه را م  

هـا بـر     ونيـ ت  يو سـم  ) ۷( کـم    يل اسـمز  ير پتانس ين تأث يچن هم

ز يدرولي، ه Catabolic(ک  ي مراحل کاتابول  ييايميوشي ب يندهايفرا

، سـاخت   Anabolic(ک  يـ و آنابول )  بـذر  يا رهيـ  مواد ذخ  يميآنز

ز شده در مرحله اول     يدروليد با استفاده از مواد ه     ي جد يها بافت

م ي سد يها ونيگر، نفوذ   ياز طرف د  ). ۲۲(نسبت داد   ) يزن جوانه

هـا،   سم سـلول  يو کلر به داخل بافت بذر باعث اختالل در متابول         

زان نـشت  يش ميجه افزاي، و در نت ي سلول يت غشاها يژه فعال يو به

هـر قـدر غلظـت      ). ۱۵( به خارج خواهد شد      يمواد درون سلول  

زان يـ تر و بـه م     عيشتر باشد خسارت وارده سر    يط ب ينمک در مح  

ـ   جوانه يياگرچه توانا .  خواهد بود  يشتريب  يهـا   بـذر گونـه    يزن

 يين توانا ي ا ي دارد ول  يک آنها بستگ  يات ژنت يمختلف به خصوص  

 اسـت   يهيبـد ). ۱۶ و   ۱(رد  يگ يط قرار م  ي مح ير شور يتحت تأث 

رود عـالوه بـر غلظـت نمـک،          ي مـ   احتمـال  يش شـور  يبا افـزا  

ـ  ز باعـث کـاهش جوانـه   يـ ل دهنده محلـول ن   ي تشک يها وني  يزن

ـ      ) ۵ (يدونان و د  . شوند  يهـا  ونيـ ن آن يگزارش کردند کـه در ب

ـ  ر را بر کاهش جوانـه     ين تأث يشتريون کلر ب  يمختلف،    داشـته   يزن

ـ   جوانـه  يي کامل توانـا   يا بازدارندگ ين، کاهش   يهمچن .است  يزن

 يتوانـــد بـــا کـــاهش درونـــ يشـــور مـــط يبـــذرها در شـــرا

ها که در   نيتوکنيها و س   نيها، اکس  نيبرلير ج ي نظ ييها توهورمونيف

ـ  کنترل جوانه   را بـر عهـده دارنـد، در ارتبـاط           ي نقـش مهمـ    يزن

ـ  يتوانـد باعـث افـزا      ي مـ  يعالوه، شـور   به). ۲۰( باشد  يش درون

  ).۲۰( داخل بذر گردد يعي طبيها سطوح بازدارنده
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۷  

  
  ميد سدي مختلف کلريها  نارنج در غلظتي بذرهايزن ب سرعت جوانهيت ضرراييتغ. ۱شکل 

  

   
  

 
  ميد سدي مختلف کلريها در غلظت) پ(ه بذرها يو بن) ب( روزانه يزن ، متوسط جوانه)الف(زان رشد بذرها يم. ۲شکل 

  

   يريگ جهينت

مـار  ي، ت ي مورد بررس  يزن نکه در تمام صفات جوانه    يبا توجه به ا   

 يدار يم اخـتالف معنـ    يد سـد  يـ  کلر dS/m ۸/۷مـار   يشاهد بـا ت   

 بـا   يهـا  ن موضـوع کـه خـاک      يـ نداد، و با در نظر گرفتن ا       نشان

ــور ــيش ــاکdS/m ۴ش از ي ب ــزو خ ــا  ج ــهيه ــور ب ــمار   ش ش

 يها ط خاک يان کرد که بذر نارنج در شرا      يتوان ب  ي، م )۱۸( ديآ يم

 ييهـا  ن در خـاک   يبنابرا.  و رشد دارد   يزن  جوانه ييز توانا يشور ن 

طــور  تــوان بــه ي در آنهــا مطــرح اســت مــيکــه مــشکل شــور

ـ عنوان پا   از آن به   يزيآم تيموفق ر مرکبـات   يونـد سـا   ي پ يه بـرا  ي

  . استفاده کرديحساس به شور



  ۱۳۹۰/ اول شماره  / اولسال  / توليد و فراوري محصوالت زراعي و باغي مجله

۸  
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Abstract 
In order to study the effect of sodium chloride (NaCl), as a salinity stress factor, on sour orange seed germination 
indices, an experiment was conducted in a completely randomized design with 3 replications (each replication included 
20 seeds) at the University of Guilan, in 2009. NaCl levels were 0, 7.8, 15.6 and 23.4 dS/m. The results showed that 
various levels of NaCl had significant effect on all the studied traits. Seed germination in 23.4 dS/m treatment started 
later than other treatments. The highest germination was in control and 7.8 dS/m NaCl treatments. The 15.6 and 23.4 
dS/m NaCl treatments had the least germination percentage (85.7 and 46.9%, respectively). The highest germination 
index (length of germination period) was in 23.4 dS/m treatment followed by 15.6 and 7.8 dS/m and control with no 
significant difference. T50 was highest in 23.4 dS/m and lowest in control treatments. Mean daily germination, seed 
growth rate and seed vigor were highest in control treatment, with no significant difference with 7.8 dS/m treatment. 
Overall, it was found that germination of sour orange seeds is resistant to 7.8 dS/m NaCl, and they are able to germinate 
and grow in saline soils, as well. 
 
 
 
Keywords: Seed vigor, Germination percentage, Germination rate, Uniformity of germination. 
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