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چکیده
بهمنظور بررسی اثر پیشتیمار اسیدهیومیک بر خصوصیات جوانهزنی بذر سرخارگل در شرایط یکسان خشکی و شووری ،دو آزموایش مسوت ل
همزمان در آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالو طور کوام ا تصوادفی بوا چهارسوح
اسیدهیومیک ( 00 ،20 ،0و  00میلیگرم بر لیتر) و پنج سح تنش ( -3 ، -2 ، -1 ،0و  -0بار) بهترتی برای تنش شوری و خشکی در سه تکورار
انجام شد .از محلولهای  NaClو  PEGبهترتی برای ایجاد تنش شوری و خشکی استفاده گردید .نتایج نشان داد کوه بوا افوزایش تونش شووری و
خشکی بهطور معنیدار از درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،ساقهچه و وزن تر ریشهچه و ساقهچه و بنیه بذر کاسته شد و در سح
 -0بار شوری و خشکی به صفر رسید .اسیدهیومیک نیز تا سح  -3خشکی و شوری اثر معنیداری بر خصوصویات یواد شوده داشوت .اثور مت ابول
اسیدهیومیک و تنش خشکی ف ط برای درصد جوانهزنی و وزن ریشهچه معنیدار بود ولی شرایط شوری روی تمامی خصوصیات جوانهزنی در سح
یک درصد معنیدار بود .به طورکلی ،نتایج نشان داد که جوانهزنی بذرهای سرخارگل تا حدودی شرایط تنش خشکی را بهتر از شرایط شوری تحمل
میکند .همچنین پیشتیمار بذر توسط اسیدهیومیک در مناطق شور و خشک میتوانود باعو م اوموت بوذر گیواه دارویوی سورخارگل در مرحلوه
جوانهزنی شود.
واژگان کلیدی :اسیدهیومیک؛ پیش تیمار؛ جوانهزنی؛ سرخارگل.

مقدمه
سووورخارگل  Purple coneflowerبوووا نوووام علموووی
( )Echinacea purpurea L.یکی از گیاهان گیاهوان تیوره
کاسنی 1است .این گیاه بومی آمریکای شمالی اسوت ،ولوی
امروزه در بیشتر ن اط اروپا و آسیا و همچنین ایران کشوت
میشود .در گذشته این گیاه را بورای درموان مارگزیودگی،
بیماری های لثه و دهوان ،سورماخوردگی ،سورفه و گلوو درد
استفاده می نمودند .در پنجاه سال اخیر این گیاه بوهدلیول
خواص ضد ویروسی ،ضود قوارچی و ضود باکتریوایی شوهرت
جهانی یافته است و ترکیبات حاصول از آن در گوروه موواد
ت ویوتکننووده سیسووت ایمنوی بوودن بووه شومار موویرونوود.
فرآوردههای سرخارگل ه اکنوون بوهعنووان تصوفیهکننوده
خون ،ضدعفونی کننده و آرام بخش معرفی می شووند ].[10
بذر سرخارگل توان رویشی اندکی دارد و رشد اولیه آن نیز
1- Asteracea

بسیار کند است ] .[22بنابراین وجود بسوتر مناسو بورای
رشد و جوانهزنی بذر آن ضروری به نظر میرسد.
جوانه زنی یکوی از مراحول حسواس در چرخو رشودی
گیاهان به شمار می آید .زیرا جوانه زنی ن ش عموده ای را در
تعیین تراک نهایی گیاه دارد .در شورایط تونش رطووبتی و
شوری ،جوانه زنی گیاه و تأثیر آن در تعیین تراک نهوایی از
اهمیت زیادی برخوردار اسوت ] .[11گیاهوان بورای حفو
ب ای خود ،شیوههای مختلفوی بورای سواز بوا تغییورات
محیحی دارند که از آن جمله می توان بوه سواز وکوار هوای
مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و تغییرات مولکولی اشواره کورد
] .[1در مناطق خشک و نیمهخشوک کوه اغلو بوا تونش
شوری نیز مواجه هستند ،جوانه زنی بذر بوا مشوکل مواجوه
میشود ] .[0ایون تونشهوا بوا محودود کوردن جوذ آ ،
کاهش تجزیوه موواد ذخیورهای بوذر و اخوت ل در سواخت
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پروتئین های ذخیوره ای موجو کواهش جوانوهزنوی بوذور
می شوند ] .[33افزون بر ایون سومیت ناشوی از یوونهوای
سوودی و کلوور در توونش ش ووری ن ووش مهمووی در کوواهش
شاخصهای جوانهزنی بوذور دارنود ] .[23تونش شووری و
خشکی می تواند بر فرآیندهای فیزیولوژیکی ،از جوانه زنی تا
تکوین گیاه تاثیرگذار باشد.
اسوویدهیومیک ،یووک پلیموور طبیعووی اسووت کووه دارای
مواضع  H+مربوط به عاملهای اسیدی کربوکسیلبنزوئیک
و فنلی (مکان های تبادل کاتیونی) است ] .[30ایون اسوید،
مولکول بزرگ پیچیده آلوی موی باشود کوه بوا پدیوده هوای
شیمیایی و باکتریایی در خاك تشوکیل مویشوود و نتیجوه
نهووایی عموول هومیفیکاسوویون اسووت .همچنووین دارای وزن
مولکولی نسبتاا باالی  100تا  100دالتون بوده و  00درصد
از وزن مولکووولی آن را کووربن تشووکیل موویدهوود ].[30
اسیدهیومیک می تواند به طور مست ی اثرهوای مثبتوی بور
رشد گیاه بگذارد به طوریکه رشد قسومت هووایی و ریشوه
گیاه توسط آن تحریک میشود اثر اسید هیومیک بور روی
ریشه برجسته تر است ،حج ریشه را افزایش داده و باعو
اثربخشی بهتر سیست ریشوه مویگوردد .همچنوین جوذ
نیتروژن ،پتاسی  ،کلسی  ،منیزی و فسوفر را توسوط گیواه
افزایش می دهد ] .[33اسید هیومیوک ،درصود جوانوهزنوی،
رشد و میزان مواد غدایی را در بامیه افوزایش داد ] .[31در
همین راستا کاربرد  1000و  2000میلیگرم بور کیلووگرم
اسید هیومیک و  00میلی گرم برکیلوگرم کلسی نیترات بوا
افزایش در وزن تر و خشک برگ و ریشه ،قحر ساقه و طول
ریشه و ساقه اثر معنیداری در رشد نهالهای فلفل داشوت
].[12
بررسی اثر م ادیر مختلف اسیدهیومیک بهدسوت آموده
از پسماندهای شوهری و اسویدهیومیک بوهدسوت آموده از
منابع آلی (لئوناردیت و پیت) بر روی جوانه زنی بذور جوو و
تنبوواکو نشووان داد کووه اسوویدهیومیک بدسووت آمووده از
پسماندهای شوهری ن وش تنظوی کننودگی بیشوتری روی
سرعت جوانه زنی و کاهش زمان جوانه زنی بذور دارنود ].[0
تیمار اسیدهیومیک در گندم از طریق ک ت کردن عناصور
کلسی و منیزی در خاك باع افزایش دسترسی ریشه بوه
این عناصر می شود ] 31و  .[20همچنین از طریوق اثور بور
فعالیت آنوزی هوای ریشوه ،باعو ت ویوت سیسوت ریشوه

گیاهان می شود ] .[22افزایش وزن ریشه ن وش مهموی در
حف محتوی مواد آلی در خاكهای با حاصلخیزی ک ایفا
می کند .بنابراین ،هر گونه افزایش در پروفیل ریشه و بهبوود
سرعت در جوانه زنی در دسترسی بهتر بوه عناصور خواك و
بهبود است رار گندم نتیجه خواهد داد ].[20
باتوجه به وسوعت زیواد اراضوی تحوت تونش شووری و
اسمزی در ایران و امکان بهبود شاخصهای کیفی بسویاری
از گیاهووان دارویووی در شوورایط توونش تحووت اثوور مثبووت
اسیدهیومیک ،این تح یوق بوا هود بررسوی پویشتیموار
اسیدهیومیک بر ویژگی های جوانه زنوی بوذر گیواه دارویوی
سرخارگل در شرایط تنش خشکی و شوری انجام شد.
مواد و روشها
بووهمنظووور بررسووی اثوور پوویشتیمووار اسوویدهیومیک بوور
جوانهزنی گیاه دارویی سرخارگل در شرایط تنش شووری و
خشکی ،دو آزمایش جداگانه بهصورت فاکتوریول دوعواملی
در قال طر کام ا تصوادفی در سوه تکورار در آزمایشوگاه
علوم باغبوانی دانشوگاه علووم کشواورزی و منوابع طبیعوی
گرگان اجرا شد .بذرهای موورد نظور از شورکت پاکوانبوذر
اصفهان تهیه گردید .ابتدا بذرها با هیپوکلرید سدی بهمدت
 30ثانیه ضدعفونی ،سوپ بوا آ م حور آبکشوی شوده و
تعداد  20عدد بذر در هر پتری دیوش حواوی کاغوذ صوافی
قرار داده شد .همچنوین پتوریدیوشهوا توسوط وایوتک
بهطورکامل ضدعفونی گردیدند.
جهت انجوام آزموایش خشوکی از پلویاتویلنگ یکوول
 )PEG 6000( 0000و آزمووایش شوووری از سوودی کلریوود
( )NaClاسوتفاده گردیود .تیمووار اسویدهیومیوک در چهووار
سح ( 00 ،20 ،0و  00میلیگرم بر لیتر) ،آزمایش خشکی
در پنج سح ( -3 ،-2 ،-1 ،0و  -0بار) و آزموایش شووری
نیز در پنج سح ( -3 ،-2 ،-1 ،0و -0بار) اجرا شد .میزان
پلی اتیلنگ یکول ( )PEGو سدی کلرید ( )NaClمصرفی با
استفاده از فرموول میشول و کوافمن تعیوین گردیود .بورای
سحو (شاهد) -3،-2 ،-1 ،0و  -0خشکی بهترتیو صوفر،
 12/20 ،1/0 ،0/20و  12گرم  PEGدر  100میلویلیتور و
بوورای سووحو (0شوواهد) 3- ،-2 ،-1 ،و  -0شوووری نیووز
بهترتی صفر 0/000 ،0/22 ،0/130 ،و  0/00گورم NaCl
در  100میلیلیتر آ م حر استفاده گردیود .سوایر مراحول
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اجوورای دو آزمووایش مشووابه ه و بووود .شوومار بووذرهای
جوانه زده از روز دوم به صورت روزانه در ساعات معین انجام
شد که مبنای جوانوهزنوی خورو ریشوهچوه بوه میوزان 2
میلیمتوور بووود .در طووول انجووام آزمووایش بووه میووزان 3-0
میلیلیتر محلول پلیاتیلن گ یکول و سدی کلرید به پتوری
تیمارها و آ م حر به شاهد اضافه گردیود .پو از 10روز
شمار از روابوط  2، 1و  3بوهترتیو بورای انودازهگیوری
درصد ،سرعت جوانهزنی و بنیه بذر استفاده شد.
() 1
GP = (Ni/S) × 100
که در آن:
رابحه  Pدرصد جوانهزنی Ni ،تعداد بذور جوانهزده در روز
iام و  Sتعداد کل بذور کشت شده هستند ].[13
Ni
()2
Vg  
Di
که در آن:
 =Vgسرعت جوانه زنی بور حسو تعوداد بوذر در روزNi ،
تعداد بذر جوانهزده در هر روز و  Diشماره روز هستند.
Vi = ) Ls×Pg( /100
()3
که در آن:
 Viشاخص ویگور (بنیه بذر) Ls ،میانگین طول گیاهچهها
(مجموع ساقهها و ریشهها ( )mmو  Pgدرصد جوانهزنی)
هستند ] .[10همچنین در پایان آزمایش طول ریشهچه،
طول ساقهچه و وزنتر گیاهچهها اندازهگیری شد .تجزیه و
تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرمافزار  SASصورت
گرفت .برای بررسی اخت فات از آزمون تجزیه واریان و
برای م ایسه میانگینها در سح  0درصد از آزمون LSD
استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج تجزی واریان نشان داد که تنش خشکی بهطور
معنوویداری بوور صووفات مووورد ارزیووابی تووأثیر گذاشووته و
اسیدهیومیک نیز بر تمامی صفات بهجز سرعت جوانوهزنوی
تاثیر معنی داری دارد (جدول  .)1اثر مت ابل تنش خشوکی
و اسیدهیومیک ف ط بر درصد جوانهزنی و وزن ریشهچه و
ساقه چوه معنوی دار بوود .بوه طووریکوه ،بیشوترین درصود
جوانهزنوی در تیموار  -2بوار خشوکی و اسویدهیومیک 00
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میلیگرم بر لیتر و کمترین درصود جوانوهزنوی مربووط بوه
تیمار -0بار خشکی بود و در تمامی سوحو اسویدهیومیک
این تیمارها باه تفواوت معنویداری نداشوتند (شوکل .)1
همچنووین تیمووار خشووکی شوواهد بووا اسوویدهیومیک 00
میلیگرم بر لیتر بیشترین وزن ریشهچوه را داشوت (شوکل
 ،)2بیشووترین و کمتوورین وزنتوور سوواقهچووه بووهترتی و در
تیمار های شاهد خشکی و اسیدهیومیک  00میلیگورم بور
لیتوور و  -0بووار خشووکی در همووهی سووحو اسوویدهیومیک
بهدست آمد (شکل .)3
بر اساس جدول م ایسه میانگین (جدول )2تونش خشوکی
باع کاهش درصد جوانهزنی شد .فرآینود جوانوهزنوی بوذر
دارای سووه مرحلووه متوووالی آبنوشووی ،متابولیس و و ظهووور
ریشه چه است .محالعوات نشوان داده اسوت کوه وجوود آ
بوورای شووروع متابولیس و و رشوود جنووین ضووروری اسووت.
همچنین بروز واکنش های بیوشیمیایی جوانوه زنوی ارتبواط
مسووت یمی بووا فراهمووی رطوبووت دارد ] .[11از آنجووا کووه
پتانسوویل اسوومزی و پتانسوویل ماتریووک در شوورایط توونش
اسمزی کاهش مییابنود ،بنوابراین ،دسترسوی بوذر بوه آ
برای شروع جوانه زنوی کواهش یافتوه و در اثور آن مراحول
انجام جوانهزنی به خوبی پیش نخواهد رفوت ] .[23سورعت
جوانه زنی یکی از مه ترین شاخص هوای ارزیوابی ارقوام در
تحمل به خشکی است .بهطوریکه ارقام با سورعت جوانوه-
زنووی بوواال در شوورایط توونش خشووکی امکووان سووبز شوودن
سریعتری نسبت به سایر ارقام دارند ].[20
در این بررسی با افزایش خشکی سرعت جوانهزنوی کواهش
یافت (جدول  .)2بهطوریکه بیشترین سرعت جوانهزنی در
تیمار شاهد خشکی دیده شد .در پژوهشوی مشوخص شود
اگر جذ آ توسط بذر دچار اخت ل گردد ،فعالیوتهوای
متابولیکی جوانهزنی در داخل بذر به آرامی صوورت خواهود
گرفت در نتیجه زمان خرو ریشهچوه از بوذر افوزایش و از
این رو سرعت جوانهزنی کاهش پیدا مویکنود ] .[3کواربرد
اسیدهیومیک باع افزایش سرعت جوانه زنوی شود کوه بوا
نتایج انودر و همکواران ] [21محاب وت دارد .همچنوین بور
اساس نتایج آزمایش کو ] ،[21تیمار لوبیا با اسویدهیومیک
سرعت جوانهزنی بذور را بهصورت معنیداری افزایش داد.
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جدول  -1نتایج تجزیه واریان
منابع تغییر
خشکی
اسیدهیومیک
خشکی × اسیدهیومیک
خحا
ضری تغییرات ()%
* **،بهترتی

صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی و تیمار اسیدهیومیک

درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

طول
ریشهچه

طول
ساقهچه

وزن تر
ریشهچه

وزن تر
ساقهچه

بنیه بذر

0
3
12
00

**13100/032
**03/020
**23/000
0/000
3/003

**21/220
0/301ns
**0/1213
0/133
3/310

**0/032
*0/300
0/020ns
0/020
20/103

**0/13
*0/100
0/030
0/011
10/013

**0/000022
**0/000003
**0/000001
0/0000002
3/100

**0/00003
**0/00000
**0/000020
0/0000010
22/103

**100022
**2032
1000ns
230/21
10/1

معنیدار در سح پنج و یک درصد و  nsعدم معنیداری با استفاده از آزمون LSD

جدول -2م ایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و اسیدهیومیک بر خصوصیات جوانهزنی بذر سرخارگل
طول ریشهچه
(سانتیمتر)

درصد جوانهزنی
()%

سرعت جوانهزنی

)0( D1
)-1( D2
)-2( D3
)-3( D4
)-4( D5

30/10a
30/10a
13/03b
23/33c
0d

0/02a
0/20c
0/23b
0/22c
0e

1/02a
1/00a
1/01b
0/10c
0d

)0( H1
20 ( H2
)mg.l-1
40 ( H3
)mg.l-1
60 ( H4
)mg.l-1

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

وزنتر ریشهچه
(گرم)

وزنتر ساقهچه
(گرم)

بنیه بذر

خشکی
a

1/00
0/1b
1/30a
0/01c
0d

a

0/0002
0/0020cb
0/0021b
0/0020c
0d

a

0/0101
0/0103a
0/0122b
0/010b
0c

a

200/02
213/31b
230/01b
31/30c
0d

اسیدهیومیک
20c

0/30ab

0/22b

0/20c

0/001c

0/0030b

130/01c

20/00b

0/02ab

1/02a

0/23cb

0/002b

0/010b

103/32b

20b

0/20b

1/01a

0/13b

0/0022a

0/0032b

100/11b

20/33a

0/0a

1/13a

0/33a

0/00211a

0/013a

110/30a

اعداد با حرو مشترك در هر ستون دارای اخت

معنیداری محابق با آزمون  LSDهستند.

نتایج م ایسه میانگین (جدول )2نشان داد که افوزایش
سح خشکی باع کاهش طول ریشهچه و سواقهچوه شود
ولی بذرهایی که با اسیدهیومیک تیمار شده بودنود نسوبت
به شاهد تفاوت معنی داری داشتند .بهنظر میرسد یکوی از
دالیل کاهش طول ساقه چه در شورایط تونش ،کواهش یوا
عدم انت ال مواد غوذایی از لپوه هوا بوه جنوین باشود ].[30
تح ی ات نشان داده که ترکیبات نیتروژنوی اسویدهیومیک
عامل اصلی افزایش رشد ریشه چوه در گیاهچوه هوای کواهو
است ] .[00وزن تر ریشهچه و ساقهچه با افوزایش خشوکی،
روند کاهشی داشتند بهنحوی که حداکثر وزنتر ریشهچه و
ساقه چوه در سوح شواهد خشوکی بدسوت آمود .در ایون
آزمایش اسیدهیومیک بر وزنتور گیاهچوه اثور معنویداری

داشت .همچنین بین غلظتهای اسویدهیومیوک بیشوترین
وزن در تیمار  00میلیگرم بر لیتر بدست آمد (جودول )2
که با نتایج اندر و همکاران ] [21و تح ی ی دیگور روی اثور
اسیدهیومیک بر فلفل که سب افوزایش وزنتور و خشوک
برگ و ساقه گردید ،محاب ت دارد ] .[12م ایسوه میوانگین
نشان داد با افزایش تنش خشکی ،بنیه بذر کاهش مییابود.
بیشترین میزان بنیه بذر ( )200/02در تیمار شاهد بدسوت
آمد .تنشهای شووری عو وه بور محودودکردن جوذ آ
توسووط بووذر بووا توواثیر روی سوویالیت ذخووائر و سوواخت
پروتئینهای جنینی باع کاهش جوانوهزنوی و بنیوه بوذر
میشوند ].[10

اثر پیشتیمار اسیدهیومیک بر جوانهزنی گیاه دارویی و اقتصادی سرخارگل
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شکل -1اثر مت ابل تنش خشکی و اسیدهیومیک بر درصد جوانهزنی

شکل  -2اثر مت ابل تنش خشکی و اسیدهیومیک بر طول ریشهچه

شکل  -3اثر مت ابل تنش خشکی و اسیدهیومیک بر طول ساقهچه
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نتووایج تجزی و واریووان نشووان داد کووه توونش شوووری
برتمامی صفات موردارزیابی و تیمار اسویدهیومیک بوهجوز
وزن ساقهچه در سح یک درصد تفاوت معنیداری داشوت
(جوودول  .)2اثوور مت ابوول شوووری و اسوویدهیومیک بوور
خصوصیات جوانهزنی بذر سرخارگل در سوح یوکدرصود
معنیدار بود ،ولی در مورد وزن سواقه چوه معنویدار نشود.
تنش شوری باع کاهش چشمگیری در درصد جوانوهزنوی
بذرهای تنش دیدهای شد که بوسیله اسویدهیومیک تیموار
نشده بودند ،بهگونهایکه با افوزایش غلظوت نموک ،درصود
جوانهزنی بذر کاهش یافته درحالی که در بوذرهایی کوه بوا
اسیدهیومیک تیمار شده بودنود ،باعو افوزایش در میوزان
جوانه زنی شد .بیشترین درصد جوانهزنی (31/33درصد) در
تیمار عدم تنش شووری و غلظوت  00میلویگورم بور لیتور
اسیدهیومیک و کمترین م دار آن (صفر درصود) در سوح
شوری  -0بار حاصل شد و سحو مختلف اسیدهیومیک بر
جوانهزنی دراین سح شوری اثری نداشت (شکل .)0
با افزایش میزان تنش شوری سرعت جوانهزنی کواهش
معنیداری یافت ،درحالیکوه تیموار اسویدهیومیوک باعو
افوزایش در سورعت جوانووهزنوی شووده و بیشوترین سوورعت
جوانهزنی در تیمار شاهد شوری و  00میلویگورم بور لیتور
اسیدهیومیک حاصل شود .حوداقل سورعت جوانوهزنوی در
شوری  -0بار بدست آمد (جدول  )0که در این موورد نیوز
بهعلوت شووری زیواد ،اسویدهیومیوک تواثیری بور سورعت
جوانهزنی نداشت .مصر اسید هیومیک در م ایسه با عودم
مصر آن سب افوزایش طوول ریشوهچوه و سواقهچوه در
تیمارهای بدون تنش شد .در گیاهچه های تونشدیوده نیوز
اسیدهیومیک توا سوح  -2شووری باعو افوزایش طوول
ریشهچه و ساقهچه شد به گونهای که با سح  -3بار تونش
شوری تفاوت معنیداری نداشت و در  -0بار بهعلت غلظت
زیاد نمک جوانهزنی صورت نگرفت (جدول.)0
جدول  -3نتایج تجزیه واریان

با افزایش غلظت نمک طول ریشهچه و ساقهچه افزایش
یافت به نحوی که در سح  -2بار به بیشترین م دار رسید
ولی افزایش بیشتر از آن باعو کواهش طوول ریشوهچوه و
ساقهچه شد و در سح  -0به صفر رسید .تنش شوری بور
میزان وزن تر ریشهچه تاثیرگذار بود و با افزایش شوری توا
سح  -1بار افزایش و با افزایش نموک کواهش یافوت .اثور
مت ابل شوری با اسیدهیومیک نیوز بور وزن ریشوهچوه اثور
معنی داری داشت بهگونهای کوه بیشوترین وزن ریشوه چوه
( )0/0000در تیمووار -1بووار شوووری و اسوویدهیومیک 00
میلیگرم بر لیتر و کمترین ( )0آن در شوری  -0به دسوت
آمد .بنیه بذر با افزایش سحو شوری رفتوه رفتوه کواهش
یافت .اثر مت ابل شوری و اسویدهیومیک بور بنیوه بوذر در
سح یکدرصد معنیدار شد و بیشترین ( )201و کمترین
( )0میزان آن بهترتی در تیمارهای شواهد خشوکی و 00
میلیگرم بر کیلوگرم اسیدهیومیک و سح  -0بوار شووری
در تمامی سحو اسیدهیومیک بهدست آمد.
بر اساس نتوایج بدسوت آموده درصود جوانوهزنوی بوذر
سرخارگل به طور معنیداری در اثور تونش شووری کواهش
یافت .کاهش جذ آ توسوط بوذر در اثور تونش شووری
باع کاهش فرایندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی گردیوده
بنابراین وفور مواد قابل دسترس برای ادامه حیوات گیواه بوا
مشکل روبرو شده و باع کاهش میزان جوانهزنی میشوود
] .[3در بررسی اثر شوری بر شاخصهای جوانهزنی دو گیاه
دارویی سرخارگل و آرتیشو ،نشان داد که درصد جوانهزنوی
این دو گیواه بوهترتیو  1و  21درصود در شووری  -0بوار
کلریدسدی انجام میشود .حساسیت سرخارگل نسوبت بوه
تنش شوری با کواهش شواخصهوای جوانوه زنوی ،رشود و
زیستتوده گیاهچه تأکید شده است ].[2

شاخصهای جوانهزنی سرخارگل در شرایط تنش شوری و تیمار اسیدهیومیک
وزن
ریشهچه
**0/0003
**0/000003
**0/000001
0/0000003
20/33

طول
طول
سرعت
درصد
منابع
درجه آزادی
جوانهزنی ریشهچه ساقهچه
جوانهزنی
تغییرات
**3/30
**2/10** 03/10** 10200/01
0
شوری
**
0/10
**0/1
**0/00
**202/01
3
اسیدهیومیک
**0/022** 0/020** 0/13
*31/1
12
شوری× اسیدهیومیک
0/002
0/003
0/001
13/20
00
خحا
10/00
10/11
2/2
0/03
ضری تغییرات
* **،بهترتی معنیدار در سح یک و پنج درصد و  nsعدم معنیداری با استفاده از آزمون LSD

وزن
ساقهچه
**0/01
0/00021ns
0/0002ns
0/0001
30/1

بنیه
بذر
** 100320/30
**2212/22
** 1000/1
113/30
1/30
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جدول  -0م ایسه میانگین اثرات مت ابل تنش شوری و اسیدهیومیک بر شاخصهای جوانهزنی سرخارگل
تیمار

درصد جوانهزنی ()%

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه (سانتیمتر)

طول ساقهچه (سانتیمتر)

وزنتر ریشهچه (سانتیمتر)

بنیه بذر

S1H1

13/33defg
11/00efghij
10cdef
30/00a
10fghijk
10/33defg
10/00cde
33/33a
11/00efghij
13/33defgh
30b
13/33bcd
00PO
00/00O
01/33mo
23/33ghijklm
0q
0q
0q
0q

0/21d
0/20d
0/13bc
0/2a
0/03de
0c
0/3b
0/22b
0/02g
0/03g
0/20efg
0/03defg
3hi
2/3ij
3hi
3/1h
0j
0j
0j
0j

1/00bcd
1/03de
1/23a
1/20a
1efg
0/31efghij
1/03def
1/2ab
0/03fghijk
0/30efghi
1/12abc
0/30efgh
0/30lm
0/23m
0/02l
0/03l
0o
0o
0o
0o

1ghij
1/00fghi
1/0abc
1/03ab
1/22d
1/21bc
1/02a
1/02a
1/01efgh
1/1drfg
1/11de
1/13def
0/00k
0/03kl
0/03k
0/20hijk
0m
0m
0m
0m

020022efghi
0/0030abcde
0/0002ab
0/0031abcd
0/0010ijk
0/0000a
0/0030bcdef
0/000abc
0/0020ghij
0/0032cdefg
0/0031defgh
0/0003ab
0/0012k
0/0000kl
0/0001kl
0/0001kl
0m
0m
0g
0m

122/3cde
121/10cdef
223/13b
201a
121/13cd
112/1c
221/31b
203/3a
100/03def
120/00cdef
202/03b
110/00c
00h
01/2h
01/03g
13/00g
0i
0i
0i
0i

S1H2
S1H3
S1H4
S2H1
S2H2
S2H3
S2H4
S3H1
S3H2
S3H3
S3H4
S4H1
S4H2
S4H3
S4H4
S5H1
S5H2
S5H3
S5H4

اعداد با حرو مشترك در هر ستون دارای احت

معنیداری محابق با آزمون  LSDمیباشد

باتوجه به نتایج ،تنش شووری باعو کواهش معنویدار
سرعت جوانهزنی میشود .در واقع  ،شوری باعو مویشوود
که بذر نتواند آ مورد نیاز خود را به انودازه کوافی جوذ
کند و با ایجاد تنش خشکی فیزیولوژیک میزان جوانوه زنوی
بذر و سرعت آن کاهش را کاهش میدهد .در تنش شووری
به علت کاهش پتانسیل آ محیط اطرا بذر ،مدت زموان
بیشتری طول می کشد تا بذر بتواند آ مورد نیواز خوود را
به اندازه کافی بدسوت آورد ،بنوابراین زموان جوانوه زنوی را
طوووالنیتوور موویسووازد ] 32و  .[2اثوور م ووادیر مختلووف
اسید هیومیک بر سرعت جوانه زنی معنی دار بود که با نتایج
سبزوری و همکاران محاب ت داشت .در این آزمایش تیموار
بووذور بووا غلظووت  00میلوویگوورم در لیتوور اسوویدهیومیووک
بیشترین و شاهد کمترین سرعت جوانهزنی را داشت ].[30
افزایش معنی داری در سرعت و درصد جوانه زنی بذور کاهو
و گوجووهفرنگووی تیمووارشووده در پتووریدیووشهووای حوواوی
اسیدهیومیک استخرا شده از لیگنیت اکسوید شوده دیوده
شد ].[30

بر اساس نتایج ،طول ریشهچه و ساقهچه بذر سرخارگل
به طوور معنویداری در اثور تونش شووری کواهش یافتوه و
پیشتیمار بذرها با  0میلیگرم بر لیتر اسیدهیومیک باعو
افزایش طول ریشهچه و ساقهچه می شود .یکی از علت های
کاهش طول ساقهچه در شرایط تونش شووری ،کواهش یوا
عدم انت ال مواد غذایی از لپهها به جنین است ].[1
افزون بر آن ،شوری در مرحلوه جوانوه زنوی بوذر باعو
آسی دیدن غشاء های سلولی ،بویژه غشای سیتوپ سمی و
در نتیجه آن افزایش تراوایی غشاء ها بوه دلیول جوایگزینی
 Ca+2به وسیله  Na+میگردد کوه در نتیجوه آن تلفوات K+
افزایش می یابد ] .[30در تح ی ی نشان داده شد که غلظت
 00میلی گرم در لیتر اسید هیومیوک باعو افوزایش طوول
ریشه چه در گندم از  13/1سانتیمتور بوه  20/2سوانتیمتر
شد ] .[32اسیدهیومیک رشود بیشوتر سواقه و ریشوه را در
گندم باع می شود و با این حال رشد ریشه بیشتر از رشد
ساقه تحتتأثیر قرار می گیرد ] .[0غلظت  00میلیگورم در
لیتر اسید هیومیک باع افزایش طول ساقه گنودم از 20/3
بووه  00/0سووانتیمتر موویشووود ] .[32وزن توور ریشووهچووه و
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نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجوه گرفوت کوه
سرخارگل در مرحله جوانه زنی به تونش خشوکی و شووری
.حساس است که این حساسیت بوه خشوکی بیشوتر اسوت
 بوا افوزایش در سورعت جوذ آ و،تیمار اسید هیومیوک
افزایش حج ریشه اثر مثبتی بر جوانهزنی و توداوم حیوات
00  به طووری کوه اسویدهیومیک بوا غلظوت،گیاهچه دارد
میلیگرم در لیتر بهترین تواثیر را در بهبوود اثورات منفوی
ناشی از تنشهای شوری و خشکی داشوته و قابولاسوتفاده
 باتوجوه بوه ایون کوه کواربرد اسویدهیومیک هو در.است
راستای کشاورزی پایدار و تولید محصول سال بووده و هو
 کاربرد این کود به طورکامول توصویه،م رون بهصرفه است
.میگردد
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Abstract
In order to investigate effect of humic acid pre-treatment on germination of Purple coneflower
(Echinacea purpurea) plant under drought and salinity conditions, two experiments were
conducted in labratory of Horticultural sciences at Gorgan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources (GUASNR) in 2015, in completely randomized design with four levels of humic
acid (0, 250, 500 and 1000 mg.l1-) and five levels (0, -1, -2, -3 and -5 bar) drought and salinity
stress in three replications. NaCl and PEG were used for salinity and drought stresses, respectively.
Results showed that germination and speed percentages, root and shoot length, root wet weight and
seed vigor were, significantly decreased by increasing drought and salinity stresses and were zero in
drought and salinity level of -4 bar. Impact of humic acid was significant on the mentioned traits
until level -3 bar too. The effect of reciprocal humic acid and drought stress were significant in
drought stress just in germination percentage and root wet weight, but in salinity stress were
significant in total traits. It can be concluded that germination of purple cornflower seeds has more
resistant in drought stress conditions than salinity stress conditions. Pretreatment seed of Purple
coneflower with humic acid in saline and dry zones can increase germination resistance.
Keyword: Germination; Humic acid; Pretreatment; Echinacea purpurea.

