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 دهيچک

 انداختن تاخير به وکاهش  موجب از اين رو و گذاشته تاثير گياه رشد مختلف هايجنبهبر  خشکي تنش ويژهبه محيطي هايتنش

 يزنجوانه يبر رو ياثر تنش خشک يبه منظور بررس .گرددمي خشك ماده توليد کاهش و هوايي هاياندام رشد کاهش زني،جوانه

 يتکرار و در آزمايشگاه تحقيقات 5، اين آزمايش در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با ترش يچا يياه داروياهچه گيو رشد گ

صفر  يهاماري( شامل ت0000) کوليگاللنياتيبا استفاده از پل يمار تنش خشکيتکشاورزي دانشگاه شهرکرد اجرا شد.  دانشکده

-تيمار خشکي اثر معنيکه  اين مطالعه حاکي از آن استج ينتاد. ي( اعمال گردMPمگاپاسکال ) -5/1و  -06/0، -53/0)شاهد(، 

، يزنن زمان جوانهيانگيم ،زني جوانه درصد چه،چه و ساقهشهيچه، وزن خشك رچه و ساقهشهيطول ر ي از قبيلصفات داري بر
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، سرعت يزندرصد جوانهآن هستند که  يايج گوينتان، يهمچنداشت.  01/0ه بذر در سطح احتمال يو بن يزنسرعت جوانه

 افت.يکاهش  يش سطوح خشکيه بذر با افزايو بن يزنجوانه

 رشد گياهچه ترش، ي، چايزنجوانهدرصد ، يتنش خشک :يديکلمات کل

 مقدمه

 و باشديم سالهچند اي و سالهيك گياهي Malvaceaeپنيرک  خانوادة از  (.Hibiscus sabdariffa L)يمک چاي يا ترشچاي

 طرحم ديجد محصول كي عنوانبه ترشچاي. باشديم قايآفر يو بوم گرم هوايو آب مخصوص معطرو  ييدارو اهيگ عنوانبه

 کشت مورد نوع دو هر اي ب،چو اي افيال از استفاده با و (کاسبرگ) يخوراک استفاده منظوربه که است منظوره دو ياهيگ و باشديم

 براي آن هايکاسبرگ از و نياز پروتئ يغن منبع كي عنوانبه آن يهادانه از ،يخوراک سبزي عنوانبه آن برگ از. رديگيم قرار کار و

 در ييرودا اهانيگ براي بشر افزونروز تقاضايبا توجه به . شودياستفاده م كيک و شکالت ،يبستن مختلف، هاييدنينوش هيته

 دييتهد خاک رطوبت کمبود اما شوند کشت تجاري سطح در اهانيگ يبرخ يستيبا داروسازي صنعت نيهمچن و يسنت يپزشک

 (. Rahbarian et al., 2011)د يآيم شماره ب اهانيگ نيا ديتول براي جدي

ن مشکالت مناطق خشك و يمهمتر ازباشد. يم يکند خشکيرا محدود م ييو دارو يد محصوالت زراعيکه تول ياز عوامل يکي

زني اولين و جوانه (.1565، يزرگرگذارد )ياهان اثر ميرشد و نمو گ يباشد که بر رويو کمبود آب م يخشك، خشکمهين

ها نشان داده است که بررسيباشد. يشدن گياهچه مترين مرحله نموي در چرخه زندگي گياه و يك فرايند کليدي در سبزحساس

(. Ramolya et al., 2003) رشد ارتباط مثبتي وجود دارد زني و نيز مراحل بعديه خشکي در طي مرحله جوانهبين تحمل ب
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 يبرا يل آب متفاوتين نسبت داده شده که هر گونه آستانه پتانسيبه تنش آب به ا ياهيگ يهامختلف بذر گونه يهاالعملعکس

مختلف آب )با استفاده از  يهاليدر پتانس يا وقتياند که بذور سوش کرده( گزار1511) ينيحسخواجهکوچکي و دارد.  يزنجوانه

PEGيخشک طيشرا در اهيگ عملکرد کاهشبودند.  يزند فقط قادر به جوانهيرس %33که رطوبت آنها به  ييها( قرار داده شدند بذر 

 يسلول رهيش غلظت بردن باال جهت اهيگ يمصرف انرژي شيافزا ل،يکلروف ديتول کاهش فتوسنتز کننده، سطح کاهش ليدلتواند بهيم

 .(Rahbarian et al., 2011باشد ) رهيغ و شهير حجم شيافزا اي و فسفات پنتوز ريمس شدن و فعال يتنفس هايريمس در رييتغ و

 کاهش، شترچاي در دييتول کاسبرگ عملکرد در رييتغ به منجر تينها در توانديم اجزاي عملکرد از كي هر بر يخشک ريتاث

(. 1511، ينيحسو خواجه يکوچک) شود اهيگ ييهوا بخش به نسبت شهير به فتوسنتزي مواد ياختصاص شيافزا و برگ سطح

درصدb (5/77  ،)ل يکلروف ،درصدa (3/22 )ل ياز مقدار کلروف يش تنش خشکيبا افزاان نمودند که ي( ب1513و همکاران ) يسنجر

 پاسخ ين مطالعه بررسيهدف از ا. کاسته شدترش  يچادرصد(  31/12) يرطوبت نسب يدرصد( و محتوا 03/71د )يکاروتنوئ

 بود. يتنش خشکبه  ترش يچا يياه دارويگ اهچهيو رشد گ يزنجوانه

 هامواد و روش

شگاه زراعت يدر آزما يط تنش خشکيدر شرا ترش يچا يياه داروياهچه گيو رشد گ يزنپاسخ جوانه يمنظور بررسبهق ين تحقيا

  يمارهايت. گرفتانجام  تکرارسه  در يتصادف کامل بلوک طرحدر قالب  شيآزما. انجام شد 1512انشگاه شهرکرد در تابستان د

در هر تکرار انجام گرفت،  (مگاپاسکال -5/1و  -06/0، -53/0  ،0سطح ) 3در  0000کول يگاللنياتيبا استفاده از پل يتنش خشک

ها به يشد و پترقرار داده   يمتريسانت 3/7ش با قطر يد يدر پتر يو بعد از ضدعفون انتخاب يادفبطور تص بذرعدد  50مار ياز هر ت
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در . شد چه در نظر گرفتهشهير يمتريليم 2بذور خروج  يزنار جوانهيمع .افتندي گراد انتقاليدرجه سانت 23 ± 2 يناتور با دمايژرم

 يزنحاصلضرب درصد جوانه)ذر ب هيشاخص بن، يزنجوانه زمانن يانگيم، يزن، سرعت جوانهيزنن مطالعه صفات درصد جوانهيا

 يابيمورد ارزچه چه و وزن خشك ساقهشهير خشكوزن ، چهچه، طول ساقهشهي، طول ر(چهچه و ساقهشهيدر مجموع طول ر

    (.Li et al., 2003)شد  آورده دستبه زير رابطه از زنيجوانه زمانمدت  ميانگين .گرفتقرار

 MGT= ∑ (n×g)/N  

 از رابطه  يزنجوانه سرعتباشد. يمزده تعداد کل بذور جوانه Nو  gزده در روز تعداد بذور جوانه nن رابطه يکه در ا

(X=∑ (n/t ن رابطه يگردد که در ايمحاسبه مn زده تا زمان انهتعداد بذور جوt  وt باشد يتعداد روز تا شمارش مورد نظر م

(Nichols and Heydecker, 1106.) کافمن و ل شيم روش طبق 0000ملکولي وزن با گاليکولاتيلنپلي از آزمايش دراين

 .(Michel and Kaufmann, 1175) گرديد محاسبه زير فرمول از استفاده با نظر مورد اسمزي پتانسيل ميزان و استفاده

 

دماي T  و آب کيلوگرم بر گرم حسب بر PEG  مصرف ميزان C، مگاپاسکال حسب بر اسمزي فشار ميزان ΨSفرمول  اين در

ها بر اساس آزمون و مقايسه ميانگين داده SAS يآمار يحاصله با استفاده از برنامه يهادادهل يه و تحليجزت .هستند آزمايشگاه

(LSD)  انجام گرفت. %1در سطح احتمال 
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 ج و بحثينتا

چه، وزن خشك ساقه و چهشهيطول ر صفات تيمار خشکي اثر معني داري برتوان گفت يانس ميه واريج جدول تجزيبا توجه به نتا

)جدول  داشت 01/0ه بذر در سطح احتمال يو بن يزن، سرعت جوانهيزنجوانه زمانن يانگيم ،زني جوانه درصد چه،چه و ساقهشهير

از لحاظ  يتنش خشک يهامارير تيمار شاهد با سايتن يب يدارياختالف معنن يانگيسه ميج جدول مقاين بر اساس نتاي( . همچن1

(. با توجه به جدول 2ه بذر مشاهده شد )جدول يو بن يزنسرعت جوانه ،يزنچه، درصد جوانهچه، وزن خشك ساقهطول ساقه

ن درصد يشتريکه بيبطور .افتيکاهش  يش سطوح خشکيه بذر با افزايو بن يزن، سرعت جوانهيزنن درصد جوانهيانگيسه ميمقا

  (.2)جدول  بودمار شاهد  يمربوط به ت (5/667بر روز( و بنيه بذر )  2/6زني )درصد(، سرعت جوانه 0/60) يزنجوانه

و  يکوچکد )نابييهر دو با کاهش آب قابل دسترس کاهش م يزندرصد جوانه و يزنگزارش شده که سرعت جوانه

 لمگاپاسکا -06/0 ماريکه با ت است شده مشاهده لمگاپاسکا -5/1مار يتدر  يزنجوانه سرعت کمترين(. 1511، ينيحسخواجه

و  يکوچک) يابدميکاهش  يا ندهيش تنش آب  به صورت فزايبا افزا يزنسرعت جوانه. (2)جدول  نشان نداد يدارياختالف معن

. باشد داشته ارتباط هابذرط توس بآ جذب کاهش به توانديم خشکي تنش اثر در زنيهجوان فرآيند کاهش(. 1511، ينيحسخواجه

 بذر داخل در زنيجوانه متابوليکي يهاگيرد فعاليت صورت کندي به آب جذبا ي و گردد لاختال دچار بذر توسط آب جذب اگر

 کاهش نيز زنيجوانه سرعت رو اين از و افزايش بذر از چهريشه خروج زمان مدت آن نتيجه در گرفت، خواهد صورت آرامي به

ر سطوح تنش يمار شاهد با ساين تيب يدارين است که اختالف معنيانگر ايب (2)جدول  چهشهين طول ريانگيسه ميمقا. يابدمي

ط کاهش آب قابل ياز آن است که در شرا يحاکنيز گر يد يهامشاهده نشد، گزارشمگا پاسکال(  -5/1)بجز سطح  يخشک
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 زمان نيانگين ميشتريب (.1511، ينيحسو خواجه يکوچکدارد ) يزنانهسه با جويادر مق يشتريچه تحمل بشهيدسترس رشد ر

 با که گفت توانمي کل در نشان داد. يداريو صفر )شاهد( اختالف معن -53/0مار يکه با تبود   -06/0مار يمربوط به ت يزنجوانه

ج يبا توجه به نتا .(2)جدول ت ياف کاهش چههساق خشك وزن و طول و زنيجوانه سرعت و درصد خشکي، تنش شدت افزايش

که اين اثر  ترش دارد ياه چايگزني تنش خشکي اثر بازدارندگي بر صفات جوانهتوان گفت که يش مين آزمايبدست آمده در ا

  .يابدبازدارندگي با افزايش شدت تنش افزايش مي
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Abstract 

Environmental stresses especially drought stress affect on the different aspects of plant growth and cause 

decrease and delay in germination, decrease of aerial parts growth and decrease in dry matter production. 

In order to study the effect of drought stress on germination and seedling growth of Roselle (Hibiscus 

sabdarifa) medicinal plant, this experiment was conducted in a randomized complete block design with 

three replication at the research laboratory of faculty of Agriculture, Shahrkord University. The treatment 

of drought stress was performed using PEG (0000) including (0, -0,53, -0,07 and -1,5 MP). Results showed 

that the drought stress had a significant effect on the root and shoot length, dry weight of roots and shoots, 

germination percentage, germination time, germination rate and seed vigor index in 1% probability level. 

Also, decreasing trend was observed by increasing drought stress levels for germination percentage, 

germination rate and seed vigor index. 

Key words: drought stress, germination percentage, Hibiscus sabdarifa, seedling growth 
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 ترش تحت تنش خشکي يبذر چا يزنانس صفات جوانهيه واريتجز -1ول جد

سرعت  ه بذريبن

 يزنجوانه

ن يانگيم

زمان    

 يزنجوانه

درصد 

 يزنجوانه

وزن 

 خشك

 چهساقه

وزن 

 خشك

 چه شهير

طول 

 چهساقه

 

طول 

 چهشهير

 

ه رجد

 يآزاد

 

ns05/2700 ns37/0 ns17/0 ns30/6 ns002/0 ns0001/0 ns05/0 ns105/0 2 بلوک 

 

**2/326151 

5/1031 

 

**03/31 

22/0 

 

**7/22 

113/0 

 

**7/3102 

30/5 

 

**01/0 

0007/0 

 

**003/0 

00003/0 

 

**3/22 

013/0 

 

**10/10 

032/0 

 

5 

0 

 

 يخشک

 

 يخطا

 يشيآزما

ns درصد 1احتمال  دار در سطحيدار و معنير معنيب غيو ** به ترت 
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 ترش يبذر چا يزنسطوح مختلف تنش خشکي بر صفات جوانه ن اثراتيانگيسه ميمقا -2جدول

ذره بيبن  

سرعت 

 يزنجوانه

/روز(1)  

ن ن زمايانگيم

 يزنجوانه   

 )روز(

درصد 

يزنجوانه  

 وزن خشك

 چهساقه

(g) 

 وزن خشك

چه شهير

(g) 

طول 

چهساقه  

(cm) 

طول 

 چهشهير

(cm) 

سطوح 

 يخشک

(MP) 

667/5a 6/2a 5/1b 60/0a 0/57a 0/03a 0/7a 5/0a 
0 

 

370/3b 0/03b 3/0b 77/7b 0/13b 0/07a 5/2b 3/15a 
- 53/0  

 

71/6c 0/02c 0/3a 12/2c 0c 0b 2/6b 5/7a 
- 06/0  

 

0c 0c 0c 0d 0c 0b 0c 0b 
- 5/1  

 

 باشند.يدار نمياختالف معن يدارا %1در سطح احتمال  (LSDحروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون ) يدارا يهانيانگيم

 


