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چکیده
بهمنظور بررسی اثرات اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری مرزه ) (Satureja hortensis L.بر برخی شاخصهای جوانهزنی بذور
تولیدی ،آزمایشی با چهار تیمار (بذرهای حاصل از گیاه مادری طی اعمال چهار سطح تنش خشکی (100درصد (شاهد)75 ،درصد،
50درصد25 ،درصد ظرفیت زراعی) و چهار تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی به اجرا درآمد .بذور جوانهزده در هر روز شمارش و
پس از ده روز در نهایت صفات درصدجوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی روزانه ،متوسط جوانهزنی روزانه ،شاخص جوانهزنی،
طول ریشهچه ،طول گیاهچه ،بنیه بذر و وزن هزاردانه اندازه گیری شد .نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی اعمال شده بر گیاه
مادری بر سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه ،طول ریشه چه و بنیه بذر در سطح یک درصد و بر درصد جوانهزنی در سطح  5درصد
معنیدار بوده و تاثیر معنیداری بر وزن هزار دانه بذر ،جوانهزنی روزانه ،سرعت جوانهزنی روزانه و شاخص جوانهزنی نداشت .بیشترین
درصد جوانهزنی ( 97/75درصد) مربوط بذور تولیدی از ظرفیت زراعی  %100وکمترین درصد با87/50درصد مربوط به تنش 50
درصد ظرفیت زراعی بود که با تنش  25و  75درصد ظرفیت زراعی اختالف معنیداری نداشتند .بیشترین سرعت جوانهزنی نیز
( 10/95بذر در روز) در تیمار  50درصد ظرفیت زراعی بهدست آمد و کمترین مقدار با  7/94بذر در روز مربوط به تیمار  100درصد
ظرفیت زراعی بود .بیشترین بنیه بذر نیز ( )5/15مربوط به تیمار  100درصد ظرفیت زراعی بود که با تیمار  75درصد ظرفیت
زراعی اختالف معنیداری نداشت و کمترین میزان  4/07مربوط به تیمار  50درصد ظرفیت زراعی بود که با تیمار  25درصد ظرفیت
زراعی اختالف معنیداری نشان داد.

واژگان کلیدی :درصد جوانهزنی؛ سرعت جوانهزنی؛ بنیه بذر؛ ظرفیت زراعی
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 مقدمه
یکی از ویژگی های مهم گ یا هان زادآوری و ت جد ید
نسل آنها از طریق بذر میباشد .بذر بهعنوان یکی از عوامل
مهم در توسعععه کشععاورزی و افزایش تولید محصععو ت
زراعی ا ست ،لذا تولید بذر با کیفیت با از اهمیت ویژهای
برخوردار اسععت .خصععوصععیات ژنتیکی ،قوه نامیه ،قدرت
جوانهزنی بذر ،میزان رطوبت ،کیفیت انبارداری و عمر بذر
از مواردی هسعععت ند که برای تعیین کیف یت بذر مورد
اسعععت فاده قرار میگیر ند ( .)9پارامتر های مختلف مان ند
عوامل محیطی ،ژنتیکی ،رطوبت و باروری خاک بر کیفیت
بذر موثر هسعععت ند .عوامل محیطی مان ند خاک ،اقلیم،
عمل یات زراعی از کاشعععت تا برداشعععت و دوره پس از
برداشععت ،بر قوه نامیه بذر تأثیر میگذارند که در این بین
شرایط آب و هوایی نظیر دما ،رطوبت ن سبی و بارندگی در
دوران پر شدن و رسیدن بذر اهمیت خاصی دارد (.)21
خشکی و گرما عمدهترین محدودیت در عملکرد گیاهان در
بسیاری از مناطق مختلف دنیا است ( .)23در اقلیمهای خشک
و نیمهخ شک که ک شور ما را نیز در برمیگیرد ،تنش خ شکی
عامل اصلی کاهش کیفیت و کمیت بذر گیاهان میباشد .برای
تولید مح صول و بذر در شرایط تنش خ شکی و گرما دان ستن
مراحل رشد و نمو و فرآیندهایی که گیاهان حساسیت به تنش
گرما و خشکی دارند مهم است (.)19
پیامدهای کاهش رطوبت خاک و وارد آمدن تنش خشععکی
به گیاه بسته به شدت ،مدت زمان تنش و نیز مرحله رشد گیاه
مت فاوت خوا هد بود و اثرات مت فاوتی بر عملکرد گ یاه از جم له
تعداد غالف و بذرها و سععرعت پر کردن آن و نیز وزن بذردارد.
وقوع تنش خ شکی در طول ر شد گیاه ،مخ صو صاً در مراحل
زای شی در درجه اول از عملکرد گیاه و نهایتاً قوه نامیه بذرهای
حاصععل میکاهد .وزن بذر با جوانه زنی و بنیه بذر مرتبط بوده،
بهطوری که با کاهش وزن بذر در اثر تنش ،بنیه بذر کاهش
مییابد.
غالب بودن عوارض خشکی یکی از مشکالت موجود در
توسععععه بخش کشعععاورزی در ایران اسعععت ،لذا انتخاب
گونههای منا سب که بتوانند عوامل اقلیمی و خاکی مناطق
خشک و نیمهخشک را به خوبی تحمل کنند بسیار حائز اهمیت

اسععت .به همین دلیل بسععیاری از کشععاورزان بومی در مناطق
مختلف کشور کشت گیاهان سازگار را انتخاب کردهاند (.)4
مرزه گیاهی اسعععت از خانواده نعناعیان و در ایران  12گونه
علفی یکسعععاله و چند سعععاله دارد که  8گونه آن مختص ایران
ا ست Satureja hortensis .که به مرزه تاب ستانه معروف ا ست،
گیاهی اسععت یکسععاله و محیطهای گرم و خشععک با نور زیاد را
میپسندد .این گیاه دارای ساقههای متعدد افراشته یا خیزان و
یا ساقههای کمانی با ارتفاع  10تا  30سانتیمتر ،به رنگ تیرهتر
از برگها میباشعد .ارتفاع این گیاهان حداکثر تا  60سعانتیمتر
میرسد ،ساقهها و شاخهها معمو پوشیده از کرک میباشند.
برگها متقابل ،دارای دمبرگهای کوتاه یا تقریباً بدون دمبرگ
میباشععند ،در سععطح برگ لکه های کوچک فراوانی وجود
دارد که غده نامیده میشود که حاوی اسانس است (.)22
مطالعات زیادی بر روی اثر تنشهای انتهایی ف صل ر شد بر
کیفیت بذور تولیدی انجام شده ا ست .اما تاکنون مطالعهای در
این زمینه بر روی گیاهان دارویی صععورت نگرفته اسععت .سععید
احمدی ( )26با ارزیابی مؤلفه های جوانهزنی و بنیه بذرهای
مادری کلزا حا صل از تنش گرما و خ شکی انتهایی ف صل ر شد
بیان کرد که تنش خشعععکی و گرما منجر به تولید دانههای با
وزن کم و چروکیده شده و همچنین در صد جوانهزنی و طول
ساقهچه و گیاهچه نیز در اثر تنش کاهش معنیداری پیدا کرده
ا ست .خاک سار و همکاران ( )15با برر سی اثر تنش خ شکی و
آبیاری معمول بر گیاه مادری بر ظهور و اسععتقرار ده رقم بهاره
کلزا در مزرعه بیان کردند که اعمال تنش خشعععکی بر گیاه
مادری ارقام مورد بررسعععی سعععبب کاهش کیفیت بذر گردید.
گالشععی و بیاتی ( )10گزارش کردند که تنش خشععکی بر روی
گیاه مادری حین تشععکیل بذر باعث ایجاد بذرهای چروکیده و
کو چک میشعععود و قدرت رویش بذر و بن یه بذر را کاهش
میدهد .بادروج و همکاران ( )3با بررسععی اثر تنش خشععکی بر
گیاه مادری روی جوانهزنی بذر ارقام بهاره کلزا بیان نمودند که
بذرهای ساریگل تولید شده در شرایط تنش خشکی بیشترین
مقدار صفات جوانه زنی را به خود اختصاص دادند.
با تو جه به اهم یت گ یاه دارویی مرزه و همچنین در نظر
گرفتن اهمیت مدیریت اکولوژیک این گونه گیاهی هدف این
تحقیق ،برر سی تأثیر تنش خ شکی حاکم بر گیاه دارویی مرزه
( )Satureja hortensisبر برخی صفات جوانهزنی بذور تولیدی
آن میباشد.

تاثير اعمال تنش خشکي روی گياه مادری بر برخي شاخصهای...

 مواد و روشها
این آزمایش در گلخانه و آزمایشعععگاه گیاهشعععناسعععی
دانشگاه یزد انجام شد .تیمارهای رطوبتی مورد بررسی در
این تحقیق شععامل ( 100شععاهد) 50، 75 ،و  25درصععد
ظرفیت زراعی بوده که در قالب طرح کامالً تصعععادفی با 4
تکرار اعمال شد .برای ک شت بذر از گلدانهای منا سب و
زهکشدار به ارتفاع  21و قطر  20سعععانتیمتر اسعععتفاده و
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برای ان جام آز مایش اب تدا  16گلدان های پالسعععتیکی (4
تیمار و  4تکرار) انتخاب و پس از ریختن پنج سعععانتیمتر
سنگریزه در کف گلدان ،با نسبت یک به سه با خاک شنی
و کودبرگ پر شعععد ند ( جدول  .)1بهمنظور ا ندازهگیری
رطوبت خاک از سی ستم توزین گلدانها ا ستفاده و آبیاری
بر ا ساس تغییر وزن خاک گلدانها ن سبت به ظرفیتهای
زراعی تعیین شده انجام گرفت (.)29

جدول  -1برخی خصوصیات خاك مورد استفاده در گلدانها
هدایت الکتریکی ()ds/m

واکنش خاك

2

6/99

دوره اعمال تنش خشکی در سه دوره رشد اولیه،
گلدهی و بذردهی گیاه به طول انجامید ،تعداد دفعات و
میزان آب مصرفی گیاه بسته به ظرفیت زراعی خاک و
تیمارهای اعمال شده (( 100شاهد) 50، 75 ،و 25
درصدظرفیت) متفاوت بوده به گونهای که در طول دوره
اعمال تنش در تیمار  100درصد ظرفیت زراعی  36لیتر،
تیمار  75درصد ظرفیت زراعی  30لیتر ،تیمار 50درصد
ظرفیت زراعی 21لیتر و تیمار  25درصد ظرفیت زراعی 15
لیتر آب مصرف نمودند.
پس از بذردهی گیاهان در انتهای دوره اعمال تنش
خشکی ،نسبت به جمعآوری بذور از هریک از تیمارها اقدام
شد.
آزمایش مرحله جوانهزنی در داخل ژرمیناتور و بهصورت
آزمایش کامالً تصادفی با چهار تکرار و در آزمایشگاه گیاه-
شناسی دانشگاه یزد انجام شد .قبل از آنجام آزمایش ابتدا
بذرها بهمدت یک دقیقه در آب ژاول ضدعفونی شده و با
آب مقطر شستشو داده شدند .تعداد  20بذر در هر پتری-
دیش حاوی کاغذ صافی قرار داده شد و به هرکدام از آنها
 10میلی لیتر آب مقطر افزده شد .پتری دیشها به مدت
10روز در ژرمیناتور با تناوب نوری  16ساعت روشنایی و
 8ساعت تاریکی و در دمای  25درجه سانتیگراد قرار
گرفتند .شمارش بذرهای جوانهزده هر روز انجام شد در
1 Vigor

کربنآلی(درصد)

مواد آلی (درصد)

2/99

5/154

نهایت صفات درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،سرعت
جوانهزنی روزانه ،متوسط جوانهزنی روزانه ،شاخص
جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول گیاهچه ،بنیه بذر و وزن
هزاردانه اندازه گیری شد.
برای محاسبه درصد جوانهزنی از فرمول زیر استفاده شد (.)24
()1

PG = (Ni⁄N) × 100

که در آن  PGدر صد جوانه زنی و  Niتعداد بذر جوانه زده در
روز آخر شمارش و  Nتعداد کل بذرها میباشد.
برای محاسععبه سععرعت جوانهزنی از روش خان و یونگار ()16
استفاده شد:
()2

S = ∑ G⁄t

که  Gدرصععد جوانه زنی بذرها در هر روز و  tزمان کل جوانه
زنی را نشان میدهد.
بنیه بذر نیز از فرمول زیر محاسبه گردید:
()3

 / 100درصد جوانه زنی× طول گیاهچه (سانتیمتر) =1بنیه بذر
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متو سط جوانهزنی روزانه ( )MDG1که شاخ صی از سرعت
جوانهزنی روزانه میباشد از رابطه زیر تعیین گردید (:)25
FGP

()4

d

وزن هزاردانه بذر مرزه نیز با اسعععتفاده از ترازوی دیجیتال با
دقت یک هزارم گرم اندازهگیری شد و طول ری شه و گیاهچه نیز
با خطکش میلیمتری اندازه گیری گردید.
بعد از جمعآوری دادهها با توجه به برقرار بودن پیشفرضهای
نرمال بودن و تسعععاوی واریانس ها ،از روش تجزیه واریانس یک
طرفه جهت تجزیه و تحلیل دادهها و با استفاده از نرم افزار SPSS
اسععتفاده شععد .میانگین تیمارها با کمک آزمون دانکن در سععطح
مقای سه شده و نمودارهای مربوطه با ا ستفاده از نرم افزار Excell
رسم گردید.

= MDG

در این رابطه  FGP2درصععد جوانهزنی نهایی و  dتعداد روز تا
رسیدن به حداکثر جوانهزنی نهایی (طول دورة آزمایش) میباشد.
سععرعت جوانهزنی روزانه ( )DGS3عکس متوسععط جوانهزنی
روزانه است و با فرمول زیر محاسبه گردید (:)12
1

()5

MDG

= DGS

 نتایج
نتایج حاصعععل از جدول تجزیه واریانس اثر اعمال سعععطوح
مختلف تنش خشکی بر گیاه مادری مرزه ()Satureja hortensis
بر شاخصهای جوانهزنی بذور تولیدی بیانگر آن ا ست که اعمال
تنش خشکی بر گیاه مادری ،بر سرعت جوانهزنی ،بنیه بذر ،طول
گیاهچه و ری شهچه در سطح یک در صد ( )p<0/01و بر در صد
جوانهزنی در سععطح پنج درصععد ( ،)p<0/05اثر معنیداری دارد.
همچنین متوسععط جوانهزنی روزانه ،متوسععط سععرعت جوانهزنی
روزا نه ،شعععاخص جوا نهزنی و نیز وزن هزاردا نه بذور در بین
تیمارهای مختلف اختالف معنیداری نداشت (جدول.)1

شاخص جوانهزنی ( )GI4از فرمول زیر محاسبه شد (:)25
∑ Ti Ni

()6

S

= GI

که در آن Tiزمان شعععمارش (روز) پس از کاشعععت Ni ،تعداد
بذرهای سبز شده در هر شمارش (روز) و  Sکل بذرهای کاشته
شده.

جدول -2تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی اعمال شده بر گیاه مادری بر شاخصهای جوانهزنی بذر گیاه مرزه
میانگین مربعات

منابع تغییرات
متوسط

درصد

سرعت

جوانهزنی

جوانهزنی

تیمار خشکی

3

*88/41

**6/22

0/934ns

خطا

12

21/87

1/26

0/534

df

** معنیداری در سطح 1

درصد*،

شاخص

جوانهزنی

جوانهزنی

روزانه

معنیداری در سطح 5درصد،

مقایسعععه میانگین تیمارها نشعععان داد در بین چهار تیمار
تنش خشععکی مورد بررسععی ،بیشععترین درصععد جوانهزنی با
 97/75درصعععد مربوط بذور تولیدی از پایه مادری شعععاهد
(100درصد ظرفیت زراعی) بود وکمترین درصد

1

Mean daily germination
Final germination percentage
3 Daily germination speed
4 Germination index
2

سرعت

ns

جوانهزنی
روزانه

طول

طول

ریشچه

گیاهچه

بنیه بذر

وزن
هزاردانه

0/391 ns

0/00 ns

** 50/58

** 108/30

** 0/959

0/052 ns

0/171

0/00

9/3

6/93

0/177

0/02

عدم وجود تفاوت معنیدار

(87/50در صد) مربوط به تنش  50در صد ظرفیت زراعی بود
که با تنش  25و  75درصد ظرفیت زراعی اختالف معنیداری
نداشتند (شکل -1الف).

تاثير اعمال تنش خشکي روی گياه مادری بر برخي شاخصهای...

بی شترین سرعت جوانهزنی نیز با  10/95بذر در روز مربوط به
تیمار  50درصععد ظرفیت زراعی بود که با تیمارهای  75و 25
درصععد ظرفیت زراعی اختالف معنیداری نداشععت و کمترین
مقدار با  7/94بذر در روز مربوط به تیمار  100درصعععد ظرفیت
زراعی بود (شکل-1ب).
نتایج همچنین نشان داد طول گیاهچه نیز با افزایش تنش
کاهش یافت .بیشترین طول با  58/67میلیمتر مربوط به تیمار
 75درصععد ظرفیت زراعی بود و کمترین مقدار با  20درصععد
کاهش ( 46/42میلیمتر) مربوط به تیمار  50درصععد بود که با
تیمار  25درصععد اختالف معنیداری نداشععتند (شععکل-1ج).
بیشترین طول ریشهچه با  25/92میلیمتر مربوط به تیمار 75
درصعععد ظرفیت زراعی بود در حالی که تیمار 50درصعععد با
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 21/67کمترین میزان را دارا بود و با سعععایر تیمارها اختالف
معنیداری نداشت (شکل -1د).
نتایج نشععان داد که بیشععترین بنیه بذر با  5/15مربوط به
تیمار  100درصععد ظرفیت زراعی بود که با تیمار  75درصععد
ظرفیت زراعی اختالف معنی داری نداشعععت و کمترین میزان
 4/07مربوط به تیمار  50درصد ظرفیت زراعی بود که با تیمار
 25درصعععد ظرف یت زراعی اختالف معنیداری نشعععان داد
(شکل -1ه).
نتایج این تحقیق همچنین نشعععان داد که بین تیمارهای
مختلف خشععکی تفاوت معنیداری در وزن هزار دانه بذر مرزه
وجود نداشعععت ،با این وجود کمترین وزن هزاردانه مربوط به
تیمار  50و  25درصد ظرفیت زراعی بود.

الف

ج

ب

د

شکل  -1تأثیر تنش خشکی بر گیاه مادری مرزه شاخصهای (الف) درصد جوانهزنی( ،ب) سرعت جوانهزنی (ج) طول گیاهچه( ،د) طول ریشهچه
(میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترك هستند در سطح  5درصد آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند) .مقادیر نشان دهنده میانگین
همراه با خطای استاندارد میباشند
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ه

و

ادامه شکل  -1تأثیر تنش خشکی بر گیاه مادری مرزه شاخصهای (د) طول ریشهچه ه) بنیه بذر و) شاخص جوانهزنی بذور تولیدی
(میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترك هستند در سطح  5درصد آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند) .مقادیر نشان
دهنده میانگین همراه با خطای استاندارد میباشند

 بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج این تحقیق ،با افزایش تنش اعمال شعععده بر گیاه
مادری از 100درصعععد به  25درصعععد ظرفیت زراعی ،درصعععد
جوانهزنی بذور تولیدی به 13درصعععد کاهش یافت .اعمال تنش
خ شکی به طور م ستقیم و غیرم ستقیم با تأثیر بر متابولی سم بذر
باعث چروکیده شععدن و کم شععدن رخایر بذر میگردد .بهعبارتی
در شرایط خ شکی انتهای ف صل میزان فتو سنتز سریع کاهش
یافته و بدین ترتیب انتقال مواد برای پر شعععدن بذر کافی نخواهد
بود .زمانی که تنش خ شکی حادث می شود و پر شدن بذر نیاز
شععدید به انتقال مجدد مواد از سععاقه به دانه دارد این انتقال کافی
نبوده و موجب کاهش وزن بذر میگردد .کم شععدن وزن بذر و به
بیان دیگر کم شدن رخایر آن ،کاهش در صد جوانهزنی بذرهای
بهدسعععت آمده را بهدنبال خواهد داشعععت ( .)8همچنین به نظر
میرسد کاهش پلی ساکاریدها و پروتئین محتویات بذرهای گیاه
مادری در پاسخ به تنش خشکی ،مهمترین عامل در تعیین میزان
تحمل به خشکی بذرهای تولیدی باشد (.)13
تنش خشععکی در گیاه مادری در هنگام رسععیدن بذر ممکن
ا ست باعث ایجاد تغییراتی در مرحله ر سیدن به مرحله جوانهزنی
گردد ( .)14این تغییر شعععامل تغییر در الگوهای پروتئین (،)17
 RNAو  mRNAشود (.)5
سید احمدی در نتیجهای مشابه در سال  1392و با بررسی
مولفههای جوانهزنی بذور مادری کلزا تحت تنش خ شکی کاهش
 23درصد جوانهزنی را در بذور تحت تنش خشکی گزارش نمود.
عطععاردی و ه مکععاران ( Drummond ،)2و ه مکععاران ( )7و

 Smiciklasو همکاران ( )28نیز در نتیجهای مشعععابه گزارش
کردند که وقوع خشععکی در طول دوره تشععکیل و پرشععدن دانه،
جوانهزنی بذر را کاهش میدهد Dorenbos .و همکاران ( )6نیز
نتیجه گرفتند که تنش خشکی در طول دوره پر شدن دانه سویا
باعث  6درصعععد کاهش در جوانه زنی میگردد که با نتایج این
آزمایش منطبق بود.
همچنین نتایج این تحقیق نشعععان داد که با افزایش تنش
خشکی ،سرعت جوانهزنی بذور کاهش مییابد که این کاهش در
بین تی مارهای  50 ،75و  25درصعععد ظرف یت زراعی معنیدار
نیسعععت Tekrony .و  )30( Egliدر یافت ند که ا ندازه دا نه اثر
معنیداری بر قدرت بذر دارد و بذر های کو چکتر سعععر عت
جوانهزنی با تری دارند .ممکن ا ست دلیل عدم واکنش سرعت
جوانهزنی به اعمال تنش خشعععکی و یا به عبارتی کاهش وزن و
کاهش رخایر آن مربوط به سعععاختار ژنتیکی گیاه بوده و یا اینکه
تفاوت اندازه بذور به حدی نبا شد که در سرعت جوانهزنی تفاوت
ایجاد کند (.)10
تنش خشکی در مرحله ایجاد و پر شدن دانه به دلیل محدود
نمودن انتقال مواد به دانه و کوتاه نمودن دوره پر شدن دانه سبب
میشود که بذرهایی با رخایر کم و چروکیده تولید گردند ،این امر
تاثیر به سزایی در قدرت بذر خواهد داشت ( .)13با توجه به اینکه
هر چه مواد رخیرهای بذرهای مادری بیشعتر باشعد میزان رشعد
ساقهچه و ریشهچه بیشتر خواهد بود و گیاهچههای قوی و سالم
بی شتری تولید خواهد شد .تنش خ شکی به سبب کاهش مواد
رخیره ای بذر مادری و کیف یت بذر ،منجر به کاهش رشعععد
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) نیز در تحقیق م شابهی بر26(  سیداحمدی.چ شمگیر نی ست
 درصدی بنیه بذر در اثر افزایش تنش36 روی گیاه کلزا از کاهش
) کاهش بنیه2(  همچنین عطاردی و همکاران.نام برده اسعععت
بذرور حاصله از گیاهان مادری کلزا تحت تنش خشکی را گزارش
) نیز به نتیجه مشععابهی بر31(  و همکارانVieira .نموده اسععت
.روی گیاه سویا اشاره نمودند
همانطور که رکر شد اثر تنش خشکی در مرحله گردهافشانی
و پر شدن دانه از یک طرف سبب از بین رفتن دانههای گرده شده
و از طرف دیگر تولید و انتقال مواد فتوسععنتزی را به دانه مختل
 به نظر.نموده که در ن ها یت با عث کاهش وزن دا نه میگردد
میرسععد کاهش اندک شععاخصهای جوانهزنی از قبیل درصععد و
 طول گیاهچه و بنیه بذر در این آزمایش نا شی،سرعت جوانهزنی
.از کاهش اندک وزن و کیفیت بذور میباشد

...تاثير اعمال تنش خشکي روی گياه مادری بر برخي شاخصهای

سععاقهچه و ریشععهچه و در نتیجه تولید گیاهچههای ضعععیفتر
 طول ریشهچه و، در مطالعه حاضر نیز با افزایش تنش.خواهد شد
 درصععدی در طول59  کاهش.در کل طول گیاهچه کاهش یافت
گیاهچههای کلزا در اثر تنش خشععکی در مطالعه سععیداحمدی
 وDorenbos  همچنین.) نیز مشعععابه نتایج این تحقیق بود26(
) نیز بیان نمودند که ایجاد تنش در گیاه مادری میزان6( همکاران
. نسبت به شاهد کاهش داد%10 رشد گیاهچه را
کاهش بن یه بذر در اثر عوا مل محیطی طی دوران پس از
رسععیدگی و پیش از برداشععت بذر یکی از مسععایل مهم تولید بذر
 بنیه خوب بذر از ویژگیهای مطلوب کیفی آن به شمار.میبا شد
رفته و در با بردن توان رویشعععی گیاه و یکنواختی مزرعه موثر
 بنیه، در این آزمایش با افزایش تنش خشعععکی.)18( خواهد بود
 درصععد کاهش مییابد البته این کاهش20 بذرهای تولید شععده
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Abstract
Seed germination indices can be affected by drought stress in ripening stage of seeds on mother
plant. In this study, four water stress treatments (100, 75, 50 and 25% of field capacity (FC))
were imposed during seed maturation of Satureja hortensis, and subsequently the effects of
treatment on seed germination characteristics of S. hortensis were evaluated using a completely
randomized design with four replications. The number of germinated seeds was counted each day
and sampled after ten days. Then, percentage, rate of germination, vigor, mean daily germination,
final germination percentage, daily germination speed, germination index and length of shoot and
root were determined. The results indicated that the drought stress had a significant (P<0.01)
effect on germination rate, seed vigor as well as shoot and root length of S. hortensis. The seed
germination percentage was significantly affected by drought stress at 5% level. Drought stress
during maturity of seeds on mother plants had no significant effects on1000 seed weight, daily
seed germination, daily germination rate and germination index. The maximum germination
percentage (97.75) was observed in 100% of field capacity and the lowest germination percentage
was in the treatment of 50% FC with 87.50. The maximum seed germination rate (10.95) was
observed in 50% of field capacity while the lowest seed germination rate (7.94) was observed in
100% FC. The maximum seed vigor (5.15) was obtained in 100% FC that had no significant
difference with 75 FC and the lowest seed vigor (4.07) was obtained in 50% FC that had no
significant difference with 25% FC.
Keywords: Germination percentage; Germination rate; Seed vigor; Field capacity

