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  چکیده
کننده متعددی موورد  کننده تولیدات گیاهی است. برای به حداقل رساندن اثرات سوء این تنش، ترکیبات اصالحخشکی به عنوان یک عامل محدود تنش

تونش خشوکی در شورای      ی بذور گلرنو  تحوت  ترهای مورفولوژیککننده بر پاراماستفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ید به عنوان یک اصالح
و  (مگاپاسوکال  -6/1و -7/1، -3/1، 1سوح     4رطووبتی بوا    آزمایشگاه بررسی شده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل تیمار

هموه   روی تنش خشکی بر اثرنتایج نشان داد  رار انجام گردید.میکروموالر( در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تک 31و  41، 1غلظت ید در سه سح   
 چوه چه و سواقه ریشهو وزن تر زنی، بنیه بذر، طول بود. با افزایش تنش خشکی سرعت و درصد جوانه دارمعنی صفات مورد محالعه در سح  یک درصد

اعمال تنش خشکی اثر منفی کلی نتایج نشان داد  طوربه ون ید گردید. گلرن  کاهش یافت اما کاربرد ید باعث افزایش این فاکتورها نسبت به تیمار بد
میوزان خسوارت    میکروموالر  31حال مصرف ید به ویژه غلظت زنی و رشد اولیه گلرن  در هر دو حالت مصرف و عدم مصرف ید داشت. با اینبر جوانه

 داد. داری کاهشمعنی طوراین ماده به حاصل از تنش خشکی بر روی این گیاه را در مقایسه با عدم استفاده از 
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Abstract  
 

Drought stress is a limiting factor for plant production. In order to minimize the adverse effects of 

stress, different modifying compounds have been used. In this study, the role of iodine in reducing the 

effect of drought stress on morphological characteristics of Carthamus tinctorius L. was investigated 

in laboratory conditions. The experiment was performed as a factorial experiment based on a 

completely randomized design with 3 replications. Four levels of drought stress (0, -0/4, -0/8, -1/2, -

1/6 MPa ( and three levels of iodine (0, 40, 80 μΜ) were considered as first and second factors, 

respectively. Results showed that all studied traits significantly (p<0.01) affected by drought stress. 

With increasing drought stress, germination percentage, germination rate, seed vigor, shoot, and root 

length, as well as seedling weight, were significantly decreased but the use of iodine leads to improve 

the adverse effect of drought stress. Overall results indicate that iodine could be considered a possibly 

beneficial element to diminish the harmful effects of drought stress. 
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  مقدمه -9
های خشک، وجود تنشترین مشکالت مناطق خشک و نیمهیکی از مهم

ها باشد. این تنشخشکی و شوری می غیر زنده محیحی، به ویژه تنش
آل ابراهیم و همکاران، بر روی رشد و نمو گیاهان تاثیر منفی دارند  

(. متوس  افت عملکرد ساالنه به واسحه خشکی در جهان حدود 1834
. تواند افزایش یابددرصد در هر سال می 21بوده که تا بیش از درصد  12

( 1838( و همچنین دلخوش و همکاران  1832بخش  باغخانی و فرح
درصد از اراضی  72در خشکی موجب محدودیت تولید بیان کردند که 
 تاثیر گیاه از رشد مرحله یک تنها بر خشکی  . تنشتجهان شده اس

 میزان مقاومت تنش، نوع تنش، شدت به جهتو با گذارد بلکهنمی سوء

گیاهی، اثرات تنش متفاوت  نوع اندام و رشدی مختلف مراحل گیاه،
با توجه به اثر منفی (. Mass and Hoffman, 1997  باشدمی

خشکی بر روی گیاهان، ضروری است که راهکارهای مناسب جهت 
تنش  ریدر زمینه تاثکاهش اثرات این تنش محیحی بکارگرفته شود. 

ه در این رابحخشکی بر رشد گیاهان تحقیقات متعددی انجام شده است. 
در بررسی جوانه زنی بذور انیسون تحت تأثیر ( 1881عبادی و همکاران  

چه و زنی بذور، طول ساقهآبی نشان دادند که درصد جوانه تنش کم
 در( 1832. جمشیدی  بذر تحت تأثیر تنش کاهش یافتند چه و بنیهریشه

های گلرن  تحت تنش رطوبتی بیان کرد در سحوح بررسی ژنوتیپ
تری نسبت به چه نازك و طویلها دارای ریشهتر، گیاهچهپتانسیل پایین

مگاپاسکال کاهش  7/1شاهد هستند و با افزایش تنش تا حدود 
اصالح گیاهان زراعی  گردید.چه مشاهده شدیدتری در طول ریشه

-ن است راهکاری جهت برآوردن نیازکمهای محیحی ممتحمل به تنش

های غذایی جمعیت رو به رشد ساکن در کشورهای در حال توسعه باشد. 
های محیحی نیاز به با اینحال اصالح گیاهان زراعی متحمل به استرس

های فیزیولوژیکی و ژنتیکی کنترل کننده رشد و نمو آگاهی از مکانیسم
 ,.Leyva et al  باشدبر مینازم گیاه در مراحل مختلف دارد و اصوالً

های زودبازده این دلیل محققین علوم گیاهی به دنبال روش . به(2011
باشند. یکی از این های ناشی از تنش خشکی میجهت کاهش زیان

توانند اکسیدانی است که میراهکارها استفاده از مواد دارای خاصیت آنتی
ترکیبات زیادی ازقبیل  نوتحمل به خشکی گیاهان را افزایش دهد. تاکن

بتایین، بتایین، سلنیوم و سیلیکوم در زمینه کاهش اثرات زیان گالیسین
آور تنش خشکی مورد استفاده قرار گرفته است. محالعات محدودی که 

اکسیدانی این ماده در در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده نقش آنتی
یابی استعمال خارجی زربه منظور ا( 1833علی و همکاران   گیاه است.

زنی و گالیسین بتائین بر کاهش اثرات تنش خشکی در مرحله جوانه
دار در تمام رشد گیاهچه کلزا نشان دادند که خشکی موجب کاهش معنی

های گالیسین بتائین شد. اما پارامترهای مورد ارزیابی در کلیه غلظت
موالر تنش میلی 4تا  7های بذور تیمار شده با گالیسین بتائین در غلظت

در بررسی ( 1838زاده  الری و احساندمیال .شدندکمتری را متحمل 
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد گلرن  به این نتیجه رسیدند که کمبود 
آب هم از طریق کاهش سح  فتوسنتز کننده و هم کارایی سیستم 

. گذاردلکرد گلرن  تأثیر منفی میفتوسنتزی بر عملکرد و اجزای عم
در بررسی اثرات اسپرمیدین بر کاهش ( 1881پیشه و همکاران  نوح

تنش شوری گیاه فلفل در مرحله رویشی به این نتیجه رسیدند که اثر 
موالر اسپرمیدین و شوری باال تأثیر میلی 7متقابل و همزمان غلظت 

موالر محلول میلی 121مثبتی بر طول ریشه داشت. همچنین غلظت 
 مقدار مالون دآلدئید، کاهش پروتئین و شیکلرید سدیم موجب افزا

 Weibing andدر تحقیقی   کاهش مقدار آسکوربات برگ گردید.

Rajashkar, 1999 ) اثر استعمال خارجی گالیسین بتائین بر روی
تحت تنش خشکی را مورد ( Phaseolus vulgarisگیاه لوبیا  

ن سبب یئبررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تیمار گالیسین بتا
وضعیت بهتر آب گیاه نسبت به گیاهان شاهد گردید. همچنین این ماده 
باعث توانایی بهتر گیاه در مقابل پژمرده شدن و غلبه بر اثرات منفی 

. در انس کلروفیل در طول تنش خشکی شدو فلورس CO2جذب 
اثر استعمال خارجی ( Iqbal and Ashraf, 2007 پژوهشی 

و  83نوع آفتابگردان، یعنی گلشن  ودگالیسین بتائین بر روی 
Suncross  تحت تنش خشکی در مرحله رشد رویشی را مورد محالعه

پاشی گالیسین بتائین در مرحله قرار دادند. نتایج نشان داد که محلول
رشد رویشی باعث افزایش پتانسیل آب برگ تحت تنش خشکی در هر 

 نداشت. اسپری یل اسمزی برگ تأثیردو گیاه شد ولی بر روی پتانسی
موالر گالیسین بتائین در کاهش اثرات تنش آب در مقایسه با میلی 111
موالر گالیسین بتائین مفیدتر بوده است. ید نیز از جمله میلی 21

های محیحی تنشتواند جهت افزایش مقاومت بهعناصری است که می
( Leyva et al., 2011 بررسی  در گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیر ید بر کاهش اثرات تنش شوری گیاه کاهو نشان دادند که بر روی 
توده، داری بر زیستمیکروموالر ید، اثر مثبت معنی 41غلظت کمتر از 

های سمی مانند افزایش غلظت قندهای محلول، کاهش غلظت یون
های آنتی اکسیدان داشت. سدیم  و کلر و همچنین افزایش فعالیت آنزیم

ید را به عنوان عنصری مفید در مقابله با اثرات شوری بر  نیاین محقق
گلرن  از  گیاه دانسته و عنوان کردند که برای سالمتی گیاه مفید است.

برگ، علفی و  شاخ و ( گیاهی است پرAsteraceaeتیره کاسنی  
کند. متر تغییر میسانتی 81و121ساله که ارتفاع آن از شبه خاردار یک

درصد  42و  82های آن زرد رن ، میزان روغن دانه الهای آن معموگل
های کوچک آفتابگردان است. اسامی فارسی و بذرهای آن شبیه تخم

امیدی و همکاران، باشد  این گونه کافشه، کاجیره، کاژیره و کازیره می
(. این گیاه خاص نواحی گرم است که با انتخاب و اصالح نژاد 1888

است و نسبتاً به خشکی مقاوم است.  هحدود آن گسترش زیادی یافت
شود و با افزایش متر کشت می 1111گلرن  معموالً در ارتفاع کمتر از 

گلرن   (.1823زینلی،  یابد ارتفاع، بازدهی بذر و میزان روغن کاهش می
شود. کاشت می 3تا  pH 2ها با در گستره وسیعی از انواع خاك
حاصلخیز و دارای زهکش  ،قهای عمیبیشترین عملکرد گلرن  از خاك

 ,Kipps  آیدمناسب تقریباً لومی شنی با اسیدیته خنثی به دست می

1970.) 

 روش انجام تحقیق -7

شناسوی دانشوکده   ، در محل آزمایشگاه گیاه1887این پژوهش در سال 
 کوامالً  طورح  قالوب  در منابع طبیعی دانشگاه یزد بصوورت فاکتوریول  

 بوذر  پاکان شرکت ای گلرنک ازهرتکرار انجام شد. بذ سه در تصادفی

یک درصود    سدیم هپیوکلرید با آزمایش انجام از قبل و اصفهان تهیه
عفونی شده  و بالفاصوله بوذور دو مرتبوه بوا آب     به مدت دو دقیقه ضد

تونش    تیموار  شامل بررسی مورد مقحر شستشو داده شدند. فاکتورهای
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و غلظت ید  (لمگاپاسکا -6/1و -7/1، -3/1، 1خشکی با چهار سح   
میکروموالر( در نظور گرفتوه شودند. جهوت      31و  41، 1در سه سح   

های مختلف یود  دقیقه در غلظت 81مدت اعمال تیمارهای ید، بذرها به
 عدد 71داد یا آب مقحر بعنوان شاهد قرار داده شدند.  در مرحله بعد، تع

 لهای حاوی کاغذ صافی قرار داده شد و جهوت اعموا  بذر در پتریدیش
 6111گالیکوول  اتویلن سی از محلول پلوی تیمارهای خشکی هفت سی

(PEG) 4/1های اسومزی صوفر،   یا آب مقحر برای اعمال پتانسیل- ،
مگاپاسگال بر اساس نقشه طرح به هر پتری دیش  -6/1، -7/1، -3/1

 با استفاده آب تبخیر از جلوگیری جهت هادیشپتری درباضافه شد. 

شد.  داده قرار C 72°در دمای ژرمیناتور وندر در و شد بسته چسب از
 در و روز 3 مودت  بوه  روزانوه  بوه صوورت   زدهجوانه بذرهای شمارش

 جنین که شمارش، بذرهایی گرفت. هنگام روز انجام از معینی ساعات

دو  انودازه  بوه  ایچوه ریشوه  و شوکافته  را خود رشد، پوسته پس از آنها
 آمد. جهت شمار به زده وانهرجبذبود، بعنوان  شده خارج بذر از میلیمتر

 استفاده شد. 1زنی از معادله جوانه درصد گیریاندازه
 

 9رابطه 
               

n شمار روزهای پس از شروع آزمایش = 
 ( اسوتفاده شود  7( از فرموول   GVزنوی   منظور تعیین سرعت جوانهبه 
 Agrawal, 2004:) 

 7رابطه 
  

GV= 
Ni

Di
 

 
 Niوز زده در روانه= تعداد بذر جi ام 
Diزنی=  تعداد روزهای تا جوانه 

 ,.Bajji et al  ( استفاده شد8برای محاسبه بنیه طولی بذر از معادله  

2002:) 
) 3رابطه  )SV PL RL GP   

 SV    بنیه بذر :PLچه: طول ساقه 
 RLچه شه: طول ریGPزنی : درصد جوانه 

 روی بور  هوا گیاهچوه  چه ابتداساقه و چهریشه طول گیریاندازه جهت

 باز آن چهساقه و چهریشه سپس خمیدگی و شد داده قرار صافی سح 

 رن  تغییر محل تا ایلپه هایبرگ به اتصال از محل چهساقه طول و

چوه  ریشوه  رنو   تغییر محل تا آن انتهای از چهریشه طول چه وساقه
گیوری  (. پس از انودازه 7111 مصل  آرانی و همکاران،شد   گیریاندازه

گیری وزن تور آنهوا بوا    چه گیاهان، اقدام به اندازهچه و ساقهطول ریشه
گرم استفاده شد توا توأثیر تیمارهوای     111/1استفاده از ترازوی با دقت 
 رزیابی قرار گیرد.گلیکول را در آنها مورد ااتیلنرطوبتی و کاربرد پلی

 آزمایش، پس از اطمینان مورد صفات از های حاصلداده تجزیه جهت

 مقایسوه  دو طرفه و برای واریانس تجزیه روش آنها، از بودن نرمال از

 آمواری  شود. تجزیوه   دانکن استفاده ایدامنه چند آزمون از هامیانگین

مودارهوا بوا   و رسوم ن  SPSS 16افزار آماری  نرم از استفاده با هاداده
 .فتیرپذ صورت Excel 2007استفاده از نرم افرار 

  نتایج -3 
-نتایج تجزیه واریانس تاثیر سحوح مختلف خشکی و غلظوت  1جدول 

های مختلف ید بر جوانه زنی و رشد اولیوه بوذرهای گلرنو  را نشوان     
گر آن است که اثر تنش خشوکی، یود و بورهمکنش    دهد. نتایج بیانمی

 دار بود.ات در سح  یک درصد معنیآنها بر کلیه صف
 

 مختلف خشکی و ید هایتنش گونه گلرنگ تحت مختلف هایصفت واریانس هزیتج نتایج -9جدول 

 میانگین مربعات
درجه  متغیرها

 آزادی
وزن تر  چهطول ساقه چهطول ریشه

 چهریشه
وزن 
 چهترساقه

-سرعت جوانه

 زنی
 بنیه بذر زنیدرصد جوانه

 تنش
 خشکی

4 **147/1217 **178/1723 **648/1 **121/4 **218/488 **331/17246 **871/711 

 278/8824** 428/28** 232/8** 211/1** 242/1** 183/161** 484/1871** 7 ید
اثر 
 متقابل

3 **841/222 **868/18 **126/1 **123/1 **614/1 **822/12 **214/712 

 268/88 716/1 121/1 113/1 117/1 471/7 814/76 81 اخح

 %9دار در سطح معنی **

نشان داده  1زنی در شکل ر سرعت جوانهش خشکی و ید باثر متقابل تن
دهد که بوا افوزایش تونش خشوکی سورعت      شده است. نتایج نشان می

داری مصرف ید کواهش معنوی  زنی در هر دو حالت مصرف و عدمجوانه
زنوی  رعت جوانوه یافت. با این وجود، بذرهای تیموار شوده بوا یود از سو     

 -6/1و  -7/1هووای اسوومزی بوواالتری برخوووردار بودنوود. در پتانسوویل 
-میکورو  31ذرهای تیمار شده با غلظت زنی بمگاپاسکال، سرعت جوانه

درصود کواهش یافوت در     68و  61موالر ید نسبت به شاهد به ترتیوب  
درصودی را   28و  68صورتی که بذرهای بدون ید به ترتیوب کواهش   

زنوی بوذر از   نشان دادند. افزایش درصد و سرعت جوانهنسبت به شاهد 
اجهوه بوا تونش    مله عواملی است که منجر به استقرار بهتر گیاه در موج

-شود بنابراین شناخت تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر جوانوه خشکی می

-زنی گیاه در شرای  محدد بودن رطوبت از اهمیت زیادی برخوردار می

زنوی و  بررسی اثر تنش خشکی بور جوانوه   باشد. این پژوهش به منظور
گلرن  و همچنین بررسی نقش ید در افزایش مقاوموت   رشد اولیه گیاه

خشکی این گیاه به اجرا درآمد. نتایج مشاهدات مربوو  بوه سورعت    به 
-زنی مؤید ایون اسوت کوه تنش خشکی منجر به کاهش معنووی جوانه

هوای مهوم در   صزنوی گلرن  گردید. یکی از شواخ دارسورعت جوانوه
باشود، بوه   زنوی آنهوا موی   نهارزیابی تحمل به خشکی ارقام، سرعت جوا

زنی باال در شرای  تنش خشکی امکان جوانهای که ارقام با سرعت گونه
تری را نسبت به سایر ارقام دارند. تنش خشکی منجور  سبز شدن سریع
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کی به اختالل جذب آب توس  بذر شده و بدنبال آن فعالیتهای متوابولی 
مدت زموان خوروج    زنی در داخل بذر دچار اختالل شده در نتیجهجوانه
دلخوش   یابدزنی کاهش میوانهچه از بذر افزایش و لذا سرعت جریشه

ق  کوافی و همکواران،   در نتایج مشابه با این تحقی(. 1838و همکاران، 
بوار سورعت    -16بیان نمودند با کاهش پتانسیل آب از صفر به ( 1834
 آبهای عدس روند کاهشی داشته است. اگر جوذب  زنی ژنوتیپجوانه

 گیورد  ت صوور  کنودی  آب به جذب یا و گردد اختالل دچار بذر توس 

 خواهد صورت آرامی به بذر در داخل زنی متابولیکی جوانه های فعالیت

 این از و افزایش از بذر ریشه چه خروج زمان آن مدت نتیجه در گرفت،

 (.Marchner, 1995  یابود  موی  کواهش  نیز زنی جوانه رو سرعت
 که است آن دهنده در این تحقیق همچنین نشان آمده دست به نتایج

 زنوی سورعت جوانوه   از یود  بودون  بذرهای با مقایسه در بذرهای یددار

نتایج به دست آموده از مقایسوه میوانگین اثور     بودند.  برخوردار باالتری
ش شدت تنش خشوکی،  متقابل تنش خشکی و ید نشان داد که با افزای

ده و تیمار نشوده بوا یود کواهش     زنی هر دونوع بذر تیمارشدرصد جوانه
های شدید آبیاری با اینحال مصرف ید در تنشداری را نشان داد. معنی

زنی گلرن  در مقایسه با عدم مصورف ایون   باعث افزایش درصد جوانه
-وانه، درصد ج-6/1و  -7/1های اسمزی ماده شد بحوریکه در پتانسیل

نسبت به شاهد به  میکروموالر ید 31زنی بذرهای تیمار شده با غلظت 
ورتی که بذرهای بدون ید به درصد کاهش یافت در ص 27و  68ترتیب 

درصدی را نسبت به شاهد نشان دادند  شوکل   31و  21ترتیب کاهش 
ی بوا افوزایش میوزان    زنو گر کاهش درصد جوانهنتایج آزمایش بیان (.7

بیوان کردنود کواهش    ( 1838. نظوامی و همکواران    تنش خشکی است
در شورای  تونش خشوکی     درصد جوانه زنی برخی ژنوتیپ های عدس
باشد. مشابه این نتایج در بیانگر حساسیت این ارقام به تنش خشکی می

 ,Singh  نیز گزارش شده است سایر گیاهان زراعی مانند گندم و پنبه

2001; Toselli et al., 2003) . ج میرقاسمی طبق نتایهمچنین
مشخص شد گیاه تیمار شده با گالیسین بتوایین از  ( 1833ران  و همکا

-طریق افزایش آب مورد استفاده توس  گیاه باعث افزایش درصد جوانه

زنی پنبه نسبت به گیاهی که تنها تحت تنش خشکی قرار داشت، شود.  
بوا   در بررسی اثور سوودمند تیموار بوذور  رت    ( 1833 علی و همکاران، 

زنوی  درصد جوانه ای  تنش خشکی بر پارامترگالیسین بتائین تحت شر
زنوی  به این نتیجه رسیدند که با افزایش تونش خشوکی درصود جوانوه    

کاهش یافت ولی بذور  رت تحت تیمار توأم گالیسین بتایین و خشکی 
 .نسبت به تیمارهای تحت همان مقدار خشکی افزایش نشان داد
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-بر روی سرعت جوانهتیمارهای مختلف خشکی و ید اثر متقابل  9شکل 

هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در زنی گلرنگ )میانگین

 داری ندارند(.درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 

a bc d

g
i

a

c
c

f

h

a
ab c

e

g

0

20

40

60

80

100

120

0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6

 
  

  
   

  
  

  

                    

0μM  

40μM  

80μM  

 
-اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی درصد جوانه  7شکل 

ی یک حرف مشترک هستند در هایی که حداقل دارا)میانگینزنی گلرنگ 

 داری ندارند(.درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5ح سط

 

دهد. با توجه به اثر متقابل خشکی و ید را بر بنیه بذر نشان می 8شکل 
بوذر  نتایج بدست آمده اگرچه اعمال تنش خشکی منجر به کاهش بنیوه 

 هوای اسومزی بواال   شد با اینحال مصرف هر دو غلظت ید در پتانسویل 
بنیه بذر در مقایسه با عدم مصرف ایون مواده   دار منجر به افزایش معنی

گردید. بر اساس نتایج بدست آمده تنش خشکی منجر به کاهش بنیوه  
بذر گیاه گلرن  در مقایسه با شاهد گردیود. بنیوه بوذر از صوفات مهوم      
تعیین کننده کیفیت بذر بوده که بر سرعت و یکنواختی سبز شدن بذرها 

هوای  رود پتانسویل انتظوار موی  (. 1836ابهوری و گالشوی،   رد  داللت دا
پاشی ید و حضور اسمزی باال میزان بنیه بذر را کاهش دهد. اما محلول

این عنصر بر بنیه بذرهای گلرن  تأثیر مثبت داشته و مانع کاهش بنیه 
های اسمزی باال شده است و بذرهای دارای ید از بنیوه  بذر در پتانسیل
برخووردار بودنود. نتوایج بوه      ر مقایسه با بذرهای بدون یدبذر بیشتری د

هوای گنودم   دست آمده از تأثیر آزمون های مختلف بر بنیه بذر ژنوتیپ
نشان داد که بنیه بذر در تیمارهای تحت تنش نسبت به شاهد کواهش  

بوا  ( 1882. قاسمی گلعذانی و همکاران  (1836ابهری و گالشی، یافت  

 & maize)بور بنیوه زیسوتی بوذرهای     سوی اثورات کمبوود آب    ربر

sorghum)  داری بورروی  نشان دادند که محدودیت آب تأثیر معنوی
گوزارش  ( Vieira et al., 1992  بنیه بذر نداشت، در صورتی کوه 

توأثیر   soybean کردند که تنش کمبود آب برروی بنیوه بوذور سوویا   
  چه گلرنو اثر تنش خشکی و ید بر روی طول ساقه داری داشت.معنی

ست. نتایج به دست آمده بیانگر این محلب نشان داده شده ا 4در شکل 
چه گونه گلرن  است که اعمال تمامی سحوح تنش خشکی طول ساقه

هوای  داری نسبت به شاهد کاهش داد. در همه پتانسیلرا به طور معنی
چوه را نسوبت بوه عودم     میکروموالر ید طول ساقه 31اسمزی مصرف  

اثور تونش    2ل شوک داری افوزایش داد.  معنوی   مصرف این ماده بحوور 
دهود. نتوایج   چه گونه گلرنو  را نشوان موی   خشکی و ید بر طول ریشه

 -6/1نشان دهنده آن است با افوزایش پتانسویل اسومزی از صوفر بوه      
چه کاهش یافته است. به طوریکه بیشترین طول مگاپاسکال طول ریشه

پتانسیل اسمزی صوفر  میکروموالر ید در  31چه مربو  به غلظت ریشه
هوای  مگاپاسوکال، در سوایر پتانسویل    -6/1جز در پتانسیل بهباشد. می

چه گلرن  را نسبت بوه  میکروموالر ید طول ریشه 31اسمزی مصرف  
نتوایج حاصول از تجزیوه     داری افزایش  داد.عدم مصرف ید بحور معنی

بر داری واریوانس مشواهدات نشوان داد کوه تونش خشکی تأثیر معنی
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شت، بحوریکه بوا افوزایش تونش خشوکی،     چه داچه و ریشهطول ساقه
 زادهجوزی  و نوژاد مرتضوی  چوه کواهش یافوت.   چوه و ریشوه طول ساقه

هووای فیزیولوووژیکی و  اثوورات توونش خشووکی بوور شوواخص   ( 1886 
دریافتنود   (.Cichorium intybus Lمورفولوژیکی گیاه کاسونی   

علوی و  اهش یافوت.  خشکی طول ساقه کاسنی کو که با افزایش سح  
بیان نمودند که اعمال تنش خشکی منجر به کاهش ( 1833  همکاران
چه گیاهچه  رت گردید. همچنین محققین بیان علوت ایون   طول ریشه

اتیلن گلیکوول و پتانسویل اسومزی    های بزرگ پلیامر را وجود مولکول
ایجاد شده توس  آنها که جذب آب را توس  ریشه کاهش داده معرفوی  

تیمار بذور  رت با گالیسین بتائین  اثر (1833علی و همکاران   د.نمودن
در شرای  تنش خشکی را مورد بررسوی قورار دادنود. نتوایج نشوان داد      

هوای  چوه در کلیوه غلظوت   دار طول ریشوه خشکی موجب کاهش معنی
-گالیسین بتائین شد. تیمار بذور با گالیسین بتائین توانست طول ریشه

یج به دست آموده   را بهبود دهد. بر اساس نتاچه در سحوح خشکی باال
چه تحت توأثیر تونش خشوکی قورار     چه کمتر از طول ساقهطول ریشه

گر آن است که گیاه جهت مقابله با خشوکی  گرفته است. این نکته بیان
های هوایی، انرژی خود را صرف گسوترش ریشوه   به جای رشد قسمت

چه مربوو   چه و ریشهنموده است. در این پژوهش بیشترین طول ساقه
میکروموالر ید در پتانسیل اسومزی صوفر و کمتورین در     31به غلظت 

حسوینی و  مشواهده شود.     -6/1تیمار فاقود یود در پتانسویل اسومزی     
در بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی ( 7116مقدم  رضوانی

 چه در بین سایر صفاتاسفرزه به این نتیجه دست یافتند که طول ساقه
تنش شوری و خشکی برخوردار بود و بوا  از حساسیت باالتری نسبت به 
 چه به میزان زیادی کاهش یافت.افزایش تنش خشکی طول ساقه
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اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی بنیه بذر گلرنگ  3شکل

 5هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در سطح )میانگین

 داری ندارند(ختالف معنیدرصد آزمون دانکن ا
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چه اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی طول ساقه  4شکل 

هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در گلرنگ )میانگین

 داری ندارند(درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
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-ل ریشهاثر اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی طو 5شکل 

یی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در ها)میانگین  چه گلرنگ

 داری ندارند(درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
 

متقابول خشوکی و   چه گیاه گلرن  را به اثرواکنش وزن تر ساقه 6شکل 
دهد. نتایج بدسوت آموده بیوانگر آن اسوت کوه بوا افوزایش        ید نشان می

تیموار نشوده بوا یود      چه در هر دو بذر تیمار شده وخشکی، وزن تر ساقه
های اسمزی، بوذرهای تیموار   داری داشت. در همه پتانسیلکاهش معنی
داری مقاوموت بیشوتری در   میکروموالر ید بحور معنی 31شده با غلظت 

چه بیشوتری نسوبت   برابر تنش خشکی از خود نشان داده و از طول ساقه
وزن تر اثر تنش خشکی را بر  2شکل . به عدم مصرف ید برخوردار بودند

های اسمزی دهد. نتایج بیانگر آن است که در پتانسیلچه نشان میریشه
داری کاهش یافت. با اینحوال  چه گیاه به طور معنیشدید، وزن تر ریشه

میکروموالر این ماده اثرات منقی تنش  31مصرف ید، بخصوص غلظت 
توایج مشواهدات بیوانگر توأثیر     چه را کواهش داد. ن خشکی بر وزت ریشه

 چه بود. همچنین نتایجچه و ساقهدار تنش خشکی بر وزن تر ریشهنیمع

 بوا  مقایسوه  در بوذرهای یوددار   که است آن دهنده نشان آمده دست به

 بودنود.  برخوردار چه باالتریچه و ساقهاز وزن تر ریشه ید بدون بذرهای
یمار بذور  رت با گالیسین در محالعه خود اثر ت (1833علی و همکاران  

ئین در شرای  تنش خشکی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بتا
چه شود و تیموار بوذور بوا     خشکی موجب کاهش معنی دار وزن تر ریشه

چوه نسوبت بوه عودم اسوتفاده از      گالیسین بتائین توانست وزن تر ریشه
 ,.Rane et al همچنین طبق نظور   گالیسین بتایین را بهبود بخشد.

در گیاهوان تیموار شوده بوا خشوکی، بوه دلیول        کاهش وزن تر ( 2001
-جلوگیری از توسعه و رشد سلولی ناشی از کواهش فشوار تووورگر موی  

 باشد.
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-اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی وزن تر ساقه  6شکل 

هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در چه گلرنگ )میانگین

 داری ندارند(معنی درصد آزمون دانکن اختالف 5طح س
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اثر متقابل تیمارهای مختلف خشکی و ید بر روی وزن تر ریشه  2شکل 

هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در چه گلرنگ )میانگین

 داری ندارند(درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 

 

 یریگجهینت -4
-بهبوود شواخص   ان داد که استفاده از ید باعثنتایج پژوهش حاضر نش

شوود. کواربرد یود باعوث     های جوانه زنی و رشد اولیه بذر گلرنو  موی  
زنی بذرهای گلرن  گردید، به عبارت دیگر، جوانه افزایش سرعت جوانه

زنی بذرهای تیمار شده زودتر آغاز شود و نکتوه دیگور اینکوه بوذرهای      
رند و در یک زمان مواده خشوک   زنی باالتری دادارای ید سرعت جوانه

کند. با این وجود در اکثر صفات مورد بررسی، بذرهای شتری تولید میبی
 دارای ید مقاومت بیشتری را به تنش خشکی در مقایسه با بذور بودون 

در این تحقیق بیشترین مقاومت بوه خشوکی در    ن دادند.ید از خود نشا
-روش ساده، ارزان می میکروموالر ید بود. از آن جا که این 31غلظت 

ضروری است که تحقیقات مکمل در این زمینه در شرای  براین باشد بنا
این روش را به کشاورزان پیشنهاد کرد تا بتوانند مزرعه صورت پذیرد و 

 درصد و یکنواختی بیشتری از سبزشدن این گیاه را داشته باشند. 

 منابع 
نش خشکی و شوری بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی آویشن، مجلوه  ( بررسی ت1834  .محب الدینی، م.، عبادی، ا .،ا، نصباغ نی .،ابراهیم، مآل -

 .1پژوهش در کشاورزی، 
(. مجلوه علووم کشواورزی و    Triticum aestivumهای گندم  . اثر تنش خشکی انتهایی بر بنیه بذر ژنوتیپ(1836 گالشی، س.   ،.ابهری، ع -

 .8:14، یعیمنابع طب
 .173انتشارات دانش نگار. تعداد صفحات ، (. گلرن : خواص، انواع، ارقام، تولید و فرآوری1888برلو، ح.  اک ،.فیروزآبادی، بصمدی ،امیدی، الف. -

زی: آب، . اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گلرن  بهاره، پژوهش کشواور (1832 فرحبخش، ح.  ،.باغخانی، ف -
 .7:3 خاك و گیاه در کشاورزی،

 دانشگاه شهید بهشتی. ،. بررسی ژنوتیپهای گلرن  به تنش محیحی، نهمین کنگره علوم زراعت و اصال  نباتات ایران(1832 جمشیدی، م.  -

زراعی و فیزیولوژیک ارقام . بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات (1838 درویش، ف.  ،نورمحمدی، ق. .،دلخوش، ب.، شیرانی راد، ا -
 .کلزا

 .83صفحه  مصرف، چاپ اول. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، -تولید -شناخت . گلرن ؛(1823 زینلی، ا.  -
مرحلوه  . ارزیابی اثر استعمال خارجی گالیسین بتائین بر تخفیف تونش خشوکی در   (1833 جامی االحمدی، م.  .،، بهدانی، م.، اسالمی، و.علی، س -

 های روغنی.همایش ملی دانهجوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا. اولین 
 هوای  ژنوتیپ زنی جوانه گالیکول بر اتیلن پلی از ناشی خشکی تنش فیزیولوژیک . اثرات(1834  معصومی، ع. ،کافی، م.، نظامی، ا.، حسینی، ح. -

 8:1های زراعی ایران، مجله پژوهش ،عدس

 Cichoriumی مورفولووژیکی و فیزیولووژیکی گیواه کاسونی      هوا (. اثرات تنش خشکی بور شواخص  1886زاده، الف.  زینژاد، ف.، جمرتضایی -

intybus ) .728-781: 6:71جهت معرفی در فضای سبز شهری. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی. 

ر ارقوام  یزان تجمع آنتوسویانین، پورولین و گالیسوین بتوایین د    . تاثیر تنش شوری بر م(1833 شابدین، م.  ،میرقاسمی، ج.، رضایی، م.، عالیشاه، ع. -
 18:1.های علوم گیاهی، (. فصلنامه علوم پژوهش.Gossypium hirsutum Lتجاری پنبه  

. تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد گلرنو  از طریوق کواهش سوح  فتوسونتز کننوده و کوارایی        (1838 احسان زاده، پ.  ،لف.میالدی الری، ا -

 .822-834 :7:41، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، IIمی فتوسیستم کوانتو

زنی های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ(1838 باقری، ع.  ،نظامی، ا.، خمدی، ن.، خواجه حسینی، م. -
 Lens culinaris Medik ،183-146: 1:3(. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 

 .74:6مجله زیست شناسی ایران. ، رد متقابل اسپرمیدین و تنش شوری در گیاه فلفل. اثرات کارب(1881 منوچهری کالنتری، خ.  ،یشه، ز.پنوح -
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