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جوانهزنی گياهان دارويی

شاخصهای

ارزيابی اثر تنش شوری طبيعی بر
هميشه بهار ،سس و بزرک
لهوندی* ،1عاطفه شجاعيان
خديجه احمدی ،1طاهره کريمی جلي 
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1دانشجوي كارشناسي ارشد ،زراعت ،علوم و تكنولوژي بذر ،آگرواكولوژي دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شاهد ،ايران
تاريخ دريافت 96/06/12 :تاريخ پذيرش96/11/24 :

چکیده
شوري یکی از اصلیترین تنشهاي محیطی است که جوانهزنی و استقررار گیاهچته را تحتت تتثییر قترار
میدهد .بهمنظور ارزیابی ایر تنش شوري بر شاخصهاي جوانهزنی گیاهان دارویی همیشه بهار ،سس و بزرک
پژوهشی به صورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژي بذر دانشکده کشاورزي
دانشگاه شاهد در سال  1395اجترا شتد .تیمتار آزمتایش شتام

ستطوح متقلتش شتوري رصت ر 4 ،2 ،و 6

دسیزیمنس بر مقر) بود .نقایج نشان داد که ایر تنش شوري بر ص ات طول گیاهچه ،درصد جوانهزنی ،مقوسط
زمان جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص طولی بنیه بذر در هر سه گیاه دارویتی در ستطا امقمتال یت
درصد معنیدار شد .بهطوري که بیشترین درصد جوانهزنی بذر همیشه بهار ر 33/7درصد) مربوط بته تیمتار
شاهد بود و در سطوح شوري باالتر از  2دسی زیمنس بر مقر ،درصد جوانهزنی آن به تدریج کاهش پیدا کرد.
بیشترین و کمترین درصد جوانهزنی بذر بزرک به ترتیب مربوط به تیمار شوري  2دسی زیمنس بر مقتر ر82
درصد) و تیمار شوري  6دسی زیمنس بر مقر ر 45درصد) بود .بیشترین شاخص طولی بنیه بذر سس مربوط
به تیمار شوري  2دسی زیمنس بر مقر ر )691/43بود اما با افزایش تنش شوري از بنیه بذر کاسقه شد .براساس
نقایج این پژوهش ،شوري  2دسی زیمنس بر مقر باعث تحری

جوانهزنی بذور سس و بزرک گردید ولتی بتا

افزایش سطا شوري از میزان شاخص جوانهزنی کاسقه شد.
واژههاي کلیدي :بزرک ،تنش غیر زنده ،سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه

مقدمه

1

ترریباً  20درصد از مناطق کشت شده جهان و مدود نیمی از زمینهتاي آبیتاري شتده ر )Zhu, 2001و متدود 15
درصد از ک زمینهاي زراعی ایران نیز با مشک شوري مواجه هسقند ر .)Garg and Gupta, 1997در بتیشتتر منتاطق
کشاورزي کاهش اسقررار گیاهچه و کاهش عملکرد گیاه به دلی عوام نامساعد محیطی بتراي جوانتهزنتی و استقررار
گیاهچه است .یکی از این عوام نامساعد کاهنده عملکرد ،شوري است .با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شتور
و کمبود اراضی زراعی مطلوب براي کشاورزي ،شناسایی گیاهان دارویی مراوم به شوري اهمیت زیادي دارد .خسارت
شوري در گیاهان از طریق ایر سمیت ویژه یون هتا و اختقالل
*نویسنده مسئولtahereh.karimi69@gmail.com:

1

در جتذب عناصتر غتذایی بتروز متییابتد رet al., 1995

ارزيابی اثر تنش شوری طبيعی بر شاخصهای جوانهزنی گياهان...

 .)Huangیکی از معیارهاي مهم در انقتاب ارقام مراوم شوري ،اندازهگیري شاخصهاي رشدي گیتاه استت ر

Munns

.)and Schachtman, 1993
مرملهي جوانهزنی یکی از مرام مساس گیاهان به تتنش شتوري استت ر .)Ungar, 1995ایتر بازدارنتده تتنش
شوري بر جوانهزنی بذر بهدلی کاهش پقانسی اسمزي یا سمیت یونی استت ر .)Tobe and Omasa, 2004شتوري بتر
جنبههاي متقلش رشد ایر گذاشقه و موجب کاهش و به تثخیر افقادن جوانتهزنتی متیشتود ر .)Omidi et al., 2005در
آزمایشی روي گیاه  Limonium stocksiiو زیره سبز کاهش درصد جوانهزنی با افزایش ستطوح شتوري مشتاهده شتد
ر .)Zia and Khan, 2004; Tawfik and Noga, 2001مطالعات مقعدد نشان داده است که درصد و سرعت جوانتهزنتی
بذر با افزایش شوري کاهش مییابد ر.)Iran Nejad et al., 2009
امروزه گیاهان دارویی از گیاهان مهم اققصادي هسقند که به صورت خام یا فرآوريشده در طتب ستنقی و متدرن
صنعقی مورد اسق اده و بهره برداري قرار میگیرند .همیشه بهار ر )Calendula officinalisیکتی از گیاهتان دارویتی بتا
ارزش است که ارقامی از آن در کشور ایران به صورت زینقی کشت میشود .این گیاه در کشتورهاي اروپتایی مصتر
دارویی و صنعقی دارد و براي اسقتراج روغنهاي ضروري از دانه یا رنگدانههاي گ اسق اده میشتود .عصتاره آبتی
این گیاه داراي ویژگی ضد سرطانی است و در درمان ایدز نیز کاربرد دارد ر.)Kavatchev et al., 1979
بتزرک یا کقان با نام علمتی  Linum usitatissimum L.گیتاهی استت ی ستاله از تیتره کقتان ر )Linaceaeکته بته
صورت بوتهاي رشتد متیکتند ر .)Saidi, 2002دانه بزرک عالوه بر اینکه منبع خوبی از اسید چترب ضتروري امگتا 3
است ،ماوي اسیدهاي آمینه ضروري آرژنین ،هیسقیدین ،گلوتامین سیسقئین و مقیونین رلیگنان) که ماوي فیقواسقروژن
بوده و اسقروژن گیاهی تولید میکند و از پوکی اسقتوان در زنان یائسه جلوگیري مینمایتد .از گذشتقه از روغتن دانته
بزرک در مصار

صنعقی از جمله رنگ ساخقمانها ،صنایع رنگرزي ،تهیه روغن جتال ،محتاف بتقن ،جتوهر چتا

و

لوازم آرایشی اسق اده شده است اما امروزه به دلی میزان باالي اسید چرب ضروري امگا  3موردتوجه قرارگرفقته و در
فرموالسیون مواد غذایی به کار میرود ر.)Hassan-Zadeh, 2008
گیاه دارویی سس با نام علمی ر )cuscuta sp.مقعلق به خانواده  cuscutaceaeبتوده و در انگلیستی بته آن

Dodder

میگویند .سس در درمان رماتیسم قلبى و امراض رماتیسمى ،بیماري قندى که منشتث عصتبى داشتقه باشتد ،بتادشتکن،
مسه سودا ،ص را و بلغم مؤیر است ر.)Jazaieri, 1982
با توجه به افزایش سطا زمینهاي شور در دنیا و ایران ،تنش شوري براي جوانهزنی گیاهان دارویی مشتک ایاتاد
کرده است .هد

از این آزمایش بررسی خصوصیات جوانهزنی سه گیاه دارویی همیشه بهار ،سس و بزرک تحت تنش

شوري طبیعی میباشد.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی ایر تنش شوري بر خصوصیات جوانهزنی و بنیه بذر گیاهان دارویی همیشتهبهتار ،ستس و بتزرک
آزمایشی در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار ،در آزمایشگاه علوم و تکنولوژي بذر دانشکده علوم کشاورزي
دانشگاه شاهد در سال  1395اجرا گردید .ایر تنش شوري بر این سه گیاه دارویی همزمتان اناتام گرفتت .تیمتارهتاي
آزمایشی شام  4سطا شوري ر 4 ،2 ،0و  6دسی زیمنس بر مقر) بود .بذرها از شرکت پاکان بذر اصت هان تهیته شتد.
قب از اعمال تیمار بر بذرهاي سس ،این بذور با کاغذ سمباده خراش داده شتدند .بتذرها بتا هیپوکلریتت ستدیم %10
2
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بهمدت  3دقیره ضدع ونی ر )Valdiani et al., 2005و سپس با آب مرطر شسقشو داده شدند .براي هر تیمتار  20عتدد
بذر در داخ پقري روي کاغذ واتمن شماره ی

قرار داده شد و سپس ستطوح متقلتش شتوري تهیته شتده از نمت
به ترتیتب بته میتزان ،0

طبیعی دریاچه قم اعمال شد .در این آزمایش براي ایااد سطوح شوري از مرادیر معینی از نم

 0/212 ،0/106و  0/318گرم م شده در  100میلیلیقر آب مرطر اسق اده شد .سپس با توجه به هر تیمار به هر ظتر
پقري  10میلیلیقر محلولهاي شوري تهیه شده افزوده شد .به منظور کاهش تبتیر آب ظرو پقري با پارافیلم بسقه شتد.
جهت جوانهزنی نمونهها از ژرمیناتور خارج و ص ات مربوط به رشد گیاهچه اندازهگیري شد .شمارش بتذرهتاي جوانته
زده از روز دوم به صورت روزانه در ساعقی معین اناام گردید .به هنگام شمارش ،بتذوري جوانتهزده ،تلرتی شتدند کته
طول ریشهچه آنها مداق دو میلیمقر بود ر .)Miller and Chapman, 1978شمارش تا زمانی ادامه یافت کته بتهمتدت
سه روز مقوالی تعداد بذرهاي جوانهزده در هر نمونه یابت بماند .پس از  14روز از هر پقري پنج نمونه بهطتور تصتادفی
انقتاب و طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول گیاهچه با اسق اده از خط کتش و وزن خشت
اسق اده از ترازوي با دقت میلیگرم پس از خش

ریشتهچته و ستاقهچته بتا

شدن نمونهها در آون با دماي  75درجه سلسیوس بهمدت  24ستاعت

اندازهگیري شد ر.)Turan et al., 2010
درصد جوانهزنی ر )Alizadehm and Isvand, 2004و مقوسط زمان جوانهزنی ر ،)Ellis and Roberts, 1987سرعت
جوانهزنی ر )Scott et al., 1984براساس رابطههاي زیر محاسبه شد.
تعداد بذر  /ر ×100تعداد بذر جوانه زده تا روز  nام) = درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی =1 /مقوسط زمان جوانهزنی
=D

 :Dسرعت جوانهزنی :n ،تعداد بذرهاي جوانهزده در هر روز و  :tتعداد روزها پس از قرار دادن بذرها در پقري
سپس دادههاي ماص از طریق نرم افزار  SASمورد تازیه و تحلیت قترار گرفتت و مرایستات میتانگین از طریتق
آزمون  LSDدر سطا امقمال پنج درصد اناام گردید.
نتایج و بحث
درصد جوانهزنی :نقایج جدول تازیه واریانس نشان داد که ایر تنش تیمار شوري بر درصد جوانهزنتی هتر سته گیتاه
درصد معنیدار بود رجدول  2 ،1و .)3

دارویی در سطا امقمال ی

جدول  :1تازیه واریانس ایر شوري بر شاخصهاي جوانهزنی همیشه بهار
منابع

درجه

درصد

طول

مقوسط زمان

سرعت

تغییرات

آزادي

جوانهزنی

گیاهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

تیمار

3

**

27/37

**

**

4/58

0/255

**

0/07

شاخص
بنیه بذر
**

39201/28

خطا

8

0/33

0/11

0/0045

0/002

50/84

ضریب تغییرات ر)%

-

1/8

2/8

4/7

6/26

1/9

 * ،n.sو ** بهترتیب غیرمعنیدار ،معنی دار در سطوح امقمال پنج و ی

3

درصد

ارزيابی اثر تنش شوری طبيعی بر شاخصهای جوانهزنی گياهان...

نقایج بررسی تثییر سطوح شوري بر درصد جوانهزنی همیشه بهار نشان داد که این ص ت بتهطتور معنتیداري تحتت
تثییر غلظتهاي متقلش کلرید سدیم کاهش پیدا کرد ،بهطوريکه بیشترین درصد جوانهزنی بذر همیشه بهار مربوط به
تیمار شاهد ر 33/77درصد) بود که با تنش شوري  2دسی زیمنس بر مقر اخقال

معنیداري نداشت و کمترین مربوط

به تنش شوري  6دسی زیمنس بر مقر ر 30/67درصد) بود رجدول  .)4که با نقایج تورهان و ایاز ر

Turhan and Ayaz,

 )2004مطابرت داشت .این محررین گزارش کردند که تنش شوري با ایر بر ترسیم سلولی و مقابولیسم گیاه جوانتهزنتی
و همکاران ر )Sadiq et al., 2003بر روي گیاه پنبته متاکی

بذر را کاهش داد .نقایج به دست آمده از تحریرات سادی

از آن است که افزایش شوري با اعمال تثییر من ی بر روي جوانهزنی موجب کاهش آن میگردد ،با نقایج ایتن آزمتایش
مطابرت دارد .همچنین نقایج نشان داد که تنش شوري تا  2دسی زیمنس بر مقر باعث تحری

شاخصهاي جوانهزنتی

بذور بزرک و سس شد ولی با افزایش سطا شوري از درصد جوانهزنی کاسقه شد رجدول  5و .)6
جدول  :2تازیه واریانس ایر شوري بر شاخصهاي جوانهزنی سس
منابع تغییرات

درجه

مقوسط زمان

سرعت

جوانهزنی

جوانهزنی
**0/34

**127447/5
434/78
4/73

درصد جوانهزنی

طول گیاهچه

تیمار

3

**102/08

**51/79

**1/26

خطا

8

1/33

0/07

0/006

0/0007

ضریب تغییرات ر)%

-

3/9

1/84

5/24

3/76

آزادي

 * ،n.sو **بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطوح امقمال پنج و ی

شاخص بنیه بذر

درصد

طول گیاهچه :نقایج تازیه واریانس نشان داد که ایر شوري بر ص ت طتول گیاهچته هتر سته گونته گیتاهی در ستطا
امقمال ی

درصد معنیدار شد رجدول  2 ،1و  .)3همچنین مرایسه میانگین نشان داد کته بتیشتترین طتول گیاهچته

همیشه بهار مربوط به تیمار شاهد ر 15/34سانقیمقر) و کمترین مربوط به تنش شوري  6دستی زیمتنس بتر مقتر ر8/5
سانقیمقر) بود رجدول  .)4پس میتوان نقیاه گرفت گیاهچه همیشه بهار نسبت به شوري بسیار مساس است .در گیاه
سس با افزایش شوري تا  2دسی زیمنس بر مقر طول گیاهچه افزایش یافت ولی در شوري باالتر از  2دسی زیمنس بتر
مقر از طول گیاهچه کاسقه شد رجدول  )5که با گزارش زیر همخوانی داشت .مطالعهاي در این زمینه مشتص کترد کته
با افزایش تنش شوري طول ریشهچه ،ساقهچه و همچنین طول گیاهچه در مرایسه با شاهد کاهش یافت ر Soleymani et

 .)al., 2011نقایج ماص نشان میدهد کاهش رشد گیاهچه در پاسخ به تنش شوري میتوانتد بتهدلیت ایترات استمزي،
ایرات سمی یونها و عدم جذب مقوازن مواد غذایی باشد که در نهایتت مقابولیستم گیتاه را تحتت تتثییر قترار متیدهتد
ر .)Nazarbeygi et al., 2011همچنین تنش شوري  2دسی زیمنس بر مقر ،منار به افزایش طول گیاهچه بزرک گردیتد
اما در سطوح باالتر شوري از میزان آن کاسقه شد رجدول  .)6همچنین گزارش شده است که با افزایش شوري محلتول،
جذب آب توسط بذر دچار اخقالل شده ،ترشا هورمونها و فعالیت آنزیمها نیز کاهش یافقته در نهایتت رشتد گیاهچته
دچار نرصان میشود ر.)Kiegle and Bisson, 1996
جدول  :3تازیه واریانس ایر شوري بر شاخصهاي جوانهزنی بزرک
منابع تغییرات
تیمار

درجه

درصد

طول

مقوسط زمان

سرعت

آزادي

جوانهزنی

گیاهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

3

**768/55

**108/45

**3/33

**0/043

4

شاخص بنیه بذر
**1182502/3
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خطا

8

1/41

0/304

0/0014

0/00002

460/97

ضریب تغییرات ر)%

-

1/82

3/2

1/2

1/12

1/8

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطوح امقمال پنج و ی

درصد

سرعت جوانهزنی :نقایج تازیه واریانس نشان داد که ایر شوري بر ص ت سرعت جوانهزنی هر سته گونته گیتاهی در
سطا امقمال ی

درصد معنیدار بود رجدول  2 ،1و  .)3بیشترین سرعت جوانهزنی بذر همیشه بهار مربوط به تیمتار

شاهد بود و با افزایش سطوح شوري سرعت جوانتهزنتی کتاهش یافتت رجتدول  )4کته بتا نقتایج

Fathi Amir Khiz

ر )2012مطابرت داشت .این محرق گزارش کرد که با افزایش تنش شتوري مقوستط زمتان جوانتهزنتی افتزایش یافتت.
بایوردي و طباطبایی ر )Tabatabaei and Bybordi, 2009اعالم کردند که کاهش درصد و سرعت جوانهزنی با کتاهش
جذب آب توسط بذر در مرمله آب گیري و تورژسانس ارتباط دارد .همچنین شوري موجب میشود کته بتذر نقوانتد
رطوبت مورد نیاز خود را به میزان کافی جذب نماید و با ایااد خشکی فیزیولوژی
را کاهش میدهد .در تنش شوري به علت کاهش پقانسی آب محیط اطرا

میزان جوانهزنی بذر و سرعت آن

بذر ،مدت بیشتري طول میکشد تا بتذر

بقواند آب مورد نیاز خود را به مردار کافی بدست آورد ،بنابراین زمان الزم براي جوانتهزنتی را طتوالنیتتر متیستازد
ر.)Rajasekaran et al., 2002
جدول  :4مرایسه میانگین ایر سطوح متقلش تنش شوري بر شاخصهاي جوانهزنی بذر همیشه بهار
درصد

طول گیاهچه

مقوسط زمان

سرعت جوانهزنی

شاخص

جوانهزنی

رسانقیمقر)

جوانهزنی رروز)

ر /1روز)

طولی بنیه بذر

0

33/7 a

15/34 a

1/09 c

0/92 a

514/1a

2

32/17 ab

13/3 b

1/37 b

0/73 b

421/1b

4

31/83 b

10/47 c

1/46 b

0/68 b

322/6 c

6

30/67 b

8/5 d

1/8 a

0/56 c

252/5 d

شوري
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معنیدار با آزمون  LSDدر سطا ی

درصد میباشد.

جدول  :5مرایسه میانگین ایر سطوح متقلش تنش شوري بر شاخصهاي جوانهزنی بذر سس
طول گیاهچه

مقوسط زمان جوانه-

سرعت جوانهزنی

شاخص طولی بنیه

رسانقیمقر)

زنی رروز)

ر /1روز)

بذر

1/33 c

0/75 b

510b

1/2 a

691/43a
349/41 c
213/83d

شوري

درصد جوانهزنی

0

31/67 a

16/10 b

2

36/67 ab

18/85 a

0/83 d

4

26/67 c

13/10 c

1/75 b

0/57 c

6

23/33d

9/17 d

2/37 a

0/42 d

میانگین هایی که در هر سقون مداق داراي ی

مر
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معنیدار با آزمون  LSDدر سطا ی

درصد میباشد.

شاخص بنیه بذر :نقایج تازیه واریانس نشان داد که ایر شوري بر شاخص بنیه بذر هتر سته گونته گیتاهی در ستطا
امقمال ی

درصد معنیدار شد رجدول  2 ،1و  .)3نقایج نشان داد که بیشترین شاخص طولی بذر همیشه بهار مربوط

به تیمار شاهد ر )514/1بود و با افزایش تنش شوري ،شاخص طولی بنیه بذر کاهش یافت رجدول  .)4طتول گیاهچته
معیاري از بنیه گیاهچه محسوب میشود و در بسیاري از گونههاي گیاهان همبسقگی بین طول گیاهچه و بنیه آن مشتص
5

...ارزيابی اثر تنش شوری طبيعی بر شاخصهای جوانهزنی گياهان

 بتا.)Fathi Amir Khiz, 2012شده و بنابراین از آن به عنوان معیاري براي ارزیابی رشد گیاهچه و بنیه اسق اده میشتود ر
 در نقیاته آن، دسی زیمنس بر مقر بدست آمتد2 توجه به اینکه بیشترین طول گیاهچه سس و بزرک در تیمار شوري
 همچنین با توجه بته.)6  و5 بیشترین شاخص طولی بنیه بذر سس و بزرک در نیز در همین تیمار بدست آمد رجدول
 میتوان اسقنباط کرد که تنش شوري، دسی زیمنس بر مقر بیشتر از شاهد بود2 اینکه میزان این ص ت در تنش شوري
 یافقتههتاي ختدارممپتور.کننتده رشتد و بنیته بتذر بتود

 دسی زیمنس بر مقتر) داراي ایتر تحریت2در مد خ یش ر

) بتر کتاهشMostafavi, 2011) و مصط وي رMensuh et al., 2006) و منساه و همکاران رKhodarahmpour, 2001ر
 نقایج مبتین آن استت شتوري رشتد رویشتی و.شاخص بنیه بذر تحت تنش شوري با نقایج این تحریق مطابرت داشت
.)Kafi et al., 2006ر

و عملکرد گیاه را کاهش میدهد

زایشی گیاه را تحت تثییر قرار میدهد و در نهایت وزن خش

 مرایسه میانگین ایر سطوح متقلش تنش شوري بر شاخصهاي جوانهزنی بذر بزرک:6 جدول
شاخص طولی بنیه

سرعت جوانهزنی

-مقوسط زمان جوانه

طول گیاهچه

بذر

) روز/1ر

)زنی رروز

)رسانقیمقر

1540/74b

0/43 b

2/35 c

1825/8a

0/50 a

935/07 c
421/5 d
.درصد میباشد

درصد جوانهزنی

شوري

21/5 a

73/3 b

0

2/02 d

22/53 a

82 a

2

0/3 c

3/3 b

15/44 b

61/7 c

4

0/23 d

4/36 a

9/54 c

45 d

6

 در سطا یLSD معنیدار با آزمون

 فاقد اخقال،مشقرک هسقند

مر
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