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 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1390، چهارم، شماره هجدهمجلد 
http://jopp.gau.ac.ir  

  

   داروییشش گیاهزنی در   به شوري در مرحله جوانهتحملتعیین آستانه 
 

  نیا احتشامو عبداله وحید اکبرپور، فرهاد خاوري، فرفرشید قادري*
  رگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گگروه زراعت 

 30/7/90:  ؛ تاریخ پذیرش10/5/88: تاریخ دریافت

  چکیده
ها بررسی  در این مطالعه اثر شوري در مرحله جوانه زنی شش گیاه دارویی و آستانه تحمل به شوري در آن

  شاملفاکتور اول.  تصادفی با سه تکرار انجام شدصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  آزمایش بهاین. گردید
  گیاه داروییششو فاکتور دوم ) زیمنس بر متر دسی22/22 و 67/16، 11/11، 56/5صفر، ( پنج سطح شوري در

 در زنی جوانهدرصد  براي آستانه تحمل به شوري .بودند ) گلرنگو کتان، آرتیشو، سیاه دانه، ماریتیغال، رازیانه(
 درصد  اما،بودزیمنس بر متر دسی 5/16 و 6/10 ،3/3، 0/4ترتیب  گیاهان آرتیشو، ماریتیغال، رازیانه و سیاه دانه به

 در حداکثر که طوري هبزنی در گیاهان گلرنگ و کتان تحت تنش شوري با سرعت کمی کاهش یافت  جوانه
 87 و 88ترتیب  به (بود باالزنی در این دو گیاه  نه مقدار درصد جوا) زیمنس بر متر دسی22/22(سطوح شوري 

سرعت صورت خطی کاهش یافت از این رو   شوري بهتنش تحت  کلیه گیاهان درزنی سرعت جوانه .)درصد
طور   به.حساسیت بیشتري به تنش شوري داشت  در گیاهان مورد ارزیابیزنی زنی در مقایسه با درصد جوانه جوانه

که  طوري ه ب،اي نیز تحت تاثیر تنش شوري از مقدار طول و وزن خشک گیاهچه کاسته شد کلی در مرحله گیاهچه
 نتایج نشان داد که . متفاوت بودهاي گیاهیگونه در بین ها  و نسبت کاهش این مولفهسطح آستانه تحمل به شوري

مقاوم به  نیمه(دانه  ، رازیانه و سیاه)مقاوم به شوري(گلرنگ و کتان : زنی گیاهان در سه گروه در مرحله جوانه
همچنین نتایج مرحله رشد گیاهچه نیز نشان . ندي شدندب طبقه) حساس به شوري( و آرتیشو و ماریتیغال )شوري

 رازیانه ،)به شوريمقاوم  نیمه( آرتیشو و ماریتیغال ،)مقاوم به شوري( گلرنگ :داد که گیاهان در چهار گروه
  1. بندي شدند  طبقه)حساس به شوري( کتان و سیاه دانه و) مقاوم به شوري نیمه(

  . رشد گیاهچه،زنی  جوانه،ي شور،گیاهان دارویی :هاي کلیدي واژه
                                                

 akranghaderi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 آب و شوري دو عامل محدود کننده اسـتقرار و تولیـد گیـاه           هاي تنشخشک،   در آب و هواي نیمه    

ن هکتار اراضـی شـور وجـود    و میلی95طور کلی در جهان  به ).1997هلمز و همکاران، (زراعی هستند   
متـاثر از  )  میلیـون هکتـار  5/9( کشت در ایران حدود نیمی از اراضی قابل     و   )1994سزابولکس،  (دارد  

 طریق سمیت عناصر، اختالل در جـذب عناصـر و کـاهش             زشوري ا  .)2002 ،احمدي (شوري هستند 
 بین گیاهـان و حتـی   اگرچه در ،گذارد زنی و رشد گیاهچه گیاهان زراعی تاثیر می پتانسیل آب بر جوانه   

  ). 1999رحمان و همکاران، ( اردارقام یک گونه زراعی از لحاظ واکنش به شوري تنوع وجود د
که در مرحله اول این  طوري هاي است، ب تکه صورت دو منحنی واکنش گیاهان زراعی به شوري به

صورت  منحنی، افزایش شوري تاثیري بر رشد ندارد اما در مرحله دوم با افزایش شوري میزان رشد به
 بندي تحمل رامتر مهم دارد که براي طبقهاین دو مرحله منحنی واکنش رشد، دو پا. یابد خطی کاهش می

این . )2002؛ مارکوم، 1994؛ شانون و همکاران، 1994مس، (شوند   شوري گیاهان استفاده میبه
 شوري که در آن رشد نسبت به شرایط حداکثر میزان( آستانه هدایت الکتریکی) 1: پارامترها عبارتند از
حنی که نشان دهنده میزان کاهش رشد در هر واحد شیب مرحله دوم من) 2؛ )یابد مطلوب کاهش نمی

؛ 1994و و جوهانسن، سوبارو؛ 1994اشرف، (ها محققان  بر اساس این پارامتر. افزایش شوري است
آستانه زیاد باشد و مقدار کاهش رشد هدایت الکتریکی بیان داشتند که هر چه مقدار ) 1995ایگاردتوا، 

   . آن گیاه تحمل بیشتري به شوري خواهد داشت)شیب خط(در هر واحد شوري کوچک باشد 
صورت خام یا فرآوري شده در  امروزه گیاهان دارویی از جمله گیاهان مهم اقتصادي هستند که به

مطالعات مختلفی بر روي اثرات . گیرند برداري قرار می طب سنتی یا مدرن صنعتی مورد استفاده و بهره
؛ 2010؛ رحیمی، 2010اکبري نیا، (ف صورت گرفته است شوري بر جوانه زنی گیاهان دارویی مختل

،  در گیاهان داورییهاي موثر در کاهش اثرات شوري یکی از روش). 2010فاتح و علیمحمدي، 
رو دانش و آگاهی تحمل به شوري در مرحله  این   از مقاوم به شوري است داروییاستفاده از گیاهان

 محصول نهایی در مقیاس نمودنعیین تاي جهت  ژه  ز اهمیت ویتواند ا زنی و ابتداي رشد گیاه می جوانه
زنی و  بررسی مقاومت به شوري در مرحله جوانهتحقیق بنابراین هدف از این . .وسیع برخوردار باشد
  .   گیاه دارویی بودشش براي  آستانه تحمل به شوريحسطرشد گیاهچه و تعیین 
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  ها مواد و روش
ولوژي بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در یک  در آزمایشگاه تکنپژوهشاین 

فاکتورها شامل سطوح شوري .  تصادفی با سه تکرار انجام شدآزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
هاي به نامو شش گیاه دارویی ) زیمنس بر متردسی 22/22 و 67/16، 11/11، 56/5، )شاهد(صفر (

   گلرنگ،).Linum usitatissinum L (، کتان(.Cynarpa scolymus L) آرتیشو
)Carthamus tinctorius L.(رازیانه ،) Foeniculum vulgare L.(سیاه دانه ،) Nigella sativa 

L.(و ماریتیغال  )Silybum marianum L.(پنجاه عدد بذر از هر یک از گیاهان . ند در نظر گرفته شد
گراد    درجه سانتی20در دماي هاي کاغذي  سدیم در حوله انتخاب و بعد از ضدعفونی توسط هیپوکلرید

متر  چه به اندازه دو میلی خروج ریشه. صورت روزانه صورت گرفت زنی به ثبت جوانه. قرار داده شدند
یابی  زنی از روش درون سرعت جوانهبراي محاسبه . زنی در نظر گرفته شد عنوان معیار جوانه یا بیشتر به

رخ ) D50(زنی   درصد جوانه50 این روش مدت زمانی که طول می کشد تا در. خطی استفاده شد
سلطانی و (شود   محاسبه میD50صورت معکوس  زنی به سرعت جوانه. گردد دهد، محاسبه می

هاي کاغذي   بذر جدا و در حوله20براي محاسبه رشد گیاهچه از هر گیاه دارویی). 2001همکاران، 
گیري وزن خشک  براي اندازه. گیري شد ها اندازه  روز، طول گیاهچه10بعد از گذشت . قرار داده شدند

 ساعت 48مدت  گراد به  درجه سانتی72هاي طبیعی در هر تیمار انتخاب و در دماي  گیاهچه، گیاهچه
براي تعیین آستانه تحمل به . گیري شد ها با ترازو اندازه در آون قرار گرفتند و سپس وزن خشک آن

  :استفاده شد) 1977(مس و هافمن شوري از معادله 
)1 (                                                                                   )(100 AECBY         

 شیب کاهش وزن خشک به ازاء هر واحد افزایش شوري بعد B وزن خشک، Yکه در این معادله 
 wardدر این آزمایش تجزیه کالستر به روش  .باشند  به شوري می آستانه تحملAاز سطح آستانه و 

زنی و رشد گیاهچه به صورت مجزا مورد تجزیه قرار  و مراحل جوانه) 2007سلطانی،(انجام شد 
 .گرفتند
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  .زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی در سطوح مختلف شوري مقادیر صفات جوانه-1جدول 

  سطوح شوري  نام گیاه
  )منس بر مترزی دسی(

  زنی جوانه
  )درصد(

  زنی سرعت جوانه
)h-1(  

  طول گیاهچه
  )متر سانتی(

وزن خشک 
  )گرم میلی( گیاهچه

            آرتیشو
  0  94  017/0  23  0/14  
  56/5  91  015/0  23  9/15  
  11/11  71  012/0  22  9/13  
  67/16  71  011/0  19  7/13  
  22/22  41  008/0  12  3/8  
  )0.05(LSD  01/29  0026/0  85/0  28/0  

            گلرنگ
  0  96  060/0  25  7/10  
  56/5  95  050/0  24  5/12  
  11/11  88  032/0  24  1/13  
  67/16  92  026/0  21  9/12  
  22/22  88  023/0  21  1/13  
  )0.05(LSD  63/22  0136/0  97/3  19/4  
            کتان
  0  95  054/0  23  4/4  
  56/5  94  036/0  24  4/4  
  11/11  97  029/0  19  4/3  
  67/16  91  027/0  17  2/3  
  22/22  87  020/0  14  9/2  
  )0.05(LSD  11/9  0171/0  55/4  72/1  

            ماریتیغال
  0  80  019/0  26  9/6  
  56/5  85  016/0  26  5/7  
  11/11  61  017/0  22  8/7  
  67/16  57  013/0  20  0/7  
  22/22  64  009/0  15  6/5  
  )0.05(LSD  29/29  0046/0  31/3  87/0  
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 .1جدول ه ادام
            رازیانه
  0  79  013/0  22  3/1  
  56/5  71  010/0  18  5/1  
  11/11  75  009/0  14  3/1  
  67/16  27  005/0  14  3/1  
  22/22  0  000/0  0  0/0  
  )0.05(LSD  60/32  0032/0  02/3  06/5  

            سیاه دانه
  0  97  016/0  11  2/1  
  56/5  93  010/0  11  3/1  
  11/11  88  008/0  9  0/1  
  67/16  91  008/0  6  9/0  
  22/22  12  009/0  3  9/0  
  )0.05(LSD  32/20  0048/0  60/2  85/0  

  
   و بحثنتایج
 کـاهش   نسبت به سطح کنترل در کلیه گیاهانزنی  درصد و سرعت جوانه،افزایش سطوح شوري با  
 زنـی   آستانه تحمل به شوري از نظر درصد جوانـه   که  نشان داد   رگرسیون نتایج تجزیه  ).1جدول (یافت

 زیمنس بر متر   دسی 5/16 و   6/10،  3/3،  0/4ترتیب    آرتیشو، ماریتیغال، رازیانه و سیاه دانه به       در گیاهان 
ترتیـب   بـه زنـی   درصد جوانـه به ازاء افزایش یک واحد به سطوح شوري )  دوم مرحله در(بود و سپس    

ش مشاهده گردید که همچنین در این آزمای.  کاهش یافتشاهد درصد نسبت به 6/14 و 5/8، 5/1، 8/2
زنـی ایجـاد    داري از نظر درصد جوانه هاي گلرنگ و کتان کاهش معنی      با افزایش سطوح شوري در بذر     

که بـا   طوري ه به سطوح شوري از یک رابطه خطی ساده پیروي کرد ب      گیاهاننشد و منحنی واکنش این      
 شـاهد  نـسبت بـه   هـا   آنزنـی   درصد از جوانه7/0 و 3/0ترتیب  افزایش یک واحد به سطوح شوري به      

از یک  کلیه گیاهان    درزنی نسبت به سطوح شوري        منحنی واکنش سرعت جوانه   . )2جدول (کاسته شد 
ـ   طـوري  هب) 1جدول (زنی کاسته شد  از سرعت جوانهبا افزایش شوريتبعیت کرد و  خطی  رابطه   ه کـه ب

  ویـشو، ماریتیغـال، رازیانـه    آرت گیاهان گلرنگ، کتـان، زنی در   جوانه زمان هر واحد افزایش شوري      ءازا
  . )2 جدول(به تاخیر افتاد  درصد نسبت به شاهد 7/1 و 4/4، 0/2، 4/2، 6/2، 9/2 ترتیب دانه بهسیاه
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گیري شده در هر گیاه تحت سطوح مختلف شوري  هاي معادله رگرسیونی به مقادیر صفات اندازه  پارامتر-2 جدول
  .هستند سطح آستانه تحمل به شوري) A(و  ) درصد کاهش(شیب معادله رگرسیونی ) B. (نسبت به شاهد

 زنی درصد جوانه
  نام گیاه

B A ) زیمنس بر متر دسی( 
  0  -3/0 گلرنگ

  3/3  -5/1 ماریتیغال
  5/16  -6/14 سیاه دانه

  4  -8/2 آرتیشو
  0  -7/0 کتان

  6/10  -5/8 رازیانه
  زنی سرعت جوانه  

  -  -9/2 گلرنگ
  -  -0/2 ماریتیغال

  -  -7/1 ه دانهسیا
  -  -4/2 آرتیشو

  -  -6/2 کتان
  -  -4/4 رازیانه

   طول گیاهچه  
  0  -8/0 گلرنگ

  0/6  -4/2 ماریتیغال
  2/8  -1/5  سیاه دانه

  8/13  -7/5 آرتیشو
  6/5  -2/2 کتان

  8/8  -0/6 رازیانه
  وزن خشک گیاهچه  

  5/32  -8/2 گلرنگ
  0/15  -6/3 ماریتیغال
  6/5  -7/1 سیاه دانه

  7/10  -6/3 یشوآرت
  9/2  -9/1 کتان

  5/16  -5/18 رازیانه
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کاسته شد نسبت به سطح کنترل با افزایش سطوح شوري از مقادیر طول و وزن خشک گیاهچه 
 آرتیشو، کتان، ماریتیغال، رازیانه و سیاه دانه منحنی واکنش طول و وزن خشک گیاهاندر ). 1 جدول(

ین ترتیب آستانه سطوح ه اب. اي پیروي کرد ابطه دوتکهگیاهچه آنها نسبت به سطوح شوري از یک ر
و براي  زیمنس بر متر دسی 2/8 و 8/8، 0/6، 6/5، 8/13ترتیب   گیاهچه بهتحمل به شوري از نظر طول

در ( بود و سپس زیمنس بر متر دسی 6/5 و 5/16 ،0/15، 9/2، 7/10 ترتیب وزن خشک گیاهچه به
 درصد و 1/5 و 0/6، 4/2، 2/2، 7/5 ترتیب  بهبه ازاء افزایش یک واحد به سطوح شوري) دوممرحله 

 درصد از طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد کاسته شد 7/1 و 5/18، 6/3، 9/1، 6/3
اما در گیاه گلرنگ منحنی واکنش طول گیاهچه نسبت به سطوح شوري خطی بوده و به ). 2 جدول(

 درصد از طول گیاهچه نسبت به شاهد کاسته شد، 8/0زایش یک واحد به سطوح شوري ازاء اف
صورت درجه دوم بود   به به تنش شوريهمچنین در این گیاه منحنی واکنش وزن خشک گیاهچه

  ).2 جدول( بود زیمنس بر متر دسی 5/32که آستانه تحمل به شوري در این گیاه  طوري هب
 در گروه اول گیاهان.  تقسیم شدندزنی گیاهان به سه گروه حله جوانهبر اساس تجزیه کالستر در مر

زنی تحت تنش شوري بسیار  در این گیاهان شیب کاهش درصد جوانه.  قرار داشتندگلرنگ و کتان
)  درصد87 و 88ترتیب  به(زنی باالیی  و همچنین این گیاهان قادر به جوانه) 2 جدول(اندك بوده 

گلرنگ (بنابراین این گیاهان . )1 جدول(بودند ) زیمنس بر متر دسی 22/22(تحت سطوح شوري زیاد 
آرتیشو و گیاهان   کهدومدر گروه   در مقابل.زنی مقاوم به شوري بودند در مرحله جوانه) و کتان

، گیاهانی )2 جدول( پاییننسبتاً ح آستانه تحمل به شوري و قرار داشتند با دارا بودن سطماریتیغال
این گیاهان سطوح . در گروه سوم گیاهان رازیانه و سیاه دانه قرار داشتند.  شوري بودندحساس به تنش 

رو این گیاهان نیمه مقاوم به شوري   و ازاین)2جدول (آستانه تحمل به شوري نسبتاً باالیی داشتند
لعه در  که گیاهان مورد مطابوداي نیز موید این مطلب   نتایج تجزیه کالستر در مرحله گیاهچه.بودند

این .  در گروه اول گیاهان آرتیشو و ماریتیغال قرارداشتند.شدند گروه تقسیم چهارواکنش به شوري به 
اي داشتند از این رو این گیاهان  گیاهان سطوح آستانه تحمل به شوري نسبتاً باالیی در مرحله گیاهچه

دانه قرار داشتند با سطوح    سیاهدر مقابل در گروه دوم که گیاهان کتان و. نیمه مقاوم به شوري بودند
سوم گیاه گلرنگ در گروه .  حساس به شوري بودندی گیاهان،)2 جدول(آستانه تحمل به شوري پایین 

و کاهش مقدار اندك طول گیاهچه ) 2جدول(این گیاه با سطح آستانه تحمل به شوري باال . قرار داشت
در . ، گیاهی مقاوم به شوري بود)1جدول(و افزایش مقدار وزن خشک گیاهچه تحت تنش شوري 
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سطح آستانه تحمل به شوري در این گیاه نسبتا باال بود بنابراین . گروه چهارم گیاه رازیانه قرار داشت
  . مقاوم به شوري بود گیاهی نیمه

شوري  مشخص گردید که درجه مقاومت بعضی از گیاهان بهپژوهش از این طبق نتایج بدست آمده 
؛ 1997براي مثال اشرف و همکاران، (محققان . نی و رشد اولیه گیاهچه متفاوت استز در مراحل جوانه

زنی متفاوت از  نیز بیان نمودند که درجه مقاومت به شوري در مرحله جوانه) 1997مانو و تاکدا، 
دانه در مرحله  بر اساس نتایج ما مشخص گردید که گیاهان کتان و سیاه. مراحل بعدي نمو گیاه است

حساس به تنش  اي   اما در مرحله گیاهچه بودهمقاوم به تنش شوري ترتیب مقاوم و نیمه زنی به جوانه
 اما  بوده به تنش شوري حساسزنی همچنین گیاهان آرتیشو و ماریتیغال در مرحله جوانه. شوري بودند

 درجه دیگر محققان نیز گزارش کردند که. مقاوم به تنش شوري بودند در مرحله رشد گیاهچه نیمه
 و مس(؛ گندم )1988هینان و همکاران، (؛ برنج )1996مانو و همکاران، (تحمل به شوري گیاهان جو 

در . اي متفاوت است زنی و گیاهچه در مرحله جوانه) 1992فوالد و لین، (فرنگی  و گوجه) 1989، پوس
یاهچه یکسان بوده و زنی و رشد گ گیاهان گلرنگ و رازیانه درجه تحمل به شوري آنها در مرحله جوانه

  .مقاوم به شوري بودند ترتیب گیاهانی مقاوم و نیمه به
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Abstract 

The effects of salinity on seed germination and tolerance of six medicinal 
plants were investigated. The experiment was factorial based on completely 
randomized designs with three replications. The first factor was salinity in five 
levels and second one was in six medicinal plants (Artichoke, Milk thistle, Fennel, 
Black cumin, Safflower and Flax). Salinity tolerance threshold for germination 
percentage in Artichoke, Milk thistle, Fennel and Black cumin was 4, 3.3, 10.6 and 
16.5 ds m-1, respectively. But germination percentage in Safflower and Flax 
reduced very slowly and the amount of germination percentage was high (88 and 
87 percent, respectively) under maximum salinity stress (22.22 dsm-1). 
Germination rate under salinity stress decreased linearly. Overall, dry weight and 
length of seedling reduced by the influence of salinity stress in seedling stage but 
salinity tolerance threshold and reduction ratio of these components were different 
in the plants. The results of cluster analysis showed that plants in stage of 
germination are categorized three groups: Safflower and Flax (tolerant to salinity), 
Fennel and Black cumin (moderately tolerant to salinity), Artichoke and Milk 
thistle (sensitive to salinity). The cluster analysis in the seedling stage showed that 
plants divided to four groups: Safflower (tolerant to salinity), Artichoke and Milk 
thistle (moderately tolerant to salinity), Fennel (moderately tolerant to salinity) and 
Black cumin and Flax (sensitive to salinity).  
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