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  :چكيده
، ).Plantago major L(و رشد گياهچه سه گونه بارهنگ برگ پهن  زنيبه منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه

فاكتوريل در قالب طرح كامالً  صورت آزمايشي به) .Plantago psyllium L(و اسفرزه ) .Plantago lanceolata L(اي  بارهنگ سرنيزه
صفات درصد . موالر و در چهار تكرار انجام شد ميلي 500و  400، 300، 200، 100، 0هاي تصادفي با شش سطح شوري شامل غلظت

چه، وزن خشك گياهچه و  چه به ريشه سبت طول ساقهچه، طول گياهچه، نچه، طول ريشهزني، طول ساقه زني، سرعت جوانهجوانه
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين سه گونه مختلف بارهنگ براي تمامي صفات مورد مطالعه . گيري شد شاخص بنيه گياهچه اندازه

دار امي صفات بسيار معنيچنين اثر سطوح مختلف تنش شوري روي تم هم. داري وجود داردزني اختالف بسيار معني به جز درصد جوانه
. بود زني با تنش شوري جوانه درصد نهايي ي بين از رابطه مناسبي ، برآورد97/0پارامتري با ضريب تبيين باالي  سه لجستيك مدل. بود

ر باهنگ ، د6/478شود، در اسفرزه، شوري  مي نهايي زني جوانه درصد 50كه منجر به كاهش  شوري است مقدار نمايانگركه  X50پارامتر 
دهد هر سه گونه مقاومت بااليي  موالر برآورد شد كه نشان مي ميلي 5/590باهنگ برگ پهن، شوري  موالر و در ميلي 1/542اي  سرنيزه

) 06/2(و بارهنگ برگ پهن ) 94/9(به اسفرزه  شيب مدل به ترتيب متعلق بيشترين و كمترين .زني دارند شوري در مرحله جوانه به را
زني هيچ يك از سه گونه بارهنگ موالر، جوانه ميلي 500در شوري . به شوري است دهنده بيشترين و كمترين حساسيت بود كه نشان
     .  متوقف نشد

  
  

 زني، كلريد سديم زني، سرعت جوانه بارهنگ، بنيه گياهچه، درصد جوانه: كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  مقدمه - 1

 و به ويژه در كشور ما مورد جهان در سراسر افزون روز افزايش علت به كه باشد ي ميمحيط زاي تنش عوامل جمله از خاك و آب شوري

ها و اختالل در جذب عناصر غذايي بروز  خسارت شوري در گياهان از طريق اثر اسمزي، اثر سميت يون .است گرفته قرار زيادي توجه
از طرفي امالح . شود ي امالح از جمله كلريد سديم حادث ميزني به طور عمده در اثر سميت يون كاهش جوانهكند كه در اين بين  مي

كنند و در نتيجه گياه دچار نوعي خشكي موجود، موجب كاهش پتانسيل آب در محيط شده و جذب آب توسط بذر را محدود مي
باشد و براي استقرار ن مياي مهم و اساسي در زندگي اكثر گياهازني مرحلهجوانه). Koyro and Eisa, 2008, 80(شود فيزيولوژيك مي

اي برخوردار است زني از اهميت ويژهبرند، تحمل شوري در مرحله جوانههاي شور به سر ميو تثبيت گياهاني كه در خاك
)Mauromicale and Licandro, 2002, 444 .(رشدي  مختلف در مراحل محيطي هاي تنش به گياهان واكنش كه است شده گزارش

افزايش جمعيت . است شوري تنش به مرحله ترين حساس گياهچه رشد اوليه مراحلزني و  كثر گياهان، مرحله جوانهدر ا متفاوت است و
برخي از . كند كه در مورد گياهان مقاوم به تنش شوري مطالعات بيشتري صورت گيرد هاي زراعي ايجاب ميهمراه با شور شدن زمين

بهره كشورمان مورد استفاده هاي كموري بيشتر از زمينتوانند جهت بهرهنواحي شور ميگياهان دارويي با دارا بودن پتانسيل كشت در 
هاي زراعي شور به دليل شرايط اقليمي حاكم بر كشور از  با توجه به سطح وسيع اراضي شور در كشور و افزايش سطح زمين .قرار گيرند

مناطق كشور و عدم رعايت اصول زراعي و آبياري نامناسب از سوي  جمله كمبود بارندگي و باال بودن ميزان تبخير و تعرق در اكثر
اين تحقيق با  .باشد به شوري حائز اهميت مياز جمله گياهان دارويي هاي مختلف گياهي  زني بذور گونه كشاورزان، بررسي پاسخ جوانه

  .  جام شدزني انهدف بررسي واكنش سه گونه مختلف بارهنگ به سطوح مختلف شوري در مرحله جوانه
  

  ها مواد و روش -2
بارهنگ برگ پهن گياه دارويي و رشد گياهچه سه گونه  زنيبه منظور بررسي اثر سطوح مختلف تنش شوري بر خصوصيات جوانه

)Plantago major L.(اي  ، بارهنگ سرنيزه)Plantago lanceolata L. ( و اسفرزه)Plantago psyllium L. ( آزمايشي در آزمايشگاه
در قالب  6×3آزمايش به صورت فاكتوريل . انجام شد 1392هاي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  قات علفتحقي

 500و  400،300،200،100،0هاي تيمارهاي آزمايشي شامل شش سطح شوري با غلظت. طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار انجام شد
  . موالر و سه گونه مذكور بودند ميلي

درصد قرار گرفت  5قبل از انجام آزمايش، ابتدا بذور سه گونه بارهنگ براي ضدعفوني به مدت يك دقيقه در محلول هيپوكلريت سديم 
متر حاوي كاغذ سانتي 9هايي با قطر ديشعدد بذر از هر گونه در داخل پتري 25سپس . بار با آب مقطر شستشو داده شد 3-4و سپس 

محلول نمك مورد استفاده در . هاي مختلف افزوده شدليتر محلول نمك در غلظتميلي 5ديش شد و به هر پتريصافي واتمن قرار داده 
هاي مورد مطالعه به هاي حاوي بذور گونهديشپتري. بود 7:2:آزمايش حاوي كلريد سديم، سولفات منيزيم و كلريد كلسيم به نسبت ا

. ساعت تاريكي قرار گرفت 8ساعت روشنايي و  16گراد با تناوب نوري رجه سانتيد 25روز در داخل ژرميناتور در دماي  21مدت 
زني،  در نهايت صفات درصد جوانه. چه از بذر بودزني خروج ريشهشمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه انجام شد كه معيار جوانه

چه، وزن خشك گياهچه و شاخص بنيه  چه به ريشه قهچه، طول گياهچه، نسبت طول ساچه، طول ساقهزني، طول ريشهسرعت جوانه
 3و  2، 1هاي  زني و شاخص بنيه گياهچه به ترتيب از معادله زني، سرعت جوانه براي محاسبه درصد جوانه. گيري شدگياهچه اندازه
  . استفاده شد

     PG=(Ni/N)×100   ) 1(معادله 
 

  .باشندتعداد كل بذور مي Nوز آخر و زده در رتعداد بذر جوانه Niزني، درصد جوانه PGكه 



 
 

           )2(معادله 
 

  . دهد ام را نشان ميnتعداد روز تا شمارش  diتعداد بذر جوانه زده در هر شمارش و  niكه 
          ) 3(معادله 

 
  ).Ajmal khan and Gulzar, 2003, 132(باشند زني ميدرصد جوانه PGچه و ل ساقهطول گياهچه و طو PLكه 

 
چنين تشريح وجود اثر متقابل بين سطوح شوري و هاي مختلف شوري و هم به منظور بررسي پاسخ بذور سه گونه باهنگ به غلظت  

اي دانكن و در سطح ها با استفاده از آزمون چند دامنهگيندر نهايت مقايسه ميان. هاي گياهي، تجزيه واريانس دو طرفه انجام شدگونه
 50كه منجر به كاهش  شوري و محاسبه  شوري مقابل در زني جوانه به مربوط تغييرات توجيه روند براي. درصد انجام شد 5احتمال 

   .استفاده شد Sigma plot 12.0ار افز با استفاده از نرم )4معادله ( شد از يك مدل لجستيك سه پارامتره) GR50( زني جوانه درصد

 
Y=a/[1+ (x/x50))      4(معادله 

b] 

درصد  50 جهت الزم شوري سطح x50، زني جوانه درصد حداكثر x ،a خشكي يا شوري سطح در زني جوانه درصد Yكه در اين معادله، 
 .)Chauhan et al., 2006, 1027( باشد مي شوري سطوح افزايش اثر درزني  جوانه كاهش شيب bحداكثر بازدارندگي، 

       
 نتايج و بحث -3

زني اختالف بسيار  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين سه گونه مختلف بارهنگ براي تمامي صفات مورد مطالعه به جز درصد جوانه
حداكثر ). 1جدول(دار بود يچنين اثر سطوح مختلف تنش شوري روي تمامي صفات مورد مطالعه بسيار معن هم. داشتداري وجود معني
). 1شكل (هاي مورد مطالعه متوقف نشد يك از گونه زني هيچموالر، جوانهميلي  500زني در تيمار شاهد مشاهده شد و در غلظت  جوانه

كه  انجام شده است ايگياهچه و رشد زنيمرحله جوانه در شوري تنش به گياهان مختلف واكنش خصوص در متعددي تاكنون تحقيقات
به نحويكه با افزايش شوري، است  شده گزارش زني گياهان هاي جوانهشاخص بر تنش شوري بازدارندة اثرات مطالعات، اين تمامي در

  ).617، 1389كافي و رحيمي، (شده است  زني در تيمار شاهد مشاهده زني كاهش يافته است و بيشترين جوانهجوانه
  

   هاي بارهنگ زني و رشد گياهچه گونهبر خصوصيات جوانه  طوح مختلف شورينتايج تجزيه واريانس اثر س )1( جدول

  منابع 
   تغيير

درجه 
  آزادي

  ميانگين مربعات                                           
 درصد
  زنيجوانه

 سرعت
  زنيجوانه

 طول
  چه ساقه

 طول
  چه ريشه

  طول
  گياهچه

چه  طول ساقه
  چه به ريشه

  وزن  
  گياهچه

  اخصش
  بنيه گياهچه

  09/2257**  036/0**  13/8**  56/1762** 65/629** 46/376** 08/6479** 76/3960**  5  سطوح شوري
  n.s22/244 **4/13008 **4/2842 **4/654 **77/5431  **23/6  **001/0  **46/3652  2  گياهيگونه

  n.s96/239 **2/1476 n.s39/67 **09/94 **54/259  *97/1  **019/0  **74/299  10  گونه گياهي×شوري
  99/81  006/0  89/0  22/82 95/16 91/36 6/37 15/390  54  خطاي آزمايشي

  دار عدم معني: n.sطح احتمال پنج و يك درصد،  ر سدار دمعني :**و  *
  

كه روابط  طوري به د،نمو توجيه را زني جوانه و شوري بين سطح  رابطه خوبي به ،97/0ضريب تبيين باالي رفته با  به كار لجستيك مدل
 50كه منجر به كاهش  شوري است مقدار نمايانگركه  X50پارامتر  .بودند دار معني مدل با اين شده برازش پارامترهاي و رگرسيوني



 
 

 5/590باهنگ برگ پهن، شوري  موالر و در ميلي 1/542اي  ، در باهنگ سرنيزه6/478شود، در اسفرزه، شوري  مي نهايي زني جوانه درصد
) 2006(چوهان و همكاران  .زني دارند شوري در مرحله جوانه به دهد هر سه گونه مقاومت بااليي را موالر برآورد شد كه نشان مي ميلي

 5/67، شوري )Sisymbrium orientale(ني در خاكشير ز درصدي جوانه 50گزارش كردند كه مقدار كلريد سديم الزم براي كاهش 
  .)Chauhan et al., 2006,1029( باشد موالر مي ميلي

  
  

 .داري ندارند اي دانكن با هم اختالف معنيبا استفاده از آزمون چند دامنه  و درصد پنج سطح در مشترك حروف داراي هاي ميانگيندر هر گونه، 
 زني سه گونه بارهنگاثر سطوح مختلف شوري بر درصد و سرعت جوانه) 1(شكل 

 
اسفرزه  به مربوط كاهش شيب بيشترين كه داد نشانزني در اثر افزايش شوري است  رصد جوانهگر شيب كاهش دكه بيان bپارامتر  

برآورد شد  49/2نيز اي  براي بارهنگ سرنيزه bپارامتر است و ) 06/2(و كمترين شيب كاهش مربوط به بارهنگ برگ پهن ) 94/9(
 مدل لجستيك برآوردهاي نتايج كلي، به طور. نش شوري استت به بيشتر حساسيت نشانگر اين شيب در واقع بيشتر بودن ).1جدول (
  :است ذيل به صورت شده مطالعه هاي گونه بين در شوري به مقاومت كه ترتيب داد تحقيق نشان اين رفته در كار به

  اسفرزه >اي  بارهنگ سرنيزه >بارهنگ برگ پهن
 

    شوري سطوح مختلف در سه گونه بارهنگ زني درصد جوانه لجستيك مربوط به رگرسيون مدل ضرايبنتايج ) 2(جدول 
  a B X50  R2  گونه بارهنگ

  98/0**  5/590** 06/2* 88/96** بارهنگ برگ پهن
  ns49/2 **1/542   *97/0 87/94** اي بارهنگ سرنيزه

  99/0*   6/478** 94/9* 77/96**  اسفرزه
  

  ارد نيعدم مع: nsطح احتمال يك و پنج درصد و ر سدار دمعني *:و ** 
  



 
 

كه آستانه كاهش ايزني بين سه گونه بارهنگ تفاوت چنداني نداشت بگونهدار درصد جوانهآستانه كاهش معنيبر اساس نتايج حاصله،   
. موالر بود ميلي 300موالر و در بارهنگ برگ پهن شوري  ميلي 400اي شوري  زني در اسفرزه و بارهنگ سرنيزهدار درصد جوانهمعني

كه  موالر بود در حالي ميلي 300دار طول گياهچه و شاخص بنيه گياهچه در اسفرزه و بارهنگ برگ پهن شوري هش معنيآستانه كا
در مطالعه . داري براي طول گياهچه مشاهده نشد موالر بود و كاهش معني ميلي 500اي براي شاخص بنيه، شوري  براي بارهنگ سرنيزه

، كاهش بيشتري را نشان داد كه نشان دهنده حساسيت بيشتر چهساقه ه در مقايسه با طولچ، طول ريشهحاضر با افزايش تنش شوري
و ارقام مختلف كلزا ) Portulaca oleracea(باشد كه با نتايج به دست آمده از مطالعه بر روي گياه خرفه اين صفت در برابر شوري مي

)Brassica napus ( مشابه است)بر روي ) 1384(كه در مطالعه برومند رضازاده و كوچكي  حالي در). 618، 1389و رحيمي،  كافي
گزارش ) Anethum graveolens(و شويد ) Foeniculum vulgar(، رازيانه )Trachyspermum amni(زني سه گونه دارويي زنيان  جوانه

  .چه تحت تاثير تنش شوري قرار گرفت چه بيشتر از طول ريشه شد كه طول ساقه
  
  گيري نتيجه -4

و  زنيمرحله جوانه در كه گياهاني كند بنابراينزني تضمين كننده استقرار گياه كامل بوده و عملكرد نهايي را تعيين ميمرحله جوانه  
زودتر، باعث  استقرار اولية كه چرا باشند، مي بيشتري مزيت داراي باشند، تنش به نسبت بيشتري تحمل قدرت داراي رشد گياهچه

ها بستگي دارد ولي هاي گياهي به خصوصيات ژنتيكي آنزني گونه گرچه توان جوانه .خواهد شد گياه رشد مراحل رساي ترسريع پيشرفت
 تنش شرايط تحمل جهت شور گياهان در محيط است كه داده نشان مطالعات .گيرد اين توان تحت تأثير شوري محيط كشت قرار مي

اين  در لذا انرژي است، صرف ساخت اين مواد نيازمند اينكه به توجه باشند و بامي و گاليسين پرولين ساخت مواد آلي مانند به ناچار
   ).;Koyro and Eisa, 2008,80  Mauromicale and Licandro, 2002, 444(شود  مي مواجه با كاهش رشد گياه شرايط

گياه دارويي سه گونه مشخص شد كه و  متوقف نشدهاي مورد مطالعه يك از گونه زني هيچموالر، جوانهميلي  500در غلظت در مجموع   
مقاومت  عي اصالح شده مقاوم به شوري،مطالعه شده در اين تحقيق در مقايسه با بسياري از گياهان زراعي و حتي ارقام زرا بارهنگ

در اي شور ه ان به محيطاين گياه سازگاريكه حاكي از پتانسيل باالي  دارند ني به سطوح باالي تنش شوريز بااليي در مرحله جوانه
باشد كه در اين جهت افزايش استقرار زني حائز اهميت ميشناسايي گياهان متحمل به شوري در مرحله جوانه .زني است مرحله جوانه

   . باشدگياهچه در شرايط تنش يكي از اهداف محققين مي
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