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  چکیده
تکرار  4، آزمون جوانه زنی در تنش خشکیط تحت شرای ییدارو یاهانگبذر  یبه منظور بررسی نقش موسیالژ در جوانه زن

 کتان ،)Descurainia Sophia( خاکشیر ،(Alyssum homalocarpum)شامل: قدومه گونه گیاه دارویی  13 تایی بذر 25

Linum usitatissimums) (،  شنبلیله(Trigonella  foenumgraecum)، بادرنجبویه(Melissa officinalis) ،   بالنگو
(Lallemantia ibrica) ، کبیرگلیگلی و مریممریم (Salvia officinalis and  Salvia sclarea)،  اسفرزه(Plantago  

psyllium) ، فرانسوي اسفرزه(Plantago  ovate)، کبیر بارهنگ(Plantago  major)، ریحان سبز و بنفش(Ocimum 

(basilicum (green)and(violet)  چلیپائیان هاياز خانواده )(Brassicaceae ، کتان(Linaceae)  ، نیامداران(Fabaceae) ، 
مرطوب کاغذ صافی  رويمتري  سانتی 9 دهانه دیشهاي با قطردر پتري (Plantaginaceae)بارهنگ  و (Lamiaceae) یاننعناع

منظور  . بهشد انجام 1391با آب مقطر در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال شده 
ایجاد و مگاپاسکال  -4/0، -3/0، -2/0، -1/0، صفر سطح 5در  اتیلن گالیکولهاي اسمزي با پلی یلپتانس ،اعمال تنش خشکی

و داري بر درصد  اثر معنی ياسمز یلشد. نتایج نشان داد سطوح پتانس هاي مذکور تعییندرصد و متوسط زمان جوانه زنی گونه
 01/0P≤.((Plantago psyllium, Melissa officinalis, Linum( هاي فوق داشت گونهبذر جوانه زنی متوسط زمان 

usitatissimums)   ي وفشار اسمزهاي متحمل به گونه(Melissa officinalis, Alyssum homalocarpum, Plantago  

major)  ح مورد بررسی تنش برخوردار بودند. ها از تحمل متوسط در سطوي بودند، سایر گونهفشار اسمزهاي حساس به گونه
همچنین موسیالژ اثر مثبتی بر کاهش اثر بوده و  موثرهاي فوق رسد مقدار موسیالژ در میزان تحمل به تنش در گونهمی به نظر

ها در شرایط تنش خشکی  تواند مزیتی اکولوژیک در مرحله جوانه زنی آن داشت که می یهاي مورد بررس در اکثر گونه تنش
  اشد.ب

  

  .اتیلن گالیکول ، پلیجوانه زنی، تنش خشکی درصد جوانه زنی،متوسط زمان موسیالژ، : کلیدي کلمات
  

  مقدمه
 10000شود که حدود  زده میتخمینکلی طوربه

ها  که از میان آن دارد وجودگونه گیاهی در ایران 
محسوب  ییدارو یاهها گ گونه آن 1000تا  800

ها  گونه تعدادي از این. (Aghilian, 2010) شوند می
هاي  مولکولکنند. موسیالژها ماکرو موسیالژ تولید می

ساکاریدي کم و بیش محلول در آب هستند که پلی
یدي و یا ژل مانند ئهاي کلوپس از انحالل محلول
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 زهاي معمولی متابولیکنند و در واقع فراورده ایجاد می
اشند ب یها مبذروده که منبع ذخیره آب و حفاظت ب

(Emami and Tayrani Najaran, 2008).  عالوه بر
مصارف طبی و صنعتی از دیدگاه اکولوژیکی نیز 

نامیه و جوانه موسیالژ نقش مهمی در نگهداري از قوه
کند. از جمله در طول جوانه زنی زنی بذر ایفا می

ها را در برابر خشکی بذرها و رشد ابتدایی، جوانه
سطح  ).Thapliyal et al., 2006( کندمحافظت می

تماس بذر با خاك را افزایش داده و از پراکندگی 
جلوگیري کرده و باعث کاهش از دست دادن  رهابذ

). Huang et al., 2000( شود آب توسط بذر می

موسیالژ با شبنم شبانگاهی یا مقدار اندکی از باران 
نامیه بذر و در ترمیم بذر و نگهداري قوه شده یلتشک

 کند یط سخت و خشک بیابانی کمک متحت شرای

(Huang et al., 2004).   موسیالژها همچنین عامل
بازدارنده جوانه زنی یا همان خواب بذرهاي بعضی 

 در بازدارنده ترکیبات وجود ،ها نیز هستندگونه

 و آب جذب از مانع که یژه ترکیباتیبه وبذر  پوسته
 ایجاد در مهمی نقش شوندبذر می توسط  اکسیژن

 با موسیالژي  ترکیبات .دارند گیاهان خواب بذر

 از با ممانعت قادرند بذر اطراف  یهال یک ایجاد

 از بعضی بذر یکنواخت جوانه زنی از يگاز تبادالت

کنند  جلوگیري Capparis هاي مختلف گیاهگونه
.(Tansi and Toncer, 2000)  سیراك و همکاران

(Cirak etal., 2007) بذر بشوییآ که گزارش نمودند 

 این جوانه زنی یعتسرسبب  Hypericum  هايگونه

 جذب از پس موسیالژ تشکیل یراز شود،می بذرها

 یافت در و يگاز تبادالت از مانع بذر در اطراف آب

  .شودمی بذر ی توسطکاف اکسیژن
هاي خاص گیاهی تیرهها، محدود به  موسیالژ گونه

 ,Cruciferae, Euphorbiaceae, Lamiaceae جمله: زا

Onograceae Plantaginaceae باشند که تعدادي از می
 ها علف هرز و تعدادي نیز گیاه دارویی هستند آن

)James et al., 1973(. هایی که داراي الیه  گونه
باشند مزایاي موسیالژ در سطح خارجی می
داشته توانند  میاکولوژیکی زیادي در شرایط تنش 

رسد  به نظر میی از طرف .)Huang et al., 2008(باشند 
هاي جوانه درصد جوانه زنی نسبت به دیگر مولفه

بهتري براي ارزیابی مقاومت به خشکی  عاملزنی، 
از آنجا که جوانه زنی با جذب  .)Ghani, 2009( باشد

شود، کمبود آب در این مرحله بر حسب  آب آغاز می
طول مدت و شدت تنش موجب عدم جوانه زنی یا 

 گرددو سرعت جوانه زنی میکاهش درصد 
(Hassani, 2005). کاهش  باتواند تنش خشکی می

جذب آب توسط بذرها ارتباط داشته باشد. اگر 
جذب آب توسط بذر دچار اختالل شود و یا جذب 
آب به کندي صورت گیرد فعالیت متابولیکی جوانه 

صورت خواهد گرفت در نتیجه  یزنی بذر به آرام
ه از بذر افزایش و سرعت چمدت زمان خروج ریشه

 Hosseini and Rezvani) یابد جوانه زنی کاهش می

Moghadam, 2006). یاهگ 3 يرو در آزمایشی بر 
 رازیانه ،)Trachyspermum ammi( زنیان ییدارو

(Foenicolum vulgare( شوید و )Anethum 

graveolens(  مشاهده شده است که با اعمال تنش
عت جوانه زنی هر سه درصد و سر ،خشکی و شوري

گیاه کاهش یافت و میزان کاهش در اثر تنش خشکی 
 Boromand Reza Zadeh)شدیدتر از تنش شوري بود 

and koocheki, 2005).  نتایج تحقیقات مختلف در
نشان داده است ) Plantago ovate( ارتباط با اسفرزه

که در این گیاه با افزایش میزان تنش خشکی به طور 
 د جوانه زنی بذرهاي اسفرزه کاسته شدخطی از درص

(Hosseini and Rezvani Moghadam, 2006). 
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ي مختلفی براي جداسازي موسیالژ بذرها ها روش
شود از جمله استفاده از سانتریفوژ و یا استفاده می

دیدگی  یبآسیل به دلي شیمیایی که همگی ها محلول
و در این تحقیق نیست  استفاده قابلبذر و پوسته آن 

بهترین روش استفاده از کاغذ صافی و کشیدن آن بر 
.  هاست آني تقریبی موسیالژ ساز پاكسطح بذرها تا 

و  يساز یقدم اول در راستاي اهلبا توجه به این که 
دستیابی به بذر سالم با  ییدارو یاهانتولید انبوه گ

رسد  درصد جوانه زنی باال است و چون به نظر می
سیر تکاملی گیاهان در تطابق ر دموسیالژ  مطالعه نقش

با شرایط خشکی و آمادگی اکولوژیکی در شرایط 
با آگاهی از  . بنابرایناست ضروري سخت خشکی

خشک بوده  یمهنخشک و  مناطقاینکه کشور ما جزء 
که با شرایط تنش و کمبود آب روبروست و از طرفی 

افزون تقاضا بر مصرف گیاهان دارویی با افزایش روز
ضرورت  ،هاي شیمیاییایل به فراوردهکاهش تم

این گیاهان در کشور را  کشت یرزافزایش سطح 
 درصدبررسی نقش موسیالژ بر کند لذا ایجاد می

تولیدکننده  ییدارو یاهانگبرخی زنی بذر  جوانه
  در این تحقیق انجام شد.موسیالژ 

  
  مواد و روش

تولیدکننده  ییدارو یاهگونه گ 13 رهايبذ
 ،(Alyssum homalocarpum) قدومه شامل:موسیالژ 
 تیره چلیپائیاناز  (Descurainia Sophia)خاکشیر 

(Brassicaceae)،  کتان(Linum usitatissimums)  از
 Trigonella)شنبلیله ،(Linaceae) کتان تیره

foenumgraecum)   تیره نیامداران از(Fabaceae)، 
 Lallemantia)بالنگو ،) (Melissa officinalisبادرنجبویه

ibrica)، کبیرگلیگلی و مریممریم(Salvia officinalis 

and  Salvia sclarea)، بنفش) و (ریحان سبز(Ocimum 

basilicum(green)and(violet))  یان نعناعتیره از
(Lamiaceae) اسفرزه  و(Plantago  psyllium)، 

کبیر بارهنگ ،(Plantago  ovate)اسفرزه فرانسوي 
(Plantago  major)  تیره بارهنگ از(Plantaginaceae) 

باغ  اراك و ار، وسبز ،نیشابوراز  1391در سال 
مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه  ییدارو یاهانگ

آوري و به آزمایشگاه تحقیقات  فردوسی مشهد جمع
شده و در شرایط کنترل  بذر دانشکده کشاورزي منتقل

قبل از هاي بذر  شده در یخچال نگهداري شد. نمونه
ها جدا  ها کامالً تمیز و از ناخالصی انجام آزمایش

به منظور بررسی ساختار ظاهري موسیالژ  شدند.
هاي مورد آزمایش در آب  هر یک از گونه هايبذر

ور شد و شکل و رنگ دقیقه غوطه 15الی  10به مدت 
-بینوهاي مذکور با  گونه هايو ساختار موسیالژ بذر

ها صورت برداري از آنکوالر مورد مطالعه و عکس
 افزار نرمو بررسی ضخامت موسیالژ با گرفت 

JMicrovision1.2.7 .جوانه  يها آزمایش انجام شد
 25تکرار  4زنی در قالب یک طرح کامالً تصادفی 

سانتیمتر  9دهانه دیشهاي با قطر تایی بذر در پتري
در  حاوي کاغذ صافی مرطوب شده با آب مقطر

گراد در شرایط درجه سانتی 25ژرمیناتور در دماي 
ساعت تاریکی با  12ساعت روشنایی و  12نوري 

روي کاغذ  به روشاستفاده از آزمون جوانه زنی 
زده تعداد بذرهاي جوانهگرفت و  انجام 1جوانه زنی

متر از میلی 3تا  2 به طولچه خروج ریشه بر اساس
شمارش  14روزانه تا پایان روز  به صورت پوسته بذر

 رهاي. به منظور جداسازي موسیالژ بذثبت شدندو 
هاي مورد  هر یک از گونه رهايهاي مذکور، بذ گونه
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ور دقیقه غوطه 15الی  10آزمایش را در آب به مدت 
گذاشته  یساخته و با مالیمت و سریع روي کاغذ صاف

چندین  یبا کاغذ صاف رهابر روي سطح بذ یو به آرام
به  ي بذرها جدا شد.تا موسیالژ رو شد کشیدهمرتبه 

هاي جوانه زنی  منظور بررسی تأثیر موسیالژ بر ویژگی
تولیدکننده موسیالژ، تحت  ییدارو یاهانگ رهايبذ

با  پتانسیل اسمزي هايشرایط تنش خشکی، تیمار
صفر(آب سطح  5در  6000اتیلن گالیکول  پلی

بر روي پاسکال مگا -4/0، -3/0، -2/0، -1/0، مقطر)
اعمال موسیالژ اي موسیالژدار و بدونهر دو نوع بذره

جوانه و متوسط زمان شد. در نهایت درصد جوانه زنی 
  تعیین شد. زنی

گالیکول که براي تهیه پتانسیل اتیلن غلظت پلی
آب الزم بود از طریق رابطه زیر به دست آمد 

)Michel and Kaufmann, 1973:(  
  

S = - (1/18×10¯²) C - (1/8×10¯⁴) C² + (2/67× 10¯⁴) CT + 
(8/39×10¯⁷) C²T 

  

بر  6000گالیکول اتیلن غلظت پلی: C که در این رابطه
گراد بر حسب درجه سانتی دما: Tحسب گرم در لیتر، 

: پتانسیل آب بر حسب بار است. غلظت مورد نظر Sو 
درجه  25گالیکول در این پژوهش در دماي اتیلن پلی

ال تیمار تنش خشکی در اعم .شدگراد محاسبه سانتی
هاي  شده با پتانسیل هاي تهیه بجاي آب مقطر از محلول

جوانه زنی بر روي هر دو نوع  يها مذکور در آزمایش
ها  که موسیالژ آن رهاییداراي موسیالژ و بذ رهايبذ

ها در  استفاده شد و سپس نمونه حذف شده بود
گراد قرار گرفت و  درجه سانتی 25ژرمیناتور در دماي 

در و شد  ثبتروز  14نه زنی روزانه به مدت جوا
صورت نیاز براي مرطوب ساختن مجدد در طی دوره 

   ها استفاده شد. شمارش از خود محلول
زیر  رابطهبا استفاده از  رهازنی بذجوانهدرصد

  محاسبه شد:

  ):2( رابطه   
: FGP  ی نهاییجوانه زنصد در  

 n : زده نهتعداد بذرهاي جوا   
 N: پتري ظرف  شده در هر تعداد بذرهاي قرار داده  

  

و براي محاسبه متوسط زمان جوانه زنی از رابطه 
  زیر استفاده شد:

           MGT =Σnt / Σn                                      ):  3( رابطه 
             

 :  MGTمتوسط زمان جوانه زنی  

n : ه زده در زمانتعداد بذرهاي جدید جوان t  

t : شماره روز ازشروع جوانه زنی  

الزم به ذکر است سرعت جوانه زنی با متوسط 
ها بر اساس  دادهزمان جوانه زنی رابطه عکس دارد. 

و شده  تجزیه واریانسفاکتوره  3طرح کامالً تصادفی 
افزار  نرم با استفاده از )LSD(دارحداقل تفاوت معنی

هایی که به  تمامی دادهشد.  تعیین MSTAT-C يآمار
 arcsineبه  واریانستجزیهقبل از  ،اند شده یاندرصد ب

جهت رسم نمودارها  Excel  افزار نرماز تبدیل شدند و 
  و تعیین رابطه رگرسیونی استفاده شد.

  

  نتایج
گونه  8کوالر در بینوبا  رهادر بررسی موسیالژ بذ

ي، ایرانی و فرانسوبارهنگ کبیر، مریم گلی، اسفرزه
قدومه، شنبلیله، کتان و خاکشیر، موسیالژ شفاف، 

سبز و بنفش،  یحانگونه ر 5حبابی شکل و در 
 یدکبیر و بالنگو موسیالژ سفگلیبادرنجبویه، مریم

 برجستههاي هیف  رنگ با ساختاري شبیه به رشته
ي مختلف ها گونهضخامت موسیالژ در  .مشاهده شد

متر در میلی 3/0تا ایرانی متر در اسفرزهمیلی 1/2از 
هزار ).  بین وزن 1کبیر متفاوت بود (شکل بارهنگ

داري وجود و ضخامت موسیالژ همبستگی معنی بذر
  ).1(جدول  =r) ns 28/0(نداشت 
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  .)(d)کبیر و بارهنگ  (c)قدومه ،(b)اسفرزه ،(a)گونه(ریحان بنفش 4موسیالژ  و ضخامتمقایسه شکل و رنگ  - 1شکل 

Fig.1. comparison the shape and color and Thickness of mucilage 4 species Ocimum basilicum(a), Plantago  
psyllium (b), Alyssum homalocarpum (c) and Plantago  major (d). 

  
  هگونه گیاه دارویی مورد مطالع 13و ضخامت موسیالژ بذرهاي  هزار بذروزن   -1جدول 

Table1-Seed weight and seed mucilage thickness of the 13 studied species of medicinal plants 
 نام فارسی نام انگلیسی نام علمی محل جمع آوري )g(وزن هزار بذر )mm(ضخامت موسیالژ

Thickness of 
mucilage(mm) 

1000seed 
weight(g) 

Place of 
collected Scientific name English name Persian name 

0.73 0.92 
 سبزوار

Sabzevar Alyssum homalocarpum Alyssum قدومه 

1.40 0.17 
 مشهد

Mashhad Descurainia sophia Flix weed خاکشیر 

1.30 1.66 
 مشهد

Mashhad Lallemantia ibrica Lallemantia بالنگوسیاه 

0.40 4.77 
 مشهد

Mashhad Linum usitatissimum Flax کتان 

 بادرنجبویه Arak Melissa officinalis Lemon balm     اراك 1.80 1.50

1.90 1.75 
 نیشابور

Nishaboor Ocimum basilicum green)( Sweet basil ریحان سبز 

2.00 1.34 
 نیشابور

Nishaboor Ocimum basilicum (violet) Sweet basil ریحان بنفش 

0.30 0.18 
 مشهد

Mashhad Plantago  major Great  plantain بارهنگ کبیر 

1.90 1.22 
مشهد 

Mashhad Plantago  ovata 
Clammy 
plantaine اسفرزه فرانسوي 

2.10 1.73 
 مشهد

Mashhad Plantago  psyllium Isabgule اسفرزه ایرانی 

1.20 1.10 
 مشهد

Mashhad Salvia officinalis Sage گلی مریم 

1.50 3.69 
مشهد 

Mashhad Salvia sclarea Clary sage گلی کبیر مریم 

0.75 8.90 
 مشهد

Mashhad Trigonella  foenumgraecum Fenugreek شنبلیله 

c 

b a 

d 
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) نشان داد میان 2واریانس (جدول تجزیهنتایج 
و متوسط زمان نظر درصد جوانه زنی  ها از گونه

در همه سطوح پتانسیل آب اختالف زنی جوانه

د داشته همچنین اثر متقابل گونه، داري وجو معنی
  .)≥P 01/0(دار شد  پتانسیل آب و موسیالژ نیز معنی

   
  

  درصد جوانه زنیتجزیه واریانس (میانگین مربعات)  -2جدول 
Table 2- Analysis of Variance (Mean squares) of measured characters 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

میانگین مربعات درصد 
  زنی جوانه

میانگین مربعات متوسط زمان 
  زنیجوانه

S.O.V df (MS) Germination 
percent 

(MS) Mean Germination 
Time(day) 

Species                                                                       17.8 **8355.7 12  گونه** 

Drought stress                                             53.8 **7184.8 14 تنش خشکی** 

Drought stress × Species                                      2.7 **194.8 48 گونه ×تنش** 

Mucilage                                                                9.7 1  موسیالژ ns 20.9** 

Mucilage × Species                                         7.4 **1031.4 12 گونه ×موسیالژ** 

Mucilage × Drought stress                            2.7 **738.7 4 تنش ×موسیالژ** 

Species × Drought stress × Mucilage   2.5 **173.8 48 موسیالژ ×تنش  ×گونه** 

Error                                                                           0.1 36.4 390 خطا 

Total                                                                           519  کل   

C.V.%                                                         (درصد) 11.7 11.4  ضریب تغییرات 

 ns1دار در سطح احتمال  دار و ** معنی یر معنیغ%  
ns: non significant and **: significant at probability level 1 percent  

  
آب  در رهادرصد جوانه زنی بذنتایج نشان داد 

در  درصد 97در بالنگو تا  درصد 14مقطر از 
بادرنجبویه و شنبلیله متفاوت بود. بعد از جداسازي 

صد جوانه زنی نهایی با استفاده از آب موسیالژ در
گونه گیاه دارویی تعیین شد که درصد  13مقطر براي 

 59در ریحان بنفش تا  درصد 7از  رهاجوانه زنی بذ
در بالنگو افزایش نشان داد که دلیل بر وجود  درصد

 ).2شکلهاي مذکور بود ( گونه رهايخواب در بذ

ها نیز نهنتایج بررسی متوسط زمان جوانه زنی بذرگو
نشان داد در تیمار شاهد (آب مقطر) با جداسازي 
موسیالژ به استثناء مریم گلی متوسط زمان جوانه زنی 

دهنده نقش ها کاهش یافت که نشانتمام گونه
موسیالژ در ایجاد خواب بذر و همچنین کاهش 

). همچنین 4تبادالت گازي توسط بذراست (جدول 

ی زن جوانهبین درصد ) ≥05/0P( داري یمعنهمبستگی 
ي مورد بررسی ها گونهی بذر زن جوانهو متوسط زمان 

با کاهش پتانسیل آب روند  ).=63/0r*(وجود داشت 
بذرهاي کاهش درصد جوانه زنی در 

با اعمال مختلف متفاوت بود.  هاي گونهموسیالژدار
 - 1/0 آب یلپتانسي در اسمز یلپتانسسطوح 

هاي  بذر گونهدرصد جوانه زنی  )MPa(مگاپاسکال 
داري نسبت به شاهد (آب  مورد آزمایش تفاوت معنی

 - 3/0و  -2/0 هاي مقطر) نداشت. در پتانسیل
هاي قدومه،  درصد جوانه زنی گونه )MPa(مگاپاسکال 

 31و 70، 67مریم گلی و بارهنگ کبیر به ترتیب با 
 )MPa( مگاپاسکال - 2/0درصد جوانه زنی در پتانسیل 

 - 3/0جوانه زنی در پتانسیل  درصد 19و  68، 67و 
داري نسبت به شاهد  کاهش معنی )MPa( مگاپاسکال
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 یلپتانسداشت. کاهش درصد جوانه زنی با افزایش 
در گونه بارهنگ کبیر بسیار محسوس بود. در  آب

درصد جوانه زنی  )MPa(مگاپاسکال  -4/0 پتانسیل
درصد جوانه زنی  88ها بجز اسفرزه با  تمام گونه

). 2داري نسبت به شاهد نشان داد (شکل  کاهش معنی
اثر سطوح تیمار  از نظرهاي مورد مطالعه را  لذا گونه

گروه  3گالیکول بر درصد جوانه زنی بذر به اتیلنپلی
هایی که  متحمل: گونه -1بندي کرد:  توان تقسیم می

در سطوح مورد بررسی تنش درصد جوانه زنی باالي 

هایی  متوسط: گونه داراي تحمل -2درصد داشتند  70
فشار به  )MPa(پاسکال مگا -3/0ي اسمز یلپتانسکه تا 
ي مقاومت نشان داده و با افزایش تنش در اسمز

کاهش درصد جوانه  )MPa(مگاپاسکال  - 4/0پتانسیل 
 - 3داري مشاهده شد.  معنی به طورها  گونه ینازنی در 

هایی که کاهش درصد جوانه زنی در  حساس: گونه
مشهود بود و  )MPa(مگاپاسکال  - 2/0سمزي پتانسیل ا

سطوح پتانسیل اسمزي در کاهش درصد جوانه زنی 
  ). 3موثر بود (جدول 

  
  اتیلن گالیکولبه پتانسیل اسمزي پلی العمل عکستولیدکننده موسیالژ بر اساس  گیاه داروییگونه  13بندي  تقسیم -3جدول 

Table3- Classified into 13 species of medicinal plants producing mucilage on response to osmotic potential 
levels  

 مثال تعداد گونه   اتیلن گالیکولبه پتانسیل اسمزي پلی العمل عکس
Response to osmotic potential   No. Species Example 

Tolerant 3  متحمل Plantago psyllium  
moderate tolerant  7 تحمل متوسط Descurainia sophia  

sensitive  3 ترینمتحمل  Plantago major  
  

درصد کاهش  4بر این اساس گونه اسفرزه با 
 - 4/0جوانه زنی نسبت به شاهد در پتانسیل 

فشار ترین گونه به اثرات  متحمل )MPa(مگاپاسکال 
ي اسمز یلپتانسي بوده که در تمام سطوح اسمز

 انی مقدمحسینی و رضومقاومت نشان داده است. 
(Hosseini and Rezvani Moghadam, 2006)  نیز

بهترین محدوده رطوبتی براي جوانه زنی بذرهاي 
 معرفی کردند. )MPa( مگاپاسکال -8/0اسفرزه را تا 

 70هاي  بادرنجبویه و کتان با جوانه زنی باالي  گونه
هاي  گونه )MPa( مگاپاسکال -4/0درصد در پتانسیل 

ریحان (سبز و بنفش)،  گونه 7و  يفشار اسمزمقاوم به 
کبیر و گلیفرانسوي، خاکشیر، بالنگو، مریماسفرزه

درصد کاهش جوانه زنی نسبت به  10تا  3شنبلیله با 
هاي  گونه )MPa(مگاپاسکال  -3/0شاهد در پتانسیل 

هاي   ي و گونهفشار اسمزداراي تحمل متوسط به 
درصد  16تا  12کبیر و قدومه با گلی، بارهنگمریم

 - 2/0کاهش جوانه زنی نسبت به شاهد در پتانسیل 
ي فشار اسمزهاي حساس به  گونه )MPa(مگاپاسکال 

آب بودند. با حذف موسیالژ درصد جوانه زنی با 
سیاه، ریحان (سبز و گونه خاکشیر، بالنگو 5در  مقطر

کبیر افزایش نشان داد که بیانگر بنفش) و بارهنگ
هاست و با  گونه ینادر  نقش موسیالژ در ایجاد خواب

 - 1/0ي در پتانسیل اسمز یلپتانساعمال سطوح 
گونه  5درصد جوانه زنی بذرهاي  )MPa(مگاپاسکال 

فرانسوي ، اسفرزهسبز یحانر قدومه، خاکشیر، بالنگو،
در  )MPa( مگاپاسکال - 2/0کاهش یافت. در پتانسیل 

 یزنگلی کبیر و اسفرزه و مریمگونه کتان و بارهنگ 4
 - 3/0درصد جوانه زنی مشاهده شد.  در تیمار  هشکا

ها بجز سه مگاپاسکال درصد جوانه زنی تمام گونه
گونه بادرنجبویه، ریحان بنفش و مریم گلی کبیر 

 - 4/0پتانسیل  و درداري داشت کاهش معنی
ها بجز زنی تمام گونهمگاپاسکال درصد جوانه 
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واند ت یمداري نشان داد که بادرنجبویه کاهش معنی
گونه به شرایط تنش باشد. (شکل  ینامقاومت  به علت

ها ). نتایج بررسی متوسط زمان جوانه زنی بذرگونه2
نشان داد در تیمار شاهد (آب مقطر) با جداسازي 

مریم گلی متوسط زمان جوانه  موسیالژ به استثناء گونه
ها کاهش یافت یا تغییري نداشت و با زنی تمام گونه

مگاپاسکال  - 1/0هاي اسمزي در تیمار اعمال پتانسیل
در هر دونوع بذرهاي موسیالژدار و بدون موسیالژ 

داري باشاهد مشاهده نشد بجز بذرهاي تفاوت معنی
که کاهش  موسیالژدار وبدون موسیالژ خاکشیر

زنی در زنی و بهبود سرعت جوانهمتوسط زمان جوانه
ر تواند ناشی از اث مشاهده شد که می -1/0پتانسیل 

تحریک کنندگی مقادیر پایین پتانسیل اسمزي بر 
 Hosseini and)بذر باشد  هاي درونی فعالیت آنزیم

Rezvani Moghadam, 2006).  2/0در پتانسیل - 
زنی بذرهاي مگاپاسکال متوسط زمان جوانه

گونه قدومه، بارهنگ کبیر ، مریم گلی  4موسیالژدار 
ها تفاوت نهکبیر و شنبلیله افزایش یافت ودر سایر گو

داري مشاهده نشد . با حذف موسیالژ متوسط معنی
گونه  قدومه، بارهنگ کبیر ، مریم  6زنی زمان جوانه

-گلی و بالنگو افزایش معنیگلی کبیر، شنبلیله، مریم 

ها در افزایش داري یافت که تفاوت تعداد گونه
زنی بین بذرهاي موسیالژدار و متوسط زمان جوانه

نشان دهنده نقش موسیالژ در حفظ بدون موسیالژ 
زنی تحت شرایط تنش است. در تیمار سرعت جوانه

زنی بذر مگاپاسکال متوسط زمان جوانه -3/0
مگاپاسکال بود و  -2/0ها مشابه تیمار موسیالژدارگونه

ها زنی تمام گونهبا حذف موسیالژ متوسط زمان جوانه
سیل داري نشان داد. در پتانبجز کتان افزایش معنی

زنی بذرهاي مگاپاسکال متوسط زمان جوانه -4/0
ها بجز موسیالژدار و بدون موسیالژ  تمام گونه

بذرهاي موسیالژدار خاکشیرو اسفرزه فرانسوي 
داري نشان داد. بعنوان مثال متوسط زمان افزایش معنی

زنی بذر اسفرزه با افزایش شدت تنش در جوانه
برابر در  4زدیک مگاپاسکال ، ن -4/0پتانسیل اسمزي 

برابر در بذرهاي  6بذرهاي موسیالژدار و نزدیک به 
دهنده اثر بدون موسیالژ افزایش نشان دادکه نشان 

 ).4زنی بذر است (جدول موسیالژ بر سرعت جوانه
رسد موسیالژ اثر مثبتی در کاهش  بنابراین به نظر می

هاي فوق داشته است. فرآیند  در گونه ياثر فشار اسمز
هاي متابولیکی جوانه  کی جذب آب براي فعالیتفیزی

 رهايزنی بذر ضروري است. جوانه زنی بذ
 Artemisia( درمنه از ايگونهموسیالژدار 

Sphaerocephala(  نیز با افزایش پتانسیل اسمزي
کاهش یافت و همچنین  )PEG( گالیکولاتیلن پلی

که  رهاییموسیالژدار در مقایسه با بذ رهايبذ
جداشده بود درصد جوانه زنی باالتري  موسیالژشان
این  دهنده نشاننتایج  .)Yang et al., 2010(نشان دادند 

ها است که ضخامت موسیالژ بر میزان تحمل گونه
مثال اسفرزه با  به عنواننسبت به شرایط تنش موثر بود 

ترین گونه به متر متحمل یلیم 1/2ضخامت موسیالژ 
متر میلی 9/1سیالژ شرایط تنش، ریحان با ضخامت مو

کبیر و ي با تحمل متوسط و بارهنگها گونهجزء 
 73/0و  3/0قدومه به ترتیب با ضخامت موسیالژ 

 ).1هاي حساس به تنش بودند (جدول گونه مترمیلی
اگر چه نوع ترکیبات موسیالز نیز احتماالً در میزان 

ي آب و در نتیجه میزان حساسیت و نگهدارجذب و 
-به شرایط تنش موثر است که آزمایش ها گونهتحمل 

هاي بیشتري جهت بررسی شیمیایی ترکیبات موسیالز 
شواهد نشان بایست انجام شود. هاي مذکور میگونه

 آرابیدوپسیس تالیانا یافته جهش رهايبذ داده که
)Arabidopsist thaliana(  با میزان موسیالژ کمتر در
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طبیعی درصد مقایسه با نوع وحشی با مقدار موسیالژ 
جوانه زنی کمتري را دارا بودند که به محیط آبداري 

شود نسبت داده شده  که توسط موسیالژ تاٌمین می
 ,.Penfield et al., 2001; Rautengarten et al)است 

همچنین با حذف موسیالژ درصد جوانه زنی . (2008
سیاه، ریحان (سبز و بنفش) خاکشیر، بالنگوگونه  5در 

افزایش نشان داد که احتماالً مربوط به بیر کو بارهنگ
وجود عامل خواب در موسیالژ بود. نقش بازدارندگی 

نیز داللت  ها گونه ینا رهايجوانه زنی در موسیالژ بذ
بر اهمیت موسیالژ در ایجاد خواب و نیز آمادگی بذر 
براي جوانه زنی در شرایط مطلوب دارد که به بهبود 

  نماید. یط تنش کمک میجوانه زنی با فرار از شرا

) سیزده گونه گیاه دارویی در سطوح مختلف B) و بدون موسیالژ (Aزنی (روز) بذرهاي موسیالژدار (متوسط زمان جوانه -4 جدول
  پتانسیل آب

Table4. Mean germination time (MGT) (day) of thirteen species with mucilage (A) and demucilage seed (B) 
in different levels of water potential. 

     سطوح پتانسیل آب (مگاپاسکال) اسامی فارسی گونه
Speciec  Persian names levels of water potential (MPa)   

H2o -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 
A B A B A B A B A B 

A.homalocarpum 4.5 5.2 3.1 3.2 2.4 2.7 2.1 2.2 1.9 1.9 قدومه 

D. sophia 3.5 2.8 3.5 2.7 2.5 2.7 1.9 2.4 2.6 2.7 خاکشیر 

L. ibrica 4.1 7 3.1 3.3 3.1 3.2 2.6 3.2 1.9 3.3 بالنگو 

L. usitatissimum 2.8 3.3 1.9 2 1.2 1.9 1.2 1.5 1.4 1.5 کتان 

M. officinalis 2.9 4 2.7 2.9 2 2.6 2 2.5 1.9 2.5 بادرنجبویه 

O.basilicum (g) 2.8 6.8 1.7 2.6 1.5 2 1.3 2.1 1.1 2.1 ریحان سبز 

O. basilicum (v) 2.7 5.7 2.6 2.9 1.3 2.9 1.3 2.7 1 2.6 ریحان بنفش 

P. major 4.9 5.6 4.2 5.6 4.4 5.6 3.6 4.6 3.6 4.8 بارهنگ کبیر 

P. ovata 3 2.7 3.1 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 1.2 2.5 اسفرزه فرانسوي 

P. psyllium 5.7 4.4 5.5 1.3 1.1 1.3 1.1 1.3 1 1.2 اسفرزه 

S.officinalis 3.2 3.1 3.2 1.7 2.2 1.6 1.7 1.5 1.5 1.3 مریم گلی 

S. sclarea 3.1 4.3 3.6 3.5 2.6 2.8 2.2 2.5 1.9 2.2 مریم گلی کبیر 

T. foenumgraecum 2.6 5.4 1.9 5.3 2.3 2.9 1.9 2.4 1.1 2.1 شنبلیله 
LSD (P≤0.05) =0.6  

   
      

 
    

  

زنی
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جو
صد 

 در

 )A.homalocarpum( قدومه

  )L. usitatissimum( کتان

  )D. sophia( خاکشیر

  )MPa(پتانسیل آب 
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  )L. ibrica( بالنگو

 )O.basilicum (green)( ریحان سبز  )M. officinalis( بادرنجبویه

  )P.major( بارهنگ کبیر  )O. basilicum (violet)( ریحان بنفش 

  )P. psyllium(اسفرزه 
  )P. ovata(ه فرانسوي اسفرز



 221                                         ...                                            یی تحت سطوح مختلفدارو یاهگنقش موسیالژ بر جوانه زنی سیزده گونه 

  

  
  

  
آب بر حسب  یلسطوح پتانس xگونه گیاه دارویی تولیدکننده موسیالژ. محور  13بر درصد جوانه زنی  آبتاٌثیر سطوح پتانسیل   -2شکل 

  تبدیل شدند. arcsineبه  نسواریاتجزیهها قبل از  درصد جوانه زنی بذرها است. تمام داده yو محور  )MPa( مگاپاسکال
Fig2. Effect of water potential on seed germination of 13 species of medicinal plants that producing 

mucilage. X- axis and Y- axis MPa potential levels of water potential in terms of seed germination. All data 
were transformed to arcsin before analysis.  

 
  

  گیري یجهنت
میزان جوانه زنی کلی نتایج نشان داد طوربه

کتان و ،اسفرزه گونه 3بذرهاي موسیالژدار 
-بادرنجبویه در واکنش به سطوح مختلف پلی اتیلن

از  گونه 7 خوب، یاربسگالیکول در مقایسه با شاهد 
ي ها گونهقبیل ریحان و خاکشیر در حد متوسط و 

گلی ضعیف بود. کبیر و مریمدومه و بارهنگق
همچنین با افزایش سطوح پتانسیل اسمزي متوسط 

ها افزایش یافت که تفاوت تعداد زنی گونهزمان جوانه
زنی بین ها در افزایش متوسط زمان جوانهگونه

بذرهاي موسیالژدار و بدون موسیالژ نشان دهنده 

 زنی تحتنقش موسیالژ در حفظ سرعت جوانه
بهبود موسیالژ نقش موثري در شرایط تنش است. لذا

مورد  ییدارو یاهانگ هاي اکثر گونهجوانه زنی 
در مقاومت به شرایط سخت محیطی هم از  بررسی

لحاظ تاًمین رطوبت و تنظیمات اسمزي  بذر و هم از 
نظر ایجاد خواب و فرار از شرایط تنش از جمله تنش 

وژیکی در تواند مزیتی اکول خشکی دارد که می
جهت بررسی بیشتر نقش  شرایط سخت محیطی باشد.

موسیالژ در جوانه زنی و تاًمین رطوبت مورد نیاز بذر 
تري در خاك،  گسترده يها آزمایش شودپیشنهاد می

 هم در سطح گلخانه وهم در سطح مزرعه انجام گیرد.

  )S. sclarea( مریم گلی کبیر )S.officinalis(مریم گلی 

 )T. foenumgraecum(شنبلیله

زنی
انه 

جو
صد 

 در

  )MPa(پتانسیل آب 
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همچنین بررسی نوع ساختار و ترکیبات شیمیایی 
شک در شناخت بررسی بیهاي مورد ترکیبات گونه

ي متنوع موسیالژ ها نقشچگونگی و بررسی علل 
  ضروري است.
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