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چکیده
 آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح،فراسنجههای جوانهزنی بابونۀ آلمانی

بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف دما و شوری بر
،5  تیمارها شامل دماهای. انجام شد1333کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیالن در سال
 نتایج نشان داد که درصد. دسیزیمنس بر متر بود16  و12 ،8 ،4 ،) (شاهد1  درجۀ سلسیوس و شوری شامل35  و31 ،25 ،21 ،15 ،11
 درصد جوانهزنی و51  زمان تا، شاخص جوانهزنی، یکنواختی جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، سرعت جوانهزنی،جوانهزنی
 افزایش سطوح شوری بهطور. دما و اثر متقابل آنها قرار گرفت، درصد جوانهزنی بهطور معنیداری تحت تأثیر شوری31 زمان تا
 درصد جوانهزنی بهطور معنیداری، درجۀ سلسیوس15  در دماهای کمتر از.معنیداری باعث کاهش همۀ صفات مورد بررسی شد
 بیشترین میانگین زمان، در همۀ سطوح شوری. درجۀ سلسیوس هیچگونه جوانهزنی مشاهده نشد35 پایین بود و همچنین در دمای
 شاخص جوانهزنی با افزایش سطوح شوری روند کاهشی، در دماهای مختلف. درجه به دست آمد15 جوانهزنی در دماهای پایینتر از
 در این آزمایش اثرگذری منفی شوری در دماهای. تفاوتی دیده نشد، دسیزیمنس بر متر4 داشت و بین تیمارهای شاهد (بدون تنش) و
.فراسنجههای جوانهزنی کمتر بود

 درجۀ سلسیوس در مقایسه با دماهای باالتر بر21 کمتر از
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ABSTRACT
To investigate effects of temperature and salinity different levels on germination parameters of German chamomile
(matricaria chamomilla), an experiment carried out in complete randomized design as factorial with three replication
in department of agronomy, college of agriculture on the University of Guilan, in 2014. Treatments were including
temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 OC) and different levels of salinity stress 0 (control), 4, 8, 12 and 16
dsm-1. Analysis of variance showed that treatments and their interaction had significant effect on germination rate,
germination velocity, germination unity, germination index, time to 50% germination and time to 90% germination.
Salinity stress decreased significantly all of germination traits. GR and GP were significantly decreased in lower
temperature (≥15 OC), also had not germinated at 35 OC. Maximum of MTG in different salinity levels had occur in
temperatures of lower of 15OC. GI had decreased with increasing of salinity levels and in all temperature levels, and
had not significant difference between control and 4 dsm-1. In this experiment germination parameter more decreased
in higher temperature levels (≤20 OC), with increasing of salinity levels. The levels of 15 and 20 OC discard
significantly impact of salinity treatment.
Keyword: germination parameters, sodium chloride, stress tolerance, temperature.
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مقدمه
ﮐارﺑرد گیاهان دارویی و ﻣﻌﻄر و ﺗوﻟیﺪهای ﻣرﺗﺒﻂ ﺑا
ﺗرﮐیبهای آنها در سالهای اﺧیر ،ﺗوﻟیﺪ اﻧﺒوه ﻣواد
ﻃﺒیﻌی گیاهی را ﻣیﻃلﺒﺪ .ﺗوﻟیﺪ این گیاهان ﺑرداشﺖ
از جمﻌیﺖهای وﺣﺸی آنها را هﻢ ﮐاهﺶ ﻣیدهﺪ
( .)Schippmann et al., 2002ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی یکی از
قﺪیمیﺗرین و ﻣهﻢﺗرین گیاهان دارویی ﺑوده ﮐه ﻣتﻌلق
ﺑه ﺗیرة ﮐاسنی اسﺖ ﺑهﻃوریﮐه ﻧام این گیاه در
داروﻧاﻣه (فارﻣاﮐوپه)های ﺑیﺶ از  66ﮐﺸور وجود دارد
( .)Salamon, 1992اساﻧﺲ ﺑاﺑوﻧه در ﺻنایﻊ داروسازی
و ﺻنایﻊ آرایﺸی و ﺑهﺪاشتی ﺑه ﻣیزان زیاد استﻔاده
ﻣیشود (.)Mann & Staba, 1992
جواﻧهزﻧی و سﺒز شﺪن سریﻊ گیاهچه ﺑرای استقرار
ﻣﻄلوب گیاه از ﻣراﺣل ﺑحراﻧی اسﺖ .چنﺪین عاﻣل
ﻣحیﻄی ﻣاﻧنﺪ دﻣا ،شوری ،ﻧور و رﻃوﺑﺖ ﺑهﻃور همزﻣان
روی جواﻧهزﻧی اثر ﻣیگذارﻧﺪ .یکی از ﻣﺨاﻃرههای عمﺪة
ﺑﺨﺶ ﮐﺸاورزی ایران شرایﻂ اقلیمی گرم و ﺧﺸک همراه
ﺑا شوری ﺧاك اسﺖ ﮐه در زﻣان و ﻣکان دستﺨوش ﺗﻐییر
زیادی ﺑوده و هﺴﺖ .اراضی دارای ﺧاكهای ﺑا درجههای
ﻣﺨتلﻒ شوری دارای ﻣﺴاﺣتی ﺑاﻟﻎ ﺑر  67ﻣیلیون هکتار
یﻌنی ﺣﺪود  51درﺻﺪ ﻣﺴاﺣﺖ ﮐل ایران را شاﻣل
ﻣیشوﻧﺪ ( .)Davazdahemami et al., 2010وجود چنین
شرایﻄی در ﮐﺸور ﻧیازﻣنﺪ استﻔاده از گیاهاﻧی اسﺖ ﮐه
ﺑتواﻧنﺪ در چنین شرایﻄی سازگار ﺑوده و عملکرد ﻣﻄلوﺑی
داشته ﺑاشنﺪ.
دﻣا و شوری دو عاﻣل غیر زﻧﺪة ﻣهﻢ ﺗأثیرگذار ﺑر
جواﻧهزﻧی هﺴتنﺪ .ﺗﻐییر دﻣا ﻣمکن اسﺖ روی شماری از
فرآینﺪهای ﮐنترلﮐننﺪة جواﻧهزﻧی شاﻣل ﻧﺸﺖپذیری
غﺸاء ،اﺗصالهای غﺸایی و آﻧزیﻢهای سیتوزول اثر ﺑگذارﻧﺪ
( .)Bewley & Black, 1994ﺗنﺶ شوری ﺑا جلوگیری از
جذب آب ﺑه علﺖ پتاﻧﺴیل اسمزی و اجازه ورود یونهای
سمی ﺑه درون جنین یا گیاهچۀ در ﺣال رشﺪ و ﺗوسﻌه،
ﺑاعث ﺗأثیرگذاری ﺑر جواﻧهزﻧی ﻣیشود ( & Bewley
 .)Black, 1982همچنین ﺗحمل ﺑه شوری در ﻃول
جواﻧهزﻧی ﺑرای استقرار رشﺪ گیاهان در ﺧاك شور ﻣناﻃق
ﺧﺸک اﻣری ﺑﺪیهی اسﺖ .ﺣﺴاسیﺖ ﺑه ﺗنﺶ شوری در
ﻃول جواﻧهزﻧی ﺑذر ،ﺑیﺸتر از ﻣراﺣل ﺑﻌﺪی رشﺪ اسﺖ.
ﺑهﻃورﮐلی هرچه پتاﻧﺴیل آب ﻣنﻔیﺗر ﺑاشﺪ ،سرعﺖ و

درﺻﺪ جواﻧهزﻧی و همچنین رشﺪ ریﺸهچه و ساقهچه
ﮐاهﺶ پیﺪا ﻣیﮐنﺪ (2006) Kaya et al. .ﺑیان داشتنﺪ
ﮐه شوری ﺑر گیاهچه ،ﻃول ریﺸهچه و ساقهچه گیاهان
ﺗأثیر ﻣنﻔی ﻣیگذارد .همچنین ﺗحقیقات ﻣﺨتلﻒ
ﻧﺸاندهنﺪة این اسﺖ ﮐه عملکرد ﺑﺴیاری از ژنهای
ﮐلیﺪی ،پروﺗئینها ،ﻣتاﺑوﻟیﺖها و شﺒکههای ﻣوﻟکوﻟی،
ﺗحﺖ ﺗأثیر شوری ،دﻣای ﻣحیﻂ ،فلزهای سنگین و دیگر
ﺗنﺶهای غیرزﻧﺪه قرار ﻣیگیرﻧﺪ ( Rodziewicz et al.,
.)2014
 (2008) Zehtab-Salmasiدر ﺑررسی ﺗأثیر ﺗنﺶ
شوری ﺑر جواﻧهزﻧی ﺑاﺑوﻧه ()Matricaria chamomilla
ﻣﺸاهﺪه ﮐرد ﮐه ﺑا افزایﺶ ﻣیزان شوری ،درﺻﺪ
جواﻧهزﻧی ﺑهﻃور ﻣﻌنیداری ﮐاهﺶ پیﺪا ﮐرد .ﺗحقیقات
ﻣﺨتلﻒ ﻧﺸان ﻣیدهﺪ دﻣا در ﺗقاﺑل ﺑا شوری در ﻣناﻃق
ﺧﺸک و ﻧمکی ﻣیﺗواﻧﺪ روی جواﻧهزﻧی اثر ﺑگذارد (Al-
 .)Khateeb, 2006; Gorai & Neffati, 2007اثرگذاری
ﺑازدارﻧﺪگی شوری روی جواﻧهزﻧی ﺑذر همراه ﺑا افزایﺶ
دﻣا در ﺑﺴیاری از گوﻧههای گیاهی ﻣاﻧنﺪ Digitaria
 )Zhang et al., 2012( sanguinalisو Salsola
 )Guma et al., 2010( vermiculataگزارش شﺪه
اسﺖ .در ﻣورد ﺗأثیر شوری روی گیاه ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی
( )Afzali et al., 2006و همچنین اثر ﻣتقاﺑل آن ﺑا دﻣا
روی ﺻﻔات جواﻧهزﻧی آن اﻃالعات چنﺪاﻧی در دسترس
ﻧیﺴﺖ .این دو عاﻣل افزون ﺑر ﺗأثیر روی فراسنجههای
جواﻧهزﻧی ﺑر ﻣیزان اساﻧﺲ گیاه و عملکرد ﺗأثیر
ﻣیگذارﻧﺪ (.)Ram & Misra, 2004
ﺑا ﺗوجه ﺑه اینکه ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ﺗواﻧایی رشﺪ و
عملکرد ﻣﻄلوب را در ﻣحﺪودة گﺴتردهای از شرایﻂ
آبوﺧاك دارد و ﺑه ﻧظر ﻣیرسﺪ شرایﻂ ﮐﺸﺖ و ﮐار
آن در ﮐﺸور وجود داشته ﺑاشﺪ ،ضرورت داشﺖ
ﺗحقیقات ﺑیﺸتری در ﮐﺸور در ارﺗﺒاط ﺑا این گیاه
ﺻورت گیرد .ﺑناﺑراین هﺪف از این پژوهﺶ ،ﺑررسی
ﻣیزان ﺗحمل ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ﻧﺴﺒﺖ ﺑه سﻄوح ﻣﺨتلﻒ
ﺗنﺶ شوری و همچنین دﻣا اسﺖ.
مواد و روشها
این آزﻣایﺶ در سال  5333در آزﻣایﺸگاه زراعﺖ
داﻧﺸکﺪة ﮐﺸاورزی داﻧﺸگاه گیالن ﺑهﺻورت فاﮐتوریل

فتحاﻟهی و همکاران :ﺗأثیر سﻄوح ﻣﺨتلﻒ شوری و دﻣا ﺑر فراسنجههای جواﻧهزﻧی ...

در قاﻟب ﻃرح ﮐاﻣل ﺗصادفی ﺑا سه ﺗکرار اﻧجام شﺪ.
ﺗیمارهای آزﻣایﺸی شاﻣل هﻔﺖ سﻄح دﻣا (،51 ،51 ،1
 31 ،31 ،61 ،61درجۀ سلﺴیوس) و پنج سﻄح
پتاﻧﺴیل شوری آب ( 56 ،3 ،7 ،1و  56دسیزیمنﺲ
ﺑر ﻣتر) ﺑودﻧﺪ .ﺑذرهای ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ( Matricaria
 )recutitaاز ﻣؤسﺴۀ پاﮐان ﺑذر اﺻﻔهان ﺗهیه شﺪ.
سﻄوح ﻣﺨتلﻒ شوری ﺑناﺑر راﺑﻄۀ  5و ﺑا استﻔاده از
ﻧمک ﮐلریﺪ سﺪیﻢ ایجاد شﺪ ( Michel & Kaufman,
.)1973
()5

Q=IRCST

ﮐه در آن Q :پتاﻧﺴیل اسمزی ﻣحلول ﺑرﺣﺴب
دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر؛  CSغلظﺖ ﻣحلول ﺑهﺻورت
ﻣوالﻟیته؛  Iثاﺑﺖ یوﻧیزه شﺪن (یوﻧیزاسیون)؛  Rثاﺑﺖ
عموﻣی گازها ( )kg.MPa.mol-1.k-13-51*31357و
 Tدﻣا ﺑرﺣﺴب درجۀ ﮐلوین اسﺖ.
ﺑرای ﺗهیۀ ﺗیمار شاهﺪ از آب ﻣقﻄر استﻔاده شﺪ .در
آغاز ﺑذرها ﺑا ﻣحلول هیپوﮐلریﺖ سﺪیﻢ  1درﺻﺪ ﺑه
ﻣﺪت دو دقیقه ضﺪعﻔوﻧی و سپﺲ سه ﻣرﺗﺒه ﺑا آب
ﻣقﻄر شﺴتﺸو شﺪﻧﺪ .هر واﺣﺪ آزﻣایﺸی شاﻣل یک
پتریدیﺶ ﺑه قﻄر  51ساﻧتیﻣتر ﺑود ﮐه درون آن 11
عﺪد ﺑذر ﺑه روش ﺑاالی ﮐاغذی ( )TPقرار داده شﺪ .ﺑه
هر ظرف پتری 1 ،ﻣیلیﻟیتر از ﻣحلول شوری ﺗهیه
شﺪه ،اضافه و ﺑا ﺗوجه ﺑه سﻄوح ﻣﺨتلﻒ دﻣایی در
دﻣاهای  31 ،31 ،61 ،61 ،51 ،51 ،1درجۀ سلﺴیوس
درون اﺗاقکهای رشﺪ قرار داده شﺪﻧﺪ .ﺑرای ﺗیمار
شاهﺪ از آب ﻣقﻄر استﻔاده شﺪ.
ﺑرای ﻣحاسﺒة درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑذرها از ﺑرﻧاﻣة
جرﻣین استﻔاده شﺪ .این ﺑرﻧاﻣه  D50و  D90را از روش
درونیاﺑی ﻣنحنی افزایﺶ جواﻧهزﻧی در ﻣقاﺑل زﻣان
ﻣحاسﺒه ﻣیﮐنﺪ (.)Soltani & Maddah, 2010
ﺑرای یکنواﺧتی جواﻧهزﻧی ( )GUاز راﺑﻄۀ زیر
استﻔاده شﺪ (:)Akram-Ghaderi et al., 2008
()6

GU=D90-D10

در یکنواﺧتی سﺒز شﺪن هر چه عﺪد ﺑهدسﺖآﻣﺪه
(ﺻرفﻧظر از عالﻣﺖ ﻣنﻔی آن) ﮐمتر ﺑاشﺪ،
ﻧﺸاندهنﺪة یکنواﺧتی ﺑیﺸتر سﺒز شﺪن ﺑذرها اسﺖ
(.)Soltani et al., 2001
و همچنین سرعﺖ جواﻧهزﻧی ()Germination Rate

ﺑذرها از راﺑﻄۀ زیر ﻣحاسﺒه شﺪ (
.)Grobbelaar, 1985
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()3
ﮐه در آن :ni ،شمار ﺑذرهایی ﮐه در شمارش جﺪیﺪ
در زﻣان  tجواﻧه زدهاﻧﺪ و  :tiروزها (یا ساعات) پﺲ از
ﮐاشﺖ اسﺖ.
ﺗجزیۀ آﻣاری دادهها ﺑا ﻧرمافزارهای  SASو Sigma
) Plot (ver. 11و ﻣقایﺴۀ ﻣیاﻧگینها ﺑر پایۀ ﮐمترین
اﺧتالف ﻣﻌنیدار آزﻣون ( )LSDدر سﻄح اﺣتمال 1
درﺻﺪ ﺻورت گرفﺖ و ﻧمودارها در ﻧرمافزار Sigma
 Plot, ver. 11رسﻢ شﺪﻧﺪ.
نتایج و بحث
ﻧتایج جﺪول ﺗجزیۀ واریاﻧﺲ (جﺪول  )5ﻧﺸان داد ﮐه ﺑین
سﻄوح ﻣﺨتلﻒ شوری و سﻄوح ﻣتﻔاوت دﻣا از ﻧظر همۀ
ﺻﻔات ﻣورد ﺑررسی ،ﺗﻔاوت ﻣﻌنیداری (در سﻄح اﺣتمال
 5درﺻﺪ) دیﺪه شﺪ .اثر ﻣتقاﺑل ﺑین شوری و دﻣا ﺑرای
ﺻﻔات درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ،سرعﺖ جواﻧهزﻧی ،ﻣیاﻧگین زﻣان
جواﻧهزﻧی ،شاﺧص جواﻧهزﻧی و یکنواﺧتی جواﻧهزﻧی در
سﻄح اﺣتمال 5درﺻﺪ و ﺑرای  D50در سﻄح اﺣتمال 1
درﺻﺪ ،ﻣﻌنیداری ﺑود .همچنین اثر ﻣتقاﺑل ﺑرای  D90در
این آزﻣایﺶ ﻣﻌنیدار ﻧﺸﺪ (جﺪول .)5
در راﺑﻄه ﺑا اثر ﻣتقاﺑل ﺑین ﺗنﺶ شوری و دﻣا،
ﺑیﺸترین سرعﺖ جواﻧهزﻧی ( 66/17ﺑذر در ساعﺖ)،
ﻣرﺑوط ﺑه ﺗیمار شاهﺪ (ﺑﺪون ﺗنﺶ) در دﻣای  61درجۀ
سلﺴیوس ﺑود ،پﺲ از آن ﺑیﺸترین سرعﺖ جواﻧهزﻧی
در شرایﻂ شاهﺪ (ﺑﺪون ﺗنﺶ) و دﻣای  51و  61درجۀ
سلﺴیوس و همچنین در شرایﻂ ﺗنﺶ  7و 3
دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دﻣای  61درجۀ سلﺴیوس دیﺪه
شﺪ ،ﮐمترین سرعﺖ جواﻧهزﻧی ﺑا  1/16و  6/53درﺻﺪ
ﺑهﺗرﺗیب ﻣرﺑوط ﺑه ﺗنﺶ  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دﻣای
 1درجۀ سلﺴیوس و ﺗنﺶ  7دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر
دﻣای  31درجۀ سلﺴیوس ﺑود (جﺪول  .)6این ﻧتایج
ﻧﺸان داد ﮐه ﺑذرها در دﻣاهای ﺑاالﺗر و پایینﺗر از دﻣای
ﺑهینه از ﻧظر سرعﺖ جواﻧهزﻧی ،آستاﻧۀ ﺗحمل ﺑه شوری
پایینی دارﻧﺪ ﺑهعﺒارﺗی ﺑا افزایﺶ شوری از سرعﺖ
جواﻧهزﻧی ﮐاسته شﺪ.
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جﺪول  .5ﻧتایج ﺗجزیۀ واریاﻧﺲ (ﻣیاﻧگین ﻣرﺑﻌات) اثرگذاری دﻣا و شوری روی ﺑرﺧی شاﺧصهای جواﻧهزﻧی ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی
Table 1. Results of variance analysis (mean of squares) for effects of different temperature and Salinity on some
germination indices in German chamomile Seeds
D90
**0.34
**0.18
0.01ns
0.017
3.28

D50
**

0.97
**0.14
*0.008
0.007
7.25

Ermination
Uniformity
)(GU
**0.22
**0.17
**0.08
0.03
2.25

Germination
Index
)(GI
**22.9
**8.53
**0.77
0.06
15.98

Mean
Germination time
)(MGT
**300.6
**75.02
**74.16
13.32
5.21

Germination
Rate
)(GR
**951.2
**951
**16.16
1.73
4.16

Germination
Percentage
)(GP
**7008.7
**3002.4
**232.9
22.2
7.12

df
6
4
24
70

S.O.V
)Temperature (A
)Salinity (B
A* B
Error
)CV (%

 :** ،* ،nsﺑه ﺗرﺗیب عﺪم ﻣﻌنیداری و ﻣﻌنیدار در سﻄح اﺣتمال  1و  5درﺻﺪ.
ns, * and **: Not Significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.

در ﻣورد درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﻧیز ﻣﺸﺨص شﺪ ﮐه
ﺑیﺸترین درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ( 36درﺻﺪ) ﻣرﺑوط ﺑه ﺗیمار
شاهﺪ در دﻣای  61درجۀ سلﺴیوس ﺑود ،در همین دﻣا
ﺑا افزایﺶ شوری و ﻣنﻔیﺗر شﺪن پتاﻧﺴیل ﻣحیﻂ از
شاهﺪ ﺑه  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر ،درﺻﺪ جواﻧهزﻧی از
 36ﺑه  33/3درﺻﺪ ﮐاهﺶ یافﺖ (جﺪول  .)6درﺻﺪ
جواﻧهزﻧی ﺗجمﻌی ﺑذرهای ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی در همۀ
دﻣاهای ﻣورد ﺑررسی ﻧﺸان داد ﮐه در دﻣاهای ﻧزدیک
ﺑه دﻣای ﺑهینه (اپتیمﻢ) یﻌنی  61درجۀ سلﺴیوس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﻣاهای پایین و ﺑاال ،در همۀ سﻄوح ﺗنﺶ
درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑیﺸتر ﺑود (شکل .)5
ﮐمترین ﺗﻐییر درﺻﺪ و سرعﺖ جواﻧهزﻧی در روﻧﺪ
ﮐاهﺸی شوری از شاهﺪ ﺗا  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر،
ﻣرﺑوط ﺑه دﻣای  51درجۀ سلﺴیوس ﺑود ﺑهﻃوریﮐه
سرعﺖ جواﻧهزﻧی از  66/33ﺑه 53/13ﺑذر در ساعﺖ و

درﺻﺪ جواﻧهزﻧی از  31/64ﺑه  73درﺻﺪ ﮐاهﺶ پیﺪا ﮐرد
(جﺪول  ،)6ﺑه عﺒارﺗی ﮐمترین شیب ﮐاهﺸی را در قﺒال
روﻧﺪ افزایﺸی ﺗنﺶ ،در این دﻣا دیﺪه شﺪ (شکل  .)6در
دﻣاهای ﺑاالﺗر از  61درجۀ سلﺴیوس و پایینﺗر از 51
درجۀ سلﺴیوس درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑا افزایﺶ ﺗنﺶ شوری
ﺑا شیب ﺑیﺸتری در ﺣال ﮐاهﺶ اسﺖ (شکل  .)6در
ﺗنﺶهای ﺑاالﺗر از  7دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دﻣای  31درجۀ
سلﺴیوس و ﺗنﺶ  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دﻣای  1درجۀ
سلﺴیوس و همچنین در همۀ سﻄوح ﺗنﺶ در دﻣای 31
درجۀ سلﺴیوس ،هیچگوﻧه جواﻧهزﻧی ﻣﺸاهﺪه ﻧﺸﺪ
(شکل (2013) Parmoon et al. .)6در آزﻣایﺸی ﺑا ﺑررسی
چهار سﻄح شوری ( 511 ،11 ،1و  511ﻣیلیﻣوالر) ﺑر
جواﻧهزﻧی ﺑاﺑوﻧه ﻧﺸان داد ﮐه ﺗنﺶ شوری اثر ﻣﻌنیداری
ﺑر درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ،ﻃول ریﺸهچه ،ساقهچه و  ...این گیاه
داشﺖ.

جﺪول  .6ﻣقایﺴۀ ﻣیاﻧگین اثرگذاری شوری و دﻣا ﺑر ﺻﻔات سرعﺖ ،درﺻﺪ و ﻣیاﻧگین زﻣان ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی
Table 2. Mean comparison of effects temperature and salinity on Germination rate, Germination percentage and
Mean Germination Time in German chamomile Seeds
LSD3

LSD1

)Temperature (OC) (b
15
20
22.89
26.04
19.85
23.48
18.3
23.06
16.2
18.4
13.09
12.84
1.27
2.14

30
4.92
2.18
0.62

25
12.04
19.63
15.72
9.33
6.56
3.35

7.96
9.1
7.67
9.49
7.51

10.67
4
ns

60.67
53.33
39.33
17.33
12
9.02

86
76
70.67
52.66
33.33
3.62

0.83
4.42
1.44
5.13
2.37

18.01
12.5
5.0

9.44
10.2
10.9
11.44
13.22
2.39

8.82
9.55
9.77
7.31
12
1.15

0.97
1.82
2.94
1.06
1.11

)Salinity (dsm-1) (a

10
13.74
11.45
12.48
7.87
4.59
0.95

5
12.7
10.16
4.14
0.56
0.67

0
4
8
12
16
LSD2

80.67
70.67
72.67
63.33
48
8.95

73.33
58
68.67
40.67
14.67
10.83

74.67
58.67
12
0.66
9.11

0
4
8
12
16
LSD

Germination percentage
)(%

10.14
10.7
11.63
12.33
13.04
0.85

15
15.92
16.24
19.6
18.96
1.75

16.16
17.89
19.57
6.77
5.68

0
4
8
12
16
LSD

Mean Germination Time

Germination Rate
)(1.day

2.73

14.5

6.67

ﺗوضیحات LSD1 :ﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄح  aدر سﻄوح  LSD2 ،bﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄحهای  bو  LSD3 ،aﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار در ﺗقاﺑل
ﺑین سﻄوح  aو.b

Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD 2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in
interaction a and b levels.
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شکل  .5درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺗجمﻌی ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی در دﻣاهای ﻣﺨتلﻒ و سﻄوح ﻣتﻔاوت شوری
Figure 1. Percentage of cumulative germination of German chamomile seed in various temperatures and salinity
difference levels

در راﺑﻄه ﺑا ﻣیاﻧگین زﻣان جواﻧهزﻧی ،ﺑیﺸترین
ﻣیزان آن ( 6/53ساعﺖ) ،در ﺗیمار دﻣای  51درجۀ
سلﺴیوس و ﺗنﺶ شوری  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دیﺪه
شﺪ .همچنین در دﻣای  51درجۀ سلﺴیوس ﺑین همۀ
سﻄوح شوری از شاهﺪ ﺗا ﺗنﺶ  56دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر
هیچگوﻧه ﺗﻔاوت ﻣﻌنیداری در راﺑﻄه ﺑا ﻣیاﻧگین زﻣان
جواﻧهزﻧی دیﺪه ﻧﺸﺪ (شکل .)6

ﺑهﻃورﮐلی ،ﻣیاﻧگین زﻣان جواﻧهزﻧی در دﻣاهای 1
و  51درجۀ سلﺴیوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﻣاهای ﺑاالﺗر ،ﺑیﺸتر
ﺑود .همچنین ﺑیﺸترین ﻣیزان شاﺧص جواﻧهزﻧی
( ،)3/64ﻣرﺑوط ﺑه شرایﻂ شاهﺪ دﻣای  61درجۀ
سلﺴیوس ﺑود و ﮐمترین آن هﻢ ( ،)1/66ﻣرﺑوط ﺑه
ﺗنﺶ  7دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر دﻣای  31درجۀ سلﺴیوس
ﺑود (جﺪول  .)3ﺗنﺶ شوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﻣا ﺗأثیر
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ﻣنﻔیﺗری را در ﻣورد شاﺧص جواﻧهزﻧی از ﺧود ﻧﺸان
داد (جﺪول  .)3ﮐاهﺶ در شاﺧصهای جواﻧهزﻧی در

اثر اعمال ﺗنﺶ در دیگر گیاهان ﻧیز گزارش شﺪه اسﺖ
(.)Patade et al., 2011

)Germination (%
)Germination (%
)Germination (%

)Salinity stress (dsm-1

)Salinity stress (dsm-1

شکل  .6ﻣﺪل رگرسیوﻧی درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی در دﻣاهای ﻣﺨتلﻒ و سﻄوح ﻣتﻔاوت شوری
Figure 2. Regression model of percentage germination on German chamomile in various temperatures and salinity
difference levels.

ﺑیﺸترین ﻣیزان یکنواﺧتی جواﻧهزﻧی ﺑه ﻣیزان 656
ساعﺖ (پایینﺗرین یکنواﺧتی) در ﺗیمار شاهﺪ دﻣای
 31درجه و ﮐمترین ﻣیزان آن ﻧیز ﺑا ( 7/6ﺑاالﺗرین
یکنواﺧتی) ساعﺖ در ﺗیمار ﺗنﺶ  56دسیزیمنﺲ ﺑر

ﻣتر دﻣای  1درجۀ سلﺴیوس گزارش شﺪ .روﻧﺪ
فراسنجههای زﻣان ﺗا  11درﺻﺪ جواﻧهزﻧی و زﻣان ﺗا
 31درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑا افزایﺶ ﺗنﺶ شوری در همۀ
سﻄوح دﻣایی ﺑیﺸتر شﺪ .گیاهان واﮐنﺶهای ﻣتﻔاوﺗی

فتحاﻟهی و همکاران :ﺗأثیر سﻄوح ﻣﺨتلﻒ شوری و دﻣا ﺑر فراسنجههای جواﻧهزﻧی ...

در ﺑراﺑر شوری از ﺧود ﻧﺸان ﻣیدهنﺪ .یکی از
اثرگذاریهای شوری ،افزایﺶ شوری ﻣحلول و ﮐاهﺶ
جذب آن از راه ﺑذرها اسﺖ ،اثر ﺑازدارﻧﺪگی  NaClروی
جواﻧهزﻧی ﺑذر ﻧاشی از ﺗأثیر ﻣﺴتقیﻢ این ﻧمک ﺑر رشﺪ
جنین اسﺖ (.)Poljakoff-Mayber et al., 1994
 (1995) Niu et al.ﺑر این ﺑاورﻧﺪ ﮐه پﺲ از جذب آب
و همزﻣان ﺑا آن چنﺪی از هورﻣونها و شماری از
آﻧزیﻢهای ﻣهﻢ درون ﺑذر ازجمله ﻟیپاز ،پروﺗئاز ،آﻣیالز
و غیره ﺗرشح ﻣیشوﻧﺪ ،ﮐه ﺑاعث ﻣیشود ﺗا ﻣواد غذایی
اﻧﺪوﺧته در ﺑذر ازجمله ﻧﺸاسته ﺗجزیه شﺪه و در آب
ﺣـل شوﻧﺪ و از این راه اﻧرژی الزم ﺑرای ﺧروج
ریﺸهچـه و ساقهچه و رشﺪ آنها فراهﻢ شود ﮐه در
شوریهای ﺑاال ،سازوﮐار فﻌاﻟیﺖ درون ﺑذر دستﺨوش
ﺗﻐییر شﺪه و این ﻣراﺣل ﻣﺨتل ﻣیشوﻧﺪ و ﺑا ﮐاهﺶ و
یا ﺗوقﻒ رشﺪ ﺑه دﻟیل اﻧتقال ﻧیافتن ﻣواد غذایی از ﻟپه
ﺑـه ریﺸهچه و ساقهچه گیاهچه ،وزن ﺧﺸک آنها
ﮐاهﺶ ﻣییاﺑﺪ.
در این ﺗحقیق ﺑا افزایﺶ ﺗنﺶ شوری ،درﺻﺪ و
سرعﺖ جواﻧهزﻧی ﺑهﻃور ﻣﻌنیداری ﮐاهﺶ پیﺪا ﮐرد.
ﻧتایج همﺴان در ﺑررسیهای (2010) Hakim et al.
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روی ﺑرﻧج و  (2011) Abari et al.روی گوﻧههای
ﻣرﺗﻌی آﮐاسیا ﺗحﺖ ﺗأثیر شوری ﺑر جواﻧهزﻧی ﺑه دسﺖ
آﻣﺪ .دﻣا و شوری ﺗأثیر ﻣتﻔاوﺗی را روی جواﻧهزﻧی ﺑذر
دارﻧﺪ ( .)Khan & Ungar, 2001افزایﺶ غلظﺖ شوری
ﺑاعث ﮐاهﺶ جواﻧهزﻧی در همۀ دﻣاهای ﻣورد ﺑررسی
شﺪ ،ﺑا این وجود ﺗأثیر ﻣنﻔی شوری در دﻣاهای ﻧزدیک
ﺑه شرایﻂ دﻣای ﺑهینه ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﻣاهای دیگر ﮐمتر
ﺑود (.)Gorai & Neffati, 2007
افزایﺶ دﻣا از ﺣﺪ ﺑهینه از درﺻﺪ جواﻧهزﻧی،
سرعﺖ جواﻧهزﻧی و ﻃول ریﺸهچه ﮐاسته ﻣیشود.
درواقﻊ دﻣای ﺑاال ،افزون ﺑر ﮐاهﺶ استحکام پیوﻧﺪهای
هیﺪروژﻧی و راﺑﻄههای اﻟکترواستاﺗیکی ﺑین گروهای
قﻄﺒی پروﺗئینها در ﺣاﻟﺖ (فاز) ﻣایﻊ غﺸاء ﮐه سﺒب
ﺗﻐییر ساﺧتار غﺸای یاﺧتهای و ﻧﺸﺖ یونها از یاﺧته
ﻣیشود ﺑا جلوگیری از فرآینﺪ ﺗنﻔﺲ ﻣیﺗواﻧﺪ ﺑر
فرآینﺪ جواﻧهزﻧی ﺗأثیر ﻣنﻔی ﺑر جای ﺑگذارد ﮐه اﻟﺒته
افزایﺶ ﺗوأم دﻣا و شوری ،ﺗأثیر ﻣنﻔی شﺪیﺪﺗری ﺑر
فرآینﺪ جواﻧهزﻧی ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ﺗأثیر جﺪاگاﻧۀ هر یک از
ﺗیمارهای شوری و دﻣا ﺧواهﺪ داشﺖ ( & Taize
.)Zeiger, 1998

جﺪول .3ﻣقایﺴۀ ﻣیاﻧگین اثرگذاری شوری و دﻣا ﺑر ﺻﻔات شاﺧص جواﻧهزﻧی و یکنواﺧتی جواﻧهزﻧی ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی
Table 3. Mean comparison of effects temperature and salinity on Germination Index and Germination Uniformity in
German chamomile Seeds
LSD3

LSD1

)Temperature (OC) (b
15
20
3.54
3.67

30
1.25

25
3.08

0.06
0.05
0.06
0.05

0.66
0.03

2.88
2.46
1.6
1.35
0.06

3.44
3.32
2.86
2.28
0.03

42.26
ns
ns
65.45
ns

216
94.4
ns

63.76
94.55
96.47
151.3
130.8
77.8

40.96
59.92
136.78
127.68
140.1
57.98

0.025

)Salinity (dsm-1) (a

10
3.38

5
3.41

0

3.32
3.37
3.14
2.73
0.08

3.01
3.27
2.49
1.46
0.08

3.01
1.34
0.19
0.06

4
8
12
16
LSD

59.43
66.1
74.4
106.2
96.46
45.5

56.82
59.62
115.1
165.5
89.4
41.8

57.24
62.89
65.5
6.4
33.76

0
4
8
12
16
LSD

Germination
Index

0.55

0.68

Germination
Uniformity

ﺗوضیحات LSD1 :ﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄح  aدر سﻄوح  LSD2 ،bﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄح  bدر سﻄوح  LSD3 ،aﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار در
ﺗقاﺑل ﺑین سﻄوح  aو.b
Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in
interaction a and b levels.

ﻧتایج همﺴاﻧی ﻧیز در گوﻧههای ﻣرﺗﻌی و زراعی ﺗوسﻂ
ﻣحققان ارائه شﺪه اسﺖ ( ;Dorri & Salehi, 2009
 .)Khaleghi & Moallemi, 2009در این ﺑررسی ﺗأثیر

شوری ﮐﻢ ( 7دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر) ﺑر ﺑرﺧی ﺻﻔات
ازجمله درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ،سرعﺖ جواﻧهزﻧی ،شاﺧص
جواﻧهزﻧی و ﻣیاﻧگین زﻣان جواﻧهزﻧی ﻣﻌنیدار ﻧﺒود.

5331  پاییز،3  شمارة،74  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

ﻣیدهﺪ وﻟی این گیاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ﺗﻐییر دﻣا ﺣﺴاسیﺖ
 درجۀ61 ﺑاالیی دارد ﺑهﻃوریﮐه در دﻣاهای ﺑاالﺗر از
درجۀ سلﺴیوس ﮐاهﺶ51 سلﺴیوس و پایینﺗر از
.شﺪیﺪی در ﻣیزان شاﺧصهای جواﻧهزﻧی ﻣﺸاهﺪه شﺪ
ﺑناﺑراین ﺑهﻧظر ﻣیرسﺪ ﮐه ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ﺗﻐییرپذیری ﺗنﺶ
.شوری را ﺑهتر از ﺗﻐییر دﻣایی ﻣیﺗواﻧﺪ ﺗحمل ﮐنﺪ
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)دسیزیمنﺲ ﺑر ﻣتر56  و56( همچنین در ﺗنﺶهای ﺑاال
ﺑاوجوداینکه شاﺧصهای جواﻧهزﻧی ﮐاهﺶ پیﺪا ﮐرده
اسﺖ وﻟی درﺻﺪ و سرعﺖ جواﻧهزﻧی ﺑه ﻣیزان
، درجه دیﺪه شﺪ61 شایانﺗوجهی در دﻣاهای ﻧزدیک ﺑه
این ﻧﺸان ﻣیدهﺪ ﮐه گیاه ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ﻧﺴﺒﺖ ﺑه
ﺗنﺶهای شوری ﺑاال ﺗحمل ﺑه ﻧﺴﺒﺖ ﺧوﺑی از ﺧود ﻧﺸان

درﺻﺪ جواﻧهزﻧی ﺑذر ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی31 درﺻﺪ و11  ﻣقایﺴۀ ﻣیاﻧگین اثرگذاری شوری و دﻣا ﺑر ﺻﻔات زﻣان ﺗا.7جﺪول
Table 4. Mean comparison of temperature effects and salinity on D50 and D90 in German chamomile Seeds
Salinity (dsm-1) (a)
D50 (h)

0
4
8
12
16
LSD

5
171.3
216.3
252.6
252
55.6

D90 (h)

0
4
8
12
16
LSD

222.8
253.1
299.8
261.6
51.32

10
145.7
161.8
170.5
268
245
42.2
208.95
247.6
265.4
333.1
291.4
60.76

Temperature (OC) (b)
15
20
53.44
40.54
62.86
43.06
78.27
40.34
83.3
45.6
101.0
72.67
12.5
15.7

25
50.8
50.9
53.3
62.67
110
54.28

30
256
160
ns

165.6
200.8
133.7
192.4
194
ns

306.4
205.6
ns

LSD1

LSD3

24.99
81.46
22.66
112.86
59.33
0.79

ﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار در

LSD3 ،a

در سﻄوح

b

160.56
117.34
175.8
204.3
189.2
72.15

ﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄح

LSD2 ،b

87.1
146
202.3
211
204.2
61.34

55.77
67.76
85.3
117.5
ns
0.83

در سﻄوحa  ﮐمترین اﺧتالف ﻣﻌنیدار سﻄحLSD1 :ﺗوضیحات
.b وa ﺗقاﺑل ﺑین سﻄوح

Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in
interaction aand b levels.

 از سوی دیگر این گیاه ﺑه دﻣاهای ﺑاال ﺣﺴاسیﺖ.داد
 ﺑناﺑراین،دارد و ﺑر عملکرد گیاه ﺗأثیر ﻣنﻔی ﻣیگذارد
ﮐﺸﺖ این گیاه در ﻣناﻃق ﺑا دﻣاهای ﺑاال ﺗوﺻیه
 ﺗأثیر ﺗنﺶ شوری همراه ﺑا افزایﺶ دﻣا ﺑه.ﻧمیشود
 ﺗأثیر شوری ﺑر فراسنجههای،ﺑاالﺗر از دﻣای ﺑهینه
.جواﻧهزﻧی ﺑذرهای ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی را افزون ﺑﺨﺸیﺪ

نتیجهگیری

 گیاه ﺑاﺑوﻧۀ آﻟماﻧی ﺗحمل،ﻧتایج ﺑهدسﺖآﻣﺪه ﻧﺸان داد
 این گیاه.ﺑه ﻧﺴﺒﺖ ﺑاالیی در شرایﻂ ﺗنﺶ شوری دارد
ظرفیﺖ عملکرد ﺧوب در ﻣناﻃق ﺑا درجههای شوری
ﻣتوسﻂ و ﺑه ﻧﺴﺒﺖ ﺑاال را دارد و ﻣیﺗوان ﺑا ﮐﺸﺖ
این گیاه فرسایﺶ ﺧاك را در چنین ﻣناﻃقی ﮐاهﺶ
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