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  گونه گیاه دارویی چهاربررسی اثر شوري بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه 

  
  3سید غالمرضا موسوي -2محمدجواد ثقه االسالمی -*1حامد جوادي

15/6/1390:تاریخ دریافت  
26/11/1392:تاریخ پذیرش  

 
   چکیده

 Cannabis sativa، شـاهدانه  ) L.)  sativa Nigellaانهگونه دارویی سـیاهد  چهارجهت بررسی اثر شوري بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه 
L.)شنبلیله ، )Trigonella foenum graecum( کنگرفرنگی  وCynara scolymus L.) ( آزمایشی با شش سطح شوري شامل صفر)4، )شاهد ،

دانشـگاه آزاد اسـالمی    در آزمایشـگاه سـه تکـرار    دسی زیمنس بر متر در قالب طرح کامال تصادفی و به طور جداگانه براي هـر گیـاه در   20و  16، 12، 8
در . از آب مقطر و براي تهیه محلول هایی با هدایت الکتریکی ذکر شده از نمک کلرید سـدیم اسـتفاده گردیـد   ) صفر(براي تیمار شاهد . اجرا شدبیرجند  

طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول  ، طول گیاهچه،سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، درصد جوانه زنی این آزمایش صفات مورد مطالعه شامل
تنش شوري طول ریشه چه، سـاقه چـه و گیاهچـه را در    . وزن خشک گیاهچه بودند و وزن تر گیاهچه ،محتوي آب بافتی گیاهچه ،ریشه چه به ساقه چه

سـطوح شـوري وزن تـر و خشـک گیاهچـه سـیاهدانه و        همچنین افزایش. گونه هاي مورد مطالعه تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش این صفات گردید
محتوي آب بافتی گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چـه سـیاهدانه در اثـر شـوري افـزایش      . شنبلیله و وزن خشک گیاهچه شاهدانه را کاهش داد

ـ   . یافت اما در سایر گونه ها تحت تاثیر شوري قرار نگرفت ه زنـی در سـیاهدانه و سـرعت جوانـه زنـی در      با افزایش سطوح شوري درصـد و سـرعت جوان
در مورد سیاهدانه افزایش . درصد جوانه زنی داشت 100و سایر سطوح شوري ) صفر(شنبلیله در تیمار شاهد . کنگرفرنگی کاهش یافت و شاهدانه، شنبلیله
بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن    . ه زنی متوقف گردیددسی زیمنس بر متر جوان 20دسی زیمنس بر متر جوانه زنی را کاهش داد و در  16سطوح شوري تا 

گونه مورد بررسی شنبلیله و شاهدانه تحمل نسبتا مطلوبی به سطوح باالي شوري در مرحله جوانـه زنـی داشـته و     چهارپژوهش مشخص شد که در بین 
  . سیاهدانه حساس ترین بود

  
  شوري، گیاه دارویی ، جوانه زنی، رشد گیاهچه: واژه هاي کلیدي

 
        3 2  1 مقدمه

رشد و عملکرد گیاهان در بسیاري از مناطق دنیا توسط تنش هاي 
شـور شـدن آب و   . محیطی زنده و غیر زنده متعدد محدود مـی گـردد  

خاك یکی از مهمترین عوامل محیطـی محـدود کننـده بـراي تولیـد      
. محصول به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک جهان می باشـد 

از طریق آبیاري و زهکشی براي مقابله با شـوري   اگر چه اصالح خاك
خاك بکار برده می شوند، این روش ها معموال مقـرون بـه صـرفه یـا     
عملی نیستند و راهکارهاي دیگري بایستی توسعه یافته و بکـار بـرده   

  ).20(شوند 
تحقیقات گسترده اي در سطح جهان درباره گیاهان دارویی انجام 

د موثر این مطالعات در ایران آغاز گردیده شده و در سال هاي اخیر رون
                                                             

  دانشگاه پیام نور ،مربی گروه علوم کشاورزي -1
  )Email: h_javadi@pnu.ac.ir                          :نویسنده مسئول -(*
  بیرجند واحد میدانشگاه آزاد اسال ،دانشیار و استادیار دانشکده کشاورزي -3و  2 

 
 

با توجه به اینکـه شـوري و خشـکی از جملـه عوامـل محیطـی       . است
هستند که تاثیر شـدیدي بـر جوانـه زنـی و اسـتقرار گیاهچـه دارنـد،        
تشخیص وضعیت جوانه زنی گیاهان دارویی در شرایط مختلـف تـنش   

منـاطق  خشکی و شوري می تواند راهنماي کشت گیاهـان مقـاوم در   
  .باشد شور خشک یا 

صفر، (در بررسی اثر سطوح مختلف شوري ) 5(خمري و همکاران 
بر جوانه زنی و رشد ) میلی موالر کلرید سدیم خالص 200و  100، 50

 ،6، چاي ترش5سیاموپسیس ،4کنگر فرنگی گیاهچه شش گونه دارویی
گزارش کردند که اختالف معنـی داري   9و ریحان 8زوفا ،7سناي هندي

یان سطوح شوري براي سرعت جوانه زنی در تمام گونه ها و درصـد  م
                                                             
4 - Cynara  scolymus L. 
5 - Cyamopsis psoraloides 
6 - Hibiscus sabdariffa L. 
7 - Cassia angustifolia Vahl. 
8 - Hyssopus afficinalis L. 
9 - Ocimum bacillicum L. 
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به طوري که بـا افـزایش سـطوح    . جوانه زنی بجز ریحان وجود داشت
نتـایج ایـن تحقیـق    . شوري سرعت و درصد جوانه زنی کاهش یافـت 

میلی موالر چهار گیاه چاي ترش، سـناي   200نشان داد که در غلظت 
نداشتند ولی در دو گیاه سیاموپسـیس  هندي، ریحان و زوفا جوانه زنی 

افـزایش تـنش شـوري بـه     . و کنگر فرنگی جوانه زنی مشاهده گردید
دلیل افزایش امالح و تنش ثانویه خشـکی و سـمیت یـون هـا باعـث      

در گندم، صـفایی  ) 20(مقتولی و چایچی . کاهش جوانه زنی می گردد
نتـایج   در گیـاه آتـریپکس  ) 32(در رازیانه و میچـل و همکـاران   ) 15(

بـا مطالعـه اثــر   ) 28(هـاجر و همکـاران   . مشـابهی را گـزارش کردنـد   
میلی مول کلرید سدیم بر جوانه زنی  300تیمارهاي مختلف شوري تا 

 150و شاخص رشد سیاهدانه مشاهده کردند که دانه هاي سیاهدانه تا 
  .میلی مول کلرید سدیم مقاومت خوبی در جوانه زنی داشتند

، 100، 50اثر سطوح شوري شامل صفر، ) 10(سالمی و همکاران 
میلی موالر کلرید سدیم بر خصوصیات مورفولـوژي   250و  200، 150

نتـایج نشـان داد   . را مورد مطالعه قرار دادند 2و سنبل الطیب 1زیره سبز
ریشـه  . که اثر شوري باعث کاهش طول ریشه چه و ساقه چه گردیـد 

از سایر اندام ها در معرض چه به دلیل ارتباط مستقیم با شوري، بیشتر 
تنش شوري می باشد و به عنوان یک فیلتر عبور یون ها را کنترل می 
کند و نسبت مطلوب یون هاي سدیم و پتاسیم را براي فعالیـت هـاي   

در بررسی اثـر  ) 12(صفر نژاد و همکاران ). 16(سلول فراهم می سازد 
ی موالر میل 200و  150، 100، 50، )شاهد( سطوح شوري شامل صفر 

کلرید سدیم در خصوص گیاه سیاهدانه گزارش دادند کـه بـا افـزایش    
کـاهش شـاخص   . غلظت کلرید سدیم شاخص بنیه بذر کاهش یافـت 

میلی موالر کلریـد سـدیم نسـبت بـه شـاهد       100بنیه بذر در غلظت 
در بررسـی اثـر سـطوح شـوري     ) 2(ثقه االسالمی . درصد بود 84/98

بـر جوانـه زنـی سـه گونـه      ) بر متـر  دسی زیمنس 8و  6، 4، 2صفر، (
 ،گزارش داد که تـنش شـوري   5و کنگرفرنگی ٤، کاسنی3دارویی مرزه

طول گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر 
مرزه و وزن گیاهچه کنگرفرنگی و شاخص بنیه بذر کاسنی را به طـور  

جوانـه   در این پژوهش مشخص شد که فرآیند. معنی داري کاهش داد
زنی مرزه نسبت به دو گونه کاسنی و کنگرفرنگی به شـوري حسـاس   

،  -37/0صـفر،  ( در مطالعـه اثـر تـنش شـوري    ) 7(دادخـواه   .تر است
بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیـاه  ) مگاپاسکال -81/0و  -59/0

گزارش نمود که با افـزایش   7، شاهدانه و زنیان6دارویی شنبلیله، کنجد

                                                             
1 - Cuminum cyminum L. 
2 - Valeriana officinalis L. 
3 - .Satureja hortensis L. 
4 - Cichorium intybus L. 
5 - Cynara scolymus L. 
6 - Sesamum indicum L. 
7 - Trachyspermum copticum L. 

درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه  ، تنش شوري
در این آزمایش به ترتیـب کنجـد و شـاهدانه داراي    . چه کاهش یافت

یکـی از اهـداف   . بیشترین تحمل به شوري در مرحله جوانه زنی بودند
بررسی مقاومت گیاهان به شوري دستیابی به اطالعات پایه مرتبط بـا  

یزیولوژیک و مورفولوژیـک در  مقاومت به شوري است که در صفات ف
مقاومت به شوري هر گونه وجود داشته و انتقال آنها به ارقـامی اسـت   

   .که از نظر کیفیت و عملکرد مطلوب می باشند
داراي خواص دارویی متعددي از قبیل اثر تقویتی، ملـین،   شنبلیله

اشتها آور، خلط آور و ضد تب، افزایش میزان شیر در دوران شـیردهی  
همچنین شنبلیله داراي اسید نیکوتینیک یـا  . ده قند خون استو کاهن

نیاسین می باشد که این ویتامین عامـل جلـوگیري کننـده از بیمـاري     
شنبلیله داراي اثر گشاد کنندگی عروق خونی بوده که . پالگر می باشد

شـاهدانه در صـنایع روغـن    ). 7(از بروز سکته قلبی جلوگیري می کند 
تفاده قرار می گیـرد و دانـه آن داراي خـواص    کشی و نساجی مورد اس

بخش، مسهل و ملین، نرم کننده، مـدر و   دارویی متعددي از قبیل نیرو
ــود     ــی ش ــتفاده م ــل اس ــد انگ ــکن و ض ــاي مس ــه داروه ). 7(در تهی

کنگرفرنگی که به نام آرتیشو نیز معروف است عالوه بر ایـن کـه بـه    
ـ    ان بیمـاري هـاي   عنوان سبزي مورد استفاده قرار مـی گیـرد در درم

سیاهدانه به عنوان محـرك، بادشـکن،   ). 2(کبدي موثر واقع می شود 
از دانـه هـاي آن   . مدر، قاعده آور و زیاد کننده شیر تجـویز مـی شـود   

جهت پاشیدن روي نان، معطر کـردن سـرکه، طعـم دادن بـه مربـا و      
   ).3(ترشی استفاده شده و روغن دانه آن خاصیت ضد باکتریایی دارد 

حقیق به منظور بررسی اثر شوري بر جوانه زنی و رشد اولیـه  این ت
گونه دارویی سیاهدانه، شاهدانه، شنبلیله و کنگرفرنگـی   چهارگیاهچه 
  .انجام شد

 
  مواد و روش ها

به منظور بررسی اثر شوري بر جوانه زنـی و رشـد اولیـه گیاهچـه     
کده آزمایشی در آزمایشـگاه فیزیولـوژي دانشـ    ،گونه گیاه دارویی چهار

انجـام   1388در تابستان سـال  کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
مطالعـه در ایـن تحقیـق شـامل سـیاهدانه،       گیاهان دارویی مورد. شد

این آزمـایش در قالـب طـرح    . فرنگی بودند و کنگر  شاهدانه، شنبلیله
. کامال تصادفی و به طور جداگانه براي هر گیاه در سه تکرار اجرا شـد 

، 8، 4، )شـاهد (ي اعمال شده براي هر گیـاه شـامل صـفر    سطوح شور
از ) صـفر (  براي تیمار شـاهد . دسی زیمنس بر متر بودند 20و  16، 12

آب مقطر و براي تهیه محلول هایی با هدایت الکتریکی ذکـر شـده از   
در این تحقیـق از هـر گونـه    . نمک کلرید سدیم خالص استفاده گردید

تخـاب شـد و سـپس بـذور جهـت      عـدد بـذر یکنواخـت ان    25گیاهی 
درصد به مـدت   10) وایتکس(ضدعفونی در محلول هیپوکلریت سدیم 

پس . یک دقیقه قرار گرفتند و در نهایت با آب مقطر شستشو گردیدند
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  55      ...بررسی اثر شوري بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

 9از انجام عمل ضدعفونی، بذر ها در داخل پتري دیش هایی به قطـر  
 5سانتی متر که حاوي یک عدد کاغذ واتمن بودند گذاشته شد سـپس  

میلـی متـر    3و ) بـراي بـذرهاي کنگرفرنگـی و شـاهدانه    (میلی متـر  
از محلـول داراي سـطح شـوري مـورد     ) بذرهاي سـیاهدانه، شـنبلیله  (

آزمایش داخل هر پتري ریخته به طوري که بذرها در محلـول غوطـه   
درجه سانتی  25سپس پتري ها داخل ژرمیناتور با دماي ثابت  شوندور 

هر زمان که محیط . روز قرار داده شدند 10 به مدت یگراد و در تاریک
کشت نیاز به محلول داشت به تکرارها به اندازه مساوي محلول اضافه 

در تیمارهایی که رطوبت پتري تمام شده بود، به دلیل عدم تجمع . شد
شوري در محیط کشت ابتدا کاغذ صـافی مربوطـه تعـویض و سـپس     

آلودگی به قـارچ کـم    در محیط هایی که. محلول مورد نظر اضافه شد
براي محدود کـردن توسـعه قـارچ در محـیط      1ینبزبود از قارچ کش 

کشت استفاده شد و در مواردي که آلودگی خیلی زیاد بود ابتـدا پتـري   
ینب خوب ضد عفونی شده و با آب مقطر چنـد  زتعویض سپس بذور با 

 . دفعه شستشو داده و تیمار مورد نظر اعمال شد
بـر  . روز انجام شـد  10ي جوانه زده به مدت شمارش روزانه بذرها

میلی متر بود  2حسب تعریف، جوانه هایی که ریشه چه آنها بزرگتر از 
تعداد بذرهاي جوانه زده هـر  ). 17(به عنوان جوانه زده محسوب شدند 

طول ریشه چه و ساقه . روز در ساعت مقرر تا روز دهم شمارش گردید
درصد جوانه زنی از تقسیم تعـداد  . چه نیز در روز دهم اندازه گیري شد

نهایی بذرهاي جوانه زده بر تعداد بذرهاي کشت شده و ضرب کـردن  
و سرعت جوانه زنـی بـر حسـب نسـبی بـذرها در روز از       100در عدد 
  . )1معادله ( بدست آمد )5( ارائه شده توسط ماگوئیر معادلهطریق 

GR= X1 / Y1+ (X2- X1) / Y2 + ….+ (Xn – X n-1) / Yn    )1(  
تعداد روز   Yn ام و nدرصد بذور جوانه زده شمارش   xnدر این رابطه، 

 .ام می باشد nاز ابتداي کشت تا زمان شمارش 
وزن خشک گیاهچه نیـز در پایـان روز دهـم پـس از قـرار      تعیین 

 24درجه سانتی گـراد بـه مـدت     70گرفتن در آون الکتریکی با دماي 
 انجـام  گـرم  001/0یتالی بـا دقـت   توسط ترازوي دیج و توزینساعت 

شاخص بنیه بذر نیز از حاصل ضرب درصد جوانه زنی در میانگین . شد
نسبت طول ریشه چه به ). 2(بدست آمد  100طول گیاهچه تقسیم بر 

. ساقه چه از تقسیم طول ریشه چه بـه طـول سـاقه چـه بدسـت آمـد      
  ) :9(محتوي آب بافتی گیاهچه از رابطه زیر بدست آمد 

ــه  ( × 100 ــر گیاهچ ــه /  (وزن ت ــک گیاهچ ــر  -وزن خش وزن ت
  محتوي آب بافتی گیاهچه=  ))گیاهچه

. انجام پـذیرفت  MSTAT-Cتجزیه آماري با استفاده از نرم افزار 
 5جهت مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانکـن در سـطح   

  اشکال مورد نیـاز نیـز بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      . استفاده گردید درصد
Excel رسم شدند .  

 

                                                             
1- Zineb 

  نتایج و بحث
در بین پنج گونه دارویی مـورد مطالعـه تنهـا درصـد جوانـه زنـی       
سیاهدانه به طور معنی داري تحت تـاثیر تـنش شـوري قـرار گرفـت      

مقایسه میانگین درصد جوانه زنی سیاهدانه نشـان داد کـه   ). 1جدول (
صـد  دسی زیمنس بر متـر اثـر معنـی داري بـر در     4افزایش شوري تا 

جوانه زنی نداشت ولی با بیشتر شدن شوري درصد جوانه زنی کـاهش  
) دسـی زیمـنس بـر متـر     20(یافت به طوري که در تیمار شوري باال 

پـژوهش هـاي انجـام شـده روي     ). 2جـدول  (جوانه زنی متوقف شـد  
گیاهان مختلف نشان می دهد که شوري سبب کاهش درصـد جوانـه   

ــود   ــی ش ــی م ــاي ). 33و  29، 26، 24، 23، 22، 21(زن ــت ه در غلظ
متوسط نمک، کاهش پتانسیل اسمزي عامل محدود کننده جوانه زنـی  
است اما در غلظت هاي باال سمیت یونی و در پی آن افـزایش جـذب   

و عدم تعادل بین عناصر غذایی از عوامـل   NaCl یون ها به خصوص
  ).20(مهم ایجاد اختالل و کاهش درصد جوانه زنی محسوب می شود 

رد بذر شاهدانه اگر چه شوري درصد جوانـه زنـی را کـاهش    در مو
به طوري که تیمار تنش ). 3جدول (داد ولی این کاهش معنی دار نبود 

نسبت به شاهد درصـد جوانـه   ) دسی زیمنس بر متر 20(شدید شوري 
نیـز کـاهش   ) 7(در گـزارش دادخـواه   . درصد کاهش داد 43/6زنی را 

ـ   -59/0پتانسیل آب تا  اثیري بـر جوانـه زنـی شـاهدانه     مگاپاسـکال ت
  .نداشت

افزایش سطوح شوري تاثیري بر درصد جوانه زنی شنبلیله نداشت 
 20تـا  (  و این گیاه مقاومت خوبی نسبت به تیمارهـاي تـنش شـدید    

درصد بـذور   100از خود نشان داد به طوري که ) دسی زیمنس بر متر
بـر روي   در تحقیقـات محققـان دیگـر   ). 4جـدول  (جوانه زنی داشتند 

بـه عنـوان مثـال در    . هالوفیت ها نیز نتایج مشابهی بدست آمده است
دسی زیمنس بر  20تا  2شوري   Aleuropus lagopoidesهالوفیت 

لذا رفتـار جوانـه زنـی    ). 31(درصد جوانه زنی دیده شد  100متر حدود 
) 7(در گـزارش دادخـواه    .شنبلیله شباهت فراوانی به هالوفیت ها دارد

مگاپاسکال تاثیري بـر جوانـه زنـی     -59/0ش پتانسیل آب تا نیز کاه
  .شنبلیله نداشت

شوري باعث کاهش درصد جوانـه زنـی    ،در مورد بذر کنگرفرنگی
دسی زیمنس تفـاوت   12افزایش سطوح شوري تا  با شد به طوري که

ولی با افـزایش شـوري    مشاهده نشد درصد جوانه زنی  درمعنی داري 
نیـز  ) 5(خمري و همکاران ). 5جدول ( افت درصد جوانه زنی کاهش ی

گزارش کردند که شوري سبب کاهش درصد جوانه زنی کنگرفرنگـی  
مطابقـت  ) 2(اما نتیجه بدست آمده با گزارش ثقه االسـالمی  . می شود
  .نداشت
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 میانگین درصد جوانه زنی در سطوح مختلف شوري چهار گونه گیاه دارویی  -1شکل

 

  
  دارویی گیاه گونه چهار شوري مختلف سطوح در زنی جوانه سرعت گینمیان - 2شکل 

 
اثر شوري بر سرعت جوانه زنی گونه هاي دارویـی مـورد مطالعـه    

افزایش سطوح شوري باعث کـاهش سـرعت   ). 1جدول (معنی دار بود 
مقایسـه سـرعت جوانـه زنـی     . جوانه زنی در گونه هـاي اخیـر گردیـد   

ه در سـطوح مختلـف شـوري نشـان     سیاهدانه، کنگرفرنگی و شـنبلیل 
شوري سبب کاهش معنی دار سرعت جوانه زنی شده است  که دهد می

این درحالی است کـه در شـاهدانه فقـط بـاالترین     ). 5و  4، 2جداول (
سطح شوري توانست سرعت جوانه زنی را نسبت به شاهد کاهش دهد 

ــدول ( ــاران ). 3جـ ــو و همکـ ــت   ) 33(کیـ ــاه هالوفیـ ــورد گیـ در مـ
Halocnemum strobilaceum   در ) 30(، جامی االحمدي و کـافی

در مـورد پنبـه و خمـري و    ) 18(، کرنژاد و همکاران 1کوشیا مورد گیاه
در مـورد چـاي تـرش، سـناي هنـدي، زوفـا، ریحـان و        ) 5(همکاران 

و ثقـه   2در مـورد اسـفرزه  ) 4(کنگرفرنگی و حسینی و رضوانی مقـدم  
 کنگرفرنگی نیز گزارش کردنـد در مورد مرزه، کاسنی و ) 1(االسالمی 

. سطوح مختلف شوري می تواند سرعت جوانه زنی را کاهش دهـد  که

                                                             
1- Kochia scoparia 
2- Plantago ovata 

و یا افـزایش  ) اثر اسمزي(تنش شوري از طریق کاهش سرعت جذب 
خروج یون ها که ممکن است فعالیت هـاي آنزیمـی یـا هورمـونی را     

ه و یا بوسیل) 25(و همچنین تاثیر بر حرکت ذخایر بذر ) 27( تغییر دهد
اثر مستقیم بر اندام هاي ساختاري و یا سنتز پروتئین ها در جنـین در  

می تواند بر فرآیند جوانه زنی و در نتیجه سرعت ) 34(حال جوانه زنی 
  .جوانه زنی تاثیر بگذارد

اثر شوري بر شاخص بنیه بذر گونه هـاي دارویـی مـورد مطالعـه     
ص بنیه بذر افزایش شوري باعث کاهش شاخ). 1جدول (معنی دار بود 

تنش شوري طول گیاهچه و درصـد جوانـه   . در گونه هاي اخیر گردید
کنگرفرنگی را کاهش داد لذا شـاخص بنیـه بـذر کـه      و زنی سیاهدانه

در مـورد شـاهدانه و   . حاصلضرب این دو پارامتر است نیز کاهش یافت
. شنبلیله کاهش طول گیاهچه باعث کاهش شاخص بنیه بـذر گردیـد  

دسی زیمنس بر متـر نسـبت    16یاهدانه در شوري شاخص بنیه بذر س
صــفرنژاد و ). 2جــدول (درصــد کـاهش نشــان داد   21/94بـه شــاهد  
نیز گزارش دادند که در سـیاهدانه بـا افـزایش شـوري     ) 12(همکاران 

میلـی   100شاخص بنیه بذر کاهش یافـت و ایـن کـاهش در غلظـت     
  . درصد نسبت به شاهد بود 84/98موالر کلرید سدیم 
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اثر معنی داري  ي مورد مطالعهگونه هاطول گیاهچه شوري بر  اثر
مقایسه میانگین نشان داد که تفاوت معنـی داري از  ). 1جدول (داشت 

دسـی زیمـنس    4لحاظ طول گیاهچه بین تیمار شاهد و سطح شوري 
سیاهدانه و کنگرفرنگی وجود ندارد ولی بـا افـزایش   در دو گیاه بر متر 

این ). 5و  2جداول (طول گیاهچه کاهش یافت  ، بیشتر سطوح شوري
 12در حالی بود که طول گیاهچه شاهدانه و شنبلیله تا سـطح شـوري   

تفاوت معنی داري با شاهد نشان ) 4و  3جداول ( دسی زیمنس بر متر 
) 4(و حسینی و رضوانی مقدم ) 22(اکبري و همکاران ). 6جدول (نداد 

شوري مـی توانـد سـبب کـاهش     که در بررسی هاي خود نشان دادند 
ثقه . طول ریشه چه یا ساقه چه و در نهایت کاهش طول گیاهچه شود

در بررسی اثر شوري بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه ) 2(االسالمی 
 شـوري  افـزایش با دارویی مرزه، کاسنی و کنگرفرنگی گزارش داد که 

در دو گونـه مـرزه و کاسـنی کـاهش یافـت امـا طـول         طول گیاهچه
در پژوهش حاضر طـول  . گیاهچه کنگرفرنگی تحت تاثیر قرار نگرفت

گیاهچه کنگرفرنگی تحت تاثیر تیمارهاي شوري واقع شد که با نتایج 
  .مطابقت نداشت) 2(ثقه االسالمی 

ریشه چه و نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر شوري بر طول 
). 1جـدول  (ساقه چه گونه هاي دارویی مـورد مطالعـه معنـی دار بـود     

، 3، 2جـداول  (افزایش سطوح شوري باعث کاهش صفات فوق گردید 
نیز گزارش کردنـد  ) 13(در این خصوص صفر نژاد و همکاران ). 5و  4

  . که با افزایش شوري طول ریشه چه کاهش می یابد
حاکی از آن است کـه  ) 33و  14، 13، 12(نتایج محققان متعددي 

افزایش سطوح شوري باعـث کـاهش طـول ریشـه چـه و سـاقه چـه        
گزارش کردند که با افزایش سـطوح  ) 11(شجیع و همکاران  .گردد می

. شوري طول ریشه چه و ساقه چـه در لوبیـا جیرفتـی کـاهش یافـت     
نیز به نتایج مشـابهی مبنـی بـر کـاهش     ) 6(خالص رو و آقا علیخانی 

 2و سـورگوم علوفـه اي   1شه چه و ساقه چه در ارزن مرواریديطول ری
نیز با افزایش سطوح  3در گیاهان سیاه دانه، اسفرزه و خلر. اشاره کردند

کیو و ). 14و  13، 12(شوري طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت 
 Halocnemumکاهش طول ریشه چه گیاه هالوفیـت ) 33(همکاران 

strobilaceum   موالر مشـاهده   3تا  75/0هاي شوري را در غلظت
بیان نمودند کاهش طول ریشه چـه و  ) 8(رحیمیان و همکاران . کردند

ساقه چه در محلول کلرور سدیم احتماال به دلیل سمیت یون ها و اثـر  
  . منفی آن بر غشاء سلول است

اثر سطوح شوري بر نسـبت طـول ریشـه چـه بـه سـاقه چـه در        
تحـت تـاثیر   در سـایر گونـه هـا    ین نسبت سیاهدانه معنی دار بود اما ا

با افزایش شوري نسبت طول ریشه چه ). 1جدول (قرار نگرفت  شوري
                                                             
1- Panicum miliaceum L. 
2- Sorghum bicolor 
3- Lathyrus sativus L. 
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در برخی تحقیقات مشاهده شـده  . به ساقه چه سیاهدانه افزایش یافت
است که طول ریشه چه بیشتر از ساقه چه تحـت تـاثیر شـوري قـرار     

ارشـات  ولـی نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا ایـن گز      ) 17و  11(گیرد  می
نیز به نتایج مشابهی مبنی ) 6(خالص رو و آقا علیخانی . مطابقت ندارد

بر کاهش طول ریشه چه و ساقه چـه در ارزن مرواریـدي و سـورگوم    
اي و کاهش بیشتر طول ساقه چه نسبت بـه طـول ریشـه چـه      علوفه

در خصوص اثر تـنش شـوري بـر    ) 7(در مطالعه دادخواه . اشاره کردند
ونه دارویی نیز پتانسیل منفی آب رشد سـاقه چـه را   جوانه زنی چهار گ

  . بیشتر از ریشه چه تحت تاثیر قرار داد
شوري اثر معنی داري بـر وزن   که نتایج تجزیه واریانس نشان داد

تر و خشک گیاهچه سیاهدانه و شنبلیله، وزن خشک گیاهچه شاهدانه 
ار داشت اما اثر آن بر وزن تر و خشک گیاهچـه کنگرفرنگـی معنـی د   

  ).1جدول (نبود 
افزایش سطوح شوري وزن تر و خشک گیاهچه را در گونه هـاي  

نیـز  ) 23(المدرس و همکـاران  ). 5و  4، 3، 2جداول (اخیر کاهش داد 
گزارش دادند غلظت زیاد نمک در محیط جوانه زنی بذر سورگوم سبب 

نتایج مشابهی مبنـی بـر کـاهش وزن تـر و     . کاهش وزن گیاهچه شد
و  14، 13، 12(در گیاهان دیگر نیز مشاهده شده است خشک گیاهچه 

وزن خشـک گیاهچـه کنگرفرنگـی    ) 2(در مطالعه ثقه االسالمی ). 19
دسی زیمـنس بـر    8(تحت تاثیر شوري واقع شد و تیمار حداکثر تنش 

باعث کاهش این صـفت گردیـد کـه بـا نتـایج پـژوهش حاضـر        ) متر
  . مطابقت ندارد

گیاهچه سیاهدانه معنی دار بود اما  اثر شوري بر محتوي آب بافتی
سایر گونه ها از لحاظ این صفت تحـت تـاثیر شـوري قـرار نگرفتنـد      

بـا افـزایش سـطوح شـوري محتـوي آب بـافتی گیاهچـه        ). 1جدول (
دسی زیمـنس بـر متـر     8با افزایش شوري تا . سیاهدانه افزایش یافت

ده تفاوت معنی داري در محتوي آب بافتی گیاهچـه سـیاهدانه مشـاه   
  ). 2جدول (آن گردید  افزایشنشد اما افزایش بیشتر شوري باعث 

  
  نتیجه گیري

گونـه   چهـار در یک جمع بندي کلی می توان گفت کـه در بـین   
مورد بررسی دو گونه دارویی شنبلیله و شاهدانه به دلیل درصد جوانـه  

که از مولف هاي اصلی ) 2و  1اشکال (زنی و سرعت جوانه زنی بیشتر 
ی بذر محسوب می شوند تحمـل نسـبتا مطلـوبی بـه سـطوح      جوانه زن

باالي شوري در مرحله جوانه زنی داشته و به نظر می رسـد بتـوان بـا    
اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، استقرار این گیاهان را در شرایط آب 

فرآیند جوانه زنی سیاهدانه نسبت به شوري . و خاك شور تضمین نمود
افـزایش سـطوح   . گونه ها برخوردار بـود از حساسیت بیشتري از سایر 

شوري باعث کاهش شدید درصد و سرعت جوانه زنی سیاهدانه شد به 
  .طوري که در باالترین سطح شوري جوانه زنی متوقف گردید

  
  سپاسگزاري

 دانشگاه پژوهشی معاونت توسط تحقیق این اجراي هاي هزینه
 لذا شده تامین بودجه گرانت محل از و خراسان جنوبیاستان  ،پیام نور

  .شود می قدردانی و تشکر بدینوسیله
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