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  دهچكي
 و زنيان) .Peganum harmala L(اسپند  اهچهيگ يكيمورفولوژ اتيخصوص و يزن جوانه روياثرات تنش شوري  يبررس منظور به
)Carum compticum L.(  يمارهايت شد. انجام راركت 4 با يتصادف امالًك طرح قالب در دارويي، دو آزمايش جداگانه هانگيا عنوان به 

درصد  نيشتريب هك داد نشان آمده بدست جيبود. نتا زيمنس بر متر) دسي 8و 6، 4، 2، 0ش شوري (سطح تن 5ش شامل يآزما مورد
در حالي كه بين درصد  آمد. بدست زيمنس بر متر دسي 8 مار شورييت در ها آن مقدار نيمترك و شاهد ماريت اسپند در يزن جوانه

ش طول گياه چه، طول ساقه چه، طول ريشه يآزما نيا مشاهده نشد. در ، تفاوت معني داريي مورد مطالعهتيمارها جوانه زني زنيان در
چه، وزن خشك ساقه چه و وزن خشك ريشه چه در مواجه با تنش شوري نسبت به شاهد كاهش يافت. به گونه اي گياه اسپند نسبت 

ي زيمنس بر متر به ترتيب دس 8و  4تنش شوريدر  چه شهير طول شيهمچنين افزابه زنيان بيشتر تحت تنش شوري قرار گرفت. 
 به چه شهير رشد شيافزا با تنش، مقابله جهت راتييتغ نياول حاكي از اين واقعيت است كهسي زيمنس بر متر د 4و 2نسبت به 

  است. ثر رطوبتكحدا جذب منظور
  گياه دارويي، طول ساقه چه، طول ريشه چهكليد واژه: 

  مقدمه
 طور به .هستند و دارويي زراعي گياه توليد و استقرار كننده محدود عامل دو خشكيشوري و  يها تنش خشك، نيمه يهوا و آب در

 در استفاده مؤثر يهاروش از يكي). 2(شوري هستند ثر از أميليون هكتار) مت 5/9( كشت قابل اراضي از نيمي حدود ايران در كلي

هاست . تعيين حد تحمل به شوري براي يك گياه نيزم نيا در يشور به متحمل اهان نسبتاًيگ شتك شور، كخا و آب منابع از نهيبه
 امروزهزني است. يكي از مراحل حساس گياهان به تنش شوري، مرحله جوانه. طي يك مرحله رويشي خاص فوايد زيادي دارد

 و استفاده مورد صنعتي مدرن يا سنتي در طب شده يفرآور يا خام صورت به كه هستند ياقتصاد مهم گياهان جمله از دارويي گياهان
. چتريان و داراي اسانس روغني استمتعلق به تيره  ).Carum compticum L(گياه دارويي زنيان  .)2( گيرند مي قرار يبردار بهره

هاي يستگاه معمول آن سرزمينكند. زمتر رشد ميسانتي 30-100گياهي پايا و بدون كرك به ارتفاع ) .Peganum harmala L(اسپند 
شوري بر جوانه زني بذور، اثر سميت آن  تنش با توجه به اينكه يكي از اثرات هاي شني است.اي و خاكم آب، مناطق جلگهك نسبتاً

مي باشد كه در اثر غلظت باالي يون هاي نمك در گياه حاصل مي شود. اگر غلظت بعضي از يون ها مثل سديم و كلر در سيتوپالسم 
از فعاليت اكثر آنزيم هاي درگير در جوانه زني شده و درنتيجه در فعاليت هاي سلول اختالل  سلول هاي گياهان افزايش يابد، مانع

ايجاد مي گردد. از آنجايي كه گياهان هميشه يون ها را با يك نظم خاص و نسبت معيني جذب مي نمايند، اگر در اين نسبت ها 
. همچنين عالوه بر اثرات سميت يون ها در غلظت هاي )3( اختالل ايجاد شود باعث كاهش جذب بعضي ديگر از عناصر مي شود

باالي شوري، كاهش پتانسيل آب ناشي از شوري در محيط مي تواند سبب ممانعت از جذب آب توسط بذرهاي در حال جوانه زدن 
، يشور شيافزا با هك است تيواقع نيا انگريشده ب انجام ييدارو اهانيگ يبرخ قاتي روييتحق دهد.ميشده و جوانه زني را كاهش 

 توجه با ).2و 1( ابدييم اهشكشاهد  با سهيمقا در يدار يمعن طور به هااندام نيا كخش وزن نيهمچن و چه شهير و چه طول ساقه
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شور و اطالعات نسبتاً محدود در ك در شور كخا فراواني و كمبود آب نيهمچن و ع مختلفيصنا در ييدارو اهانيگ نقش و تياهم به
  اين پژوهش انجام شد.گياهان زنيان و اسپند،  تحمل به تنش با ارتباط

  مواد و روش ها
رامين تحقيقاتي  شگاهيآزما در جداگانه شيآزما دو گياهان اسپند و زنيان بذور بذ يزن جوانه بر يشور تنش اثر يبررس منظور به

 طرح در قالب راركت چهار) با زيمنس دسي 8و 6، 4، 2(صفر،  NaCl شوري از منبع نمكسطح  5 ،شيآزماجهت  اجرا شد. خوزستان

دقيقه)   2(به مدت  در هزار 2سپس در قارچكش بنوميل  و %2 ميسد تيلركپويه با كشت قبل بذور راد. يگرد استفاده يتصادف امالًك
سپس  .شد داده ارقر ديش ها يپتر و داخل انتخاب بذر 25 تعداد پس از استريل كردن پتري ديش ها، و ضدعفوني شدند. قرار گرفتند

به اهچه يگ 5 زين )هفتم روز( شيآخر آزما روز در. شدند منتقلشرايط تاريكي  ودرجه سانتي گراد  22± 3در دماي به انكوباكتور
وزن خشك ريشه  .شد يريگ اندازهميليمتر  1/0با خط كش با دقت  هچ ساقه و چه شهير طولبرداري گرديد و  طور تصادفي نمونه

 درصد اندازه گيري شد. 0001/0ساعت) با ترازوي با دقت 24درجه سانتيگراد به مدت  70بعد از قرار گرفتن در آون چه و ساقه چه (
                                    :ديگرد محاسبه ريز يق فرمولهايطر از يزن جوانه

 يزن جوانه درصد =ام) i روز تا زده جوانه يبذرها تعداد/بذرها لك تعداد(×100  

و  شد انجام SASافزار  نرم استفاده از با ها داده زيآنال .ديگرد زيآنال يامال تصادفك طرح قالب در ها شيآزما از دامك هر تينها در
  استفاده شد.Excel  افزار رمننمودارها از  جهت رسم

  نتايج و بحث
 ي، طول گياهچه، وزن خشك ساقه چه و وزن خشك ريشه چه اسپند و زنياندرصد جوانه زناثر سطوح مختلف تنش شوري روي  :1 جدول

 (ds/m)سطوح شوري 
 صفات نوع  گياه

8 6 4 2 0 

d 5/42 c 7/58 c 2/61 b 2/76 a 90 اسپند 
  درصد جوانه زني

a 76 a 7/77 a 5/84 a 86 a 5/91 زنيان 

b 0012/0 b 0016/0 b 002/0 b 0022/0 a 005/0  اسپند 
 خشك ريشه چهوزن 

c 0015/0 c 0017/0 bc 0025/0 b 0032/0 a 004/0 زنيان 

b 0040/0 ab 0055/0 ab 0060/0 a 0090/0 a 0096/0  اسپند 
 وزن خشك ساقه چه

b 0042/0 ab 0056/0 ab 0072/0 a 0075/0 a 0085/0 زنيان 

c 6/2 bc 2/3 b 8/3 b 8/3 a 2/5 اسپند 
 طول گياهچه

b 2/4 b 5/4 a 6 a 1/6 a 2/7  زنيان 

 يدس 8 تا يشور شيافزا با هك يطور به ،است تحملم يشور به ياديز حد تا زنيان بذور يزن جوانه درصد ش،يآزما جينتا اساس بر
سبب  يشور افزايش . در حالي كهدرصد كاهش نسبت به شاهد) 17( مشاهده نشدتفاوت معني داري بين تيمارها  متر بر منسيز

 8 يشور سطح در درصد 5/42 به شاهد در درصد 90 از يزن جوانه درصد و گرديد جوانه زني گياه اسپنددرصد  كاهش معني دار
، 32، 15به ترتيب  8و 6، 4، 2). به گونه اي كه درصد جوانه زني اسپند در سطوح شوري 1جدول ( افتي ليتقل متر بر منسيز يدس
سطوح شوري دو گياه  در اهچهيگ طول نيانگيم ).2) همسو بود (2010( دادخواه جينتا با نسبت به شاهد كاهش نشان داد كه 52و  34

به گونه اي . افتي اهشكشوري  با اعمال تنش اهچه گياهان مورد بررسييگ طول است كه شده داده نشان 1 جدول اسپند و زنيان در
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 علت و تورگر فشار تيمحدود به علت تواند يم اهچهيگ طول در اهشك كه اين كاهش در گياه اسپند نسبت به زنيان بيشتر بود.

 بواسطه اهچهيگ طول اهشك مورد در )2004( ارانكهم و شارما جينتا با هك باشند چه شهير يا رهيذخ يها بافت در كخش ماده تجمع

   .)4( دارد مطابقت ،يشور شيافزا ريتأث تحت اهچهيگ بافت  آب زانيم اهشك
 نشكوا اما. يافت اهشك وزن خشك ريشه چه و ساقه چه ،يشور شيافزا با نشان داد كه )1داده ها (جدول  نتايج مقايسه ميانگين

گرفت به گونه اي كه در تيمار  قرار محيط شوري ريتأث تحت اسپند بيشتر چه ساقه چه و ريشه كوزن خش وبود  متفاوت اهانيگ
 رسد يم نظر به درصد نسبت به شاهد كاهش يافتند. 59و 50وزن ساقه چه گياه زنيان و اسپند به ترتيب  بر متر دسي زيمنس 8 شوري

دهند  يم قرار ريتاث تحت را ينيجن محور رشد سرعت هك هستند ي، عواملمحيط تنش در چهساقه كخش وزن اهشك ليدال از يكي هك
گياه زن خشك ريشه چه در ين درصد كاهش وهمچ). 5( بگذارند ريتاث ينيجن محور به آنها انتقال و ييغذا مواد كتحر بر توانند يو م

   درصد به دست آمد. 75 بود و اين كاهش در گياه اسپند درصد نسبت به شاهد 68 زيمنس بر متر دسي 8در شرايط شوري  زنيان

 
  دارويي اسپند و زنيانسطوح مختلف تنش شوري بر گياهان  : اثر1 شكل
زنيان  اين كاهش در گياه اسپند نسبت بهدر گياهان مورد مطالعه كاهش يافت. ولي ري طول ساقه چه نتايج آزمايش نشان داد كه با افزايش شو

 نيان تفاوت معني داري مشاهده نشدززيمنس بر متر  دسي 4و  2، 0مقايسه ميانگين داده ها نشان داد كه بين تيمارهاي شوري همچنين  .بيشتر بود
ش شوري، اين به گونه اي با افزايش تن تنش شوري كاهش يافت و اسپند در مواجه با يانزن چهطول ريشه، 1براساس شكل . )1(شكل 

نسبت به زنيان بيشتر زيمنس بر متر  دسي 8 در تيمار گياه اسپند چهطول ريشهدر حالي كه درصد كاهش صفت بيشتر كاهش يافت. 
بر متر به  سي زيمنسد 8و  4(تنش شوري ميمال يها در تنش چه شهير طول شيافزا ).نسبت به شاهد درصد28 و60(به ترتيب بود 

 شهير رشد شيافزا ،با تنش مقابله جهت راتييتغ نياول حاكي از اين واقعيت است كه سي زيمنس بر متر)د 4و 2ترتيب نسبت به 
مون هور اهش ترشحك باعث تنش طيشرا در بذر توسط آب اهش جذبك آن بر عالوه .است ثر رطوبتكحدا جذب منظور به چه
  . )3( شود يم ساقه چه و شه چهير اهچه شامليگ رشد در اختالل جهينت در و م هايآنز تيفعال و ها

  نتيجه گيري
 رشد و زني جوانه مراحل در يشور بهدارويي اسپند و زنيان  گياهان واكنش كه گرديد مشخص پژوهش اين از آمده بدست نتايج طبق

زني، وزن خشك ساقه چه و ريشه چه، طول ساقه چه و  اكثر صفات از جمله درصد جوانه به گونه اي در .است متفاوت گياهچه اوليه
  و گياه متحمل تري به شوري معرفي شد. قرار گرفت شوري كمتر تحت تاثير تنشنسبت به اسپند ريشه چه گياه زنيان 

  منابع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

1. Akbari-Nia, A. 2010. Effect of salt stress on germination and seedling growth of Nepeta 
pogonosperma Jamzad and Assadi. The proc. 11th Iran. Crop. Sci Cong. Vol. 1: Crop Production. Shahid 
Beheshti University, Tehran, Iran, 24-26 July. 
2. Dadkhah, A. 2010. Salinity effect on germination and seedling growth of four medicinal plants. Iranian Journal 
of Medicinal and Aromatic Plants. 26, 3. 369. 
3. Marchner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. Press. London. pp. 301 - 
306. 
4. Sharma, A.D., Thakur, M., Rana, M., and Singh, K. 2004. Effect of plant growth hormones and abiotic stresses 
on germination, growth and phosphates activities in Sorghum bicolor L. Moench. seeds. African Journal of 
Biotechnology 3: 308-312. 
5. Singh, K. B. and Saxena M. C. 1993. Breeding for Stress Tolerance in Cool-Season Food Legumes. The 
Hague, The Netherlands: Martinus Nijhoff/Junk. 
 

Evaluation of African Rue and Ajowan germination and seedling growth response to salt stress 
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Abstract   
To investigate the effects of salinity on germination and seedling morphological characteristics African Rue (Peganum 
harmala L.) and Ajowan (Carum compticum L.) as medicinal plants, two separate completely randomized design with 
four replications. Treatments Includes five levels of salinity (0, 2, 4, 6 and 8 ds/m). The results showed that the highest 
germination percentage of African Rue was measured in the control and the lowest amount was observed at 8dc/m. 
whereas the germination percentage of Ajowan no significant differences were observed. The results of mean 
comparison indicated that, the salinity stress caused the significant decrease of seedling length, shoot length, root 
length, shoot and root dry weight. However, the Ajowan showed better defensive mechanisms than to African Rue to 
salinity stress. While significantly increased of root length, particularly in Ajowan under 4 and 8 ds/m than to 2 and 4 
ds/m was by increasing root growth to moisture absorption.  
Key words: medicinal plants shoot length, root length 
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