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 زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوریتیمار بذر بر جوانهاثر پیش

 
 1میثم میریو  1عزم، عفت قوی2، علی عبادی1قاسم پرمون*
 ر، دانشگاه محقق اردبیلی،ارشد گروه علوم و تکنولوژی بذدانشجوی کارشناسی1

 دانشگاه محقق ادربیلی گروه زراعت، دانشیار2

          11/6/12؛ تاريخ پذيرش:   2/12/11 تاريخ دريافت:

 5چكيده

 آزمايشیآن افزايش تحمل  برای حليک راه يافتنالعه تحمل بابونه به شوری و منظور مطبه

های آزمايش شامل فاکتور .تکرار انجام گرفت 3 تصادفی با صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال به

و  12 زمان دو درام پیپی 251و اسید جیبرلیک با غلظت  اسید سالسیلیکرمون وتیمار بذر با دو هپیش

 12و  جیبرلیکاسید ساعت اول با  12) رمونواين دو ه تیمار ترکیبی دوو  صورت مجزابه ساعت 22

 (ساعت دوم با اسید جیبرلیک 12و  سالسیلیکاسیدعت اول با سا 12 و لیکیبا اسید سالسدوم ساعت 

آزمايش  نتايج .بود( کلريد سديم موالرمیلی 151و  111 ،51، 1) و فاکتور دوم شامل سطوح شوری

متوسط زمان افزايش ، (درصد 12) زنیموجب کاهش درصد جوانه موالرمیلی 151 نشان داد که شوری

 چهريشهو طول  (درصد 01/20) زنیضريب سرعت جوانهکاهش ، (درصد 51/21) زنی روزانهجوانه

. شد اکسیدانهای آنتیافزايش فعالیت آنزيمو همچنین  (درصد 11/63) چهساقهو  (درصد 11/62)

اسید  تیمار ترکیبیپیش ،و در بین تیمارها نظر نداشتزيادی بر صفات موردثیر تیمار بذر تأپیش

ترين فعالیت پراکسیداز بیش .نشان دادزنی را بر درصد جوانهثیر أت رينتبیشاسید جیبرلیک -سالسیلیک

 از تیمار بذر با الزاترين فعالیت کاتاسید جیبرلیک و بیش -تیمار ترکیبی اسید سالسیلیکپیش از

 مشاهده شد.ساعت  22مدت بهسالسیلیک اسید
 

 هورمون. ،زنیجوانه، شوری تنشبابونه،  کلیدي: هايواژه

                                                
 ghasem.parmoon@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه

های گیاهی بسیار متنوعی است که دلیل دارا بودن شرايط مختلف آب و هوايی دارای گونهايران به

های ثره گلؤها اهمیت دارويی دارند. بابونه يکی از گیاهان دارويی است که ماده متعداد زيادی از آن

 هادیسید حاجدارد ) از آن در صنايع داروسازی، غذايی، آرايشی و بهداشتی کاربرد وسیعی دست آمدهبه

سرما، شوری و خشکی مانع رشد گیاه شده و  آور محیطی مانند(. عوامل زيان2113 ،و همکاران

. شوری موجب تغییر در تعادل عناصر غذايی، آب قابل دسترس دهدکاهش میعملکرد گیاهان را 

تنش ايجاد و با خاک و کاهش کیفیت اراضی زراعی شده و ساختار اکولوژيک جوامع را تغییر داده 

دهد اسمزی، خشکی فیزيولوژيکی را القا کرده و در نتیجه میزان فتوسنتز و رشد گیاه را کاهش می

  (.1115 ،مانس و همکاران)

انواع اکسیژن فعال مانند افتد تولید از تغییرات بیوشیمیايی مهمی که تحت تنش شوری اتفاق می

ه با اين عوامل تولید لباشد. گیاه برای مقابروکسیل میسوپراکسید و پراکسید هیدروژن و راديکال هید

توان به کاتاالز، می اکسیدانهای آنتیترين آنزيمکند از مهماکسیدان آن تغییر پیدا میهای آنتیآنزيم

 ،)سمیروف کندها افزايش پیدا میپراکسیداز، سوپراکسید ديسموتاز اشاره کرد که در طی تنش میزان آن

1113.)  

 های کم فرايندهای فیزيولوژيک مانندای از مواد آلی هستند که در غلظتهای گیاهی دستهونهورم

ثیر قرار تأای را تحتت روزنهافرايندهای مرتبط با حرک و و ديگر فرايندهای گیاهی مانندرشد و نم

 ،هابین آنر دو  زنی نقش کلیدی دارنددر ايجاد و کنترل جوانه اين ترکیبات(. 1115ديويس، ) دهندمی

نجفی و ) کندايفا میزنی و خواب فیزيولوژيک بذر نقش بارزی قای جوانهلاسید جیبرلیک در ا

و انتقال به جنین، ای سازی متابولیسم، هضم مواد ذخیرهاسید جیبرلیک باعث فعال .(2116همکاران، 

گیاهان دوساله در  دهیگل ،چهساقهرشد مانند  یتنظیم فرايندهاي همچنین درشده، ولی لسم و رشد یتقس

اسید سالسیلیک  .(2115، پرزدهقان و ) داردی سزايهپیری نقش بو زنی، بروز جنسیت سال اول، جوانه

فنولیک که هم به فرم آزاد و هم به فرم  که ازترکیباتاست های گیاهی مهم رمونوه ازنیز يکی ديگر 

های محیطی ولی در نوسانات گیاهی به تنشعنوان يک سیگنال مهم مولکبه، شودگلیکوزيل ديده می

مانند ی فرايندهای فیزيولوژيک مختلف گکنندشناخته شده است. اسید سالسیلیک دارای نقش تنظیم

 غلظت میزانبسته به گذاری اين هورمونأثیرمیزان ت .باشدمی زنیجذب يون و جوانه ،رشد، تکامل گیاه

 کاربرد .(1112راسکین، ) داردرشد و شرايط محیطی، دوره  ،یگیاهنوع گونه ، شده کار رفتههب هورمون
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 محیطی هایتنش تحت شده تولید (ROS1) فعالاکسیژن  هایگونه فعالیت گیاهان در سالسیلیک اسید

  (.2116ونگ و لیی، ) دهدمی را افزايش گیاهان در مقاومت آن دنبالبه ورا مهار 

( 2111چه اسفرزه توسط شريعتمداری و همکاران )زنی و رشد اولیه گیاهبررسی شوری بر جوانه

 بذر، بنیه چه،ساقه به چهريشه طول نسبت گیاهچه، و چهطول ريشه چه،ساقه طول نشان داد که صفات

در تحقیق کرد.  پیدا داریمعنی کاهش زنیجوانه مدت میانگین و زنیجوانه درصد زنی،جوانه سرعت

کور و  .بود زنیجوانه شاخص نگرفت قرار تنش مختلف سطوح ثیرأتتحت که صفتی تنهانامبردگان 

زنی و رشد اسید جیبرلیک موجب بهبود جوانهتیمار بذور با گزارش کردند که پیش (1111)همکاران 

های گیاهی سبب افزايش رمونوتیمار بذر با ديگر هنخود ايرانی در طی تنش شد. همچنین پیش

 عیسوند و همکاران (.2116ونگ و لیی، ) زنی بذور گرديدکاهش متوسط زمان جوانه زنی وجوانه

علف گندمی بلند در طی تنش خشکی گزارش کردند  تیمار هورمونی برپیشثیر أسی تردر بر (2111)

و  چهساقه، طول چهريشهزنی، بنیه بذر، وزن تر گیاهچه، طول که خشکی سبب کاهش سرعت جوانه

 .شدزنی در شرايط تنش افزايش درصد و سرعت جوانه موجب تیمارشده و پیش طول کل گیاهچه

در  هورمونیسی تحمل بابونه به شوری و همچنین جستجوی ترکیب مناسب ربر هدف از اين پژوهش

 .بودبه تنش شوری افزايش تحمل اين گیاه 

 

 هامواد و روش
دانشگاه محقق در آزمايشگاه  تکرار 3 باتصادفی  کامال طرح صورت فاکتوريل در قالب آزمايش به

لیک یتیمار با هورمون اسید سالسانجام گرفت. فاکتورهای آزمايش شامل پیش 1311در سال  اردبیلی

 جیبرلیکاسید تیمار با همچنین پیش، (3Tساعت ) 22 و (2Tساعت ) 12مدت به امپیپی 251با غلظت 

به ) دو هورمون هر کیبیتیمار تر ( و5T) ساعت 22و  (4Tساعت )12مدت بهام پیپی 251با غلظت 

ساعت  12و  (6T) اسیدجیبرلیکساعت دوم با  12و  اسید سالسیلیکساعت اول با  12اين ترتیب که 

و  تیماربدون پیشو يک تیمار  ((7T)اسید سالسیلیک ساعت دوم با  12و اسید جیبرلیک اول با 

 ،1) شوری مختلف سطوحفاکتور دوم  .در نظر گرفته شد (1T) شاهدعنوان به صورت بذر خشکبه

زنی، زنی، متوسط زمان جوانهدرصد جوانه. انتخاب شد کلريد سديم( با موالرمیلی 151و  111، 51

، چهريشهزنی روزانه، طول زنی روزانه، سرعت جوانهمان جوانهززنی، متوسط ضريب سرعت جوانه

                                                
1- Reactive Oxygen Species 
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با زنی متوسط زمان جوانه .گیری شدزهاندا الز و پراکسیدازاو فعالیت آنزيم کات بنیه بذر ،چهساقهطول 

 (.1111الیس و روبرت، ) محاسبه شدزير  استفاده از رابطه
 

(1                                                                                            )MTG=∑ (nd) /∑n 
 

زنی به های که دوره جوانهتعداد روز: d دوره آزمايشی و زده در مدتتعداد بذور جوانه: n که در آن،

 .طول انجامید

که در  (.1112ت و همکاران، اسکا) رابطه زير محاسبه شداز  با استفادهزنی ضريب سرعت جوانه

 .باشدمی دهنده شماره آن روزکه انديس آن نشان بودهده روزانه زجوانهتعداد بذور : G، آن
 

(2              )                  (nn×G( + ..... + )2G×2( + )1G×1 + / )nG  + ..... +2G +1G =CVG 
 

رصد د: FGP، که در آن محاسبه شد (1112) هانتر و همکاران طبق رابطهزنی روزانه جوانه متوسط

 نی نهايیزتعداد روز تا رسیدن به حداکثر جوانه :D و آيددست میهکه در پايان دوره ب زنی نهايیجوانه

 است.
 

(3                                                                                                )MDG= FGD/D 
 

 محاسبه شدزير  زنی روزانه است از رابطهکه عکس متوسط جوانه روزانه زنیسرعت جوانه

 .(1162مگوری، )
 

(2                                )                                                                MDG / 1 DGS= 
 

 .(1103سون، ابدالباکی و اندر) محاسبه شد زير نیز طبق رابطه بنیهشاخص دوم 
 

 2ISV = طول گیاهچه×  زنیقابلیت جوانه(                                                                    5)
 

گرم از بافت تازه گیاهی را در هاون چینی با نیتروژن مايع  2/1ینی ئبرای استخراج عصاره پروت

افزوده شده و همگنای  pH=5/0 موالر با 15/1، ريدريکلک -تريس لیتر بافرمیلی 1سايیده و سپس 

کرده  ژانتريفیوگراد سدرجه سانتی 2دقیقه و دمای در  دور 13111دقیقه در  21مدت را به دست آمدهبه

 .(2111 ،سودکار و همکاران) گرفت گیری فعالیت آنزيم مورد استفاده قرارو محلول رويی برای اندازه

 61به اين ترتیب که  ،گیری شدندازها (1106) االز با استفاده از روش کار و میشرافعالیت آنزيم کات



 و همكاران قاسم پرمون

 542 

لیتر میلی 3/1 و pH=0 موالر بامیلی 51س لیتر بافر تريمیلی 5/2 میکرولیتر از عصاره پروتئینی را در

نانومتر  221موالر در حمام يخ اضافه نموده و منحنی تغییرات جذب در طول موج میلی 5آب اکسیژنه 

 قرائت شد. 

 51که طوری( انجام شد به1106) اگیری فعالیت آنزيم پراکسیداز نیز به روش کار و میشراندازه

موالر و آب میلی 111لیتر بافر استخراج که شامل بافر تريس میلی 5/2در  ینی رائمیکرولیتر عصاره پروت

موالر بود در حمام يخ افزوده و منحنی جذب تغییرات در میلی 11روگالل یموالر و پمیلی 5اکسیژنه 

  نانومتر قرائت شد. 225طول موج 

گرم بافت گیاهی را با  2/1 گیری شد.( اندازه1106) ها نیز به روش برادفوردمیزان پروتئین نمونه

گراد درجه سانتی 2دور و دمای  11511دقیقه در  21مدت کرده و بهلیتر بافر استخراج لهمیلی 6/1

 2111 دقیقه در 21مدت های جديد ريخته شده و بهدر لوله شناوريی روريفیوژ شد. سپس محلول سانت

 11گیری میزان پروتئین د. برای اندازهفیوژ شده و در نهايت محلول رويی برداشته شريدور سانت

میکرولیتر بافر استخراج  211رد و ولیتر محلول برادفمیلی 5دست آمده را در همیکرولیتر از عصاره ب

 نانومتر قرائت گرديد. 515افزوده و میزان جذب در 

 ،هار بذرتیمابرای پیشتهیه شده از شرکت پاکان بذر اصفهان بود.  1قم اوراررقم مورد استفاده 

رمونی مورد وه هایو سپس محلولداده يه کاغذ صافی قرار ال نظر را در درون دوتعداد بذر مورد

و  22مدت و تاريکی بهگراد سانتیدرجه  25و در دمای افزوده بر روی آن  را تیماراستفاده برای پیش

اعت س 12از  ی بذور بعدتیمار ترکیببرای پیش .داده شد قرارساعت مطابق با تیمارهای موردنظر  12

دومی تیمار  تیماربا پیش يک ساعت خشک و دوبارهمدت شستشو شده و به ذرهاتیمار اول بپیش

خشک ساعت  21مدت به در محیط آزمايشگاه شستشو با آب مقطر بعد از هابذر شدند و در نهايت

 د. نگردبر (درصد 12-21خود ) شده تا به رطوبت اولیه

 ضدعفونی دقیقه 5مدت به درصد 1با هیپوکلريد سديم بذرها زنی ابتدا وانهبرای انجام آزمون ج

شد و قرار داده غذ صافی االيه ک دومتری دارای میلی 1های ديشدر درون پتری بذرها سپسشدند. 

 1و  یساعت روشناي 16تناوب نوری با گراد درجه سانتی 25دمای با ژرمیناتور  بهزنی برای جوانه

روز  11بعد از  .روز صورت گرفت 12مدت زنی بهآزمون شمارش جوانه شد. منتقلی ساعت تاريک

علت های بابونه بهدر اين آزمايش وزن خشک گیاهچه .گیری شداندازه نیز چهساقهو  چهريشهطول 

                                                
1- Matricaria urea 
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 LSD آزمون بامیانگین تجزيه، SAS افزار با استفاده از نرمها داده .گیری نبودمقدار ناچیز قابل اندازه

تجزيه رگرسیون نیز با استفاده از  .رسم شد Excelو نمودارها با مقايسه  درصد 5در سطح احتمال 

 برای تمام صفات انجام گرفت  SPSSافزارنرم

 

 نتايج و بحث

تیمار ثیر شوری و پیشأتزنی تحتنتايج تجزيه واريانس نشان داد که درصد جوانه :زنیدرصد جوانه

زنی ها نشان داد که شوری موجب کاهش درصد جوانهمقايسه میانگین داده (.1قرار گرفت )جدول 

تیمار موجب افزايش درصد موالر( و پیشمیلی 151درصد در شوری  11/2به  11/53بذرها بابونه )از 

ترين ( بیش6Tجیبرلیک اسید ) -تیمار ترکیبی اسید سالسیلیکزنی شد. در بین تیمارها بذر پیشجوانه

ساعت اسید سالیسیلیک به  22و  12درصد( را نشان داد در حالی تیمارها  51/32زنی )هدرصد جوان

ثیر أتیمار با اسید جیبرلیک تزنی بذور بابونه در مقايسه با شاهد انجامید و پیشکاهش درصد جوانه

ای الف(. بین تیمارهای ترکیبی، تیماری که اسید سالسیلیک در ابتد -1 داری نشان نداد )شکلمعنی

که در تیمار که اسید جیبرلیک در ابتدا تری داشت در حالیثیر بیشأکار رفته بود تهتیمار آن بپیش

همانگونه که در شکل  الف(. -1 داری نشان نداد )شکلاستفاده شد با تیمارهای ديگر اختالف معنی

 افته است.داری کاهش يزنی بطور معنیشود با افزايش شوری، درصد جوانهب( مشاهده می-1)

 زنیمتوسط زمان جوانه زنی روزانه،نتايج تجزيه رگرسیونی نشان داد شاخص بنیه بذر، سرعت جوانه

گذار بوده در بین اين صفات ثیرأزنی تزنی بر درصد جوانهچه و ضريب سرعت جوانههو طول ساق

 رهازنی بذبودن جوانهعلت پايین  .(6 )رابطه زنی داشتثیر مثبت را بر جوانهأترين تشاخص بنیه بیش

 اسید سالسیلیککه  کردند( گزارش 2111کافی و همکاران ) .باشددر بابونه میخواب در شاهد وجود 

 اسیدثرتر از مؤ (.Cnicus benedictus L) خارمقدسزنی بذور زنی و سرعت جوانهبر درصد جوانه

که باعث افزايش  باشدتنش می يافته در شرايطعاسید سالسیلیک از ترکیبات مهم تجم. بودجیبرلیک 

به  اسید سالسیلیکدهد. زنی را افزايش میمقاومت گیاه در مقابل اثرات سوء امالح شده و درصد جوانه

اکسیژن فعال های گونه مقدار زيادی در تخفیف اثر منفی تنش شوری و اسمزی ناشی از افزايش تولید

 .(2111گاتم و سینگ، ) باشدمیثر ؤزنی مدر طی جوانه

 CVG 131/1  +LH 213/1 - MTG 111/1  +DGS 155/1 - SVI 10/1  +111/1 =GP          ( 6رابطه )
(GP)زنی، : درصد جوانه(SVI)،شاخص بنیه بذر : (DGS)زنی،: سرعت جوانه (MTG)زنی،: متوسط زمان جوانه 

(LH)چه،: طول ساقه (CVG)زنی: ضريب سرعت جوانه 
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 .بابونه هايبذر زنیدرصد جوانه بر )ب( تنش شوري )الف( و تیمار بذرثیر پیشأت -1 شکل

(1T)،بدر خشک : (2T) ساعت،  12ام به مدت پیپی 251: اسید سالسیلیک(3T) ساعت، 22ام به مدت پیپی 251: اسید سالسیلیک (4T) :

ام پیپی 251: اسید سالسیلیک (6T)ساعت،  21م به مدت اپیپی 251: اسید جیبرلیک (5T) ساعت، 12ام به مدت پیپی 251اسید جیبرلیک 

ساعت اول( + اسید سالسیلیک  12ام )پیپی 251اسید جیبرلیک  :(7T)ساعت دوم(،  12ام )پیپی 251اسید جیبرلیک ساعت اول( +  12)

 ساعت دوم( 12ام )پیپی 251

 

که شوری بر متوسط زمان  نتايج اين پژوهش نشان دادزنی: جوانهو ضریب سرعت متوسط زمان 

 داری داشت )جدولثیر معنیأدرصد ت 1زنی در سطح درصد و بر سرعت جوانه 5زنی در سطح جوانه

زنی و کاهش سرعت ها نشان داد که شوری موجب افزايش متوسط زمان جوانه(. مقايسه میانگین داده1

درصد و  31زنی زمان جوانه موالر متوسطمیلی 151زنی بذرهای بابونه شد. در طی شوری جوانه

الف و ب(. نتايج  -2 درصد در مقايسه با شاهد تغییر پیدا کردند )شکل 20زنی ضريب سرعت جوانه

زنی بابونه اختالف زنی بذرها و ضريب سرعت جوانهتیمار بر متوسط زمان جوانهتجزيه واريانس پیش

زنی يک از صفات بر متوسط زمان جوانههیچ داری نشان نداد. نتايج تجزيه رگرسیونی نشان داد کهمعنی

زنی روزانه بر ضريب سرعت چه و سرعت جوانههچه و ساقه( ولی طول ريش0 تأثیرگذار نبود )رابطه

زنی ثیر مثبت را بر ضريب سرعت جوانهأترين تزنی روزانه بیشگذار بود، سرعت جوانهزنی تأثیرجوانه

 تماسکنی( و صالحی و 2111های عیسوند و همکارن )يافته(. نتايج اين پژوهش با 1داشت )رابطه 

( گزارش کردند که در طی تنش شوری، سرعت 2111( مطابقت دارد. محمد کافی و همکاران )2111)

کند. تیمار بذور با هورمون اسید جیبرلیک زنی افزايش پیدا میزنی کاهش و متوسط زمان جوانهجوانه

رسد دلیل باال بودن سرعت نظر میثر بود. بهؤزنی مجوانه زنی و متوسط زمانبر سرعت جوانه

ذر باشد کننده کربوهیدرات و پروتئین در داخل بهای تجزيهخصوص آزادسازی آنزيم زنی درجوانه

 (.2111)اشرف و همکاران، 

7T     6T     5T    4T     3T     2T       1T   
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 MTG=1                                                                                                   (0)رابطه 
(MTGمتوسط زمان جوانه :)زنی 
 

 =LR 211/1  +DGS 231/1  +LH 231/1  +156/1 CVG                                        (   1)رابطه 

(CVGضريب سرعت جوانه :)( ،رنیLHطول ساقه :)( ،چهLRطول ريشه :)( ،چهDGSسرعت جوانه :)زنی روزانه 
 

 
 

 بذور بابونه.)ب(  زنیو متوسط زمان جوانه )الف( زنیجوانه سرعتضریب  بر شوريثیر أت -2 شکل

 

درصد بر  1شوری در سطح احتمال  :زنی روزانهسرعت جوانهزنی روزانه و متوسط زمان جوانه

(. مقايسه 1 داری نشان داد )جدولثیر معنیأزنی روزانه تزنی و سرعت جوانهمتوسط زمان جوانه

درصد کاهش و  6موالر میلی 151زنی در طی شوری ها نشان داد که متوسط زمان جوانهنگینمیا

تیمار بذر بر سرعت (. پیشبو  الف -3 درصد افزايش يافت )شکل 5/11زنی روزانه سرعت جوانه

ل، دار بود )جدودرصد معنی 1زنی روزانه در سطح ثر نبود و بر متوسط زمان جوانهؤزنی روزانه مجوانه

( 6Tجیبرلیک اسید ) -تیمار ترکیبی سالسیلیک اسید تیمار نشان داد که پیش(. مقايسه میانگین اثر پیش1

زنی درصد متوسط زمان جوانه 6زنی داشت و موجب افزايش ثیر را بر متوسط زمان جوانهأترين تبیش

 و 2Tمار با اسید سالیسلیک )تیداری نبوده و پیشثیر معنیأتیمارها دارای تروزانه شد، ولی ساير پیش

3T(. نتايج رگرسیونی نشان داد که ج -3 زنی روزانه شد )شکل( نیز موجب کاهش متوسط زمان جوانه

أثیر مثبت را داشته ترين تزنی روزانه شاخص بنیه بذر بیشثر بر متوسط زمان جوانهؤدر بین صفات م

باشد زنی میثیر متوسط زمان جوانهأت ر تحتتزنی روزانه بیش( و همچنین سرعت جوانه1ه بود )رابط

(. شوری موجب کاهش 11 کند )رابطهزنی کاهش پیدا میکه با افزايش مقدار اين صفات سرعت جوانه

زنی روزانه از تقسیم که متوسط زمان جوانهیيجازنی نهايی بذور بابونه شد و از آندرصد جوانه

 موالر(شوری )میلی موالر(شوری )میلی
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کند و سرعت آيد، بنابراين در طی شوری کاهش پیدا میست میدهزنی بزنی نهايی بر دوره جوانهجوانه

کند. زنی روزانه است در طی شوری افزايش پیدا میزنی روزانه که معکوس متوسط زمان جوانهجوانه

زنی در اثر افزايش ( که کاهش درصد جوانه2111االحمدی و همکاران )های جامیاين نتايج با يافته

( گزارش کردند که در شرايط شوری 1111بقت دارد. کاتمب و همکاران )مطا 1شوری بر روی کوخیا

شدن گردد که در نتیجه آن درصد سبزافزايش امالح و نمک موجب کند شدن جذب آب توسط بذر می

ها نشان داد که در اولین مرحله جذب آب توسط بذور، حرکت آب در فضاهای يابد. بررسیکاهش می

گیرد که وابسته به پتانسیل اسمزی محلول اطراف نیست و در مرحله م میبین سلولی )آپوپالست( انجا

گیرد که توسط دوم، جذب آب آهسته و خطی است و حرکت آب در عرض غشای سلولی صورت می

چه کلريد سديم گردد. از سوی ديگر چناناختالف پتانسیل اسمزی بین بذر و محیط اطراف تعیین می

ی سلولی عبور کند و وارد سیتوپالسم سلول شود يک پمپ فعال بتواند به آسانی از عرض غشا

ها جلوگیری نمايد، با اين حال تجمع کلريد سديم در سیتوپالسم منجر تواند از تجمع يونمتابولیک می

گردد )ورنر و به تجمع و سمیت يک يون خاص و يا کاهش دسترسی بعضی از عناصر ضروری می

 (.1115فینکلستن، 

 

 =CVG 131/1  +LH 212/1 - MTG 111/1  +DGS 156/1 - SVI 106/1  +101/1 MDG        ( 1)رابطه 
(MDGمتوسط جوانه :)( ،زنیSVI( ،بنیه بذر :)DGSسرعت جوانه :)،زنی روزانه (MTGمتوسط زمان جوانه :)،زنی 
(LHطول ساقه :)( ،چهCVGضريب سرعت جوانه :)زنی 

 

 =SVI 611/1  +MDG 210/1  +LR 312/1 - CVG 225/1  +MTG 222/1 - 111/1 DGS       (11)رابطه 
(DGSسرعت جوانه :)( ،زنی روزانهMTGمتوسط زمان جوانه :)( ،زنیCVGضريب سرعت جوانه :)( ،زنیLR طول :)

 (: بنیه بذرSVIزنی، )(: متوسط جوانهMDGچه، )ريشه

                                                
1- Kochias coparia Schrad L. 
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 هزنی روزان( بر متوسط زمان جوانهالف) تنش شوري -3 شکل

 بابونه.بذرهاي بر  تیمار )ج(و پیش (بزنی روزانه )ثیر شوري بر سرعت جوانهأو ت
(1T)( ،2: بدر خشکT اسید سالسیلیک :)12ام به مدت پیپی 251 ( ،3ساعتT اسید سالسیلیک :)ساعت،  22ام به مدت پیپی 251(4T) :

ام پیپی 251: اسید سالسیلیک (6T)ساعت،  21ام به مدت پیپی 251ک : اسید جیبرلی(5T)ساعت،  12ام به مدت پیپی 251اسید جیبرلیک 

ساعت اول( + اسید سالسیلیک  12ام )پیپی 251: اسید جیبرلیک (7T)ساعت دوم(،  12ام )پیپی 251ساعت اول( + اسید جیبرلیک  12)

 ساعت دوم( 12ام )پیپی 251

 

ثر در استقرار گیاهان در ؤترين عوامل ماز مهمچه چه و ساقهرشد ريشه: چهساقهو  چهریشهطول 

تر و بهتر ها سريعچه قوی تولید کنند استقرار آنچه و ساقهباشد. بذوری که قادر باشند ريشهمزرعه می

چه در چه و ساقهتر خواهد بود. در اين پژوهش رشد ريشهها بیشصورت گرفته و توان رقابتی آن

(. مقايسه میانگین تیمار شوری نشان 1 شوری قرار گرفتند )جدولثیر تأدرصد تحت 1سطح احتمال 

 که بین شاهد و شوریطوریچه تغییر زيادی پیدا نکرد بهداد که در سطوح پايین شوری رشد ساقه

موالر میلی 151و  111داری مشاهده نشد ولی با افزايش شدت شوری به موالر اختالف معنیمیلی 51

موالر میلی 51 . شوریب(-2)شکل  درصد کاهش يافت 63درصد و  21 ترتیبچه بهرشد ساقه

7T     6T     5T     4T     3T     2T  1      T   
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موالر میلی 111به  51چه شد و با افزايش شدت شوری از درصدی رشد ريشه 3 موجب افزايش

ترين مقدار چه به پايینموالر طول ريشهمیلی 151شوری  چه شد. دررشد ريشهدرصد  3/25کاهش 

دار ثیر معنیأچه تتیمار بذر بر رشد ريشهج(. پیش-2کل متر( کاهش يافت )شسانتی 22/1خود )

تیمار نشان داد دار شد. مقايسه میانگین پیشدرصد معنی 5چه در سطح نداشت ولی بر طول ساقه

( که موجب 6Tاسید جیبرلیک ) -ترکیبی اسید سالسیلیک چه داشت از تیمارترين طول ساقهبیش

گیری الف(. در بین صفات اندازه -2 دست آمد )شکلهبچه شده درصدی طول ساقه 0/31افزايش 

زنی روزانه بر طول ريشه زنی روزانه و ضريب سرعت جوانهچه و سرعت جوانههشده طول ساق

(، همچنین نتايج نشان 11أثیر را داشت )رابطه ترين تچه بیشهگذار بوده و در اين بین طول ساقتأثیر

چه و متوسط زمان هزنی و طول ريشی روزانه درصد جوانهزنداد شاخص بنیه، ضريب سرعت جوانه

(. 12ه ترين تأثیر مثبت را داشت )رابطثیر داشتند و شاخص بنیه بیشأچه تزنی بر طول ساقهجوانه

چه و افزايش طول ساقه ای بذر، موجباسید سالسیلیک با افزايش سرعت استفاده از مواد ذخیره

 (.2111، شود )کافی و همکارانچه میريشه

 

 =CVG 313/1  +DGS 203/1 - LH 203/1  +121/1 LR                                        (  11)رابطه 
(LRطول :) ريشه( ،چهLHطول ساقه :)( ،چهDGSسرعت جوانه :)( ،زنی روزانهCVGضريب سرعت جوانه :).زنی 

 
 =MTG 161/1  +LR 221/1  +GP 011/1 - CVG 112/1  +SVI 212/1  +121/1 LH      (  12)رابطه 

(LHطول ساقه :)( ،چهSVI :)شاخص بنیه بذر( ،CVGضريب سرعت جوانه :)زنی( ،GPدرصد جوانه :)( ،زنیLR :)

 زنی.(: متوسط زمان جوانهMTGچه، )طول ريشه
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 .بابونه بذور )ج( چهریشه طولبر أثیر شوري و ت چه)ب( بر طول ساقه )الف( و شوري بذر تیمارثیر پیشأت -4 شکل
(1T)( ،2: بدر خشکT اسید سالسیلیک :)12ام به مدت پیپی 251 ( ،3ساعتT اسید سالسیلیک :)ساعت،  22ام به مدت پیپی 251(4T) :

ام پیپی 512: اسید سالسیلیک (6T)ساعت،  21ام به مدت پیپی 251: اسید جیبرلیک (5T)ساعت،  12ام به مدت پیپی 251اسید جیبرلیک 

ساعت اول( + اسید سالسیلیک  12ام )پیپی 251: اسید جیبرلیک (7T)ساعت دوم(،  12ام )پیپی 251ساعت اول( + اسید جیبرلیک  12)

 ساعت دوم( 12ام )پیپی 251

 

شود که ترين زمان ممکن گفته میچه قوی و نرمال در کمبنیه يا قدرت بذر به توان تولید گیاه: بنیه بذر

باشد که در آن رشد گیاه می دنبالتقرار و سبزشدن در مزرعه و بهثر بر اسؤترين عامل ماين صفت مهم

ثیر عوامل محیطی و شرايط نگهداری بذرها تأشود. بنیه بذر تحتنهايت به افزايش عملکرد منجر می

ری بر بنیه بذر شو(. نتايج اين پژوهش نشان داد که 1115گیرد )هامپتون و تکرونی، نیز قرار می

ها نشان داد که شوری موجب (. مقايسه میانگین داده1 داری داشت )جدولثیر معنیدرصد تأ 1درسطح 

(. نتايج تجزيه واريانس الف-5 موالر شوری شد )شکلمیلی 151درصدی بنیه بذر در  116 کاهش

ارد و نتايج مقايسه میانگین داری دثیر معنیدرصد بر بنیه بذر تأ 5بذر در سطح تیمار نشان داد که پیش

( موجب افزايش بنیه بذر از 6Tاسید جیبرلیک ) -تیمار ترکیبی اسید سالسیلیکها نشان داد که پیشداده

7T       6T      5T      4T      3T     2T      1    T   
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(. مطابق تجزيه رگرسیون شاخص ب-5أثیر را داشت بود )شکل ترين تشد و بیش 21/22به  12/31

زنی روزانه و زنی، سرعت جوانهزمان جوانهچه و متوسط هزنی، طول ساقثیر درصد جوانهتأ بنیه تحت

ثیر مثبت را داشته أترين تزنی بیشزنی قرار گرفت، در بین صفات درصد جوانهضريب سرعت جوانه

و زنی را، بهبود بخشیده ثر بر مراحل اولیه جوانههای متابولیکی مؤتیمار بذر فرآيند(. پیش13 بود )رابطه

 (. تغییر بیوشیمیايی1110کنند )باسکر و هاتون، تری رشد میقدرت بیشهای تولیدی با سرعت و چهگیاه

زنی و شکست خواب و انتقال مواد ها، افزايش قدرت جوانهمولکولو فیزيولوژيکی مانند سنتز ماکرو

و بهبود سیستم  ATP ، تولیدRNAو  DNAها، سنتز سازی برخی از آنزيمسازی و بازای، فعالذخیره

 (.1111دونالد، ؛ مک1113دهد )سانگ و چانگ، تیمار کردن رخ میه در طی پیشديدغشايی آسیب
 

 =DGS 113/1  +CVG 121/1 - MTG 110/1 - LH 351/1  +GP 011/1  +631/1- SVI     (13)رابطه 
(SVI( ،شاخص بنیه بذر :)GPدرصد جوانه :)( ،زنیLHطول ساقه :)( ،چهMTGمتوسط زمان جوانه :)(  ،زنیCVG:) 

 زنی روزانه.(: سرعت جوانهDGSزنی، )ضريب سرعت جوانه
 

 
 

 .بر بنیه بذر بذور بابونه )ب( تیمار بذرپیشو  )الف( شوريثیر تأ -5شکل 
(1T)( ،2: بدر خشکT اسید سالسیلیک :)12ام به مدت پیپی 251 ( ،3ساعتT اسید سالسیلیک :)ساعت،  22ام به مدت پیپی 251(4T) :

ام پیپی 251: اسید سالسیلیک (6T)ساعت،  21ام به مدت پیپی 251: اسید جیبرلیک (5T)ساعت،  12ام به مدت پیپی 251لیک اسید جیبر

ساعت اول( + اسید سالسیلیک  12ام )پیپی 251: اسید جیبرلیک (7T)ساعت دوم(،  12ام )پیپی 251ساعت اول( + اسید جیبرلیک  12)

 وم(ساعت د 12ام )پیپی 251

 

 

 )الف( (ب)

7T      6T      5T      4T     3T     2T      1   T   
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ثیر تنش تأدرصد تحت 1های پراکسیداز و کاتاالز در سطح فعالیت آنزيم: اکسیدانهاي آنتیفعالیت آنزیم

های ها نشان داد با افزايش شدت تنش بر فعالیت آنزيم(. مقايسه میانگین1 شوری قرار گرفت )جدول

موالر میلی 151دو آنزيم در شوری ترين میزان فعالیت اين که بیشطوریشود بهاکسیدان افزوده میآنتی

و ج(.  الف-6درصد افزايش داشت )شکل  125و  5/33ترتیب مشاهده شد که در مقايسه با شاهد به

ترين (. بیش1 ثیر گذاشت )جدولأدرصد بر فعالیت پراکسیداز و کاتاالز ت 1تیمار نیز در سطح پیش

ترين فعالیت آن در ( و کم6Tجیبرلیک ) اسید -سالسیلیک تیمار ترکیبی اسیدفعالیت پراکسیداز در پیش

 مدت سالسیلیک به تیمار با اسیدترين فعالیت کاتاالز در پیشکه بیش( مشاهده شد در حالی1Tشاهد )

(. نتايج د و ب -6( مشاهده شد )شکل 1Tترين فعالیت اين آنزيم در شاهد )( و کم3Tساعت ) 22

ثیر فعالیت کاتاالز بوده أتدانت نشان داد که فعالیت پراکسیداز تحتاکسیهای آنتیرگرسیون در مورد آنزيم

 (.15و  12 های)رابطه باشدثیر پراکسیداز میتأو فعالیت کاتاالز نیز تنها تحت
 

 =CAT 612/1  +25/20 POX                                       (                               12)رابطه 
  

 =POX 612/1  +35/01- CAT                                                                   ( 15)رابطه 
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 همچنین تنش شوري  و )ج( کسیداز )الف( و کاتاالزابر فعالیت آنزیم پر تیمار بذرثیر پیشأت -6شکل 

 .)د( بر بابونه و کاتاالز )ب( اکسیدازرفعالیت پ بر
(1T)،بدر خشک : (2T اسید سالسیلیک :)12ام به مدت پیپی 251 ( ،3ساعتT اسید سالسیلیک :)ساعت،  22ام به مدت پیپی 251(4T) :

ام پیپی 251: اسید سالسیلیک (6T)ساعت،  21ام به مدت پیپی 251: اسید جیبرلیک (5T)ساعت،  12ام به مدت پیپی 251اسید جیبرلیک 

ساعت اول( + اسید سالسیلیک  12ام )پیپی 251: اسید جیبرلیک (7T)ساعت دوم(،  12ام )پیپی 251 ساعت اول( + اسید جیبرلیک 12)

 ساعت دوم( 12ام )پیپی 251

 

های آزاد اکسیژن در شوری موجب افزايش میزان ترکیبات سمی تولید شده توسط راديکال

شود که پراکسید هیدروژن می وسیلهههای کلروفیل و غشای کلروپالست بکلروپالست، تخريب ملکول

های شود. مقدار آنزيمدر نهايت به افزايش پراکسیداسیون لیپیدها، آسیب به سلول و چربی غشاء می

ها شود اين ملکولکند. کاتاالز سبب میکار دفاعی در گیاه افزايش پیدا میعنوان يک راهاکسیدان بهآنتی

آباديان و های دولت(. اين نتايج با يافته1111 ،ا؛ اسد1111 ،)نوکتر و فوير به آب و اکسیژن تبديل شود

( در کلزا مطابقت دارد. آنان اعالم کردند که شوری موجب افزايش فعالیت کاتاالز و 2111همکاران )

 (ب) (الف)

 (د) (ج)

7T     6T     5T     4T     3T     2T    1    T   

7T     6T     5T     4T     3T    2T    1    T   
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ها های آزاد از افزايش فعالیت آين آنزيمپراکسیداز شده و محلول پاشی با جلوگیری از تولید راديکال

 کند.جلوگیری می

 

 نهاييگيری نتيجه

طريق . تنش از شودمیچه زنی و رشد گیاهدر جوانهنتايج نشان داد که شوری باعث محدوديت 

گیاه  .انجامدیمزنی زنی به کاهش درصد جوانهزنی و کاهش سرعت جوانهافزايش متوسط زمان جوانه

 دهد.االز و پراکسیداز را افزايش میها مانند کاتاکسیدانبرای مقابله با اين تغییرات میزان فعالیت آنتی

 .عمل نمايد شوریعنوان يک تکنیک در افزايش مقاومت گیاهان به تواند بهتیمار بذر میپیش

ثیرات تنش کاسته و به موجب آن سرعت و أها از تاکسیدانتیمار با افزايش میزان فعالیت آنتیپیش

 اسید جیبرلیک -اسید سالسیلیکتیمار ترکیبی شپیتیمارهای در  بخشد.زنی را بهبود میدرصد جوانه

تیمار بر پیش اما در اين پژوهش زنی داشتصد جوانهربر د انفرادیتیمار پیشبا ثیر بهتری در مقايسه تأ

 .ثیر زيادی نشان ندادأديگر ت
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Abstract
1
 

In order to study chamomile tolerance to salinity and find a way to increase its 
tolerance a factorial experiment was conducted in a completely randomized design 

with three replications. Seeds primed with salicylic acid and gibberellic acid (GA) 

at 250 ppm by a combination of the treatments at 12 and or 24 hours, 12 hours with 

salicylic acid after 12 hours in GA, and 12 hours with GA after 12 hours in 
salicylic acid and the second factor included salinity levels (0, 50, 100 and 150 Mm 

NaCl). Results showed that salinity reduced germination percentage (92%), 

increased mean daily germination time (29.5%), decreased germination rate 
coefficient (27.7%), and root (64%) and hypocotyls (63%) length; whereas, 

antioxidant enzyme activities were increased. Seed priming did not have 

remarkable effect on traits and among treatments combination of salicylic acid-GA 
had impressive impact on germination percent. The maximum activity of 

peroxidase belonged to salicylic acid-GA and catalase activity by priming with 

salicylic acid at 24 hours. 
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