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چکیده
هاي مختلف هاي مرتعی، بررسی جنبهدر اکوسیستم(Alyssum homalocarpum)هاي گونه قدومهبه دلیل محدود بودن رویشگاه

تنش تأثیرهاي غیرزیستی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی نشرشد این گیاه تحت شرایط مختلف محیطی از جمله ت
در آزمایشگاه 1392زنی بذر قدومه در شرایط آزمایشگاهی بود. این آزمایش در پاییز سال خشکی و شوري بر خصوصیات جوانه

اي ایجاد سطوح مختلف خشکی و شد. برتکرار انجام 4کشت و تکثیر گیاهان مرتعی دانشگاه زابل در قالب طرح کامالً تصادفی با 
،- 25/0، و کلرید سدیم استفاده شد. تیمارهاي خشکی شامل چهار سطح (صفر6000گلیکول ترتیب از پلی اتیلنشوري به

لیتر کلرید سدیم) مول درمیلی200، 150، 100، 50پاسکال) و تیمارهاي شوري شامل پنج سطح (صفر، مگا-99/0، -41/0
تأثیرزنی بذر قدومه ها نشان داد که تیمارهاي مختلف تنش خشکی و شوري بر خصوصیات جوانهج تجزیه واریانس دادهبود. نتای

زنی، سرعتجوانهدرصدخشکی،وشوريافزایش سطوحها نشان داد که با). مقایسه میانگین داده>05/0pداري داشت (معنی
). همچنین، بذور قدومه پتانسیل >05/0pیافت (کاهشچهچه و ساقهخشک ریشهچه و وزن ریشهطولوچهساقهطولزنی،جوانه

زنی را داشتند ولی افزایش سطوح خشکی باعث پاسکال را تحمل کردند و بیشترین درصد جوانهمگا- 25/0خشکی تا سطح 
چنینشوريبهنسبتخشکیتلفمخدر سطوحگونهاینبذربیشترزنیجوانهبهتوجهبازنی شد.کاهش درصد و سرعت جوانه

اینکهاستدادهکاهشاز پلی اتیلن گلیکولبیشتررازنیسرعت جوانهودرصدسدیمکلریدمحلولکهشودمیاستنباط
است.به شورينسبتگونهاینبیشترحساسیتدهندهنشان

زنی، قدومه، گیاه داروییکلیدي: تنش خشکی، تنش شوري، جوانههايواژه

دمهمق
سـازي و مطالعـه اصـول کاشـت گیاهـان      شناسائی، اهلـی 

ــی ــع دردارویـ ــتممراتـ ــی از اکوسیسـ ــی یکـ ــاي زراعـ هـ
ــی اســت   ــابع طبیع ــوم کشــاورزي و من ــم در عل .مباحــث مه

اي است متعلق به گونه(Alyssum homalocarpum)قُدومه
10تـا  5ساله با ارتفاع بوتـه  ، یکCruciferaeبوخانواده شب

هاى آن از قسمت پایینى گیاه منشعب شـده و  ر، شاخهمتسانتى
صورت افراشته و بسیار شکننده هسـتند. رویشـگاه   انشعابات به

اطراف سیستان،قم،فارس،اصفهان، اصلی این گیاه در ایران، 
. کنـد در اکثر مناطق رشد مـی ) و28باشد (میتهران و قزوین 

گـرد، پهـن و   دهند کهها بخش دارویى گیاه را تشکیل مىدانه
ــیالژي)  خاکســترى هســتند و  ــابی (موس ــات لع ــاوي ترکیب ح

و باشد به عالوه وجود ترکیبات گلوکزاینوالت در دانه گیـاه  می
مصرف گیاه را در اختالالت ،خواص آنتی تیروئید این ترکیبات

ترین مواد متشـکله  کند. مهمتیروئیدي از جمله گواتر توجیه می
ــات گلوکوزا   ــامل ترکیب ــاه ش ــیگی ــابی  ن ــات لع والتی، ترکیب

ز قدومـه  . اباشـند (موسیالژي)، ترکیبات روغنی و پروتئینی می
طرف کننده سرفه و ملـین  عمدتاً به عنوان نرم کننده سینه، بر

د همچنین قدومه گوارش مواد در لوله گوارشـی  شواستفاده می
عنـوان ضـد  در طب گذشته از این گیاه بـه .نمایدرا تسهیل می
یکی از موانع مهـم توسـعه و   .)28(اندکردهده مىالتهاب استفا

کشور، استقرار ضعیف و غیریکنواخت کشت گیاهان داروئی در
هـاي منـاطق خشـک خصوصـاً در شـرایط وجـود       خاكآن در
زنده از جمله تـنش شـوري و خشـکی    هاي محیطی غیرتنش
هـاي  ترین تنش). تنش شوري و تنش خشکی از مهم1(است

الت زراعی و داروئی است. مشـکلی کـه   محیطی تولید محصو

هـاي مرطـوب و هـم خشـک وجـود داشـته و بـا        هم در اقلیم
شـود افزایش سطح زیر کشت آبی بر اهمیـت آن افـزوده مـی   

هـاي مختلـف رشـد گیـاه مـوثر      تنش خشکی بـر جنبـه  ).38(
، کاهش زنیهش و به تأخیر انداختن جوانهو موجب کاباشدمی

گـردد.  ش تولید مـاده خشـک مـی   هاي هوایی و کاهرشد اندام
هاي محیطی در تنشمقاومت گیاهان بهکهاستشدهگزارش
اغلـب درو معموالًاستمتفاوتزندگیچرخهمختلفمراحل

مرحلـه تـرین عنـوان حسـاس  بـه رشدابتداییمرحلهگیاهان،
در طـی ایـن   بـه خشـکی  تحمـل .)36(شـود میتلقیرشدي

زنـی باشد، زیرا که جوانـه میگیاهان مهممرحله براي استقرار
گاهیبه استقرار ضعیف ومنجررشد گیاهچهکاهشضعیف و

کردن جـذب محدودباخشکی). 37(شودمحصول مینابودي
در سـنتز اخـتالل و بـذر ايذخیـره مـواد تجزیـه کـاهش آب،

شـود میبذرهازنیجوانهکاهشموجبايذخیرههايپروتئین
شود که میزان آب دریـافتی  ادث میزمانی در گیاهان حو ) 32(

علـت  گیاه کمتر از تلفات آن باشد. ایـن امـر ممکـن اسـت بـه     
اتالف بیش از حد آب یا کاهش جذب و یا وجود هـر دو مـورد   

). تنش شوري بعد از تنش خشکی از موانع اصـلی در 23(باشد
ـ تولید گیاهان دارو ویـژه منـاطق   ی در بسـیاري از منـاطق بـه   ی

روزه شـوري خـاك و آب یکـی از موانـع و     ام.باشدخشک می
هاي استفاده از این منابع در تولید بهینه محصـوالت  محدودیت

کشاورزي است. بیشترین حد حساسیت بـه شـوري در چرخـه    
زنـی و در ابتـداي رشـد بـذر     هنگـام جوانـه  زندگی گیاهان بـه 

). تنش شوري با کـاهش پتانسـیل آب و   24(گرددمشاهده می
چنین کـاهش  و هماز قبیل سدیم وکلرهاي خاصسمیت یون

ماننـد کلسـیم و پتاسـیم بـر     ی مـورد نیـاز گیـاه   یهاي غذایون

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
امه اصالح گیاهان زراعیپژوهشن
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بـذر گیاهـان در   ). 12(گـذارد ثیر مـی أزنی و رشد بذرها تجوانه
خشـکی  ی، شـوري و یهاي شور در معرض تـنش گرمـا  محیط

گیـرد کـه سـبب افـزایش تلفـات      طور همراه با هم قرار میبه
ود. بررسی اثـر شـوري و خشـکی بـر سـرعت و      شچه میگیاه

چنـین رشـد گیاهچـه در اکثـر گیاهـان      زنی و همدرصد جوانه
زنی نشان داده است که تنش شوري و خشکی در مرحله جوانه
هـا  یک آزمون قابل اعتماد در ارزیابی تحمل بسـیاري از گونـه  

که شـوري و خشـکی سـبب کـاهش درصـد و      طوريهاست، ب
شـود چنین کاهش رشـد گیاهچـه مـی   مزنی و هسرعت جوانه

برخـی  خصـوص واکـنش  درمتعـددي ). تاکنون تحقیقات18(
زنی و جوانهمرحلهدرتنش خشکی و شوريبهگیاهان دارویی

تمامی این در. )5،6،8،16(اي صورت گرفته استگیاهچهرشد
زنـی  جوانـه هـاي محیطـی بـر   بازدارندة تنشاثراتهاآزمایش
).  16(ستگزارش شده اگیاهان

اسـفرزه  يبـذرها ) با بررسـی  16مقدم (حسینی و رضوانی
ثیر تنش خشکی و شوري نشان دادند کـه بـا افـزایش    أتحت ت

زنـی،  داري از سرعت و درصد جوانـه طور معنیاین دو تنش، به
. عالوه بـر ایـن   چه گیاه کاسته شدچه و طول ساقهطول ریشه

وري و خشـکی  تـنش شـ  تأثیر) با بررسی 8دشتی و همکاران (
زنی بذر گیاه ختمی نشان دادند که با افـزایش سـطوح   بر جوانه

داري بطـور معنـی  بـذرها زنـی  شوري از درصد و سرعت جوانه
هـاي  ) شـاخص 14چنین غالمـی و همکـاران (  همکاسته شد.

زنی ماشک گرمسیري را ارزیابی کردند و نشان دادند کـه  جوانه
زنـی،  سرعت جوانـه با افزایش تنش خشکی و شوري، درصد و 

رضـازاده و  چـه کـاهش یافـت. برومنـد    چه و ساقهطول ریشه
، زنـی بـذرهاي زنیـان   ) در آزمایش خـود بـر جوانـه   5کوچکی (

و شوید مشاهده کردند که بـا اعمـال تـنش خشـکی و     رازیانه
چـه و  زنی، طول ریشـه شوري در دماهاي مختلف درصد جوانه

کـه در  طـوري بـه ها کـاهش یافـت،  چه تمامی گونهطول ساقه
ترین مقاومت را نسـبت بـه تغییـرات    میان بذرها، بذر شوید کم

رمضانی و همکاران همچنیندما و پتانسیل اسمزي نشان داد.
زنـی و رشـد   اثرات تنش شـوري و خشـکی را بـر جوانـه    ) 33(

که با افزایش غلظـت  ندو نشان دادندگیاهچه کور ارزیابی کرد
داري طـور معنـی  و رشـد بـه  زنی، جوانهتنش شوري و خشکی

زنـی  پاسکال جوانـه مگا2/1کاهش یافته و گیاه کور تا غلظت 
زنی متوقف شـده اسـت. امـا    هاي باال جوانهغلظتداشته و در

پاسکال متوقف گردیـده اسـت.   مگا1رشد گیاهچه در غلظت 
پلـی ازناشیآبیتنش) با بررسی اثر15عالوه بر این حسنی (

همچنین ریحان و زنی بذرجوانهخصوصیاتبرگالیکولاتیلن
) بــا بررســی اثــر تــنش شــوري بــر 36ســالمی و همکــاران (

و سـنبل الطیـب  گیاهان دارویی زیـره سـبز  يبذرهازنی جوانه
بیان کردند که افزایش تنش خشکی و شوري در ایـن گیاهـان   

طـول  زنـی، زنـی، سـرعت جوانـه   سبب کاهش درصـد جوانـه  
چـه و وزن خشـک   ن خشک ریشـه چه، وزچه، طول ساقهریشه
.شودمیچه ساقه

خشـکی  مقاومت بهکشت بایدمنظوربهگیاهاندرانتخاب
همـواره سبز شدنوزنیجوانهطی مرحلهدرویژهو شوري به

خصوص صورت گرفته درمطالعاترغمعلی.)4(نظر باشدمد
هاي محیطی، تـاکنون در هاي گیاهان دارویی به تنشواکنش

غیـر  هـاي به تنشدارویی قدومهمقاومت گیاهنخصوص میزا
ــنش خشــکی و شــوري    ــج در کشــور، بخصــوص ت ــده رای زن

رو با عنایت بـه وسـعت   از اینصورت نگرفته است.ايمطالعه
و بـا توجـه بـه    در ایـران خشکی و شـوري تنشاراضی تحت

هاي کیفی بسیاري از گیاهان دارویی در شـرایط بهبود شاخص
انجام این تحقیق، مطالعه اثـرات تـنش  هدف از تنش متوسط،

بود. زنی بذر گونه دارویی قدومهخشکی و شوري بر جوانه

هامواد و روش
خصوصـیات برخشکی و شوريتنشاثربررسیمنظوربه
آزمایشگاه کشت و درقدومه دو آزمایش جداگانهبذرزنیجوانه

ابـل در  تکثیر گیاهان مرتعی دانشـکده آب و خـاك دانشـگاه ز   
با چهار تکـرار انجـام   تصادفیطرح کامالًقالبدر1392سال 
قدومه از موسسه پاکان بـذر اصـفهان خریـداري    يبذرهاشد. 

6000گالیکـول اتـیلن محلول پلـی گردید. در آزمایش اول از
(صـفر،  ) براي ایجاد سطوح تنش خشـکی 26فرمول (براساس

ــا-99/0،-41/0،-25/0 ــکال) امگ ــد. در  پاس ــتفاده ش س
آزمایش دوم از مقادیر معینی نمـک کلریـد سـدیم بـه منظـور      

ــفر،    ــوري (ص ــنش ش ــطوح ت ــاد س 200، 150، 50،100ایج
مول بر لیتر کلریدسدیم ) استفاده گردیـد. قبـل از شـروع    میلی

%3سـدیم  مورد نظر با محلـول هیپوکلریـت  يبذرهاآزمایش 
کامالًآب مقطرو سپس باشدهدقیقه ضد عفونیمدت یکبه

ها نیز به منظـور ضـد عفـونی    دیشپتري.)2شد (دادهشستشو
گـراد  درجـه سـانتی  160اعت در دمـاي  مدت دو سـ ه کردن ب

6هـایی بـا قطـر   دیشدر پتريدرون آون قرار داده شد. کشت
هر کدام بطور جداگانه متر که بهسانتی5/1متر و ارتفاع سانتی

پلـی اتـیلن گالیکـول و    یه شـده هاي تهمحلوللیتر ازمیلی7
تعـداد شد انجام گرفت.مربوطه اضافهکلرید سدیم با پتانسیل

صـافی واتمـن در   کاغـذ رويشده برعدد بذر ضد عفونی25
±1ژرمیناتور با دمـاي  بهوشدهدادهها قراردیشپتريداخل

سـاعت  8ساعت روشـنایی و  16با دوره وگراددرجه سانتی25
روز زده ازجوانـه يبـذرها شـمارش  .)10شدند (تاریکی منتقل

در یـک سـاعت   پـس از آن سوم پس از کشت تا چهـارده روز 
ها بـا  دیشپتريشده از سطحتبخیرو آبمشخص انجام شده

چهریشهزنی، خروججوانهگردید. مالكجایگزین میآب مقطر
چه چهاردهم طول ریشهروزبود در پایانمتريمیلیدوحداقل

.گیـري شـد  چه اندازهچه و ساقهریشهچه و وزن خشکقهو سا
ها ابتـدا نمونـه هـر تیمـار     گیري وزن خشک نمونهبراي اندازه

48مـدت  انتخاب، جداشده سپس با آب مقطر شسته شد و بـه 
سـپس وزن  ،)7(درجه قرار گرفـت 80ساعت در آون در دماي

رصـد  دچنـین همگیري شد.خشک آنها با ترازو دیجیتال اندازه
صورت جداگانـه  زنی، براي هر تیمار بهسرعت جوانه، زنیجوانه

.)19،20() محاسبه شدند2) و (1بر پایه روابط (
)1 (GP = (Ni/S) × 100

زده بذرهاي جوانهNi، زنیدرصدجوانهGPدر این رابطه
د.باشتعدادکل بذر میSدر هر روز و 

)2(GR= ∑ni/ti
تعداد روزهاي پس از tiزنی، سرعت جوانهGRدر این رابطه 

زده در دوره آزمون تعداد کل بذرهاي جوانهn∑زنی و جوانه
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ها از در این آزمایش براي تجزیه و تحلیل دادهباشد. می
ها با ده شد. نرمال بودن دادهاستفاSPSS (ver.19)افزار نرم

اسمیرینف و همگن بودن -استفاده از آزمون کولموگروف
ها، با استفاده از آزمون لیون مورد بررسی قرار گرفت. واریانس

دار، از آزمون ها با تفاوت معنیسپس جهت تفکیک میانگین
درصد استفاده شد و جهت بررسی 5دانکن در سطح احتمال 

مرتبط با تیمارهاي خشکی و شوري از همبستگی بین صفات 
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج و بحث
تنش خشکی

، نشـان داد کـه تیمارهـاي    هـا دادهتجزیه واریـانس ایجنت
زنـی، سـرعت   مختلف اعمال شده خشکی از نظر درصد جوانـه 

، وزن چـه) چـه و سـاقه  گیاهچه (طـول ریشـه  زنی، طول جوانه
درصـد  5در سـطح احتمـال   چـه بـا هـم    ساقهچه و وزنریشه

ها براي مقایسه میانگین).1(جدولداشتندداري اختالف معنی
بـا  بذرهازنی گیري شده نشان داد که درصد جوانهصفات اندازه

کاهش پتانسیل اسمزي رونـد کاهشـی و مشـابهی را داشـتند.     
مگاپاسکال) بیشترین درصـد  -25/0(سطح دوم تنش خشکی

درصد) را دارا بود ولـی از لحـاظ آمـاري بـا     75/60(زنی جوانه
داري نداشـت و در یـک گـروه قـرار     تیمار شاهد اختالف معنی

زنـی  ). با افزایش سطح تنش از درصـد جوانـه  2(جدولگرفت
مگاپاسگال) -41/0که سطوح سوم (طوريهکاسته شد ببذرها

با تیمار شـاهد اخـتالف   مگاپاسکال) -99/0و چهارم خشکی (
هاي مجزا قرار گرفتنـد. کمتـرین   داري داشتند و در گروهیمعن

33/12زنی نیز مربوط به سـطح چهـارم خشـکی (   درصد جوانه
با مطالعـه  ) 16(حسینی و رضوانی مقدم .)2درصد) بود (جدول

بـا  ) 15(زنی بذر اسـفرزه و حسـنی   تنش خشکی بر جوانهتأثیر
بـر گالیکـول اتـیلن پلـی ازناشـی آبـی تـنش بررسـی اثـر  
زنـی  ریحان به کاهش درصـد جوانـه  زنی بذرجوانهخصوصیات

با افزایش تنش خشکی اشاره نمودند که بـا نتـایج ایـن    بذرها
زنـی، جوانـه فرآینـد انجامبرايهادانهباشد.تحقیق همسو می

درموجودمحلولموادنمایند،جذبآبکافیاندازهبهبایستی
جـذب کـاهش بجمله پلی اتیلن گلیکول سـب ازکشتمحیط

ودانـه اياندوختـه مـاده هیـدرولیز دانـه، کـاهش  توسـط آب
وخشکیتنششوند.میزنیتوقف جوانهیاوتاخیرآنمتعاقب

ذخایرانتقالبرتأثیراز طریقدانه،توسطآبجذبمحدودیت
کـاهش اصـلی احتماالً علـت جنیندرهاپروتئینسنتزودانه

).21(استزنیجوانهمیزان
حـاکی از ایـن اسـت کـه     بذرهازنی ایسه سرعت جوانهمق

بذر در روز) در تیمـار خشـکی   1/1زنی (بیشترین سرعت جوانه
مگاپاسگال مشاهده گردید که با تیمار شـاهد اخـتالف   -25/0

بـذر در  22/0زنـی ( داري نداشت.کمترین سـرعت جوانـه  معنی
روز) مربوط به تیمار چهارم خشـکی بـود کـه ایـن امـر نشـان       

زنی با افـزایش سـطح تـنش    نده روند کاهشی سرعت جوانهده
). نتـایج تحقیقـات غالمـی و همکـاران     2خشکی بود (جـدول 

)33روي گیاه ماشک گرمسیري و رمضانی و همکـاران ( )14(
بـا  بـذرها زنی گیاه کور حاکی از کاهش سرعت جوانهروي بذر

باشـد کـه بـا نتـایج ایـن پـژوهش       افزایش سطوح خشکی می
اخـتالل گـردد،  دچـار بـذر توسطآبجذبابقت دارد. اگرمط

صـورت  آرامیبهبذرداخلدرزنیجوانهمتابولیکیهايفعالیت
بـذر ازچـه ریشـه خـروج زمـان مـدت نتیجهدرگرفت،خواهد

).25(یابـد مـی کـاهش زنـی جوانهسرعترواز اینوافزایش
ی چه نیز با افـزایش سـطح تـنش خشـک    چه و ساقهطول ریشه

چـه مربـوط بـه    چه و سـاقه کاهش یافتند، بیشترین طول ریشه
چـه  مگاپاسکال (تیمار دوم) و کمترین طول ریشه-25/0تیمار 

مگاپاسـکال (تیمـار چهـارم)    -99/0چه مربوط به تیمار و ساقه
مگاپاسـکال از  -41/0و -25/0بود. تیمارهـاي صفر(شـاهد)،   

ــاقه  ــاهد) و  لحــاظ طــول س ــاي صفر(ش ــه و تیماره -41/0چ
داري چه با هم اخـتالف معنـی  مگاپاسکال از لحاظ طول ریشه

چـه از بیشـترین مقـدار در    نداشتند. میزان کاهش طول ریشـه 
ترین مقدار در تیمار مگاپاسکال (تیمار دوم) تا کم-25/0تیمار

متــر بــود و ســانتی18/1مگاپاســکال (تیمــار چهــارم) -99/0
تیمار دوم تا حـداقل  چه از میزان حداکثر درکاهش طول ساقه

). کـاهش طـول   2متر بود (جدولسانتی25/0در تیمار چهارم 
در اثر افزایش تنش خشـکی توسـط   بذرهاچه چه و ساقهریشه

) و دشـتی  5برومند رضازاده و کوچکی (ازجمله محققان دیگر، 
توسطآبجذب) نیز گزارش شده است. کاهش8و همکاران (

فعالیـت وهـا هورمونرشحتکاهشباعثشرایط تنشدربذر
و چـه شامل ریشـه گیاهچهرشددراختاللنتیجهو درهاآنزیم
هـایی  زده در محیطجوانهيبذرهاکه طوريشود. بهچه میساقه

هاي چهها و ریشهچهکه تحت شرایط تنش هستند داراي ساقه
چه نیـز بـا   چه و ساقهوزن خشک ریشه).22(تري هستندکوتاه

مگاپاسـکال  -25/0شکی کاهش یافتند. تیمار افزایش تنش خ
گـرم بیشـترین وزن   018/0و 005/0ترتیب بـا  (تیمار دوم) به
چـه  چه را داشت که از لحاظ وزن ریشهچه و ساقهخشک ریشه

داري نداشـت و بـا تیمـار شـاهد و     با تیمار شاهد اختالف معنی
چه اختالف(تیمار سوم) از لحاط وزن ساقهمگاپاسکال-41/0

چـه  چه و ساقهداري نداشت. همچنین کمترین وزن ریشهمعنی
002/0و 0007/0ترتیـب بـا  مگاپاسـکال بـه  -99/0به تیمار 

چـه و  ). کـاهش وزن خشـک ریشـه   2گرم مربوط بود (جـدول 
چه با افـزایش خشـکی امـري طبیعـی بـوده کـه توسـط        ساقه

) و 5برومنــد رضــازاده و کــوچکی ()،14غالمــی و همکــاران (
) نیز گـزارش شـد. افـزایش خشـکی     33و همکاران (رمضانی

کند که خود چه را دچار اختالل میچه و ساقهیند رشد ریشهآفر
).34(دنبال خواهد داشتچه را بهچه و ساقهکاهش وزن ریشه

نتایج ضرایب همبسـتگی نشـان داد کـه تمـامی خصوصـیات      
تنش خشـکی از همبسـتگی   تأثیرزنی مورد مطالعه تحت جوانه

داري بــا یکــدیگر برخــوردار بودنــد، بیشــترین بــت و معنــیمث
) 99/0**زنـی ( زنی با درصد جوانههمبستگی بین سرعت جوانه

يبـذرها زنـی تعـداد   ). با افزایش سـرعت جوانـه  3بود (جدول
زده در یک زمان مشخص افزایش یافت، بنابراین اگـر در  جوانه

کرد کـه  توان عنوانزنی افزایش یابد میتیماري سرعت جوانه
زنــی زده و در نهایــت درصــد جوانــهبیشــتري جوانــهيبــذرها

یابد.افزایش می
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زنی بذر قدومه در سطوح مختلف خشکیتجزیه واریانس (میانگین مربعات) خصوصیات جوانه-1جدول 
Table 1. Analysis of variance (mean square) at different levels of  drought on seed germination characteristics of Allsuysm

درجهمنابع تغییرات
آزادي

سرعت زنیدرصد جوانه
زنیجوانه

طول
چهساقه

طول 
چهریشه

وزن 
چهساقه

وزن
چهریشه

00058/0**0006/0*77/2**38/0*79/1**41/5709**3تیمار
1277/55319/0057/019/00005/000038/0خطا

پنج و یک درصدداري در سطح احتمال معنیترتیب به: **و*

سطوح مختلف خشکیتأثیرزنی بذر گیاه قدومه تحت مقایسه میانگین خصوصیات جوانه-2جدول
Table 2. The average of germination characteristics of Allyssum under different drought treatments

زنیعت جوانهسرزنیدرصد جوانهمنبع تغییرات
(بذر در روز)

چهطول ساقه
(cm)

چهطول ریشه
(cm)

چهوزن خشک ریشه
(گرم)

چهوزن خشک ساقه
(گرم)

a*33/53ab89/0ab691/0a13/1ab004/0a016/0شاهد (صفر)
a75/60a10/1a812/0b75/1a005/0a018/0مگاپاسکال-25/0
b67/32b58/0ab693/0a15/1bc002/0ab011/0مگاپاسکال-41/0
c33/12c22/0b555/0c57/0c0007/0b002/0مگاپاسکال-99/0

داري ندارند.هاي داراي حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیدر هر ستون میانگین: *

مقادیر ضرایب همبستگی (پیرسون) بین صفات مرتبط با سطوح مختلف خشکی در گیاه قدومه-3جدول
Table 3. The correlation coefficient s (Pearson) related to different levels of drought in Allyssum

چهوزن خشک ریشهچهوزن خشک ساقهچهطول ریشهچهطول ساقهزنیسرعت جوانهزنیدرصد جوانهزنیخصوصیات جوانه
1زنیدرصد جوانه

99/01**زنیسرعت جوانه
58/01*59/0*چهطول ساقه
74/01**76/0**76/0**چهطول ریشه
68/01**56/0*97/0**96/0**چهوزن ساقه
89/01**73/0**57/0*96/0**95/0**چهوزن ریشه

درصدداري در سطح احتمال پنج و یک ترتیب معنیبه: **و *

تنش شوري
د کـه تیمارهـاي   هـا، نشـان دا  نتیجه تجزیه واریـانس داده 

مختلف اعمال شده شوري نیز همانند خشـکی از نظـر درصـد    
چـه،  چه، طـول سـاقه  زنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهجوانه

درصـد  5چه با هم در سطح احتمال چه و وزن ساقهوزن ریشه
زنـی بـا   درصـد جوانـه  ).4داري داشـتند (جـدول  اختالف معنی

کاهشی را نشان داد روند کاهش پتانسیل آب و افزایش شوري
درصد 33/55زنی از که با افزایش شوري درصد جوانهطوريبه

مـول  میلی200درصد در تیمار شوري 66/0در تیمار شاهد به 
زنـی از  بر لیتر کلرید سدیم رسید. میزان کاهش درصـد جوانـه  

درصـد بـود. همچنـین    72/54مـول  میلی200تیمار شاهد به 
زنی بـا کلیـه سـطوح شـوري     وانهتیمار شاهد از لحاظ درصد ج

، 50داري بود. عالوه بر این سطوح تـنش  داراي اختالف معنی
ترتیب نسـبت بـه   مول بر لیتر کلرید سدیم بهمیلی150و 100

زنی نشان دادنـد  درصد کاهش جوانه98و 88، 74تیمار شاهد 
تنش تأثیر) با انجام آزمایش 35نژاد (). رضایی و علی5(جدول

زنی بذرهاي گیاه زیره سبز و دشتی و همکاران شوري بر جوانه
) با انجام آزمایشی مشـابه بـر روي بـذرهاي گیـاه دارویـی      8(

ختمـی نشــان دادنــد کـه بــا افــزایش سـطوح شــوري درصــد    
زنی بذرها کاهش یافت که با نتایج حاصل از این تحقیق جوانه

شـوري  زنی بـذرها تحـت تـنش    مطابقت داشت. کاهش جوانه
دلیل تأثیر مستقیم کلرید سدیم بر روي رشد جنین تواند بهمی

هایی مثل سـدیم  ). شوري از طریق اثرات سمی یون30باشد (
).40(دهدزنی بذر را تحت تأثیر قرار میو کلر جوانه

زنی بذرها نیز داراي روند تغییـرات شـدیدي   سرعت جوانه
زنـی  عت جوانـه طوري که تیمار شاهد با بیشـترین سـر  هبود. ب

داري نشـان  بذر در روز) با سایر تیمارها اخـتالف معنـی  92/0(

مـول  میلی200زنی مربوط به تیمار داد. کمترین سرعت جوانه
درصـد  98بر لیتر کلرید سدیم بود که نسبت بـه تیمـار شـاهد    

) با بررسـی تـأثیر   9). دوازده امامی (5کاهش نشان داد (جدول
ـ  شوري بـر جوانـه   ه، اسـفرزه، رونـاس، مـریم گلـی،     زنـی بابون

بادرنجبویه، رازیانه، انسیون، زنیان، گاوزبان و زوفا گزارش کرد 
زنـی بـذرها را   که افزایش شوري آب درصـد و سـرعت جوانـه   

طوري که با نتایج این پژوهش مطابقت داشـت.  هکاهش داد، ب
) در بررسی تأثیر شـوري  16چنین حسینی و رضوانی مقدم (هم

اسفرزه گزارش کردند که افزایش سطوح شـوري،  زنیبر جوانه
زنی گردید. تنش شـوري از طریـق   سبب کاهش سرعت جوانه

کاهش سرعت جذب آب در نتیجه اثـر اسـمزي و بـا افـزایش     
هاي هورمونی و آنزیمـی، سـرعت   ها با تغییر فعالیتخروج یون

). بـا افـزایش   17دهـد ( زنی بذرها را تحت تأثیر قرار مـی جوانه
چه کاهش یافتند. از لحاظ چه و ساقهري طول ریشهسطوح شو
مـول در لیتـر   میلی50چه بین تیمار شاهد با سطح طول ریشه

داري وجود نداشت ولی این اختالف کلرید سدیم اختالف معنی
. بیشترین طـول  )>05/0p(دار بودبا سطوح دیگر شوري معنی

ترین آن متر) و کمسانتی13/1چه مربوط به تیمار شاهد (ریشه
مول بر لیتر کلریـد سـدیم بـود کـه     میلی200مربوط به تیمار 

). از 5درصـد کـاهش نشـان داد (جـدول    95نسبت به شـاهد  
و 150، 100چه بین تیمـار شـاهد و سـطوح    لحاظ طول ساقه

داري وجـود  مول بر لیتر کلرید سدیم اختالف معنـی میلی200
مـار شـاهد   چـه در تی که بیشترین طـول سـاقه  طوريهداشت، ب

150چـه در تیمـار   متـر) و کمتـرین طـول سـاقه    سانتی69/0(
). کـاهش  5مول بر لیتر کلرید سدیم مشاهده شد (جدولمیلی

چه در اثر افزایش سطوح شـوري توسـط   چه و ساقهطول ریشه
) و 16)، حســینی و رضــوانی مقــدم (35نــژاد (رضــایی و علــی
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ه بـا نتـایج   ) نیز گزارش شـد کـ  39یزدانی بیوکی و همکاران (
طور معمول کاهش هحاصل شده از این تحقیق مطابقت دارد. ب

دلیـل  چـه در محلـول کلریـد سـدیم بـه     چه و ساقهطول ریشه
). 36ها و اثرات منفی آنها بر غشاي سـلول اسـت (  سمیت یون

تنش شوري با کاهش جذب آب و با ایجاد اخـتالل در ترشـح   
از تجزیه مـواد اندوختـه   هایی از جمله آمیالز و لیپاز مانع آنزیم

هـا و  چـه بذر شده و در نتیجه انرژي الزم بـراي خـروج ریشـه   
با افزایش سـطوح  ). 29شود (ها و رشد آنها فراهم نمیچهساقه

چـه نیـز کاسـته شـد     چـه و سـاقه  شوري از وزن خشک ریشـه 
)05/0p<(100چه در تیمار شـاهد بـا تیمـار   . وزن خشک ریشه

داري نداشت ولـی  یم اختالف معنیمول بر لیتر کلرید سدمیلی
داري بـود. ولـی از   با سایر سطوح شوري داراي اختالف معنـی 

چه بـین تیمـار شـاهد و کلیـه سـطوح      لحاظ وزن خشک ساقه
چنـین بیشـترین   داري وجود داشـت. هـم  شوري اختالف معنی

گـرم)  016/0چـه ( گرم) و سـاقه 004/0چه (وزن خشک ریشه
چـه و  د. کاهش وزن خشک ریشـه نیز مربوط به تیمار شاهد بو

مول بـر لیتـر کلریـد    میلی200چه از تیمار شاهد تا سطح ساقه
چه ). کاهش وزن خشک ریشه5درصد بود (جدول100سدیم 
چه با افزایش شـوري امـري طبیعـی بـوده کـه توسـط       و ساقه

) نیـز  39) و یزدانی بیوکی و همکاران (36سالمی و همکاران (
هـا بـا   ل اسمزي و اثر سـمیت یـون  گزارش شد. کاهش پتانسی

چه را دچـار  چه و ساقهافزایش سطوح شوري فرایند رشد ریشه
چـه را  چـه و سـاقه  اختالل نموده که خـود کـاهش وزن ریشـه   

).34دنبال خواهد داشت (به
زنی بذر قدومه در سطوح مختلف شوريتجزیه واریانس (میانگین مربعات) خصوصیات جوانه- 4جدول 

Table 4. Analysis of variance (mean square) at different levels of  salinity on seed germination characteristics of Allyssum

داري در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه: **و *

سطوح مختلف شوريتأثیرزنی بذر گیاه قدومه تحت مقایسه میانگین خصوصیات جوانه-5جدول
Table 5. The average of germination characteristics of Allyssum under different salinity treatments

زنیسرعت جوانهزنیدرصد جوانهمنبع تغییرات
(بذر در روز)

چهطول ساقه
(cm)

چهطول ریشه
(cm)

وزن خشک 
(گرم)چهریشه

وزن خشک 
(گرم)چهساقه

a*33/55a92/0a69/0a13/1a004/0a016/0شاهد (صفر)
b66/14b26/0a59/0a95/0b001/0b005/0کلرید سدیممول بر لیترمیلی50

b33/7b13/0b19/0b29/0ab002/0b002/0مول بر لیتر کلریدسدیممیلی100
b66/0b012/0b04/0b05/0b000/0b000/0مول بر لیتر کلرید سدیممیلی150
b61/0b011/0b06/0b05/0b000/0b000/0مول بر لیتر کلرید سدیممیلی200

داري ندارند.هاي داراي حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیدر هر ستون میانگین: *

نشـان داد  بین صـفات نتایج حاصل از ضرایب همبستگی
ــدازه ــین خصوصــیات ان گیــري شــده در تــنش شــوري کــه ب

ــود داشــت   ــی وج ــرعت )>05/0p(همبســتگی مثبت ــین س . ب
ــه ــهجوان ــی و درصــد جوان ــی (زن درصــد) بیشــترین 98/0**زن

طـوري کـه بـا افـزایش     ). به6همبستگی وجود داشت (جدول
زده در طـی یـک زمـان    جوانـه بذرهازنی، درصد سرعت جوانه

مشخص افزایش یافت.

مقادیر ضرایب همبستگی (پیرسون) بین صفات مرتبط با سطوح مختلف شوري در گیاه قدومه-6جدول
Table 6. The correlation coefficient s (Pearson)  related to different levels of salinity in Allyssum

چهوزن خشک ریشهچهوزن خشک ساقهچهطول ریشهچهطول ساقهزنیسرعت جوانهزنیدرصد جوانهزنیخصوصیات جوانه
1زنیدرصد جوانه

98/01**زنیسرعت جوانه
56/01**58/0**چهطول ساقه

74/01**72/0**75/0**چهیشهطول ر
73/01**53/0*70/0**71/0**چهوزن خشک ساقه
89/01**70/0**56/0*79/0**80/0**چهوزن خشک ریشه

داري در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه: **و *

هـاي  کـه تـنش  نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش نشـان داد    
زنـی  خشـکی بـر خصوصـیات جوانـه    محیطی نظیر شـوري و 

افزایش سـطوح باکهيطوربه،منفی داردتأثیرقدومه يبذرها
گیاهچـۀ و رشـد زنیجوانههايشاخصشوريوخشکیتنش

کند. این مسئله عمدتاً ناشـی از کـاهش  میکاهش پیداقدومه
وکلـر وسـدیم قبیـل ازهاي خاصیونسمیتوآبپتانسیل

وکلسـیم مانندگیاهنیازموردغذاییهايیونکاهشچنینهم
پتاسیم بر اثر تنش شوري و کاهش جـذب آب در اثـر کـاهش    

). در عـین  27(باشـد پتانسیل اسمزي بر اثر تنش خشکی مـی 
قدومـه از لحـاظ   يبـذرها مطالعـه، نتـایج بـه توجـه حـال بـا  

در شرایط تنش خشکی نسبت به تـنش  ،زنی و رشد اولیهجوانه
توانـد  مـی احتماالً تري دارد که این امر شوري عکس العمل به

به دلیل سمیت یونی بیشتر نمک کلرید سدیم نسبت به کاربرد 
محلول پلی اتیلن گلیکول باشد. به طور کلی گونه قدومه تنش 

کنـد ولـی بـا    مگاپاسکال را تحمل می-25/0خشکی کمتر از 
یابد ولـی بـه تـنش    زنی کاهش میافزایش تنش خشکی جوانه

داري طـور معنـی  هزنی آن بار حساس است و جوانهشوري بسی
یابد، بنابراین با توجه به حساسیت این گیاه به تنش کاهش می

گـردد از کشـت ایـن گیـاه در منـاطقی کـه       شوري توصیه می
شوري خاك زیاد است خودداري شود.

چهوزن ساقهچهریشهوزنچهطول ساقهچهطول ریشهزنیسرعت جوانهزنیدرصد جوانهدرجه آزاديمنابع تغییرات
0008/0**00058/0*10/1**13/3**64/1**00/5816**4تیمار
1589/30010/011/006/00004/00004/0خطا
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Abstract
Due to the limited Alyssum habitats (Alyssum homalocarpum) in rangeland ecosystems, it is

necessary to study various aspects of plant growth under different environmental conditions
such as abiotic stresses. The aim of this study was to evaluate the effect of salinity and drought
on Alyssum seed germination characteristics in laboratory conditions. The experiment was
conducted based on completely randomized design with four replications in the fall of 2014 in
the culturing and Proliferation laboratory of Zabol University. To create different levels of
drought and salinity, polyethylene glycol 6000 and NaCl were used respectively .Drought
treatments were included four levels (zero, -0/25, -0/41, -0/99 MPa) and five levels of salinity
(zero, 50, 100, 150, 200 mM). Variance analysis results showed that drought and salinity stress
significantly affected Alyssum seed germination characteristics (p<0.05) Mean comparison
showed that by increasing salinity and drought, germination percentage ,germination speed
,shoot length and root length and root and shoot dry weight decreased (p<0.05). The Alyssum
seeds endured drought potential up to -0/25 MPa and the highest germination percentage was
observed in this level however increasing drought causing reduced germination percentage.
According to the higher seed germination rates in different levels of draught stress rather than
salinity, it could be assumed that the sodium chloride solution has decreased germination more
than the polyethylene glycol indicated the higher sensitivity of this species to salinity.

Keywords: Alyssum, Drought stress, Germination, Medicinal plant, Salinity stress
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