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دانشگاه  بذرتکنولوژیدر آزمایشگاه  4331تکرار در سال  3ادفی با آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تص

گرم در لیتر میلی 411و  01، 41صفر، تیمارهای آزمایشی شامل تنش کادمیوم در چهار سطح )انجام شد.  محقق اردبیلی

 1 و 3، 1السیلیک )پیش تیمار بذر با اسید س، (ساعت 14 و 11، 41 به مدت تیمار آبی )پیش شامل تیمار بذرپیش (،آب
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در تمام با افزایش شدت تنش کادمیوم، ها نشان داد که  نتایج داده ساعت بود. 14های مختلف جیبرلین به مدت  غلظت

 و چهساقه ،چه، طول ریشهها چه و گیاهچهچه، ساقهتر و خشک ریشهزنی، وزنسرعت و درصد جوانهصفات مورد مطالعه 

بیشترین و کمترین ز کاهش یافت. های کاتاالز و پراکسیداآنزیم، همچنین شاخص وزنی و شاخص طولی، فعالیت ها گیاهچه

در شرایط بدون تنش . بود در لیتر آب میلی گرم کادمیوم 411تیمار  شاهدمربوط به به ترتیب ها این صفت درمقدار 
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گرم کادمیوم در لیتر آب، میلی 01و  41در شرایط تنش  د سالیسیلیک و آب مقطر و جیبرلین بود.تیمار شده با آب، اسی

داری بیشتر از بذور شاهد بود. با اعمال آب مقطر و جیبرلین به طور معنیتیمار شده با آب و زنی بذور پیشسرعت جوانه

تیمار شده با اسید های حاصل از بذور پیش همیلی گرم بر لیتر آب( وزن خشک گیاهچ 411، 01، 41تنش کادمیوم )
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داری بیشتر از بذور شاهد میلی گرم کادمیوم در لیتر آب به طور معنی 411و  41تیمار شده با آب تحت تنش بذور پیش
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بذور گاوزبان اروپایی تحت  حاصل ازهای گیاهچههای چهطول ساقهتیمار آبی بذر بر تاثیر مدت پیش -44-3 شکل

 10 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

 17 . تنش کادمیوم تحتان اروپایی های حاصل از بذور گاوزبگیاهچهتیمار آبی بذر بر طول تاثیر مدت پیش -41-3 شکل

 14 .......................گاوزبان اروپاییهای چه گیاهچهچه به ریشهنسبت طولی ساقهبر  تنش کادمیومتاثیر  -43-3 شکل

 14 .......... های گاوزبان اروپاییگیاهچهچه چه به ریشهتیمار آبی بذر بر نسبت طولی ساقهتاثیر مدت پیش -41-3 شکل

حاصل از بذور  هایچه گیاهچهچه به ساقهنسبت وزن خشک ریشهتیمار آبی بذر بر تاثیر مدت پیش -40-3 شکل

 13 ............................................................................................................................ گاوزبان اروپایی

بذور گاوزبان اروپایی تحت تنش  های حاصل ازص وزنی گیاهچهشاختیمار آبی بذر بر تاثیر مدت پیش -40-3 شکل

 01 ..................................................................................................................................... کادمیوم

بذور گاوزبان اروپایی تحت  های حاصل ازشاخص طولی گیاهچهتیمار آبی بذر بر تاثیر مدت پیش -47-3 شکل

 04 ...................................................................................................................................................................... تنش کادمیوم



 ح

حاصل از بذور گاوزبان های گیاهچه کاتاالزفعالیت آنزیم میزان بذر بر  تیمار آبیمدت پیشتاثیر  -44-3 شکل

 01 ................................................................................................................................................ اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچهمیزان بذر بر  تیمار آبیمدت پیشتاثیر  -43-3 شکل

 01 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

زنی بذور گاوزبان اروپایی تحت جوانه درصدتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت ر تاثی -11-3 شکل

 00 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

زنی بذور گاوزبان اروپایی تحت جوانه سرعتتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -14-3 شکل

 03 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

 01 ................................. های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهوزن تر ریشهبر  تنش کادمیومتاثیر  -11-3 شکل

 04 ......................گاوزبان اروپایی چهتر ریشهوزنتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -13-3 شکل

های حاصل از بذور گاوزبان چهوزن تر ساقهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -11-3 شکل

 01 ............................................................................................................... تحت تنش کادمیوم اروپایی

 03 .................................. های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییوزن تر گیاهچهبر  تنش کادمیومتاثیر  -10-3 شکل

 01 .................های گاوزبان اروپاییوزن تر گیاهچهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -10-3 شکل

 01 ............................ های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهوزن خشک ریشهبر  تنش کادمیومتاثیر  -17-3 شکل

های حاصل از بذور گاوزبان چهوزن خشک ریشهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -14-3 شکل

 00 ...................................................................................................................................... اروپایی

های حاصل از بذور گاوزبان چهوزن خشک ساقهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -13-3 شکل

 00 ............................................................................................................... ت تنش کادمیوماروپایی تح

های حاصل از بذور گاوزبان وزن خشک گیاهچهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -31-3 شکل

 07 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان چهطول ریشهیلیک بر تیمار با اسید سالسپیشمدت و غلظت تاثیر  -34-3 شکل

 03 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم



 ط

های حاصل از بذور گاوزبان چهطول ساقهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -31 -3 شکل

 71 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

های  حاصل از بذور گاوزبان طول گیاهچهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -33-3 شکل

 71 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

 73 .... یهای حاصل از بذور گاوزبان اروپایچه گیاهچهچه به ریشهنسبت طولی ساقهبر تنش کادمیوم تاثیر  -31-3 شکل

های چه گیاهچهچه به ریشهنسبت طولی ساقهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -30-3 شکل

 71 .......................................................................................................... حاصل از بذور گاوزبان اروپایی

های حاصل از بذور شاخص وزنی گیاهچه تیمار با اسید سالسیلیک برپیشمدت و غلظت تاثیر  -30-3 شکل

 70 ..................................................................................................... گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور شاخص طولی گیاهچهتیمار با اسید سالسیلیک بر پیشمدت و غلظت تاثیر  -37-3 شکل

 70 ..................................................................................................... گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از گیاهچه تیمار با اسید سالسیلیک بر فعالیت آنزیم پراکسیدازپیشمدت و غلظت تاثیر  -34-3 شکل

 74 .............................................................................................. بذور گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

 73 ............... گاوزبان اروپاییهای حاصل از بذور گیاهچه بر فعالیت آنزیم پراکسیداز تنش کادمیومتاثیر  -33-3 شکل

های حاصل از گیاهچه تیمار با اسید سالسیلیک بر فعالیت آنزیم پراکسیدازتاثیر مدت و غلظت پیش -11-3 شکل

 41 ..................................................................................................................... بذور گاوزبان اروپایی

بذور گاوزبان های حاصل از گیاهچهزنی جوانه درصدبر  جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -14-3 شکل

 41 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

بذور گاوزبان های حاصل از گیاهچهزنی جوانه سرعت بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -11-3 شکل

 40 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

 40 ................................. های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهوزن تر ریشهبر  تنش کادمیومتاثیر  -13-3 شکل

 47 ................................. های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهوزن تر ساقهبر  تنش کادمیومتاثیر  -11-3 شکل

 47 ....... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهوزن تر ساقه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت ر تاثی -10-3 شکل



 ي

 44 ....... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییوزن تر گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -10-3 شکل

های حاصل از بذور گاوزبان چهوزن خشک ریشه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -17-3 کلش

 43 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی چهوزن خشک ساقه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -14-3 شکل

 31 ........................................................................................................................ نش کادمیومتحت ت

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی وزن خشک گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -13-3 شکل

 31 ........................................................................................................................ تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت چههطول ریش بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -01-3 شکل

 33 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت چهطول ساقه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -04-3 شکل

 30 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت طول گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشت و غلظت مدتاثیر  -01-3 شکل

 30 ............................................................................................................................... تنش کادمیوم

های حاصل از بذور چهچه به ریشهنسبت طولی ساقه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -03-3 شکل

 37 ..................................................................................................... مگاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیو

های حاصل از چهچه به ریشهنسبت وزن خشک ساقه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -01-3 شکل

 34 .............................................................................................. بذور گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان شاخص وزنی گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -00-3 شکل

 33 ............................................................................................................... اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان شاخص طولی گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -00-3 شکل

 411 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان فعالیت آنزیم کاتاالز گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -07-3 شکل

 411 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم



 ك

از بذور های حاصل فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچه بر جیبرلینتیمار با پیشمدت و غلظت تاثیر  -04-3 شکل

 413 ................................................................................................... گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

 411 ............................................... زنی بذور گاوزبان اروپاییجوانه تنش کادمیوم بر درصدتاثیر  -03-3 شکل

 410 ...........بذور گاوزبان اروپاییزنی جوانه درصدبر  تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -01-3 شکل

 417 .............................................. زنی بذور گاوزبان اروپاییجوانه سرعتتنش کادمیوم بر تاثیر  -04-3 شکل

 414 ..........یزنی بذور گاوزبان اروپایجوانه سرعتبر  تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -01-3 شکل

 413 ............................... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهتنش کادمیوم بر وزن تر ریشهتاثیر  -03-3 شکل

 441 ............................... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهتنش کادمیوم بر وزن تر ساقهتاثیر  -01-3 شکل

 441 ................................ های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییتنش کادمیوم بر وزن تر گیاهچهتاثیر  -00-3 شکل

های حاصل از بذور گاوزبان چهبر وزن تر ساقه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -00-3 شکل

 444 .................................................................................................................................... اروپایی

های حاصل از بذور گاوزبان بر وزن تر گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -07-3 شکل

 444 .................................................................................................................................... اروپایی

 441 .......................... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهتنش کادمیوم بر وزن خشک ریشهتاثیر  -04-3 شکل

های حاصل از بذور چهبر وزن خشک ریشه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -03-3 شکل

 443 .......................................................................................................................... گاوزبان اروپایی

ز بذور های حاصل اچهاسید سالسیلیک بر وزن خشک ساقه آب مقطر و تیمار بذر باتاثیر پیش -71-3 شکل

 441 ................................................................................................... گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

 440 .......................... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییتنش کادمیوم بر وزن خشک گیاهچهتاثیر  -74-3 شکل

 440 ........ های گاوزبان اروپاییخشک گیاهچهاسید سالسیلیک بر وزن  بذر با آب مقطر وتیمار تاثیر پیش -71-3 شکل

 440 .................................. های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهتنش کادمیوم بر طول ریشهتاثیر  -73-3 شکل

 447 ............... گاوزبان اروپایی هایچهبر طول ریشه اسید سالسیلیک با آب مقطر وتیمار بذر تاثیر پیش -71-3 شکل



 ل

حاصل از بذور گاوزبان  هایچهطول ساقهاسید سالسیلیک بر  آب مقطر و تیمار بذر باتاثیر پیش -70-3 شکل

 444 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

ی حاصل از بذور گاوزبان هاطول گیاهچهبر  سید سالسیلیکتیمار بذر با آب مقطر و ااثیر پیشت -70-3 شکل

 411 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

های گیاهچه چهچه به ریشهبر نسبت طولی ساقه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -77-3 شکل

 414 ................................................................................. ومحاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمی

های حاصل از بذور گیاهچه بر شاخص وزنی تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -74-3 شکل

 411 ................................................................................................... گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم

 411 ....................... حاصل از بذور گاوزبان اروپاییهای تنش کادمیوم بر شاخص طولی گیاهچهتاثیر  -73-3 شکل

 413 ..... های گاوزبان اروپاییبر شاخص طولی گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -41-3 شکل

های گاوزبان بر فعالیت آنزیم کاتاالز گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -44-3 شکل

 410 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

های گاوزبان بر فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و اسید سالسیلیکاثیر پیشت -41-3 شکل

 410 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

بذور گاوزبان های حاصل از گیاهچهزنی جوانه درصدبر  جیبرلینتیمار بذر با آب مقطر و اثیر پیشت -43-3 شکل

 414 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

بذور گاوزبان صل از های حاگیاهچهزنی جوانه سرعتبر  تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -41-3 شکل

 434 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

 431 ............................... های حاصل از بذور گاوزبان اروپاییچهتاثیر تنش کادمیوم بر وزن تر ریشه -40-3 شکل

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت ساقه تربر وزن تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -40-3 شکل

 433 ............................................................................................................................. تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی بر وزن تر گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -47-3 شکل

 431 ...................................................................................................................... تحت تنش کادمیوم



 م

های حاصل از بذور گاوزبان چهبر وزن خشک ریشه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -44-3 شکل

 430 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی بر وزن خشک ساقه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -43-3 شکل

 437 ...................................................................................................................... دمیومتحت تنش کا

های حاصل از بذور گاوزبان بر وزن خشک گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -31-3 شکل

 434 ............................................................................................................. اروپایی تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی چهریشهبر طول  تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -34-3 شکل

 433 ...................................................................................................................... تحت تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت چهبر طول ساقه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -31-3 شکل

 411 ............................................................................................................................. تنش کادمیوم

های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی تحت بر طول گیاهچه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -33-3 شکل

 414 ............................................................................................................................. تنش کادمیوم

های حاصل از گیاهچه چهچه به ریشهبر نسبت طولی ساقه تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -31-3 شکل

 411 ............................................................................................ اروپایی تحت تنش کادمیوم بذور گاوزبان

های حاصل از بذور گاوزبان گیاهچه بر شاخص وزنی تیمار بذر با آب مقطر و جیبرلینتاثیر پیش -30-3 شکل
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 مقدمه -1-1

اند. از مشخصات  در سراسر دنیا پراکنده شده نهگو 1111جنس و  434( با دارای بودن Borginaceaeزبان ) گاو تیره

پررچم و یرک    0گلبرگ،  0کاسبرگ،  0ای شکل که دارای های زنگوله، گل های کامل و منظمتوان به برگ این خانواده می

ی گاوزبان در احداث باغ، تولید رنرگ و برخری در تولیرد دارو سرهم مهمری      تخمدان اشاره کرد. چندین جنس از خانواده

اشاره کرد که جزو یکی از گیاهان  Borago officinalis Lتوان به  های مختلف این خانواده می ها و گونه رند. از بین جنسدا

افرزایش  این گیاه دارای خواص دارویی بسیار فراوانی است کره سربب    (.4371آید )امین، می شمار  دارویی مهم در ایران به

 گرل  است. بسیار مناسب بدن هورمونی سیستم ترشحات و متابولیسم تنظیم ایبر آن طبیعی کاربرد شده است.اهمیت آن 



 

 ضرد  یک عنوان به عمومی طوربه و تنفسی های عفونت و برونشیت درمان سرماخورگی، عالئم رفع جهت معموالً گاوزبان

 اسید اولئیک شود. مینیز استفاده  عروقی قلبی و گوارشی های ناراحتی جهت گاوزبان گل شود. همچنینمی تجویز التهاب

 4آزمایشرگاهی  آزمایشرات  در آن متانولی عصاره باشد. می خون کلسترول کاهنده اثرات دارای گاوزبان گل اسید پالمتیک و

3گامرا لینولنیرک اسرید   و  6امگا  چرب اسیدهای یکهطور به .است بوده 1آنتامباهیستولیتیکا علیه آمیبی ضد خاصیت دارای
 

اساسری   مرثثره مخازن غنری از مرواد    گل گاوزبان. (4343زاده،  )زارع شود صرعی عوارض تشنج کاهش به منجر تواند می

برارز تحرت    طرور  بره ها ولی سنتز آن ،شوندژنتیکی ساخته می عواملگرچه این مواد با هدایت باشد. امیبسیاری از داروها 

 (.4371 گیرند )امید بیگی،قرار می نیز عوامل محیطی تأثیر

تجمع فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی یکی از مسائل زیسرت محیطری اسرت کره زنردگی       آلودگی خاک و

(. تجمع این فلرزات بره دلیرل ایجراد سرمیت در      4343نماید )هودجی و همکاران، گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می

قرار داده و منجرر بره کراهش     رتأثیگیاهان دارویی را تحت  خصوص بهتولید گیاهان زراعی  ،تواندهای کشاورزی می خاک

وزن اتمی  که هستند(. عناصر سنگین، عناصری 4334رشد و عملکرد و کیفیت این گیاهان شود )فقیه عبدالهی و همکاران، 

مترر مکعرب اسرت )بنراونتورو و     گرم بر سرانتی  0از  تر بزرگ ها آنباشد و جرم مخصوص  می 031/111تا  010/03 ها آن

-اس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، سه مکانیسم مولکولی مختلف برای سمیت فلزات سنگین میاس (. بر4337همکاران، 

هرای  های اکسیداسریون ب( بلوکره کرردن گرروه    توسط واکنش (ROS) 1های فعال اکسیژنتوان بیان کرد: الف( تولید گونه

(. بنرابراین بکرار   4334و همکراران،  ی )مظفری اکسیدانتهای آنتیگیری از فعالیتها ج( جلوضروری بیومولکول یکارکرد

ها توسط گیاه جلوگیری  موجب غلبه بر اثرات منفی ناشی از عناصر سنگین شده و از جذب آن دهایی که بتوان بردن روش

 کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ها  از این تکنیک های محیطی وجود دارد که یکیزنی و کاهش اثرات منفی تنش های متعددی برای بهبود جوانه روش

روشی اسرت کره در آن ابتردا برذرها خیسرانده شرده و سرنس خشرکانده          0تیمار بذرتیمار بذر است. پیش استفاده از پیش

 در  (.1110شود )اشرف و فوالد،  چه از بذر خارج نمی زنی آغاز گردیده، ولی ریشه که فرایندهای جوانه طوری بهشوند،  می
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control seeds significantly.   
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