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 خالصه

با توجه به رشدد گیاهان دارویی متنو  و روند افزای  توسد ه ارا دی شدور در کشور، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به 

(، Trigonella foenum-graecumجهت بررسی اثر شوری بر جوانه زنی سه گیاه دارویی شنبلیله )شوری اهمیت زیادی دارد. 

، 55)شاهد(،  ( آزمایشدی با پن  سح  شوری شامل صررCoriandrum sativum( و گشدنیز )Foeniculum vulgareرازیانه )

 ای اسددتاناداره کل آموزش فنی و حرفهمیلی موالر در قالب طرح کامالً تصدادفی در آزمایشددگاه بیوتکنولو ی  255و  155، 155

با افزای  سحوح شوری درصد و  در این تحقیق درصد و سرعت جوانه زنی اندازه گیری شد.  اجرا شد. 1331در سال  کرمانشداه

سح    یبدست آمد، با افزا یجوانه زن نیشدتریدر شداهد )آ  مقحر( بگیاه دارویی کاه  یافت.  سدرعت جوانه زنی در هر سده

 یجوانه زن نیشتریموالر ب یلیم 255 یدر سح  شور زیو گشن انهینسبت به راز لهیکاسته شد، شنبل یاز درصد جوانه زن یشدور

 55شاهد )آ  مقحر(  بهموالر نسدبت  یلیم 255 ماریکه در ت یرا داشدت به طور یدرصدد جوانه زن نیکمتر زیرا داشدت. گشدن

براسدا  نتای  حاصدل از این آزمای  مشدخد شدد که در بین سه گونه مورد بررسی مشداهده شدد.  یدرصدد کاه  جوانه زن

 شنبلیله تحمل نسبتاً محلوبی به سحوح باالی شوری در مرحله جوانه زنی داشته و گشنیز حسا  ترین بود. 

 

 گیاهان داروییگشنیز،  شنبلیله، زیانه،را :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  -1

 

شددوری یک عامل محیحی اسددت که تمام مراحل رشددد و نمو گیاه از جوانه زنی تا تولید میوه و دانه را کش و بی  تحت 

تاثیر قرار می دهد. محیط های شدور با دو ویژگی اصلی ی نی پتانسیل اسمزی پایین و للتت باالی امالح شناتته می شوند. در 

می برند، اما برتی دیگر محققان از اثرات اسمزی به عنوان یک عامل موثر نام بررسدی واکن  بین شوری و جوانه زنی، برتی از 

زنی مقاومت بیشددتری نشان جوانهها را به عنوان عامل بازدارنده جوانه زنی می دانند. هر گیاهی که بتواند در مرحله سدمیت یون
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آ  و یون ها در گیاهان  د سدیش بر روند انتقالشدوری کلری. ]2[ تواند دوره اول روی  را با موفقیت بیشدتری طی کنددهد، می

ای تحقیقات گسددترده. ]1،5[گذارد، به طوری که ممکن اسدت ت ادل یونی و و دد یت مواد لذایی را در گیاه ترییر دهد تاثیر می

گردیده است. با توجه در سح  جهان درباره گیاهان دارویی انجام شده و در سال های اتیر روند موثر این محال ات در ایران آلاز 

به اینکه شددوری از جمله عوامل محیحی هسددتند که تاثیر شدددیدی بر جوانه زنی و اسددتقرار گیاه،ه دارند، تشددخید و دد یت 

یکی از اهداف  زنی گیاهان دارویی در شددرایط مختلت تن  شددوری می تواند کشددت گیاهان مقاوم در مناطق شددور باشددد.جوانه

ی دسددتیابی به اطالعات پایه مرتبط با مقاومت به شددوری اسددت که در صددرات فیزیولو یک و بررسددی مقاومت گیاهان به شددور

مقاومت به شددوری هر گونه وجود داشددته و انتقال آنها به ارقامی اسددت که از نتر کیریت و عملکرد محلو  می  مورفولو یک در

 ارویی شنبلیله، رازیانه و گشنیز انجام شد. زنی سه گونه گیاه ده منتور بررسی اثر شوری بر جوانهاین پژوه  بباشند. 

 

 

 مواد و روش ها  -2

 

به منتور بررسدی اثر شدوری بر جوانه زنی سده گونه گیاه دارویی، آزمایشی در آزمایشگاه بیوتکنولو ی اداره کل آموزش 

شنبلیله، رازیانه و گشنیز بودند. انجام شد. گیاهان دارویی مورد محال ه شامل  1331فنی و حرفه ای اسدتان کرمانشداه در سدال 

 255و  155، 155، 55این آزمای  در قالب طرح کامالً تصدادفی در سه تکرار اجرا شد. سحوح شوری اعمال شده صرر )شاهد(، 

میلی موالر بود. برای تیمار شداهد )صدرر( از آ  مقحر و برای تهیه سحوح شوری از کلرید سدیش استراده گردید. در این پژوه  

 2درصددد به مدت  5عدد بذر انتخا  شددد و سددذو بذور جهت  دددعرونی در محلول هیذوکلریت سدددیش  25هر گونه گیاهی  از

دقیقه قرار گرفتند و در نهایت با آ  مقحر چندین بار شدسدتشو شدند. پو از صد عرونی، بذرها در داتل پتری دی  که حاوی 

ی سح  شوری مورد آزمای  داتل هر پتری دی  الی لیتر از محلول دارمی 5یک عدد کالذ واتمن بودند گذاشدته شد و به آنها 

روز قرار داده شدند. هر زمان که محیط  15درجه سانتی گراد به مدت  25 ± 1ریخته، سدذو پتری ها داتل  رمیناتور با دمای 

انجام شد جهت مقایسه  SASر تجزیه آماری با اسدتراده از نرم افزاکشدت نیاز به محلول داشدت به تکرارها محلول ا دافه شدد. 

 رسش شدند.  Excelدرصد استراده و اشکال مورد نیاز نیز با استراده از نرم افزار  5در سح  احتمال  LSDمیانگین ها از آزمون 

 

 

 نتایج و بحث  -3
 درصد جوانه زنی 

بدست زنی )صرر( بیشترین جوانه(. در شاهد 1دار بود )جدولهای مورد محال ه م نیزنی گونهاثر شدوری بر درصد جوانه

میلی موالر  255زنی کاسته شد، شنبلیله نسبت به رازیانه و گشنیز در سح  شوری ا افزای  سدح  شوری از درصد جوانهآمد، ب

نسبت  میلی موالر 255تیمار  رصد جوانه زنی را داشت به طوری که درگشنیز کمترین د (.1زنی را داشت )شکل ترین جوانهبیش

زنی با افزای  تای  استنباط می شود میزان جوانهزنی مشداهده شد. همان طور که از نجوانهدرصدد کاه   85هد )صدرر( به شدا

بی ودن نسیقات مشابهی به متحمل بدر تحق گیاهان مختلت متراوت بود، زنی دریافت اما میزان جوانه های شوری، کاه للتت

 . ]5[ شنبلیله اشاره شده است
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 زنی سه گیاه داروییاثر سطوح شوری بر درصد جوانه -1 شکل

 

 زنی سرعت جوانه

زنی در هر سه گونه دارویی فزای  شوری باعث کاه  سرعت جوانه(. ا1دار بود )جدول نی م نیزاثر شوری بر سرعت جوانه

(.  کاه  سرعت 2ت آمد )شکل بدس گشنیز زنی نیز در شنبلیله بود و کمترین سرعت جوانهزنی در بیشترین سرعت جوانهشد. 

زنی در بود در حالی که کاه  سرعت جوانه درصد 52/35میلی موالر نسدبت به شداهد )صدرر(  255زنی در شدنبلیله در جوانه

نتای  تحقیقات محققان در مورد گیاهان دارویی از جمله (. 2)جدول  بدست آمددرصدد نسدبت به شداهد )صرر(  41/11 گشدنیز

تن  . ]1،4[زنی را کاه  دهد واند سرعت جوانه، رازیانه و کنگر فرنگی نشان داد که سحوح مختلت شوری می تمرزه، شدنبلیله

آنزیمی یا هورمونی را ها که ممکن است ف الیت های اثر اسمزی( و یا افزای  تروج یونشدوری از طریق کاه  سدرعت جذ  )

یله اثر مستقیش بر اندام های ساتتاری و یا سنتز پروتئین ها در جنین و یا بوسد م،نین تاثیر بر حرکت ذتایر بذرو ه ترییر دهد

 .]5, 7, 3[ زنی تاثیر بگذاردزنی و در نتیجه سرعت جوانهفرآیند جوانه تواند برمی زنی هدر حال جوان

 

 
 اثر سطوح شوری بر سرعت جوانه زنی سه گیاه دارویی -2شکل 
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 اثر شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی سه گیاه دارویی -1جدول 

 میانگین مرب ات  

 سرعت جوانه زنی زنیدرصد جوانه درجه آزادی منابع ترییرات

 13/23 25/11** 4 تیمار

 51/5 71/1 15 اشتباه آزمایشی

 31/4 25/3 - (CV ریب ترییرات )

 : درصد 1ار در سح  احتمال تحای آماری دم نی 

 
 مقایسه میانگین اثر شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی -2جدول 

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی سحوح شوری 

 گشنیز رازیانه شنبلیله گشنیز رازیانه شنبلیله 

 a 155 a 3/37 a 45/35 a 1/5 a 5/7 a 5/1 شاهد )صرر(

 a 1/35 a 54/33 a 54/33 a 1/7 a 2/7 a 1/1 میلی موالر 55

 b 5/55 b 25/75 b 15/15 a 3/1 b 4/5 b 3/5 میلی موالر 155

 c 15/45 c 11/25 c 35/15 b 4/5 b 4/4 b 1/4 میلی موالر 155

 c 25/45 c 15/15 c 55/14 b 2/5 b 1/3 c 5/2 میلی موالر 255
 دارای تراوت م نی دار نمی باشند. LSDمیانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون براسا  آزمون 

 

 

 نتیجه گیری کلی . 4

 

نتای  این آزمای  نشدان داد که در بین این سده گیاه دارویی ، درصدد و سدرعت جوانه زنی شنبلیله که از مولره های اصلی 

ان با تر می رسد بتوجوانه زنی محسو  می شوند تحمل نسبتا محلوبی به سحوح باالی شوری در مرحله جوانه زنی داشته و به ن

 تاک شور تضمین نمود.  تقرار این گیاه را در شرایط آ  واعمال مدیریت مناسب در مزرعه، اس
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ABSTRACT 
Identification of medicinal plants with tolerance to salinity stress has an economical importance in Iran. To study 

the effect of salinity stress on seed germination and of Three medicinal plants, Trigonella foenum-graecum, 

Foeniculum vulgare and Coriandrum sativum an experiment in a Treatments were consisted of five salinity (NaCl) 

concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) completely randomized design with three replications was conducted 

at the laboratory of biotechnology of Kermanshah Technical and vocational central office in 2017. In this research 

seed germination indices such as germination percentage and germination rate were measured. Increasing salinity 

levels, percentage and rate of germination in all three medicinal plants decreased. In the control (distilled water), 

the highest germination was obtained. With increasing salinity levels, the percentage of germination decreased, 

Trigonella foenum-graecum had the highest germination in comparison with Foeniculum vulgare and Coriandrum 
sativum at a salinity level of 200 mM. Coriandrum sativum had the least germination percentage, so that in the 

treatment of 200 mM, 85% reduction of germination was observed compared to control (distilled water). Totally 

the results showed that in the germination stage, Trigonella foenum-graecum was relatively tolerate to salinity 

stress but Coriandrum sativum was the most sensitive one. 
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