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 چكيده

ی ای خشکههای غیر زنده محیطی، بویژه تنشیکی از مهمترین مشکالت مناطق خشک و نیمه خشک، وجود تنش

 د که میزانشودث میثیر منفی دارند. تنش خشکی زمانی در گیاه حارشد و نمو گیاهان تأبر روی باشد که و شوری می

ر نش خشکی دتیجاد اآب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. تنش شوری نیز عالوه بر سمیت آن برای گیاه، باعث 

 قرارزنی، استجوانه بر اهای مختلفثیر دممنظور بررسی اثرات تنش خشکی و شوری و تا شود. در این تحقیق بهگیاه می

ر در ر سه تکراصادفی دتاکسیدانت بر روی گیاه دارویی بابونه آزمایشی در قالب طرح کامأل تیهای آنو فعالیت آنزیم

و  -10، -8، -6، -4، -2، 0انجام شد. تیمارهای تنش خشکی شامل  1395دانشگاه محقق اردبیلی در سال  آزمایشگاه

 40و  35، 30، 25، 20 ،15، 10، 5، 0دسی زیمنس و دما شامل  12و  9، 6، 3، 0 تنش شوری شامل بار و -12

ش شوری و تن اد کهوتیپ مختلف گیاه بابونه اعمال گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داکده گراد و درجه سانتی

زنی، نش درصد جوانهتزایش سطح با اف کهطوریبهثیر داشتند. زنی به شدت تأهای جوانهروی شاخصخشکی بر 

-هش معنیچه کاقهچه و سازنی و در نهایت طول ریشهزنی، قدرت جوانهزنی، یکنواختی و متوسط جوانهسرعت جوانه

-در اکوتیپ کهطوریبهته زنی افزایش یافهای آنتی اکسیدانت نیز در مراحل آغاز جوانهداری را داشتند. فعالیت آنزیم

ی اکثر مورد بررس هایتیپزنی را داشتند. باالترین فعالیت آنزیمی نیز مشاهده شد. در بین اکوجوانههای که باالترین 

بار قادر  -4ا پتانسیل تها زنی بودند این در حالی بود این اکوتیپدسی زیمنس قادر به جوانه 12های تا شوری اکوتیپ

ت رین حساسییز بیشتری و خشکی بوده و اکوتیپ کرمان نترین اکوتیپ به شوزنی بودند اکوتیپ پرسو متحملانهبه جو

  را از خود نشان داد.

 اکسیدانت، پروتئیننتیهای آکلیدواژه: تنش خشکی، تنش شوری، دما، گیاه بابونه، آنزیم
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 مقدمه -1-1

صرف گیاهان موام قدیمی به ، استفاده از گیاهان دارویی نیز آغاز شد. با مطالعه در تمدن اقهاانسانهمزمان با پیدایش 

یایی میایی ساخته دست بشر با مواد شیممقایسه مواد شی .خوریممیو رنگ بر  کنندهپاکدارو، سم، مواد  عنوانبه دارویی

رای سهاختمان برخهی از ترکیبهات شهیمیایی موجهود در گیهاه دا. در مقابهل اقیهانوا اسهت ایقطهرهموجود در گیاهان، 

و  ١٨ است. در قهرن پذیرامکانا با صرف زمان و هزینه زیاد است که در سنتز آن در آزمایشگاه یا غیرممکن ی ایپیچیده

گیاههان داشهته و  و شناسایی ترکیبات شهیمیایی موجهود در سازیخالصمحققان پیشرفت قابل توجهی در  ١٩اوایل قرن 

لهم شهیمی پیشهرفت عدارویی برای مصرف عرضه کردند. همزمان با انقهالب صهنعتی،  هایفرآورده صورتبهموادی را 

تز ترکیبهات از طریهق سهن تهوانمیعلمهی شهد کهه  ههایمحیطمگیری داشت که باعث به وجودآمدن این تفکهر در چش

ر ید داروههای شهیمیایی دبه همین دلیل تول را حل کرد. هابیماریمواد دارویی مشکل دارو و درمان  خصوصبهشیمیایی 

شهدن بها  راموشهی سهپرده شهدند. پهس از مواجههقرن بیستم سرعت روز افزونی پیدا کرد و داروهای گیاهی بهه دسهت ف

ی و عهوار  جهانب تولید مواد شیمیایی ایجاد شده بوده هاکارخانهمشکالتی نظیر آلودگی آب و هوا و خاک که توسط 

 ههای غیهر مخهربوری، به فکهر اسهتفاده از مهواد طبیعهی فنهاشوندیمپس از چند نسل ظاهر  بعضاًداروهای شیمیایی که 

 .(1372، زرگری) درصد گذشت ٧در کشورهای صنعتی مصرف داروهای گیاهی از مرز  کهریطوبهافتادند. 

 با بطور اساسی اگرچه رهمؤث . موادباشندمی داروها از بسیاری اساسی برای مؤثره مواد از غنی مخازن دارویی گیاهان

 گیهرد،مهی رارقه محیطی عوامل رتاثی تحت بارزی طوربه هاآن ساخت ولی شوندمی ساخته ژنتیکی فرآیندهای هدایت

-مهی ههاآن مهؤثره ادمو و کیفیت مقدار در همچنین دارویی، گیاهان رشد در تغییرات سبب محیطی عوامل کهطوریبه

 ایهن زجملها آیند.می شمار به گیاهان عملکرد و رشد کاهنده اصلی عوامل از محیطی هایتنش(. 1380)بیگی، گردد 

 در هیگیها محصهوالت موفهق تولیهد برای خطرات ترینعمده از که توان نام بردمی ار شوری و تنش خشکی ها،تنش

 (.Bartls and Sourer, 2004هستند ) جهان و ایران
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 گياه دارویی بابونه -2-1

 ،اههاروپ در یههداروی یاهانههگ ترینپرمصهرف از یکی و انسان توسط شده شناخته داروهای ترینمهم از یهیک ههبابون

 آن رنگ آبی اسانس از استفاده منظوربهه عمهدتاً که است یههآفریقای کشورهای و استرالیا ،شمالی کایآمری ،خاورمیانه

 تهیه و سههازیعطر ،بهداشتی و آرایشی ،داروسههازیصنایع  در آن روزافههزون ردهههکارب ههههب ههههتوج اهههب و شههودمی کشت

 صهههورتبه نیز نایرا ،کشورمان مختلف قمناط در هههههبابون. است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از غذائی هایچاشهههنی

 .(1380، امیدبیگی) شودمی کشت محدود سطحی در استان چند در و کرده رشد خودرو

 (Radiae) به را یههفرع یرههو ت( مرکبان) کاسنی تیره از گیاهی( .Matricaria chamomilla Lبابونه ) دارویی گیاه

 (Liuc and Pank, 2005بوده ) ایران و جهان در شده شناخته ارویید گیاهان پرکاربردترین و ترینمهماز  یکی .است

 دارویهی گیاههان از یکی عنوانبه بابونه (.Wagner, 1993است ) کرده پیدا جنبه صنعتی که است گیاهانی معدود از و

 در (.Svehlikova et al., 2004دارویی شناخته شهده اسهت ) مواد تهیه در همچنین و ترکیبی گیاهی داروهای تهیه در

 و بآ شرایط رقم، تأثیر تحت بابونه عملکرد که است شده مشخص دارویی گیاه این روی گرفته صورت هایبررسی

 هایگل (.Fernandez et al., 1993; Wagner, 1993) گیردمی قرار ریشه محیطر د دسترا قابل آب میزان و هوایی

 تشنج، ضد تدارد. اثرا گوناگونی مصارف بهداشتی و آرایشی یعصنا و پزشکی در آن، از شده استخراج مواد بابونه و

 دارد جهودو آن فهرار غیهر و فهرار مهواد در کهه است هاییترکیب وجود دلیل به بابونه بودن میکربی ضد و التهاب ضد

(Rafieiolhossaini and Vandamme, 2006.) اسانس: از انهدعبارت بابونه ههایگهل در موجود ترکیبات تهرینمهم 

 ژنین آپی ،ژترین آپی ،ژنین آپی: شامل) هافالونوئی(. فارنسن ،B و A اکسید پسابولول ،بیسابولول ٧،کامازولن: شامل)

 (. 1381بلیغ، و حاجی آخوندیهستند ) مواد سایر و( گلیگوزبد

 شستشوی رایب لی،انگ هایعفونت درمان برای بابونه چای .است چای بابونه استفاده مورد اشکال ترینمهم از یکی

 اثهرات (.Tyler et al., 1988) گیهردیم قهرار اسهتفاده مهورد مهو دهنهده حالت عنوانبه و مو تقویت ها،زخم و پوست

 اسهت آن فالونوئیهدی ههایترکیهب وجهود دلیهل بهه بابونهه اسپاسهم ضهد و باکتریهایی ضهد تههو،، ضهد ،یضهدالتهاب

(Dermardersian, 2001; McKay and Blumberg, 2006.) و التههابی ضهد نقهش فالونوئیدی، هایترکیب میان در 

 ههایترکیهب تهرینمهم از کهه جنهین اپی ترکیب وجود به را گیاه این از مسکن داروهای مثل مختلف، داروهای تهیه

 (.Avallone et al., 2000; McKay and Blumberg, 2006اند )داده نسبت باشد،می بابونه فالونولی
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 زنیتعریف جوانه-1-2-1

 است زایشی حدوا یک بذر زیرا؛ دارد زیادی اهمیت نوین کشاورزی در کلیدی عامل یک عنوانبه بذر زنینهجوا

 زنیجوانه بوته، استقرار در بذر نقش دلیل به این، بر عالوه. کندمی تضمین را هاگونه بقای حیات، یرشته عنوانبه که

 ی پیشنهادزنجوانه برای مختلفی تعاریف (1387همکاران،  و قادری است )اکرم گیاه زندگی دوره در مهمی یمرحله

 کهیدرحال اند،ردهک تعریف بذر پوسته از چهریشه خروج را زنیجوانه فیزیولوژی، متخصصان مثال عنوانبه شده است.

 تولیهد نهاییتوا از شاخصی که جنین ضروری هایساختمان توسعه و ظهور زنیجوانه بذر، تجزیه دانشمندان دیدگاه از

 و تهرینرانهیبح هها،گیاهچهه استقرار و زنیجوانه .باشدمی آزمایش مورد بذر برای مناسب شرایط در طبیعی گیاه یک

 واحهد در هبوته نههایی تراکم تعیین در زیادی و اهمیت شوندمی محسوب گیاهان زندگی یچرخه در مرحله ینترمهم

  (.Meier et al., 1987; Windauer et al., 2007دارد ) سطح

 زنینيازهاي جوانه -2-2-1

 دیگهر و ذربه مبدأ رطوبت حرارت، درجه گیاه، نو، شامل که هستند ثرمؤ بذر زنیجوانه فرآیند در مختلفی عوامل

ذرها اسهت به زنهیجوانهه در مههم فاکتورههای از یکهی حرارت درجه زنیجوانه بر ثرمؤ عوامل بین ازباشند. می عوامل

(Yang et al., 2007; Kamkar et al., 2006.) درصهد بهر رطوبهت و حهرارت درجه که دادند نشان زیادی تحقیقات 

 حهرارت درجهه باشد، کافی میزان به اکسیژن و رطوبت که زمانی (.Bloomberg et al., 2009مؤثر هستند ) زنیجوانه

 (.Dubetz et al., 1962بهود ) خواهنهد (زنهیجوانهه درصهد و یکنهواختی میزان،) تجمعی زنیجوانه میزان کننده تعیین

در  یاهیهمختلهف گ یهاگونهه یو پراکندگ عیتوز یکیعوامل اکولوژ ینترمهماز  اهانیگ یمقدار آب قابل دسترا برا

لیت دسترسی به است و قاب زنیجوانهآب، یکی از عوامل اصلی فعال کننده  (.Kramer, 1983باشد )یم نیزم ۀسطح کر

ر نتیجهه دتأثیر مستقیمی بهر سهرعت جهذب آب و  مزی،. پتانسیل اسابدییهش مآب با کاهش پتانسیل اسمزی خاک کا

 ی(. تهنش خشهکMayer and Polijakoff-Mayber, 1989؛ 1379و همکاران،  یگیاه دارد )کوچک زنیجوانهسرعت 

 ذاییاصر غهعنو جذب  اهیگ شهیر یغشاء و قدرت جذب کنندگ یریپذانتقال فعال، نفوذ ستمیس کاهش تعرق، قیاز طر

 (.Levitt, 1980دهد )یرا کاهش م

 هاي زیستیتنش -3-1

ی کیمکهانیهک مفههوم  ذاتهاًبه معنی اضطراب و آشفتگی گرفته شده است کهه  «استرینگر»کلمه تنش از ریشه التین 

ی و در سطح اکولوژی هر عامل یا فشار بیرونی است که تولیهد و تکثیهر )کسهب و شناسستیزاست. در سطوح مختلف 
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های متقابل میان اجزای زنهده و ها و واکنش( را به حد زیر پتانسیل ژنتیکی برساند. حیات همواره پهنه کنشتثبیت کربن

عرصه حیات، نقش اساسی در بقاء و پایداری جوامع زیستی دارند. رشد و  دکنندگانیتول عنوانبه. گیاهان استغیر زنده 

بوده که این عوامل به گونه مثبت یا منفی، رشد، تولید و  رزندهیغعوامل مختلف زنده و  ریتأثتولید گیاهان همواره تحت 

دهد. تعریف تنش در شرایط بیولوژیکی بسیار مشهکل اسهت قرار می ریتأثجوامع زیستی را تحت  جهیدرنتبقاء گیاهان و 

 رینتکهاربردی، ممکن اسهت بهرای گیهاه دیگهری شهرایط مطلهوب باشهد. استزا زیرا شرایطی که برای یک گیاه تنش

های طبیعهی و حیهات نیروی مخالف یا شرایطی که باعث محدود شدن فعالیت»تعریف برای تنش در شرایط بیولوژیکی 

محهیط  ریتهأث(. تنش مظهری از Mahajan and Tuteja, 2005) «باشدمطلوب یک سیستم بیولوژیکی نظیر گیاه شود می

زا دهد که عامهل تهنشگردد. تنش زمانی رخ میکی گیاه میاز نو، زیستی یا غیر زیستی است که باعث تغییر فیزیولوژی

های گوناگون مثل کاهش رشد، کاهش محصول، انس و عهادت فیزیولوژیهک، سهازش صورتبهتغییر فیزیولوژیک را 

غیر  توان به دو دسته عوامل محیطی )زیستی وها و یا ترکیبی از فرایندها در گیاه القا و ایجاد کند. این عوامل را میگونه

ها، جهانوران ها و ویرواها و باکتریها مانند قارچتقسیم نمود. عوامل زیستی شامل پاتوژن 1زیستی( و ساخته دست بشر

خواران و غیره و گیاهان دیگر مانند انگل شدن و آللوپاتی و رقابت است. عوامل غیر زیسهتی شهامل مانند حشرات، گیاه

ههای الکتریکهی و مغناطیسهی اسهت. گری مانند صدمات فیزیکی، فشار، میهدانها و عوامل دیو یون UVدما، آب، اشعه 

زا های بیماریها و آلودگی هوا و غیره است. میکروارگانیسمکشها و حشرهکشعوامل مربوط به انسان نیز شامل علف

ها، ویروئیهدها، زا، ویروادهند. از میان عوامل بیماریزا هستند که گیاهان را مورد حمله قرار میاز عوامل زیستی تنش

-شوند. یا عوامل بیماریمی هاآنگذاشته موجب تنش در  ریتأثها بیش از همه بر فیزیولوژیک گیاهان ها و قارچباکتری

ی بها ادهیهچیپی ههاکنشبرهمزای گیاهی با توجه به میزان حساسیت میزبان و عوامل غیر زیستی محیطی نظیر نور و دمها 

زا گاه پس از تماا با گیاه از طریق توانند از هر بخشی از گیاه وارد شوند. عوامل بیماریدهند و میم میگیاه میزبان انجا

-ها و عدسکها و یا از طریق منافذ طبیعی مثل روزنههای ایجاد شده در شاخه و برگی مانند زخمعیرطبیغهای مکانیسم

  (.1388)میری، شوند ها وارد گیاه می

 درگیاههان، موجهود ثانویهه هایمتابولیت میزان در تأثیرگذار عوامل ینترمهم از یکی که است ادهد نشان تحقیقات

 گیاههان در ثانویه هایمتابولیت وظایف تریناهمیت با از یکی حقیقت در .است هاآن بر شده اعمال محیطی هایتنش

                                                 
1- Anthropogenic  
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 مهزاحم عوامهل مقابهل در بتوانند تا کنندمی کمک گیاهان به ترکیبات این .است تنش شرایط در هاآن محافظتی نقش

 به و کنند مقاومت (خاک نامساعد شرایط یا و خشکی مانند) محیطی نامساعد شرایط و )هاآفات وپاتوژن مانند)خارجی

 دارد، وجهود محیطی هایتنش تحت ثانویه هایمتابولیت برابری چند افزایش بر زیادی شواهد دهند. ادامه خود حیات

 ثانویه هایمتابولیت میزان کاهش حتی مواردی در و نیست همیشگی تأثیر این که دهدمی نشان نیز قیقاتتح برخی اما

 (. Ramakrishna and Ravishankar, 2011شود )می دیده محیطی هایتنش شرایط تحت

 تنش خشكی-1-3-1

 نهدیفرآ یخشهک(. 1378 زهراوی،) کنندیاستفاده م یبرای خشک فیتعر نیاز ا یاهیگ ولوژییزیدانشمندان ف شتریب

هها، مهواد ها، هورموندیپیها، لدراتیها، کربوهنیشدن پروتئ ریای است که شامل درگدهیچیپ ییایمیشویب -کیولوژیزیف

ها از جمله تنش شوری، از تنش ارییبا بس نیشود و همچنیم کیکلئهای نودیهای آزاد و اسکالیراد رگذار،یثأت یمعدن

 Flori andها در ارتباط اسهت )به پاتوژن اهیالعمل گعکس وی دیتنش آلکالوئ دی،یتنش اس ،ییتنش سرما، تنش گرما

et al., 2010 .)باشد و موجهب کهاهش و بهه تهأخیر انهداختن ثر میؤههای مختلهف رشهد گیهاه مهتنش خشکی بهر جنبهه

ارش شهده اسهت کهه مقاومهت گهز د.گههردایی و کاهش تولید مهاده خشههک مههیهای هوزنی، کاهش رشد اندامجوانه

های محیطی در مراحل مختلف چرخه زندگی متفاوت است و معموالً در اغلهب گیاهان، مرحله ابتهدایی گیاهان به تنش

تحمهل بهه خشهکی در طهی ایههن  (.2006)سالمی و همکاران،  شهودمرحلهه رشدی تلقی می ینترحساا عنوانبهرشد 

زنهی ضعیف و کاهش رشد گیاهچه منجر به استقرار ضهعیف و باشد، زیرا که جوانههیمرحله برای استقرار گیاهان مهم م

خشکی با محدود کهردن جههذب آب، کههاهش تجزیههه (. 2006)سلطانی و همکاران،  شودگاهی نابودی محصول می

 هودشههزنههی بههذرها مههیهههای ذخیرهههای موجههب کههاهش جوانهههای بهههذر و اخهههتالل در سهههنتز پههروتئینیهههرهمهههواد ذخ

(Ramagopal, 1990)شود که میزان آب دریهافتی گیاه کمتر از تلفهات آن باشهد. ایههن زمانی در گیاهان حادث می ؛ و

کی و علیزاده، کوچ) امهر ممکهن اسهت بهه علهت اتالف بیش از حد آب یا کاهش جذب و یا وجود ههر دو مهورد باشد

1995.)  

هها زنهی و متعاقهب آن رشهد گیاهچههبرای انجام فرآینهدهای جوانههقابلیت دسترسی به آب و جذب آن توسط بذر، 

باشهد. پتانسهیل منفهی ضروری است. یکی از پیامدهای رایج ناشی از تنش خشکی، کاهش پتانسیل آب در بستر بذر مهی

بهه  زنی منجر به کاهش جذب آب توسط دانه و مانع تداوم فرآیندهای مربوطدر مراحل اولیه جوانه خصوصاًآب  باالی



 

14 
 

داده و اثهرات  را کهاهشافهزایش تهنش خشهکی قابلیهت دسترسهی بهه آب (. Boydak et al., 2003) شودزنی میجوانه

  (.Kaya, 2006) ها خواهد داشتزنی و همچنین رشد گیاهچهنامطلوبی بر درصد و سرعت جوانه

 بسهته خشهک، وزن ،،ارتفها بهرگ، سهطح رشد، کاهش سبب آب کمبود از ناشی تنش که دهدمی نشان مطالعات

 سمی، مواد تولید ها،آنزیم تخریب ها،پروتئین کاهش و تخریب سلولی، غشای تخریب فتوسنتز، کاهش ها،روزنه شدن

 سهتیدها،پال و ههارنگیهزه بهه آسهیب رشد، هایکننده تشدید کاهش و آبسزیک اسید افزایش نظیر هورمونی اختالالت

 (.Levitt, 1980) گرددمی ریشه رشد کاهش و کلروفیل کاهش

 

 تنش شوري-2-3-1

وری شهدههد، تهنش های غیر زنده مهم است که پتانسیل تولید اراضی کشاورزی را کهاهش مهیتنش شوری از تنش

اصهر غهذایی و های خشکی، سمیت یونی، عدم تعادل عنگردد. تنشهای گیاهی میقادر ایجاد چهار تنش مجزا در بافت

ایی کهه رآیند نیروههباد و ساختار فیزیولوژیک گیاه را وادار به واکنش نموده و این تنش ایج یرتأثتنش اکسیداتیو تحت 

ز تهنش شهوری انماید، درجه تحمل گیاه را بهه سهطح خاصهی گیاه برای تحمل یا اجتناب از دریافت اثر تنش اعمال می

ز از حضور بیش رت است امحققین نمایشگاه مسائل شوری ایاالت متحده، شوری عبا یئتهنماید. بنابر تعریف تعیین می

 (.1390سازد )مطلبی، های قابل حل که رشد گیاه را متوقف میاندازه نمک

باشد که با زنی و رشد گیاهچه نتایج متفاوتی را نشان داده و بیانگر این واقعیت میبر جوانه شوریتحقیقات در مورد 

داری کاهش معنی طوربهنین وزن خشک گیاهچه چه و همچچه، طول ساقهزنی، طول ریشهافزایش شوری، درصد جوانه

زنهی پدیهده پیچیهده مشهتمل بهر تغییهرات فیزیولوژیهک و جوانهه (.Kaya et al., 2006: Okcu et al., 2005) یابهدمهی

عنوان یک تنش غیهر زنهده بسهیاری از نامالیمهات را بهرای بیوشیمیایی بوده که حاصل فعال شدن جنین است. شوری، به

شوری در ابتدا باعث کاهش جذب آب توسهط بهذرها بهه دلیهل پتانسهیل پهایین . کندزنی ایجاد میه جوانهبذرها در دور

(. Massai et al., 2004) شودهای آنزیمی میاسمزی محیط شده و در مرحله دوم باعث سمیت و ایجاد تغییر در فعالیت

 و عملکهردای، رشهد ونی و بهم زدن تعادل تغذیهشوری از سه راه افزایش فشار اسمزی، ایجاد سمیت ویژه ی یطورکلبه

. نخستین تأثیر شوری بر گیاه مربهوط بهه کهل امهالح محلهول در خهاک (Massai et al., 2004) کندگیاه را محدود می

است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد. با کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش یافتهه و گیهاه بهرای 
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بنابراین بخشی از انرژی کهه خهود گیهاه بهرای  .دن مقدار مشخص آب باید انرژی حیاتی بیشتری صرف کندبدست آور

همهایی، ) یابهدرشد و نمو به آن نیاز دارد، صرف بدست آوردن آب شده و بدین ترتیب رشهد عمهومی آن کهاهش مهی

باشهد. ه شامل اثر اسمزی و سمیت میشود کدو عمل فر  می صورتبه معموالًزنی اثر متقابل شوری و جوانه (.1381

نفهوذ، نتهایجی متنهاق   یرقابلغنمک، غلظت و مواد نمکی  یهامحلولکوشش برای جداسازی این دو اثر با استفاده از 

 کههیدرحال (.Rogers et al., 1991) عنوان عامل محدود کننده اصرار دارنهدها، بر اثر اسمزی بهارائه داده است. بعضی

 ,.Lin and Kao, 1996; Yapsania et al) عنهوان عامهل محهدود کننهده اعتقهاد دارنهدبر سمیت یهونی بهه بیشتر عقاید

زنهی مقهاوم کند. بیشتر گیاهان در مرحله جوانهدائم تغییر می طوربهحساسیت گیاه به شوری در طول فصل رشد  (.1994

باشهند. بنهابراین، اگهر گیهاه و در معر  آسیب مهیاما در مرحله گیاهچه و مراحل اولیه پس از آن حساا بوده  ،هستند

بتواند مرحله گیاهچه تا رشد اولیه را در یک خاک شور با موفقیت طی نمهوده و در آن اسهتقرار یابهد، بها افهزایش سهن 

مقاومت آن به شوری افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، هر چه گیاه در مراحل اولیه رشد خود به شوری مبتال شود، 

زدن و ایجهاد گیاهچهه اسهت. اولین اثهر شهوری بهر گیهاه تهأخیر در جوانهه .کاهش عملکرد بیشتری مواجه خواهد شدبا 

از گیهاهی بهه گیهاه دیگهر متفهاوت بهوده و نیهز بها مفههوم  یفراوان طوربهمقاومت گیاه به نمک در مرحله استقرار جوانه 

ندارد، زیرا مقاومت به هنگام استقرار جوانه به مفهوم بقای مقاومت که بر مبنای عملکرد استوار است هیچ نو، همبستگی 

 Grattan et) کنهدمقاومت گیاه پس از استقرار جوانه عملکرد را تعیهین مهی آنکهحالگیاه در یک شوری معین است، 

al., 2004.)  

 

  اکسيداتيو تنش -4-1

 و سوپراکسهید ماننهد فعهال اکسهیژن انهوا، تولیهد افتدمی اتفاق شوری تنش تحت که مهمی بیوشیمیایی تغییرات از

 آن اکسهیدانآنتهی ههایآنزیم تولید عوامل این با مقابله برای گیاه .باشدمی هیدروکسیل رادیکال و هیدروژن پراکسید

 کرد اشاره دیسموتاز سوپراکسید پراکسیداز، کاتاالز، به توانمی اکسیدانآنتی هایآنزیم ترینمهم از کندمی پیدا تغییر

 فیزیولهوژیکی عوامل ینترمهم که رسدیم نظر به (.Smiroff, 1993) کندمی پیدا افزایش هاآن میزان تنش طی در که

 قابلیهت ،ترکوتاه رویشی دوره و برگ سطح کاهش دهد،می قرار یرتأث تحت را محصوالت در خشکی به مقاومت که

 از یاروزنهه غیهر آب روی هدر کنترل و اسمزی تنظیم توانایی و خاک عمقی رطوبت از یبرداربهره برای دهی ریشه
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  (.Sivoamani et al., 2000باشد )می هابرگ

 یهارنگدانهه تخریهب طریهق از گیاههان بهه کهه دههدمهی افهزایش را (ROS) فعهال اکسهیژن انهوا، تشکیل خشکی

 بهر عهالوه .(Aghret and Tueini, 2000زند )می صدمه نوکلئیک اسیدهای و هاپروتئین غشایی، هایلیپید فتوسنتزی،

 ههایواکهنش خهاک، بودن بازی یا اسید توسط شده ایجاد هایتنش باال، دمای سرما، شوری، هایتنش با خشکی این

 بها یباًتقر خشکی بنابراین دارد، ارتباط غیره و دهی،گل زایی،ینجن ،UV-B تخریب تکامل، رشد، پیری، پاتولوژیکی،

 بهه توانمی آبی،کم تنش به گیاهان هایپاسخ جمله (. ازHong Bo et al., 2006ت )اس مرتبط بیولوژی هایجنبه همه

 در ROS اصهلی منبهع الکتهرون انتقهال و اکسهنده ههایمتابولیهت عالیهتکهرد. ف اشاره ROS فعال اکسیژن انوا، افزایش

 از فعال اکسیژن (.Singh Gill and Tuteja, 2010باشد )می گیاهی هایسلول زومپراکسی و میتوکندری کلروپالست،

آیهد مهی وجهود بهه نهوریتهنفس و تنفس فتوسنتز، مانند سلول هوازی و زیستی فرایندهای طی در اکسیژن ناقص احیاء

(Mittler, 2002.) تولیهد بهه منجهر مصهرفی سهلول اکسهیژن از درصهد دو تها یهک حدود که یطوربه ROS شهود مهی

(Bhattacharjee, 2005میزان .) تولید ROS ماننهد تهنش وجهود شرایط در اما بوده، کم معموالً رشد عادی شرایط در 

گهردد مهی اکسهیداتیو تنش ایجاد به منجر نتیجه در و یافته افزایش ROS تولید و شده مختل سلولی هموستازی یآبکم

(Mittler, 2002.) محیطی هایتنش طی در اگرچه ROS ایجهاد بهه منجهر کهه اسهت پتانسهیلی دارای آمهده، وجود به 

 گیاههان در کلیدی نقش ROS دهدمی نشان که دارد وجود هایییبررس اما شود،می هاسلول در اکسیداتیو هایآسیب

 آلودگی محیطی، هایتنش به پاسخ در درگیر 1 یهاژن یلهوسبه سیگنال انتقال مولکول عنوانبه مثال برای. کندمی ایفا

کنهد مهی عمل گیاهی یهابافت در انتقال تکامل و رشد یهامحرک دیگر و سلول یشده یزیربرنامه مرگ ها،پاتوژن

(Mittler, 2004در .) ع واقROS آن حد از بیش تولید اثر در اما بوده، سلول برای حیاتی مولکولی های کنندهتنظیم زا 

 Singh Gill and)شهود مهی ههاسهلول بهه آسهیب موجهب کند،نمی کار خوبی به اکسیدانیآنتی سیستم که زمانی یا و

Tuteja, 2010) بهه آسهیب باعهث توانهدمهی و داشهته را سهلولی ههایترکیب از بسیاری با واکنش توان ماده این زیرا؛ 

 (.Mittler, 2002شود ) هاسلول

 

                                                 
1- Transduction 
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 هاهاي مقاومت به تنشمكانيسم  -5-1

 یدپر اکسهشهامل سهو یعدفها یسهممکان یهناباشهد کهه های آنزیمهی مهیها، مکانیسمهای مقاومت به تنشاز مکانیسم

سکوربات آ یدروده و یدازآسکوربات پراکس یداز،پراکس یونگلوتات ردوکتاز، یونگلوتات یداز،کاتاالز، پراکس یموتاز،دس

یهه و یها تبهدیل آنزیم سوپراکسهید دیسهموتاز سهبب تجز (.Tang et al., 2006) کندیمقابله م هابوده و با تنش ردوکتاز

ژن (. هیهدروAlscher et al., 2002) گهرددیمکسهیدها بهه اکسهیژن و هیهدروژن پراکسهید آزاد و سوپرا ههاییکالراد

پراکسهیداز، آسهکاروبات  ماننهد کاتهاالز، پراکسهیداز، گلوتهاتوین ی اکسهیدانتتهنآ ههاییمآنز دیگهر وسیلهبه پراکسید

نزیمهی صهورت هم غیهره آت آنزیم و رکه این تخریب هم به صو شودیم و اکسیژن تبدیل تخریب و به آب پراکسیداز

از یکهی دیگهر  عنوانبههآنزیم پراکسهیداز حاکی از آن است که  هاهمچنین گزارش (.Peltzer et al., 2010) گیرندیم

 یههاتنشاز در طهی شهود. پراکسهیدیمژن یداز بهه آب و اکسهیپراکسهاکسیدان سبب تجزیهه هیهدروژن یآنتهای یمآنز

 DNAتوان نیز به کاهش رونوشت برداری و آسیب در سهاختار یمعالیت آن را کند، کاهش فیماکسیداتیو کاهش پیدا 

های یمآنز یزوا ( اعالم کرد که در طی فرسودگی فعالیتMcDonald, 1998) دونالدمککرد.  اشارهدر طی فرسودگی 

تجمههع شههود. یمایههن موجههب تغییههرات فیزیولههوژیکی و بیوشههیمیایی متعههددی  ؛ کهههکنههدیمپراکسههیداز کههاهش پیههدا 

شهود و از ایهن طریهق موجهب یم هاقسهمتل و دیواره سلولی سبب چوبی شدن این وئهای پراکسیداز در واکایزوآنزیم

 (2010)حسین و همکاران همچنین ( Gaspard et al., 2001) گاسپار و همکاران .شودیممحافظت سلول در طی تنش 

 باشد که این آنهزیم موجهب تجزیهه هیهدروژنیمری سلولی اعالم کردند که بیشترین فعالیت پراکسیداز در قسمت دیوا

 .شودیمپراکسیداز در این قسمت 

 بررسی منابع -6-1

(، سهنای Salvia officinalisگلهی ) مهریم دارویی گیاهان روی شوری بر مختلف سطوح اثر بررسی با آزمایشی در

(، خاکشهیر تلهخ، بابونهه Sisymbrium sophia) یتیغهالمار(، Cannabis sativa(، شهاهدانه )Cassia aculataهنهدی )

 غلظهت شهوری، افزایش با که شد ( مالحظهAnthemis nobillis( و بابونه رومی )Matricaria chamomillaآلمانی )

 بهه چههسهاقه طهول نسهبت و بهذر بنیهه خشک، وزن چه،ساقه طول ،چهیشهر طول ،زنیجوانه سرعت ،زنیجوانه درصد

 توسهط اسهفرزه گیاهچهه اولیهه رشهد و زنهیجوانهه بهر شهوری بررسهی .(1386، یافهت )مههدیخانی کهاهش چهیشههر

 به چهریشه طول نسبت گیاهچه، و چهریشه طول چه،ساقه طول صفات که داد نشان (2009همکاران ) و شریعتمداری
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طبق بررسی انجام بر کرد.  پیدا کاهش زنیجوانه مدت میانگین و زنیجوانه درصد زنی،جوانه سرعت بذر، بنیه چه،ساقه

 طریهق از تنش شود.می گیاهچه رشد و زنیجوانه در محدودیت باعث ( شوری1392گرفته توسط پرمون و همکاران )

 بها مقابلهه برای گیاه انجامد.می زنیجوانه درصد کاهش به زنیجوانه سرعت کاهش و زنیجوانه زمان متوسط افزایش

 یلهوسهبه کهه بررسهی یک در .دهدمی افزایش را پراکسیداز و کاتاالز مانند هااکسیدانآنتی فعالیت میزان تغییرات این

-مهی گیاههان در ایتغذیه تعادل زدن هم بر باعث خشکی و شوری تنش که گردید مشخص شد انجام گریو و گراتان

 حهدی تها شهرایط این در را رشد وضعیت توانیم یپاشمحلول یا خاک طریق از نیاز مورد عناصر تکمیل با البته شود،

همچنهین مشهاهده شهد  کهه کهاربرد متیهل جاسهمونات موجهب افهزایش  .(Grattan and Grieve, 1999بخشید ) بهبود

میکرومول ایهن تنظهیم کننهده رشهد رشهد گیهاه و  75به طوری که با مصرف  ،لمانی به تنش شوری شدآمقاومت بابونه 

ههای آنتهی بر ایهن مهاده موجهب افهزایش در فعالیهت آنهزیممیزان گلدهی آن و وزن خشک ریشه افزایش یافت. عالوه 

اکسیدانتی همانند کاتالز، پراکسیداز و آسکاروبات پراکسیداز شد. همچنین مشاهده شد تمام صفات موردی بررسهی بها 

. گزارش شده است کهه شهوری موجهب (Salimi et al., 2016) های آنتی اکسیدانتی و پرولین مرتبط بودفعالیت آنزیم

د. کاربرد اسید سالیسهلیک موجهب یسلیک توانست این کاهش را تعدیل نمایش رشد بابونه شده و کاربرد اسید سالکاه

 (. Kováčik et al., 2009برابر شد ) 4کاهش مقدار سدیم و افزایش تجمع پرولین و اسید آمینه کل، در ریشه  به حدود 

 نیهز بهرنج و یونجهه ارزن، ههایهگونه برخهی بهرگ و ریشهه در 4PO -3 و +4PO2H، K تجمع خشکی تنش تحت

ریحان  در آبیکم شرایط در غذایی عناصر و مواد جذب (. کاهشAbdel Rahman et al., 1971است ) شده گزارش

 نظر به است. شده گزارش NO – کاهش و Cl –( وl.,Pirzad et a 1201آلمانی ) بابونه و (1381، یگیب یدام و )حسنی

 از کاتهاالز (. آنزیمMohammadi et al., 2011یابد )می افزایش کاتاالز آنزیم فعالیت تنش، شدت افزایش با رسدمی

 در حتهی هاسهلول از برخهی بهرای و کهرده محافظت هیدروژن پراکسید برابر در هااز سلول که است هایییمآنز جمله

 یههاواکنش در اکسایشهی تنش ابربر در مقاومت درکسب مهمی نقش کاتاالز همچنین .باشدمی الزامی طبیعی شرایط

 پراکسهیزوم در تنهها گیهاهی یهاسلول در کاتاالز که دهدیم نشان بیوشیمیایی هاییافته .کندمی بازی هاسلول تطبیقی

 ههای اکسهیداز فعالیت از شده تولید  2O2Hتخریب اندامک، دو یندر ا احتماالً کاتاالز .باشدمی مستقر اکسیزوموگلی

 (.1383نمایهد )سهاعی، مهی اسهتفاده کوفهاکتور عنوانبهه فلهزی یونههای از کهه است آنزیمی و لیزکردهراکاتا فالوین

 یههامولکول بها پیونهد ایجهاد در و بهوده بیوشیمیایی و فیزیولوژیک یچندگانه یهانقش دارای گیاهان در پراکسیداز
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 ,.Quiroga et alدارد ) دخالهت زنهده غیر و هزند یهاتنش به پاسخ و لیگنین تولید اکسین، اکسایش سلولی، ییوارهد

 کهه اسهت ایمهاده 2O2H زیهرا ؛کندمی عمل  ROSزدایمسمومیت آنزیم عنوانبه عموماً پراکسیداز همچنین (.2000

 فنلپلی همچنین .کندمی عمل الکترون پذیرنده ماده عنوانبه پراکسیداز به وابسته هایواکنش از ایگسترده دامنه برای

 و )زنهددارد  بهر عههده اکسیژن مولکول مجاورت در را هافنل از کوئینون نوعی کاتالیز آلی، گیاهان بیشتر در دازاکسی

  (.1388همکاران، 

 آب میهزان و تئینپهرو بیوسهنتز ینبه .شهودمهی کهم هاآن بیوسنتز کاهش اثر در هاپروتئین میزان ،یآبکم شرایط در

 ترریعس هاپروتئین مطلوب بیوسنتز رطوبت شرایط در (.Pires and Rashk, 1990) دارد وجود مثبت همبستگی موجود

 پیدا افزایش سیتوپالسم 80Sهای ریبوزوم با کمک ایذخیر هایپروتئین بیوسنتز گندم دانه در رطوبت تنش شرایط از

 کنهدمهی پیهدا کهاهش میتوکنهدری پالسهتیدهای 70Sههای ریبهوزوم کمک با هاگلوبولین و هاآلبومین سنتز و کندمی

(Hafer et al, 1988.) سوپراکسهید رادیکهال گیهریشهکل باعهث تهنش شرایط (2O ،)پراکسهید ( 2هیهدروژنO2Hو ) 

 ،ههاچربهی اکسیدشهدن مثل صدماتی بروز باعث اکسیژن فعال یهاگونه فعالیت. گرددمی (OHرادیکال هیدروکسیل )

 یا شدن رنگبی و هاآنزیم شدن غیرفعال ،هاپروتئین ساختار تغییر آن، یکپارچگی پاشیدگی هم از غشاء، ساختار تغییر

 پروتئینهی ایههرشهته ایهن در اختالل و DNA مثل آلی هایمولکول به حمله و کلروفیل مثل هاییرنگدانه بین رفتن از

 شده ایجاد تنش ابررب در تواندمی سازیپروتئین و هاکربوهیدرات سازیذخیره افزایش پرولین، تجمع با گیاه. گرددمی

 (.Hong et al, 2000) کند مقاومت

 

 اهداف پژوهش -7-1

 های متحمل به تنش شوری و خشکی.بدست آوردن اکوتیپ -1

 زنی.های جوانههای غیر زیستی بر شاخصتنش یرتأثبدست آوردن  -2

 تنش خشکی و شوری بر رشد گیاهچه. یرتأثبررسی  -3

 و خشکی.های درگیر در تنش شوری بررسی تغییرات مکانیسم -4

 های مختلف بابونه.بدست آوردن دمای بهینه در رشد و فعالیت آنزیمی اکوتیپ -5
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 فصل دوم 2

 هامواد و روش
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 طرح آزمایشی -1-2

 محقهق نشهگاهدا زراعهت آزمایشهگاه در تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورتبه پژوهش این

، صفاشههر، رانگچسهاهای ) ژنوتیپ گیاه بابونه مختلف ژنوتیپ اول ده عامل .شد انجام 1395 سال زمستان در اردبیلی

طح پتانسهیل سعامل دوم در آزمایش اول هفت  اصفهان، اراک، کرمان، پرسو، خوزستان، اردستان، مشهد و کازرون( و

 اتیلنیپله از سهتفادها بها کهافمن و میچهل دستورالعمل بود که بر طبق ار(ب -12و  -10، -8، -6، -4، -2، 0خشکی ) 

ج سهدیم در پهن کلریهد از شهوری تهنش سطوح ایجاد شد و در آزمایش دوم برای تهیه (PEG 6000) 6000گالیکول 

ههای بهذری نههههای حهاوی نمودیشمحلول به پتری صورتبه ؛ کهدسی زیمنس( استفاده شد 12و  9، 6، 3، 0)سطح 

زم توسط زمان الزنی،، مزنی، سرعت جوانهزنی، یکنواختی جوانههگیری شده شامل درصد جوانریخته شد. صفات اندازه

ل و فعالیهت کهچهه، شهاخص طهولی قهدرت، پهروتئین چه و ساقه، طول ریشهزنیجوانهدرصد  90تا  10برای رسیدن به 

هیهه تبهذر کت پاکهان اکسیداز بود. بذور مورد اسهتفاده در ایهن آزمهایش از شهرفنلهای کاتاالز، پراکسیداز و پلیآنزیم

 گردید.

-دقیقه درون پتری دیهش 1% به مدت 1سیدم  بعد از ضدعفونی با هیپوکلریت بذر 50زنی،جوانه آزمون انجام برای

های مورد نظر بر اساا نو، شده؛ بعد از اضافه نمودن محلول داده قرارمتری با دو الیه کاغذ صافی واتمن سانتی 9ی ها

روز کهه  14روزانه تا  صورتبه زنیجوانه شدند. شمارش داده گراد انتقالدرجه سانتی 25دمای  با ژرمیناتور به و تیمار

متهری صهورت میلهی 2زنهی بهر اسهاا خهروج جوانهه است انجام و جوانه( ISTAپایان دوره این گیاهان مطابق با ایستا )

 زنیجوانه سرعت و درصد سبهمحا شدند. برای گیریاندازه هیپوکوتیل طول چه وریشه طول روز 14 پایان درگرفت. 

 تها کشهدیم طهول کهه زمهان مهدت) 10Dاستفاده شد که در این برنامهه  Germinبرنامه  از بذور زنیجوانه یکنواختی و

 حهداکثر درصهد 50 بهه زنهیجوانه تا کشدیم طول که زمان مدت) 50D(، برسد خود حداکثر درصد 10 به زنیجوانه

 اینکند. ( را محاسبه میبرسد خود حداکثر درصد 90 به زنیجوانه تا کشدیم ولط که زمان مدت) 90D( و برسد خود

 مقابهل در زنهیجوانه افزایش منحنی یابی درون طریق از بذری تیمار هر و تکرار هر برای را شده یاد پارامترهای برنامه
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 یکنهواختی (.Soltani et al., 2002زنی )در روز( از طریق رابطه زیر محاسبه شهد )جوانه کند. سرعتمی محاسبه زمان

 محاسبه زنیجوانه حداکثر درصد 90 به زنیجوانه حداکثر درصد 10 از رسیدن برای زمان تکمیل صورتبه زنیجوانه

اسهت  بهذرها زنهیجوانهه بیشهتر یکنهواختی دهنهد نشهان باشد، کمتر آمده بدست عدد چه هر صفت این در که گردید؛

(Soltani et al., 2002.) 

R50=1/D50                                                                                            )1( 

GU =D90 - D10                                                                                      )2( 

 

-جوانه Nابط ر این در .شد محاسبه زیر فرمول اساا بر زنی نیزدرصد جوانه 90و  50، 10به  رسیدن زمان مدت

 (.Coolbear, 1984باشد )می tj-tiدر مدت زمان  زدهجوانهنیز تعداد بذور  njو  niزنی نهایی و 

D10, 50, 90 = ti + [(N/2-ni) (tj -ti)]/ (nj-ni)  (3)             

 (.Abdul-Baki, and Anderson, 1973شد ) محاسبه زیر رابطه طبق نیز بذر قدرت طولی شاخص

 قدرت طولی شاخص طول گیاهچه= ×زنیجوانه                   (4)

 مدل هيدروتایم -2-2

 (:Bradford and Somasco, 1994ضریب زمان رطوبتی از معادالت زیر استفاده شد ) برای برآورد

θH = (Ψ-Ψb (g))×tg                                                                 )5(  

 b(g)Ψ ؛مگا پاسهکال برحسبپتانسیل آب  Ψمگاپاسکال ساعت؛  برحسبضریب زمان رطوبتی  Hθکه در این معادله 

سهاعت را  ببرحسدرصد از بذور  gزنی زمان جوانه tgمگاپاسکال؛  برحسبزنی جوانه gپتانسیل آب پایه برای صدک 

 آید: دست میطه زیر به( راب5دهند. با بازنویسی معادله )نشان می

 (6)                                                                  

زنهی مختلف جوانهه یهاصدم( برای t/1زنی )(، در یک جمعیت بذری سرعت جوانه7بر اساا مدل زمان رطوبتی )

(g( با پتانسیل آب )Ψ رابطه خطی دارد که در این معادله )و عهر  از  شیب خط برابر معکوا ضهریب زمهان رطهوبتی

 باشد.خط برابر منفی نسبت پتانسیل پایه بر ضریب زمان رطوبتی می مبدأ

زنهی های مختلف جوانهزنی و پتانسیل آب برای صدکطی آزمایشی گزارش شده که شیب رابطه بین سرعت جوانه

زمهان رطهوبتی بهرای یهک تهوده بهذری ثابهت اسهت  در یک دمای ثابهت مقهدار (.Gummerson, 1986یکسان است )
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(Kebreab and Murdoch, 1999( بر طبق معادله .)با توجه بهه ثابهت بهودن ضهریب زمهان رطهوبتی در یهک تهوده 8 ،)

شود، تفاوت پتانسهیل آب های مختلف یک توده بذری میزنی برای صدکبذری، عاملی که باعث تغییر سرعت جوانه

(. در مدل زمان رطوبتی فر  بهر Bradford, 1990; Dahal and Bradford, 1990بذری است )پایه بذور در آن توده 

(. بها توجهه بهه Watt et al, 2010این است که توزیع پتانسیل پایه در یک جمعیت بذری دارای تهوزیعی نرمهال اسهت )

 (:7نرمال بودن توزیع مقادیر پتانسیل پایه در جمعیت بذر داریم )معادله 

(7)                                                    

رمال استاندارد است (، معکوا معادله توزیع نProbability unitیا همان واحد احتمال ) probit (g)(، 7در معادله )

وزیع نرمال، ت با ت( در یک جمعیgزنی تجمعی= که در واقع از روی فراوانی تجمعی یک عامل )در اینجا نسبت جوانه

 ( داریم:7کند. با بازنویسی معادله )توزیع نرمال استاندارد برآورد می برای را zمقدار 

(8)                                                             

 ( داریم: 7( در داخل معادله )8با جایگزاری معادله )

(9)                                                

د کهه بها داشهتن شهومعادله کلیدی و کاربردی برای تخمین ضرایب زمان رطهوبتی محسهوب مهی عنوانبه( 9معادله )

سهتفاده از نهرم بها ا tزنهی در زمهان ( برای هر صدک و درصد تجمعی جوانهgtزنی )(، زمان جوانهΨمقدار پتانسیل آب )

 برآورد کرد.  SASافزار 

معی ر هر تیمار، نسبت تجد( استفاده شد. برای استفاده از این معادله 9رای برآورد ضرایب زمان رطوبتی از معادله )ب

یک  دست آمد. در هرهزده ب( از روی نتایج حاصل از شمارش روزانه بذور جوانهgt( در هر دفعه شمارش )gزنی )جوانه

 شد؛ تهگرف Probitابع زنی تهای تجمعی جوانهای مربوط به نسبتهمجزا از داده صورتبهاز سطوح پتانسیل اسمزی 

برای  Probitتابع  استفاده شد. پس از محاسبه NORMINVاز تابع  2007اکسل  افزارنرمدر  Probit محاسبه برای

 افزارنرم دجداگانه وار صورتبههای تیمارهای خشکی مربوط به هر گیاه داده زنی، تمامیهای نسبت تجمعی جوانهداده

SAS ( ( و برنامه غیر خطی )9شد. با استفاده از معادلهprocnlin در )افزارنرم SASب ، ضرایHθ،)50( bΨ  وbψσ  تخمین

  .زده شدند

میهانگین و انحهراف معیهار در توزیهع پتانسهیل پایهه محسهوب  عنوانبهبه ترتیب  bψσو  bΨ )50(با توجه به اینکه مقادیر

ای شکل پراکنش مقادیر پتانسیل پایه در جمعیت برای هر گیاه با استفاده از معادله توزیع نرمهال لهشوند، نمودار زنگومی
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 استفاده شد.  NORMDISTاکسل از تابع  افزارنرمجداگانه رسم شد. برای رسم نمودار نرمال در  صورتبه

قادیر پتانسیل پایهه بهرای منرمال بودن توزیع ( برای هر گیاه و 9با توجه به برآورد انحراف معیار و میانگین از معادله )

 ی پتانسیل پایه بهرایبرای محاسبه مقادیر واقع(، از معکوا تابع نرمال استفاده شد. b (g)Ψزنی )صدک مورد نظر از جوانه

 رمهال مقهادیرن( استفاده شهد. بها توجهه بهه توزیهع 8( و برای هر سطح خشکی از معادله )b (g)Ψ)زنی هر صدک از جوانه

با محاسهبه  (8معادله  پتانسیل پایه و با در دست داشتن مقادیر واقعی برای پتانسیل پایه برای هر صدک )مقادیر حاصل از

مان رطهوبتی بهرآورد کهرد. را از مدل ز tزنی در زمان توان مقادیر درصد جوانهفراوانی هر پتانسیل پایه در تابع نرمال می

 ود. شاستفاده می NORMDISTتوزیع نرمال در نرم افزار اکسل از تابع برای محاسبه مقادیر فراوانی در یک 

 تانسهیل اسهمزیپزنی در سطوح مختلهف های جوانهای از دادهبا توجه به اینکه مدل زمان رطوبتی حاصل از مجموعه

تلهف خمزنی تجمعی در سهطوح باشد. برای رسم یک شکل واحد حاصل از این مدل جهت نشان دادن درصد جوانهمی

از  نرمهال کهردن زمهان منظوربهنرمال شود.  در مقابل زمان، باید زمان در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی پتانسیل اسمزی

 (.Bradford, 1990شود )استفاده می 10معادله 

(10)                                                        

:b Ψ: پتانسیل آب )برحسهب مگاپاسهکال(؛ Ψزنی در آب مقطر )برحسب ساعت(؛ نهزمان جوا :gt)0((، 10در رابطه )

(g)  پتانسیل پایه برای صدکg  برحسب مگاپاسکال(؛(gtزنی صدک : زمان جوانهg می )باشند)برحسب ساعت. 

قهرار  فاده( نیز برای مشاهده بهترین تابع توزیع مهورد اسهتAIC( و شاخص آکاییک تصحیح شده )2Rضریب تبیین )

 (.Burnham and Anderson, 2002گرفت )

(11)                                                                SSR/ST = 2R 

(12)                                                        

(13)                                           

بهتهرین مهدل در  باشهد.تعداد پارامترهای مدل مورد نظر مهی، K، تعداد نمونه و nمانده؛ ، جمع مربعات باقیRSS که

 ,Burnham and Anderson) محاسهبه شهده را داشهته باشهد AICcها، مهدلی اسهت کهه کمتهرین میهزان مقایسه با مدل

2002.) 
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 دماهاي کاردینال -3-2

 25، 20، 15، 10، 5دماههای  در اکوتیپ های بابونهترمالتایم بذور  یهامدلی کاردینال و یدما یسازمدل منظوربه

ز پایههان دوره اروز شههمارش شههده و بعههد  14تهها  روزانههه صههورتبهو  کشههت شههده گرادیسههانتدرجههه  40و  35، 30و 

متوسهط زمهان الزم  محاسهبه بعد از الدمای کاردین یسازمدل منظوربه شد. برآورد هاآنترمال تایم  یهامدل زنیجوانه

موجهود  یهامهدلاز  ه شد.کاردینال استفاد مدل برای هاآناز  ینرمجبا استفاده از  زنیجوانهدرصد  90و  50، 10بری 

 استفاده شد. 1-2 در جدول

 

 مورد استفاده براي مدل ترمال تایم هايمدل -1-2جدول 

 مدل رابطه منبع

(Mwale et al., 1994) 

 

  <  T<    if   

  <  T≤     if   

    ≥  T  or ≤  T   if 
 

Segmented 

 

(Yin et al., 1995) 

 
 

cand T < T bT > T  if 

 

cor T ≥ T bf(T)=0 if T ≤ T 

 

Beta 

 

(Yan and Hunt, 1999)  
 

cor T ≥ T bf(T)=0 if T ≤ T 

 

Beta modified 

 

(Piper et al., 1996) 

   ≤  T<   if  
   <  T<    if  

   ≤  T≤     if 
  ≥  T or ≤  T   if  

 

 

dent-like 

 

 

سهتفاده قهرار از برای مشاهده بهترین تابع توزیع مورد نی (RMSEضریب خطای استاندارد شده )( و 2Rضریب تبیین )

 (.Burnham and Anderson, 2002گرفت )
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 ستانه تحمل به شوريآ -4-2

 سه یهامدلر تنش شوری از بابونه در اث اکوتیپ های زنیجوانه درصد برازش روند تغییرات منظوربه در این مطالعه

 xمقهدار  xoو  yبهاالترین مقهدار  عنوانبه a یهامدله شد. در این استفاد سیگموندی، لوجستیک، کامبرز و هیل پارامتر

 است. نیز شیب تغییرات bو  رسیمیم y درصد مقدار 50که به 

)
(

exp(1( 0

b

xx

a




=Sigmoid 

Logistic=

)))((1(
0

b

x

x

a



 

Gompert= ))
)(

exp(exp( 0

b

xx
a


  

Hill= )( bb xc

b

xa   

سهتفاده قهرار انیز برای مشاهده بهترین تابع توزیع مورد  (RMSEضریب خطای استاندارد شده ) ( و2Rضریب تبیین )

 (.Burnham and Anderson, 2002گرفت )

 گيري ميزان پروتئيناندازه -5-2

سهاعت بعهد از جهذب محلهول مهورد نظهر توسهط بهذور  48برداری برای انجام فعالیت آنزیمی و پروتئین کهل نمونه

گیری میزان پهروتئین نیهز اندازه یبرا کوچک بودند. یهاجوانهدر این مرحله برخی از بذور دارای  که؛ گیری شداندازه

لیتر بافر استخراج به آن اضهافه شهد و مخلهوط میلی 3سپس،  گرم از نمونه پودر شده توسط نیتروژن مایع برداشته و 5/0

گراد سانتریفیوژ شد. سپس، قسمت بهاالیی سانتی 4دور در دقیقه در دمای  11500دقیقه با سرعت  21حاصل به مدت 

لیتهر از میلهی 5 دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از انجام این مرحله 4000 دقیقه در 20عصاره جدا و دوباره به مدت 

شده  های تهیهمیکرولیتر از عصاره 10میکرولیتر از بافر استخراج با همدیگر مخلوط و در ادامه  290محلول برادفورد و 

اضههافه شههد. محلههول حاصههل توسههط ورتکههس خههوب هههم زده شههد و سههپس، جهههت تعیههین میههزان جههذب در  هههاآنبههه 

از میزان پروتئین برای سنجش فعالیهت آنهزیم  (.1976براد فورد شد )نانومتر قرار داده  590موج اسپکتروفتومتر با طول

لیتهر میلهی 50بهه  250گرم کوماسهی بریلیانهت بلهو جهی  1/0در میزان پروتئین استفاده شد. برای تهیه محلول برادفورد 
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 800زن مغناطیسی مخلوط شدند. سپس، با آب مقطر دو بار استریل شده به حجهم وسیلة هم% اضافه شده و به96اتانول 

% به آن اضافه شد و درنهایت با آب مقطهر دو بهار اسهتریل 85اسید فسفریک  لیترمیلی 100لیتر رسانده شد. سپس میلی

 لیتر رسانده شد. محلول حاصل نیز با استفاده از کاغذ صافی صاف گردید.میلی 1000حجم به 

از بهافر  لیتهریمیله 1گهرم از پهروتئین اسهتاندارد آلبهومین گهاوی در میلهی 10 جهت تهیه منحنی استاندارد پهروتئین،

یهن ترکیهب اکرولیتهر رسهانده شهد. می 100میکرولیتر از این محلول توسط بافر استخراج بهه حجهم  10استخراج حل و 

لیتهر معهرف برادفهورد میلی 5های آزمایش بهه میهزان لوله کار برده شد. ابتدا در تمامهای استاندارد بهجهت تهیه محلول

افه شد. در لوله دوم، میکرو لیتر بافر استخراج اض 300ریخته و به ترتیب در لوله اول بدون افزودن سرم آلبومین گاوی، 

 290رم آلبهومین و سهمیکرولیتر  10میکرولیتر از محلول بافر استخراج، در لوله سوم  295لیتر سرم آلبومین و  میکرو 5

 40اج، در لولهه پهنجم میکرولیتر بافر استخر 280میکرولیتر سرم آلبومین و  20میکرولیتر بافر استخراج، در لوله چهارم 

 240رم آلبهومین و سهمیکرولیتر  60ر بافر استخراج، در لوله هفتم میکرولیت 260میکرولیتر سرم آلبومین، در لوله ششم 

افر اسهتخراج افهزوده میکرولیتهر به 220میکرولیتر سرم آلبهومین و  80میکرولیتر بافر استخراج و در نهایت به لوله هشتم 

 ر گرفت.راشد. اعداد قرائت شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جهت رسم نمودار و تهیه فرمول مورد استفاده ق

 
 هاي استاندارد پروتئين سرم آلبومين گاوينمودار نمونه -1-2شكل 
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 اکسيدانتهاي آنتیآنزیم -6-2

 تهيه عصاره آنزیمی-1-6-2

میلی موالر و  05/0لیتر بافر تریس میلی 2/1تر، در زنی فریز شده وگرم نمونهمیلی 1/0جهت تهیه عصاره آنزیمی 

آنزیم کاتاالز،  دور در دقیقه سانتریفوژ شد. از این عصاره برای سنجش 8000دقیقه در  20ساییده و مدت  =5/7pHبا 

 (. Sudhakar et al., 2001اکسیداز استفاده شد )فنلپراکسیداز و پلی

 

 سنجش فعاليت آنزیم کاتاالز-2-6-2

 01/0موالر، یلیم 50لیتر بافر فسفات میلی 3عصاره آنزیمی  سازیجهت سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز پس از آماده

نانومتر توسهط دسهتگاه  240موج لیتر از عصاره سلولی را ریخته و در طولمیلی 05/0موالر و میلی 2O2H 15لیتر میلی

م گهرمیلهی ههر شود. سرانجام فعالیت آنزیمی بر حسب تغییرات واحد جهذب در دقیقهه بهه ازایاسپکتوفتومتر قرائت می

 (.Chans and Meahly, 1995پروتئین محاسبه گردید )

 

 سنجش فعاليت آنزیمی پراکسيداز -3-6-2

ن صورت کهه تهریس ( استفاده شد، به ای1976) اگیری میزان فعالیت پراکسیداز نیز از روش کار و میشربرای اندازه

دست ز مخلوط بهامیلی موالر مخلوط و  5ه موالر و آب اکسیژنمیلی 10موالر با پیروگالول میلی 100اسیدکلریدریک 

سهپس،  میکرو لیتر عصاره آنزیمی )در روش کاتاالز تهیه گردید( افزوده شهد و 50لیتر برداشته و به آن میلی 5/2آمده 

 نانومتر صورت گرفت. 425موج ورتکس انجام و قرائت در طول

 اکسيدازفنلسنجش فعاليت آنزیمی پلی-4-6-2

لیتهر میلهی 5/1بررسی شهد. بهدین صهورت کهه  11976ااکسیداز با روش کار و میشرفنلپلیفعالیت سینتیکی آنزیم 

مهوج لیتهر عصهاره آنزیمهی اضهافه شهده و در طولمیلی 1/0موالر و  02/0لیتر پیروگالول میلی 3/0موالر،  2/0تریس 

رات واحد جذب در دقیقهه بهه تغیی برحسبدقیقه قرائت گردید. سرانجام فعالیت آنزیمی  5نانومتر پس از گذشت  420

 گرم پروتئین محاسبه گردید.ازای هر میلی

                                                 
1 Mishraand Kar  - 
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 هاروش تجزیه و تحليل داده -7-2

LSD( داری)حهداقل اخهتالف معنهی نآزمهو بها میهانگین تجزیه، SAS افزارنرم از استفاده ها باتجزیه و تحلیل داده

Least significant difference (  )با نمودارها و مقایسه درصد 5 احتمال سطح در Excel رگرسیون تجزیه شد. رسم 

 sigmaدمای کاردینال با استفاده از نرم افزار  یسازمدل گرفت. انجام صفات تمام برای SPSS افزارنرم از استفاده با نیز

plot (ver 11) افزارنرم هیدروتایم نیز از یسازمدلبرای  و SAS  وsigma plot  .استفاده شد 
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Abstract  

Environmental abiotic stresses such as drought and salinity stresses are important 

problem in semi- arid and dried regions that have negative effect on growth and 

development plant. Drought stress when happen that water received lower than water 

wasted by plants. Also salinity stress in addition toxicity, resulted drought stress in 

plant. In this investigation was performed to order study effect drought and salinity 

stress and cardinal temperature on seed germination and establishment, antioxidant 

enzyme activity of chamomile. Experiments were conducted in factorial in 

completely randomized design in lab of University of Mohaghegh Ardablili in 2015. 

Drought treatment include: 0,-2,-4,-6,-8,-10,-12 bar and salinity include: 0, 3, 6, 9, 12 

ds-1 and temperature include: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ˚C and ten ecotypes 

of chamomile. Resulted showed drought and salinity stress had effect on germination 

index, so that increase level stress, resulted decreased germination percentage, 

germination rate, uniformity germination, vigour germination and length radical and 

plumule. Antioxidant enzyme activity on imbibition stage increased, so ecotypes that 

had maximum germination also had maximum antioxidant activity. Ecotypes 

chamomile can germination in salinity 12 ds-1 but only can germination on drought -4 

bar. Prso ecotype was most tolerant ecotype to drought and salinity stresses and 

Kerman ecotype had most sensitivity. 

Keywords: Drought stress, Salinity stress, Temperature, Chamomile, Antioxidant 

enzymes, Protein 
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