
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  انت از منابع طبیعی و محیط زیستو سومین همایش ملی صی

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
  

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  )Matricaria recutita( گیاه دارویی بابونهزنی بذر و رشد اولیه  برجوانه وشوري خشکی هاي تأثیر تنش

   1، جواد فرخی1*، سید کریم تهامی 1مهران اوچی اردبیلی

 اردبیلجهاد دانشگاهی واحد استان ، عضو هیات علمی دانشجوي دکتري تخصصی رشته گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه -1

 عضو پژوهش جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل - کارشناس ارشد اصالح گیاهان زینتی -2

  عضو پژوهش جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل -دکتري باغبانی -3

  )k_tahami@ymail.com (مسئول مکاتبه: 

  

  

  چکیده

  در شرایط تنش )   (Matricaria recutita گیاه دارویی بابونهزنی بذر و رشد اولیه  العمل جوانه به منظور بررسی عکس 

انجام شد. دراین آزمایش ، تأثیر  تیمار 15و، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرارو شوري خشکی

بر  ناشی از پلی اتیلن گلیگول) -3،-2صفر، (خشکیو  ) NaCl) ناشی از نمک طعام ( -8،-6،- 4، - 2، 0( سطوح تنش شوري

چه  زنی ، طول ریشه زنی، درصد جوانه صفات سرعت جوانه  مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش گیاه بابونهزنی و رشد اولیه  جوانه

و سطوح تنش شوري  خشکیسطوح تنش نتایج نشان داد که اثر  .چه اندازه گیري شدند چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه و ساقه

چنین با افزایش سطوح تنش شوري، طول و  هم .دار بود تنش شوري بر تمامی صفات بسیار معنی× خشکیتنش  وهمچنین اثر متقابل

 چه کاهش پیدا کرد.  چه و ساقه وزن خشک ریشه
  

  ،بابونه.بذر جوانه زنی ،شوري، تنش  خشکیکلید واژه: تنش 

  

  مقدمه

پتانسیل آب ، خاك و گیاه در جهت حداکثر تولید دچار تنش هاي محیطی از جمله عواملی هستند که ما را دراستفاده از حداکثر 

 زیاد امالح وجود کلــی طــور به .)2-1(می باشند و خشکیشوري  هاي مهمترین این تنش ها ، تنشجمله از که دنمحدودیت می کن

 خشکیوتنش  شوري تنشبا را اآنهبه ترتیب  ،هان وهمچنین دماهاي باالتر وپایین تراز حد بهینه مورد نیاز گیا آبیــاري یاآب درخاك

 در هــا آنیون و کاتیونها حــد از بیش تجمع دلیل بــه خاك، شورشدن مکانیسم از نظر صرف شوري تنش. )3(دنساز می مواجه

 و بر منیزیم، کلســیم، ها، ســولفات کربناتها، بی وسپس کلر و سدیم شــامل اول درجه در امالح این )4(. میکند بروز خاك، محلول

گونه هاي مختلف گیاهی از نظر قابلیت تحمل تنش دماي پایین، همچنین باید عنوان کرد که  .)8-7(میباشــند ها نیترات ندرت به

بسیار متفاوتند. گیاهان گرمسیري حساس به سرما، حتی در دماي باالتر از دماي انجماد بافت ها، بطور جبران ناپذیري آسیب می بینند. 

ن ها و اثرات تئیدر فرآیندهاي متابولیکی، تغییر در خواص غشاءهاي سلولی و اندامکی، تغییر در ساختمان پرو گیاه بواسطه اختالل

 ترین مراحل بحرانی از یکــی جوانه زنــی،متقابل میان ماکروملکول ها، و نیز توقف واکنش هاي آنزیمی دچار صدمه می گردد. 

 زیاد تجمع اثر در اغلب شــور، درخاکهاي گیاهان جوانه زنی دم.ع)5(باشــد می و خشکی شــوري درشــرایط تنش گیاه رشــد

       اتفاق  ســطح خاك در تجمع نمک وقوع آن، متعاقب و خاك محلول باالي به رو حرکت دلیل به بذر، کاشــت ناحیه در نمک

ه گیاهی علفی و یک ساله است این گیاه سرماي  بابون .)13(مینمایند ممانعت گیاه استقرار و جوانه زنی از ها نمک این .می افتد
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، )12(زمستان را تحمل می کند در مناطق  شمالی در سطوح  وسیعی می روید منشا این گیاه آسیاي صغیر گزارش شده است  

 درجه10از وکمتر  درجه سانتیگراد 35به آن خسارت واردمی نماید (درجه حرارت بیش از  بسیارباال وپایینهمچنین درجه حرارتهاي 

مقاوم بوده اما با افزایش درجه شوري ، جوانه زنی به تاحدودي نسبت به شوري  ،زنیجوانه همچنین این گیاه در حین). سانتی گراد

 و اندازد می تأخیر به را ها میانگره اولین تشکیل و برگها ظهور ، بابونهدر  وتنش دماي پایین شوري باالي خاك .افتد می  تاخیر 

تنش .  میشــود دانه تعداد و گیاه، ارتفاع کاهــش موجب رشــد، بعدي مراحل در ادامه تنش. )9 -6(میدهد راکاهش ــبزپوشــش س

 و میگردد  و... غذایی مــواد توازن عدم یونی، ســمیت بافتی، هیدراتاســیون جمله، از بابونه در زیادي تغییرات باعث همچنین شوري

   ).11 -10(دبر می کار به گیاه تمام سطح یا و اندام بافت، سلول، ســطح در را مکانیســم هایی تغییرات، این با مقابله براي بابونه

 

  ها   مواد و روش

زنی و رشد اولیه گیاهچه در شرایط تنش  نظر جوانهاز )  (Matricaria recutita گیاه دارویی بابونهدر این تحقیق بذور گیاه 

گرفتند. براي این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل و با طرح پایه کامالً تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار  و خشکی شوري

 Duncanومقایسه میانگین ارزش هر تیمار توسط آزمون دانکن(  mstat-cنرم افزار طراحی شد.آنالیز آماري داده ها با استفاده از 

test ناشی از نمک طعام ( -8،- 6،-4، -2، 0وح تنش شوري (سط) انجام گرفت. دراین آزمایش فاکتور اول شامل (NaCl  ( فاکتور و

بود که براي ایجاد سطوح تنش شوري ازمقادیر معینی نمک طعام به ناشی از پلی اتیلن گلیگول ) -3،- 2صفر، (خشکیدوم شامل 

 40آزمایش براي هر سطح تنش ، تعداد آب مقطر) استفاده گردید. در این سی سی  1000گرم نمک در 3،4، 2، 1، 0ترتیب به میزان (

انتخاب شد که این بذور ابتدا به منظور انجام عملیات شستشوي سطحی ، با آب مقطر شسته شده و بعد با  بابونهعدد بذر یکنواخت از 

سانتی  9دیش  (به قطر    ضدعفونی گشتند و پس از شستشوي مجدد با آب مقطر، بذور در ظروف پتري ٪5محلول هیپوکلریت سدیم 

هاي  میلی لیتر از محلول 10تا  7سانتی متر) مابین دو عدد کاغذ صافی واتمن قرار گرفتند. به هر پتري دیش، حدود 5/1متر و ارتفاع 

. هر روز بذور از نظرجوانه زنی و سانتیگراد قرارگرفتنددرجه   25، 15، 8درسه دماي دیش ها   پتري مورد نظر اضافه گشت. سپس

هاي  روز، درصد جوانه زنی بذر طبق روش 7ض کاغذ و افزودن محلول مورد بررسی قرار می گرفتند. پس از گذشت نیاز به تعوی

گیاهچه به طور تصادفی انتخاب و  15دیش ، تعداد   پتري  مشخص شد. پس از تعیین درصد جوانه زنی از هر ظرف ISTAاستاندارد 

ها با  ها، ابتدا نمونه چه ها و ساقه چه یري شد؛ سپس براي تعیین وزن ماده خشک ریشهکش اندازه گ ها با خط چه آن چه و ساقه طول ریشه

 48درجه سانتی گراد به مدت  70چه، در دستگاه آون با درجه حرارت  چه و ساقه آب مقطر شسته شدند و پس از جدا کردن ریشه

  ها محاسبه گردید.  آنچه و وزن خشک  چه به ساقه ساعت قرار داده شدند. در آخر نسبت طول ریشه

  

  

  نتایج و بحث:

  و خشکی آزمایش تنش شوري

  زنی سرعت و درصد جوانه -1 

زنی بسیار  بر دو صفت سرعت و درصد جوانه خشکیسطوح تنش بر اساس نتایج تجزیه واریانس ، هم تأثیر سطوح تنش شوري و هم 

بسیار معنی دار شد. با بررسی جدول مقایسه صفت ین دو مورد تنش شوري نیز در ا×  خشکیتنش چنین اثر متقابل  معنی دار بود، هم
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بیشتر بود.   بار 3و 2 خشکیدرجه سانتی گراد به ترتیب نسبت به 0 خشکیزنی در  ها مشخص شد که سرعت و درصد جوانه میانگین

شته اندواین نشان دهنده این روز اول ، جوانه زنی دا7، تعداد بذور زیادتري در طی تیمار خشکی شاهدپس نتیجه می گیریم که در 

گردد که بیشترین درصد وسرعت جوانه زنی در  همچنین مشاهده می، دهد ترجیج می تیمار شاهد خشکی را، است که گیاه مورد نظر 

  شرایطی حاصل میگردد که درمحیط هیچگونه نمکی وجود نداشته باشد . 

جدول  -1

واریانس  تجزیه 

فاکتور  اثر 

مختلف  هاي 

نه جوا بر درصد 

  زنی

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   ٪1معنی داردرسطح  **

  

  

  تجزیه واریانس اثر فاکتور هاي مختلف بر سرعت جوانه زنی -2جدول 

  

 ضریب تغییرات ارزش فیشر میانگین مربعات مجموع مربعات درجات آزادي منابع تغییر

  ** A 2 301/58985 689/29874 3418/8198 فاکتور

  ** B 4 548/6589 125/1852 8745/358فاکتور

 AB 8 021/2058 135/364 6258/74  ** 12/4٪اثر متقابل 

   960/3 225/201 45 خطا

    187/81659 59 کل

 ضریب تغییرات ارزش فیشر میانگین مربعات مجموع مربعات درجات آزادي منابع تغییر
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  ٪1معنی داردرسطح **

  

  

  چه چه و ساقه وزن خشک ریشه -2

ن اثر متقابل وسطوح تنش شوري و همچنی خشکیسطوح تنش اثر  ،بر اساس جدول تجزیه واریانس  مشخص شد که در این آزمایش 

بسیار معنی دار بود .نتایج نشان دادکه هر چه  بابونهچه  چه و ساقه بر وزن خشک ریشه  شوري سطوح تنش×   خشکیسطوح تنش 

 همچنین هرچه میزانمی یابد. به طور معنی دار کاهش بابونهسطح شوري باالتر باشد، وزن خشک ریشه چه وساقه چه در مورد 

تر باید آزمایشاتی براي تعیین  براي دستیابی به نتایج دقیق ساقه چه نیز زیادتر می گردد. ریشه چه و کزیادترگردد، وزن خشخشکی 

  به غشاء انجام گیرد.  هچنین صدمات وارد تغییرات بیوشیمیایی موجود در بذر وهم

  

  

  

  

  

  تجزیه واریانس اثر فاکتور هاي مختلف بر وزن خشک ریشه چه وساقه چه -3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  **   A 2 901/894 874/498 8745/805 فاکتور

  **     B 4 985/178 801/35 2897/78فاکتور

 AB 8 356/71 121/8 3365/15   ** 03/16٪اثر متقابل 

   498/0 152/21 45 خطا

    568/1325 59 کل

 ضریب تغییرات ارزش فیشر میانگین مربعات مجموع مربعات درجات آزادي بع تغییرمنا

  **  A 2 265/124 855/51 2158/389 فاکتور
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 *

**،
 به

ترتیب 

ی معن

  ٪1و ٪5داردرسطح 
  

  

  چه چه و ساقه طول ریشه -3

وهمچنین اثر متقابل و سطوح تنش  شوري  خشکیسطوح تنش بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس این آزمایش، تأثیرات 

ح تنش شوري در مورد تأثیر سطو. چه گردید چه وساقه داري در مورد طول ریشه باعث ایجاد تفاوت معنیتنش شوري ×  خشکیتنش 

داري درمورداین صفت مشاهده گردید . براساس  چه مشاهده شد که در همان سطوح اولیه تنش، کاهش معنی چه و ساقه بر طول ریشه

نتایج حاصله مشخص گردید که هرچه غلظت نمک زیادتر باشد، میزان طول ریشه چه وساقه چه نیزکاهش  می باید بطوري که در 

دهد که بذور  مشاهده شد . مطالعات نشان می بابونهاه ترین طول ریشه چه وساقه چه در مورد گیاه کوتنمک،  4×1000سطح تنش 

زا بر ظهور  تري هستند و کلرید سدیم بیشتر از سایر مواد شوري هاي کوتاه چه ها و ریشه چه هاي شور داراي ساقه زده در محیط جوانه

  ). 1994؛ کاترجی و همکاران، 1985ر، هاي جنینی اثر بازدارنده دارد (خان و یونگا بافت
  

  

  تجزیه واریانس اثر فاکتور هاي مختلف بر طول ریشه چه وساقه چه  -4جدول 

  

  

  

  

  
  

  

به ترتیب معنی داردرسطح  * ،**  

  

  

  

  

 ازنظر صفات مورد بررسی خشکیمقایسه سطوح  -5جدول 

  **   B 4 208/67 157/16 5463/91فاکتور

 AB 8 223/5 604/0 1458/1  * 55/13٪اثر متقابل 

   244/0 698/6 45 خطا

    505/198 59 کل

 ضریب تغییرات ارزش فیشر میانگین مربعات مجموع مربعات درجات آزادي منابع تغییر

   **  A 2 465/789 556/421 6589/745 فاکتور

  ** B 4 124/300 850/55 2568/112فاکتور

 AB 8 585/11 987/1 4587/3    * 88/11٪اثر متقابل 

   758/0 154/26 45 خطا

    764/1254 59 کل
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  ف معنی داري باهم ندارند.آزمون دانکن اختال ٪1میانگین هاي موجوددرهرستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، درسطح 

  

  

  

  مقایسه سطوح شوري ازنظر صفات مورد بررسی -6جدول 

  آزمون دانکن اختالف معنی داري باهم ندارند. ٪1میانگین هاي موجوددرهرستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، درسطح 

  

  

  

  

  

  

  

  صفت

 درصد جوانه زنی میزان دما(سانتی گراد)
  سرعت جوانه زنی

 

  ک ریشه چه و ساقه چهوزن خش

)gr( 

طول ریشه چه 

  وساقه چه 

 )cm( 

  صفر

2-  

c 887/4 

b 00/49 

c 4156/0 

b 541/3 

c 898/1 

b 452/5 

c 150/3 

b 785/8 

3- a 24/78 a 874/8 a 897/5 a 32/12 

     

  صفت

سطح شوري  

)gr/1000cc( 

  درصد جوانه زنی

  

 

  

  سرعت جوانه زنی

  

 

  وزن خشک ریشه چه

  و ساقه چه

)gr(  

 

  طول ریشه چه

  وساقه چه

)mm(  

 

0 
a  12/62 a  110/7 a  120/4 a  458/8 

1 
b  45/51 b  658/5 a  989/4 b  654/10  

2 
C13/41 C698/4 B144/3 C220/7 

3 
D65/35 d 879/3 C987/2 D655/5 

4 
E21/34 D698/2 c 145/2 d 987/6 
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Effect of salt and drought stresses on seed germination and seedling early growth in 

Matricaria recutita 

  

Abstract 
In order to study seed germination and early growth response Matricaria recutita seedlings under salt 
stress,A factorial experimental design was completely random with 4 replication and 15 treatments. 
In this experiment, the salinity levels (0,-2,-4,-6,-8 per mill)of salt (NaCl)  and drought (0,-3,-6) on 
germination and early seedling growth was investigated in Matricaria recutita. In the test 
characteristics of germination rate, germination percentage, root and shoot length and root and shoot 
dry weight were measured. The results showed that the effect of levels of salinity and levels of 
drought as well as the salinity level × drought stress interaction for all traits were highly 
significant..Also, with increasing salinity levels, root and shoot length and dry weight declined . 


