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 مختلف دماهای در (Plantago ovate) اسفرزه بذر زنی جوانه های شاخص بر شوری تنش یرتأث
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 چکیده

 به انسان بدن يتفعال يسازوكارها بر اسفرزه يرتأث و ييدارو خواص هابررسي از ياريبس در

 يزن جوانه بر يانباريز تأثير كه است مهم يرزندۀغ يها تنش از يشور تنش .است رسيده اثبات

 اسفرزه شدن سبز و زنيجوانه هاي ويژگي ارزيابي منظور به آزمايشگاهي، بررسي در .دارد بذرها

 گروه بذر آزمايشگاه در 1394 سال در آزمايشي مختلف، دماهاي در شوري تنش به پاسخ در

 با تصادفي كامل طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش گرفت. انجام تهران دانشگاه زراعت

 درجة 35 و  30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5) دما هفت شامل تيمارها ،آمد در اجرا به تكرار چهار

 از بار( -12 و -8 ،-4 ،0) سطح چهار در شوري تنش ايجاد براي دما هر در .ندبود سلسيوس(

 اسفرزه بذرهاي زني جوانه بر مختلف دماهاي در شوري تنش اعمال .شد استفاده سديم كلريد

 تأثير تحت داشتند. را شوري به مقاومت بيشترين سلسيوس ةدرج 20 دماي در بذرها كه داد نشان

 و رعتس درصد، شامل زني، جوانه هاي(پارامتر( فراسنجه مختلف دماهاي در شوري تنش سطوح

 براي دمايي، لحاظ از يتر مناسب شرايط دما، افزايش با ند.يافت كاهش زني، جوانه يكنواختي

 شوري تنش شدت افزايش شد. شوري تنش به تحمل افزايش باعث و شد ايجاد بذر زني جوانه

  يابد. كاهش زند، جوانه آن در تواند مي اسفرزه بذر كه دمايي محدودۀ كه شد باعث

 

 .زني جوانه يكنواختي ي،زن جوانه سرعت دما، دارويي، خواص :یدیکل های واژه

 

 مقدمه

 پژوهشی هايگروه و پزشكان سازي،دارو صنايع امروزه

 منابع به را خود توجه ديگر بار كشورها از بسياري

 ند،اهداشت معطوف دارويی گياهان و طبيعی

 گستردة كشتزارهاي شاهد ما امروزه كه اي گونه به

 گرايش .هستيم دارويی گياهان توليدي و آزمايشی

 هايدرمان و داروها از استفاده به جامعه عمومی

 در يژهو به ،طبيعی هايفرآورده یطوركل به و گياهی

 علل ينتر مهم و بوده افزايش به رو اخير هايسال طی

 داروهاي جانبی و زيانبار هاي گذارياثر اثبات آن،

 محيطی يستز هايآلودگی ايجاد و سو يک از شيميايی

 است بوده ديگر سوي از كندمی تهديد را زمين ةكر كه

(Delaram, 2011). گذشته، هايدهه طی خوشبختانه 

 ها آن یشفابخش تأثيرو دارويی گياهان به ها هجامع نگاه

 دوبارة رويكرد توانمی ینوع به و كرده تغيير یطوركل به

 يداروها و دارويی گياهان به صنعتی هاي جامعه

  .كرد مشاهده را گياهی

 (Plantaginaceae) بارهنگ خانوادةبه متعلق اسفرزه

 صورت به كه است هند بومی و دارويی گياهی

 ,Runham) شودمی كشت كشور اين در ايگسترده
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 (موسيالژ) لعاب درصد 10 اسفرزه هايدانه .(1998

 دگزيلوزان، توليد ،(هيدروليز) آبكافت اثر در كه دارد

 كند.می گاالكتورونيک اسيد -د گاالكتوز، -د وز،آرابين

 ددار كانی امالح و پروتئين ثابت، روغن همچنين

(Bannayan et al., 2008). اين گياه شامل  ۀدان

 كربوهيدرات درصد65يدرات محلول و كربوه درصد35

 است ليگنين( و گلوكز همی گلوكز، )شامل نامحلول

(Kamboj, 2000). است ردالعاب دانه غشاء، 

 بيرونی ۀپوست آب در دانه گرفتن قرار با كه اي گونه به

 لعاب اين د.شومی خارج آن لعاب و متورم آن

 در را بذر توانايی و دارد آندوسپرمی منشأ مترشحه،

 بازدارندة واقع در و دهدمی افزايش آب حفظ و جذب

 .(Kamboj, 2000) شودمی بذر سريع شدن خشک

 فعاليت هايسازوكار بر سفرزها تأثير و دارويی خواص

 كه دهدمی نشان هابررسی از يبسيار در انسان بدن

 كاهش باعث غذايی (رژيم) برنامۀ در فيبر وجود

 گوارش دستگاه در غذايی مواد گوارش زمان مدت

 در رطوبت ميزان افزايش باعث همچنين شود.می

 هايناراحتی كه افرادي در تواندمی كه شده مدفوع

 & Marlett) باشد سودمند بسيار ارندد گوارشی

Fischer, 2003). اسفرزه، از كايآمر متحدة ياالتا در 

 .شودیم هيته Metamucil چون ینيمل يداروها

 و ينمؤثرتر ،ترينسودمند فيرد در اسفرزه

 یاهيگ يهانيمل نيترميمال حال يندرع و نيضررتر یب

 دهش زيتجو مزاج نتيل يبرا شيپ هاسده از كه است

 يهادانه كه دهدیم نشان هاپژوهش همچنين ،ستا

 مؤثر زين خون قند و كلسترول كاهش يبرا رزهفاس

 گزارشی بر بنا .(Nakamura et al., 2005) است

  روده بيماري خارش رفع و درد كاهش مورد در اسفرزه

 نيز يبوست درمان همچنين و بواسير خونريزي قطع و

 شده مشخص بررسی، يک نتايج بر بنا .است سودمند

 استفاده دارند، مدفوع كنترل ناتوانی كه افرادي در كه

 اين درصدي 50 كاهش سبب اسفرزه و عربی صمغ از

 .(Bliss et al., 2011) است شده مشكل

 و خشک مناطق در جغرافيايی لحاظ از ايران كشور

 كل از درصد 15 حدود و شده واقع جهان خشک يمهن

 دارند، قرار شوري يرأثت تحت كشور زراعی اراضی

 دشو خاصی توجه بايد شوري مشكل به بنابراين

(Raziei et al., 2009).يهاتنش از يشور تنش 

 بر يانباريز هاي گذارياثر كه است مهم يرزندةغ

 & Mizrahi) دارد محصول يفيتك و ياهگ عملكرد

Pasternak, 1985). به نسبت گياهان تحمل ۀدامن 

 در كشت براي گياه تخابان و است متفاوت شوري

 )آستانۀ مختلف هايديدگاه از بايد شور هاي ينزم

 بررسی ...( و مقاومت رشدي مرحلۀ شوري، به تحمل

 شوري تنش اگرچه .(Khan & Gulzar, 2003) شود

 داشته منفی تأثير تواندمی گياه رشدي مراحل همۀ در

 در گياه نخستين استقرار اينكه به توجه با اما باشد،

 ۀمرحل شوري تنش ،دارد زيادي يرتأث نهايی لكردعم

 Rauf) دهدمی قرار تأثير تحت شدت به را ايگياهچه

et al., 2007). تأثير دليل دو به شوري بازدارندگی اثر 

 سمی هاي يون منفی تأثير يا و (Garg, 2010) اسمزي

 مواد انتقال شامل زنیجوانه .(Wafa’a, 2010) است

 هايفعاليت آغاز و نينج محور به ايذخيره

 & Baskin) است آن رشد و (متابوليک) وسازي سوخت

Baskin, 2001). زراعی گياهان زندگی از مرحله اين 

 عملكرد و گياه مناسب استقرار در اي كننده يينتع نقش

 آغاز براي .(Almansouri et al., 2001) دارد آن نهايی

 الزم یزنجوانه براي هابذر وسازي سوخت هايفعاليت

 جذب هاآن توسط آب معينی ميزان آغاز در كه است

 پوستۀ يرينفوذپذ و شيميايی تركيب به بسته كه شود

 .(MISRA & Dwivedi, 1995) است متفاوت ربذ

 دارد وجود مشخصی آب پتانسيل گياهی ۀهرگون براي

 گيرد صورت آن در تواندنمی زنی جوانه كه

(Delachiave & Pinho, 2003). يشافزا با یركلطو به 

 در و يافته كاهش يجتدر به زنی جوانه سرعت يشور

 تشدبه يزن زده جوانه يبذرها شمار باال يها غلظت

 ارزيابی .(Qu et al., 2008) گيرد می قرار تأثير تحت

 هاظرفيت به یزن جوانه )واكنش 1رطوبتی دماي هاي پاسخ

 یزن جوانه وتوان بنيه بينیپيش امكان مختلف( دماهاي و

 مختلف رطوبتی و دمايی شرايط تحت را مختلف گياهان

 بررسی اسفرزه، دارويی خواص به توجه با دهد،می ما به

 دماهاي همچنين و شوري تنش به گياه اين مقاومت

 اهميت گياه اين كار و كشت توسعۀ منظور به مختلف

                                                                               
1. Hydrothermal  
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 ارزيابی پژوهش اين انجام از هدف بنابراين دارد.

 به پاسخ در اسفرزه بذر شدن سبز و یزنجوانه هاي ويژگی

  است. مختلف دماهاي در شوري تنش

 

 ها روش و مواد

 ۀگياهچ رشد و زنیجوانه واكنش بررسی منظور به

 شوري تنش و دمايی مختلف سطوح به نسبت اسفرزه

 پرديس بذر آزمايشگاه در 1393 سال در آزمايشی

 صورت به تهران دانشگاه طبيعی منابع و كشاورزي

 به تكرار چهار با تصادفی كامل طرح قالب در كتوريلفا

 ،10 ،5) دمايی سطح هفت شامل تيمارها .آمد در اجرا

 سطح چهار و (سلسيوس ۀدرج 35 و 30 ،25 ،20 ،15

 بار( -12 و ،-8 ،-4 ،0) اسمزي پتانسيل با شوري

 در )شاهد( بار صفر تنش سطح ايجاد براي بودند.

 تهيۀ براي همچنين .دش استفاده مقطر آب از آزمايش

 استفاده سديم كلريد از مختلف ظرفيت با هاي محلول

 يازموردن يمسد يدكلر ميزان هوف وانت معادلۀ از و شد

 شد. محاسبه

 (هوف وانتۀ معادل)

N × (C/M) × RT  =اسمزي فشار 

n: در آزادشده ذرات شمار يا يونيزاسيون ضريب 

 :C ،ست(ا دو ضريب اين سديم كلريد مورد )در محلول

 ،ماده مولكولی وزن :M ،ليتر در گرم برحسب غلظت

C/M: ماده موالر غلظت، R: گازها یعموم ثابت 

(0833/0)، T: ۀدرج برحسب) محيط مطلق دماي 

 .كلوين(

 آغاز از پس ساعت 24 زده جوانه بذرهاي شمارش

 بذرهاي و گرفته انجام روزانه صورت به و آزمايش

 يا متر ميلی 1-2 چۀ ريشه طول )داراي زده جوانه

 & Adam et al., 2007; Brändel) شدند ثبت بيشتر(

Jensen, 2005). پايان هنگام تا بذرها شمارش عمل 

 ثابتی ميزان به زنی جوانه كههنگامی تا يا و زنی جوانه

 سرعت و درصد يافت. ادامه منظم صورت به رسيد، می

 ميانگين .شدند محاسبه دما هر در بذرها زنی جوانه

 به 1رابطۀ  از استفاده با (MGT) بذرها زنی جوانه زمان

 آمد. دست

(1 )                               ( )
MGT

x

x

f x

f




 

 در زده جوانه بذرهاي شمار :fx رابطه اين در كه

  .است بذرها شمارش روز :x و x روز

 از بذرها زنی جوانه سرعت و درصد محاسبۀ براي

 استفاده Germin (Soltani & Maddah, 2010) برنامۀ

 یزمان مدت )يعنی D10 برنامه، اين از استفاده با كه شد،

 خود بيشينۀ درصد 10 به زنی جوانه تا كشد می طول كه

 تا كشد می طول كه یزمان مدت )يعنی D50 برسد(،

 )يعنی D90 و برسد( خود بيشينۀ درصد 50 به زنی جوانه

 درصد 90 به زنی جوانه كشد می طول كه یزمان مدت

 فراسنجه برنامه اين در شد. محاسبه برسد( خود بيشينۀ

 و تكرار هر براي (D90 و D10، D50) يادشده )پارامتر(هاي

 افزايش منحنی يابی درون روش از بذري تيمار هر

 محاسبۀ براي شود. می محاسبه زمان مقابل در زنی جوانه

 شد استفاده زير رابطۀ از ساعت( )در زنی جوانه سرعت

(Saha et al., 2008; Soltani et al., 2002). 

(2)                                
50

50

1
R

D
 

 رسيدن براي الزم زمان مدت ،D50 باال، رابطۀ در كه

 .است زنی جوانه سرعت ،R50 و زنی، جوانه درصد 50 به

 و هكمين ،بهينه) كاردينال يا مهم دماهاي تعيين

 سرعت بين رگرسيونی يها مدل از استفاده با (بيشينه

 هاآن در كه گرفت، صورت مختلف دماهاي و زنی جوانه

 و (x )محور مستقل متغير عنوان به مختلف دماهاي

 در (y)محور وابسته متغير عنوان به زنی جوانه سرعت

 ۀرابط رگرسيونی ۀتجزي از استفاده با .شدند نظرگرفته

 مربوطه نمودارهاي و تعيين نيز زنی انهجو سرعت و دما

 آزمون با نيز ها داده ميانگين مقايسۀ .ندشد ترسيم

 شد. انجام دانكن اي دامنه چند

 

 بحث و نتایج

 دماهاي در شوري تنش آزمايش واريانس ۀتجزي نتايج

 و رطوبتی ظرفيت دما، تأثير كه داد نشان مختلف

 زنی، وانهج سرعت زنی، جوانه درصد بر ها آن برهمكنش

 بود دار یمعن اسفرزه بذر D90 و زنی جوانه يكنواختی

 و زنی جوانه درصد شوري تنش افزايش با .(جدول)

 همچنين يافت، كاهش دماها همۀ در زنی جوانه سرعت

D90 (درصد 90 به رسيدن براي الزم زمان مدت 

 كاهش نی(ز جوانه )يكنواختی GU و افزايش زنی( جوانه
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 در زنی جوانه يكنواختی كاهش ةدهندنشان كه يافت

 ۀدرج 20 تا 5 از دما افزايش با .است شوري اثر

 همۀ و يافت افزايش شوري به مقاومت سلسيوس

 از دما افزايش با اما ،يافتند بهبود زنی جوانه هاي ويژگی

 و شد برعكس روند اين سلسيوس ۀدرج 35 تا 20

 بهترين يافت. اهشك شوري به نسبت مقاومت

 ۀدرج 20 دماي در اسفرزه بذر زنی جوانه هاي ويژگی

 درصد باالترين كه يا گونه به آمد، دست به سلسيوس

 در زنی جوانه سرعت بيشترين همچنين و زنی جوانه

 سلسيوس ۀدرج 5 دماي در شد. مشاهده دما اين

 از شوري تنش به نسبت خوبی مقاومت بذر زنی جوانه

 بار -12 شوري در حتی كه يا گونه به ،داد نشان خود

 ۀدرج 5 دماي در شد. مشاهده زنی جوانه درصد 76 نيز

 حدودي تا بار -4 به آب پتانسيل كاهش سلسيوس

 امر اين كه است كرده عمل شاهد حالت از بهتر حتی

 اين در آب جذب سرعت كاهش دليل به تواند می

 دماي در آبگيري آسيب كاهش نتيجه در و ظرفيت

 سرعت و درصد بعد به -4 پتانسيل از ولی ،باشد دسر

 10 دماي در .(2 جدول) است يافته كاهش زنی جوانه

 تنش تحت اسفرزه بذر زنی جوانه نيز سلسيوس ۀدرج

 -12 تا كه يا گونه به داشت، را مناسبی شرايط شوري

 در زنی جوانه هاي ويژگی شد. مشاهده زنی جوانه نيز بار

 و يافت بهبود سلسيوس ۀجدر 5 به نسبت 10 دماي

 در اي كننده يينتع عامل كه زنی جوانه سرعت و درصد

 10 از دما افزايش با يافت. افزايش است گياه استقرار

 در زنی جوانه هاي ويژگی نيز سلسيوس ۀدرج 15 به

 زنی جوانه نيز دما اين در يافت. بهبود هاظرفيت همۀ

 (.2جدول) بود متحمل را بار -12 شوري تا اسفرزه بذر

 زنی جوانه هاي ويژگی سلسيوس درجۀ 20 دماي در

 و داشت را تري مناسب شرايط دماها همۀ به نسبت

 مشاهده دما اين در زنی جوانه سرعت و درصد باالترين

 درجۀ 20 از بيش به دما افزايش با (.2 جدول) شد

 يافت، كاهش زنی جوانه هاي ويژگی سلسيوس

 تحمل سلسيوس ۀدرج 25 دماي در كه يا گونه به

 شوري در اينكه ضمن شد، كم شوري به زنی جوانه

 و شد روروبه شديدي افت با زنی جوانه درصد بار -12

 درصد كه است حالی در اين رسيد. درصد 24 به

 درجه، 20 دماي در شوري ميزان همين در زنی جوانه

 زنی جوانه هاي ويژگی ديگر همچنين بود. درصد 100

 سرعت از اعم سلسيوس جۀدر 25 دماي در نيز

 سلسيوس درجۀ 20 دماي به نسبت نيز زنی جوانه

 شد كم زنی جوانه در يكنواختی و يافت كاهش

 گونه يچه سلسيوس درجۀ 30 دماي در (.2جدول)

 نشد، مشاهده اسفرزه در شوري به نسبت مقاومتی

 شوري تنش تيمارهاي از يک يچه در كه يا گونه به

 شرايط در تنها اسفرزه بذر و نشد مشاهده زنی جوانه

 دماي در .بزند جوانه درصد 43 ميزان به توانست شاهد

 بذرها در زنی جوانه گونه يچه نيز سلسيوس درجۀ 35

 باال دماي در بذر زنی جوانه ميزان كاهش نشد. مشاهده

 باال دماهاي به بذر زنی جوانه حساسيت دهندةنشان

 (.2 )جدول است

 عمده روش دو زا بذر بستر در موجود شوري

 زنی جوانه حال در يبذرها به آسيب منشأ تواند می

 خاک آب پتانسيل كاهش علت به اينكه يكی باشد،

 مسموميت تأثير ديگري و ها نمک شدن حل ۀواسط به

 هاي قسمت و هاياخته روي شوري مؤثر امالح )سميت(

 تأثير نيز همسانی نتايج .(Garg, 2010) است بذر ةزند

 ديگر در زنی جوانه حال در بذرهاي بر را شوري تنش

 چهار بررسی با آزمايشی در كردند. گزارش گياهان

 سديم( كلريد موالر يلیم 100 و 25 ،0) شوري سطح

 گزارش (Silybum marianum) ماريتيغال زنی جوانه بر

 زنی جوانه درصد بر داري یمعن اثر شوري تنش كه شد

 درصد ميانگين و داشت زنی جوانه يكنواختی و

 موالر يلیم 50 و 25 شوري پتانسيل در زنی جوانه

 درصد 43 و 17 ترتيب به مقطر( )آب شاهد به نسبت

 پژوهشگران برخی .(Seiedsharifi, 2007) يافت كاهش

 و اسمزي فشار افزايش با شوري تنش كه باورند اين بر

 راه از اين بر افزون و بذرها توسط آب جذب كاهش

 زنی   جوانه كلر، و سديم هاي نيو سمی هاي گذارياثر

 ,.Zeinali et al) دهد می قرار يرتأث تحت را بذرها

 كاهش با زنی جوانه سرعت و درصد كاهش (.2001

 تورژسانس و آبگيري ۀمرحل در بذر توسط آب جذب

 افزايش .(Bybordi & Tabatabaei, 2009) ددار ارتباط

 و ايياخته تقسيم روي تأثير با شوري سطوح

 را گياهچه زنی نهجوا ،گياه (متابوليسم) وساز سوخت

 تأثير كه است شده مشخص همچنين داد. كاهش
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 آفتابگردان بذر زنی جوانه بر سديم كلريد بازدارندگی

Helianthus annuus (L.) و كلر هاي يون جذب به 

 & Turhan) دارد بستگی هيپوكوتيل توسط سديم

Ayaz, 2004). سطوح تأثير بررسی با آزمايشی در 

 Salvia) گلیمريم دارويی گياهان روي شوري مختلف

officinalis L. ،) هندي سنايCassia angustifolia 

vahl.))، ماريتيغال(Silybum marianum)، خاكشير 

 آلمانی ۀبابون ،(.Sisymbrium irio L) تلخ

(Matricaria chamomilla)، شاهدانه (Cannabis 

sativa) رومی ۀبابون و (Chamaemelum nobile) 

 درصد شوري، غلظت افزايش با كه شد گزارش

 طول چه، ريشه طول ،زنی جوانه سرعت ،زنی جوانه

 چه ساقه طول نسبت و بذر ۀبني خشک، وزن چه، ساقه

 (.Mehdikhani, 2007) يافت كاهش چه ريشه به

 اين تأييدكنندة ديگري پژوهش از آمدهدستبه نتايج

 كاهش زنی جوانه يشور افزايش با كه است مطلب

 زياد محلول اسمزي فشار شوري افزايش با زيرا يابد، می

 بذر راه از آب جذب جلوگيري باعث امر اين كه شده

 كه شودمی يونی تعادل خوردن بهم باعث همچنين شده،

 باعث و گذارد یم اثر بذر حياتی هاي وانفعال فعل روي

 (.Jafari, 1994) شود می بذر زنی جوانه از جلوگيري

 به تواند می شوري تنش اثر در زنی جوانه فرآيند كاهش

 اگر باشد. داشته ارتباط بذرها توسط آب جذب كاهش

 به آب جذب يا و شود اختالل دچار بذر توسط آب جذب

 زنی جوانه وسازي سوخت هاي يتفعال گيرد صورت كندي

 آن نتيجۀ در گرفت، خواهد صورت یآرام به بذر در

 سرعت رو ينازا و افزايش بذر از چه هريش خروج زمان مدت

 .(Jafari, 1994) يابد می كاهش نيز زنی جوانه

 
 فمختل يدماها در شوري تنش يمارت تحت اسفرزه بذر زنی جوانه هاي ويژگی مربعات( يانگين)م يانسوار يۀتجز يجنتا .1 جدول

Table1. Analysis of variance of the effect of temperature and salinity on germination characteristics  
of Plantago ovata seeds 

S.O.V df Germination percentage Germination rate Germination uniformity D90 
Water potential 3 1966.66** 

0.0014** 1966.66** 0.0014** 
Temperature 6 29172.9** 0.0057** 29172.9** 0.0057** 
Water potential × Temperature 18 921.66** 0.0002** 921.66** 0.0002** 
Error 81 22.35 0.000007 22.35 0.000007 
CV (%)  7.06 19.05 7.06 19.05 

 .ns: significantly different 1% and nonsignificant, respectively ,**               .يستن دار یمعن و درصد 1 احتمال سطح در دار یمعن يبترت به :ns و **

 
 زنی جوانه مختلف دماهاي و شوري تنش مختلف سطوح در اسفرزه زنی جوانه هاي ويژگی ميانگين مقايسۀ .2 جدول

Table 2. Mean comparison of germination characteristics of Plantago ovata under different levels  
of salinity and temperatures 

Salinity (bar)  Temperature  C° Germination percentage Germination rate Germination uniformity D90 

control 

5 93bc 0.0097hij 71.06b 148.49b 
10 99ab 0.0154fg 35.19fghi 89.37ef 
15 99ab 0.0264e 35.19fghi 61.96hi 
20 98ab 0.0688a 35.99fghi 38.9k 
25 97ab 0.0458c 40.4efgh 44.9jk 
30 43e 0.0123fgh 61.1bc 133.3d 

-4 

5 94abc 0.0108hi 55.06cd 131.08c 

10 97ab 0.0128fgh 23.96 ij 93.68ef 

15 97ab 0.027e 23.96ij 50.57ij 

20 98ab 0.0544b 38.79efgh 42.51jk 

25 97ab 0.0312d 39.63efgh 48.65jk 

30 0g 0k 0k 0l 

-8 

5 88c 0.0077ij 51.5cde 153.9b 

10 94abc 0.0120ghi 38.22 fgh 96.6c 

15 97ab 0.0248e 38.22fgh 65.47gh 

20 97ab 0.0275d 21.45j 46.99jk 

25 96ab 0.0233e 46.95def 74.19fg 

30 0g 0k 0k 0l 

-12 

5 76d 0.0065j 44.01defgh 172.09a 

10 93bc 0.0111hi 31.46hij 121.8cd 

15 96ab 0.016fg 31.46hij 82.33f 

20 100a 0.0243c 40.41efgh 67.83gh 

25 24f 0.0161f 98.3a 132.8c 

30 0g 0k 0k 0l 

  .است درصد 1 احتمال سطح در نبودن دار معنی ةدهند نشان ستون هر در همسان حروف يدارا هاي ميانگين
Values followed by different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05 
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 يها تنش تحت اسفرزه بذر زنی جوانه مهم دماهاي

 دو ۀدرج و اي دوتكه مدل دو از استفاده با شوري

 (.2و 1شكل ) شد رسم آن به مربوط نمودار و محاسبه

 كاهش باعث شوري تنش كه دهد می نشان نتايج

 در كه يا گونه به است، شده بذر زنی جوانه كمينۀ دماي

 مدل در زنی جوانه پايۀ دماي تنش بدون شرايط

 سلسيوس درجۀ 9/3 دو درجۀ مدل در و 5/4 يا دوتكه

 اين شوري تنش افزايش با كه یدرحال شد، محاسبه

 شوري ظرفيت در مثال عنوان به و شد كمتر پايه دماي

 رسيد سلسيوس درجۀ 4/3 به مدل هردو در -4

 زنی جوانه پايۀ دماي كاهش اين (.4و  3هاي جدول)

 آسيب كاهش دليل به تواند می شوري تنش تحت بذر

 باالي سرعت دليل به بذر يها بافت به )آسيب آبگيري

 باشد، شده ايجاد پايين دماي در آب( جذب

 جذب بازدارندة محيط در هانمک وجود كه اي گونه به

 بذرهاي توسط پايين دمايی شرايط در آب سريع

 از ناشی آسيب كاهش باعث امر اين و شود می اسفرزه

 افزايش با شود. می بذر هاي بافت آبگيري و پايين دماي

 كاهش نيز بذر زنی جوانه ينۀبه دماي شوري تنش

 در آن زنی جوانه بهينۀ دماي كه اي گونه به است، يافته

 مدل در تنش، بدون شرايط به نسبت -4 ظرفيت

 كاهش سلسيوس درجۀ 2/20 به 1/21 از يا دوتكه

 به نسبت -12 ظرفيت در يا و (3جدول ) است يافته

 دو درجۀ مدل در سلسيوس درجۀ 8/18 دماي از شاهد

 (.4جدول) است يافته شكاه سلسيوس درجۀ 1/18 به

 شوري تنش تحت كه بهينه دماي و پايه دماي بر افزون

 شوري تنش تحت نيز يشينهب دماي اند يافته كاهش

 گرما تحمل آستانۀ كه شده باعث شوري و يافته كاهش

 مدل در مثال عنوان به يابد. كاهش بذرها زنی جوانه در

 جۀدر 1/34 تنش بدون حالت در بيشينه دماي اي دوتكه

 دماي بار -4 تنش در كه یدرحال شد، محاسبه سلسيوس

  رسيد. سلسيوس درجۀ 33 به بيشينه
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Figure 1. Changes of cardinal temperatures under salinity stress based on segment model 

 
شوري بر تحت تنش  . تغييرپذيري دماهاي مهم3 جدول

 اي پايۀ مدل دوتكه

Table 3. Changes of cardinal temperatures under 

salinity stress based on segment model 

Water 

potential 
Base 

temperature  
(°C) 

Optimum 

temperature  
(°C) 

Chilling 

temperature  
(°C) 

0 4.5 21.1 34.1 
-4 3.4 20.2 33 
-8 0.01 20 33.4 

-12 0.04 20 33.2 

شوري بر تحت تنش  . تغييرپذيري دماهاي مهم4 جدول

 پايۀ مدل درجۀ دو

Table 4. Changes of cardinal temperatures under 

salinity stress based on beta model 

Water 

potential 
Base 

temperature  
(°C) 

Optimum 

temperature  
(°C) 

Chilling 

temperature  
(°C) 

0 3.9 18.8 33.7 
-4 3.4 18.5 33.6 
-8 3 18.3 33.6 
-12 2.5 18.1 33.6 
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Figure 2. Changes of cardinal temperatures under salinity stress based on beta model 

 

 شرايط در اسفرزه )درصد( تجمعی زنی جوانه ميزان

شكل  در متفاوت دماهاي در مختلف، هاي يشور اعمال

 سلسيوس ۀدرج 5 دماي در است. شده داده نشان 3

 ديگر از بيشتري مقدار با -4 ظرفيت رد زنی جوانه آغاز

 تربه جذب تواند می آن دليل كه شده آغاز هاظرفيت

 حدودي تا تنش شدت اين در پايين دماي در آب

 شدت افزايش با اما باشد. خالص آب به نسبت ماليم،

 مثال عنوان به است. افتاده تأخير به زنی جوانه آغاز تنش

 ساعت 120 از پس زنی جوانه بار -12 شوري تنش در

 سلسيوس ۀدرج 10 دماي در است. شده آغاز آبنوشی

 زنی جوانه ميزان به رسيدن زمان مدت تنش افزايش با

 زنی جوانه سرعت باالترين و است يافته افزايش نهايی

 20 و 15  دماهاي شد. مشاهده تنش بدون شرايط در

 درجۀ 10 دماي همسان شرايطی نيز سلسيوس درجۀ

 رسيدن زمان شوري شدت افزايش با و داشتند سلسيوس

 دما افزايش با يافت. افزايش زنی جوانه مشخصی ميزان به

 در زنی جوانه سرعت و درصد سلسيوس درجۀ 25 به

 دهندةنشان امر اين كه يافت كاهش شدت به -12 تنش

 افزايش با شوري به بذرهاي زنی جوانه حساسيت افزايش

 درجۀ 30 به ماد افزايش با كه يا گونه به .است دما

 مشاهده شوري تنش تحت زنی جوانه گونه يچه سلسيوس

 انجام كندي به زنی جوانه نيز تنش بدون حالت در و نشد

 نتوانستند بذرها هم سلسيوس درجۀ 35 دماي در گرفت.

  بزنند. جوانه نيز تنش بدون شرايط در حتی
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 متفاوت دماهاي در شوري تنش مختلف سطوح اعمال شرايط در اسفرزه )درصد( تجمعی زنی جوانه زانمي .3 شكل

Figure 3. Cumulative germination percentage of Plantago ovata under different levels of salinity and different 

temperatures 
 

 کلی گیری یجهنت

 همۀ كه شد خصمش پژوهش اين نتايج به توجه با

 شوري تنش تحت اسفرزه بذر زنی جوانه هاي ويژگی

 شوري تنش يرتأث تحت مهم دماهاي يافتند. كاهش

 اسفرزه بذر زنی جوانه دمايی پنجرة كل در و گرفت قرار

 بزند( جوانه آن در تواند می بذر كه دما از اي )محدوده

 رسد می نظر به چنين شد. محدود شوري تنش تحت

 براي دمايی، ازلحاظ تريبه شرايط دما، شافزاي با كه

 تنش به تحمل و شود می ايجاد اسفرزه بذر زنی جوانه

 افزايش باعث يتدرنها كه يابد می افزايش آن شوري
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 درصد بر محسوسی تأثير اما ،شود می زنی جوانه سرعت

 گوياي موضوع اين و ندارد اسفرزه بذر نهايی زنی جوانه

 بحث در كه اسفرزه بذر زنی جوانه سرعت كه است آن

 زنی جوانه درصد به نسبت بيشتري اهميت استقرار

 زنی جوانه درصد به نسبت تريحساس شاخص دارد،

 سلسيوس ۀدرج 20 تا دما افزايش با و است نهايی

 طی را كاهشی روندي ازآن پس و افزايشی روندي

 .كند می
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ABSTRACT 
In many studies, the medicinal properties and impact of blond plantain on mechanisms of human physical 

activities has been proven. Salinity is an important abiotic stresses with detrimental effects on seed 

germination. An experiment was conducted to study germination characteristics of blond plantain under 

water and salinity stress conditions at different temperatures. The experiment was conducted at the 

University of Tehran Seed lab, Karaj, in 2015. Temperatures regimes included 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 

35°C. For each temperature, the treatment for salinity and water stress was four water potentials (zero, -4, 

-8 and -12 bar) using sodium chloride. The effects of salt stress on seed germination of blond plantain at 

different temperatures showed the highest resistance to salinity at 20ºC. Salt stress at different 

temperatures reduced germination parameters. Increased temperatures resulted in better conditions for 

seed germination and increase the salinity stress tolerance. Increased severity of salinity causes the 

reduction of temperature range in which the seed can germinate. 
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