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بررسی شاخص بنیه بذر سه گیاه افسنطین ( )Artemisia absinthium L.باباآدم
() Arcitum lappa L.و کاسنی()Cichorium intybus L.در شرایط تنش شوری
منصوره قوام* ،1حسين آذرنيوند

2

تاريخ دريافت  93/2/ 22تاريخ پذيرش 93/ 7/3

چکیده
تنشهاي محيطي خشکي و شوري مهمترين عوامل كاهنده عملکرد گياهان در جهان ميباشند.
شوري بر جنبههاي مختلف رشد اثر گذاشته و موجب كاهش و بهتاخير افتادن جوانهزني ،كاهش بنيه
بذر ،كاهش رشد اندامهاي هوايي و كاهش توليد ماده خشک ميگردد .بررسي قدرت حياتي بذر
گياهان دارويي در برابر تنشهاي مختلف از جمله تنش شوري از عوامل اساسي در موفقيت زراعت
انبوه اين گياهان است .در اين مطالعه شاخص بنيه بذر سه گياه دارويي ( Arcitum lappa L.باباآدم)،
( Artemisia absinthium L.افسنطين( و ( Cichorium intybus L.كاسني) تحت تيمارهاي شوري
 522 ،222 ،122 ،2و  922ميليموالر كلريد سديم با چهار تکرار در قالب طرح كامال تصادفي مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج بدست آمده گوياي آن است كه باالترين ميزان شاخص بنيه بذر در تيمار
شاهد مربوط به گونه  Cichorium intybus L.و برابر با 43/49درصد است .اما اين صفت از تيمار
 522ميلي موالر به بعد روند ثابتي يافته است و تقريبا شاخص بنيه بذر به صفر رسيده است .در واقع
گونه Cichorium intybus L .داراي باالترين شاخص بنيه و گونه  Arcitum lappaداراي كمترين
بنيه و قوه ناميه براي جوانه زني در شرايط تنش شوري است.
کلمات کلیدی :بذر ،تنش شوري ،جوانهزني ،گياهان دارويي

*-1استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه كاشان.نويسنده مسئول
ایمیل .mghavam@kashanu.ac.ir :تلفن16116001190 :
 - 2استاد گروه احياء مناطق خشک و كوهستاني ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
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مقدمه
در عرصه زندگي گياه به ندرت شرايط مطلوب
از لحاظ ويژگي هاي مختلف محيطي فراهم
ميباشد و در نتيجه ميزان سبز شدن واقعي در
عرصه كمتر از ميزان پيش بيني شده در
آزمون هاي جوانهزني است .از اينرو شاخص
بنيه بذر  1به طور قويتري مي تواند ميزان
جوانهزني بذر در عرصه را نشان دهد.
رشد ،مستلزم افزايش در اندازه سلول ،تعداد
سلول و درجه مناسبي از تمايز براي توسعه
بخشهاي مختلف يک گياهچه ميباشد .براي
اين امر انرژي مورد نياز است كه به عنوان بنيه
بذر نام برده ميشود .وضعيت بنيه بذر در
تودهاي از بذر از تاثير متقابل يکسري از عوامل
دروني و بيروني نشأت ميگيرد .عوامل دروني
شامل سرشت فيزيولوژيکي ،ژنتيکي و نيز
شرايط فيزيکي بذر ميباشد .عوامل بيروني
محيطي شامل درجه حرارت ،نور و رطوبت
موثر بر جوانهزني ميباشد .از اين رو بنيه بذر
توسط عواملي نظير سرعت جوانهزني و رشد و
نمو گياهچه ،مقاومت در برابر نوسان شرايط
محيطي و حضور يا عدم حضور نشاءهايي كه با
توجه به مشخصههاي ريختشناسي غير عادي
قلمداد ميگردند ،تعيين مي گردد (.)5
تنش هاي محيطي خشکي و شوري مهمترين
عوامل كاهنده عملکرد گياهان در جهان مي
باشند .شوري يک مشکل روبه افزايش است كه
حدود  22درصد از اراضي كشاورزي و نزديک
به نيمي از مناطق تحت آبياري جهان را متاثر
ساخته است .شوري بر جنبه هاي مختلف رشد
-seed vigor

1

اثر گذاشته و جوانهزني ،بنيه بذر ،رشد
اندامهاي هوايي و توليد ماده خشک را كاهش
ميدهد .مقاومت به شوري در تمام مراحل
زندگي گياه داراي اهميت است و در اين ميان
مهمترين مرحله  ،مرحله جوانهزني است زيرا
رشد و نمو از جوانهزني شروع مي شود و براي
ادامه حيات  ،بايد آن بذر جوانه بزند تا بتواند
خود را با شرايط محيطي وفق داده و در خاک
مستقر گردد (.)9
مطالعات نشان ميدهد رويکرد جهان به سوي
گياهان دارويي است .بر اساس آمار سازمان
بهداشت جهاني حدود  42درصد مردم دنيا
براي مراقبتهاي اوليه ترجيح مي دهند كه
عصاره هاي گياهان و يا ماده موثر آنها را
مصرف نمايند ( .)12كم بودن عوارض جانبي
داروهاي گياهي و همچنين گوناگوني تركيبات
موثره آنها سبب شده است تا علي رغم حضور
داروهايي با منشا شيميايي ،گياهان دارويي از
اهميت خاصي برخوردار شوند .از اينرو گرايش
به سمت برداشت و عمل آوري مواد موثره اين
گياهان دارويي موجود در طبيعت رو به
افزايش است .تقاضاي رو به افزون ،آثار و
تبعات منفي بر ساختار و تنوع زيستي جوامع
گياهي مراتع وارد نموده و در برخي موارد
باعث كاهش و حتي حذف گونههاي ارزشمند
دارويي گرديده است .جهت جلوگيري از
انقراض يک گونه بومي و با ارزش دارويي باال و
توسعه و گسترش آن بايستي تدابيري جهت
كشت و اهلي نمودن آنها انديشيد كه اولين
گام موثر در اين مسير شناسايي نيازهاي
اكولوژيک اين گونه و يا بعضا گونههاي دارويي
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غير بومي است تا درصد موفقيت در اين كار
افزايش يابد .بنابراين در كشت و پرورش
گياهان دارويي شرايط عرصه مهمترين عامل
تعيين كننده ميزان گياهچههاي توليد شده
سالم است و با توجه به شرايط اقليمي ايران
تنش شوري مهم ترين عاملي است كه بر بنيه
بذر اين گياهان تاثير ميگذارد و به عبارتي
زندگي گياهان را به مخاطره مياندازد .
بنابراين شناسايي ميزان مقاومت اين گياهان و
كشف گونه مقاوم و قوي بنيه در شرايط
شوري امري الزم و ضروري مي نمايد .چه در
صورت پاسخ اين گونههاي با ارزش و اقتصادي
به تنش شوري مي توان به كشت و توسعه اين
گياهان در اراضي شور و كمبازده اميدوار بود تا
هم نياز جامعه به فرآورده ها و محصوالت
دارويي مورد نياز پاسخ گفته شود و هم مناطق
شور به نوعي مورد استفاده واقع شده و احيا
گردد و همچنين منابع و ذخاير ژنتيکي با
ارزش موجود در طبيعت كشور از گزند نابودي
و انقراض حفظ گردد.
در اين زمينه مطالعات متعددي انجام شده
است .گلزار و اجمل خان  ،)2221( 1در بررسي
جوانهزني  Aeluropus logopoidesدر شرايط
تنش شوري دريافتند باالترين درصد جوانهزني
در تيمار شاهد رخ داد و با افزايش غلظت
شوري ،درصد جوانهزني كاهش يافت(.)3
هانگ  2و همکاران ( ،)2225در بررسي تاثير
نور ،دما و شوري بر روي جوانه زني
 Haloxylon ammodendronدريافتند سطوح
باالتر تنش شوري درصد جوانهزني كمتري

داشتند( .)6اجمل خان و گلزار ( ،)2222در
پاسخ جوانهزني  Sporobolus iocladosبه
تنش شوري نشان دادند بيشترين درصد
جوانهزني مربوط به تيمار عدم شوري بود و با
افزايش شوري روند كاهشي در جوانهزني
مشاهده شد(.)2
ويکنت  5و همکاران ( ،)2229در مطالعهاي بر
روي گياه  Plantago crassifoliaدر شرايط
تنش شوري ثابت كردند جوانهزني به شدت
تحت تاثير شوري كاهش يافت(.)11
عبدالجليل  9و همکاران ( ،)2227در بررسي
بذر
بنيه
شاخص
و
جوانهزني
( (Catharanthus roseus L.نشان دادند
تيمارهاي شوري باعث كاهش جدي در رشد
اوليه گياهچه شده و بنيه گياهچه در سطح
شوري باالتر كاهش يافت( .)1داسيلوا  3و
همکاران ( ،)2227با بررسي تاثير تنش شوري
بر  Hordeum vulgareنشان دادند كه درصد
و سرعت جوانهزني با افزايش شوري كاهش
يافت و در نتيجه شاخص بنيه بذر هم كاهش
يافت( .)9خالصرو و آقاعليخاني ( ،)2227به
منظور بررسي عکسالعمل جوانهزني بذر و
رشد اوليه گياهچههاي ارزن مرواريدي ،هيبريد
علوفهاي نوتريفيد (Penisetum americanum
) var. nutrifeedو سورگوم علوفهاي هيبريد
(Sorghum bicolor var.
اسپيدفيد
) speedfeedدر شرايط تنش شوري دريافتند
كه اثر شوري و اثر گونه در شوري بر درصد

3
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جوانهزني معنيدار بود و همواره در سورگوم
علوفهاي باالتر از گونه ديگر بود(.)7
در مطالعه حاضر سه گونه گياه داوريي بابا آدم
 ، Arcitum lappa L.افسنطين Artemisia
Cichorium
 absinthiumو كاسني L.
 intybusاز خانواده  tsAeraceaeكه داراي
مواد موثره باارزش و خواص دارويي فراوان
هستند ،انتخاب شدند ،تا شاخص بينه بذر آنها
در شرايط تنش شوري مورد ارزيابي واقع شود.
هدف از اين مطالعه بررسي امکان جوانهزني و
زنده ماني سه گياه دارويي مهم در شرايط
شوريهاي مختلف بود تا در صورت پاسخ
مثبت به اين تنش بتوان از آبها يا خاكهاي
شور براي كشت و پرورش اين گياهان استفاده
نمود .در نتيجه هم عرصههاي شور با گياه
حفظ ميشوند و هم محصول دارويي از اين
مناطق شور حاصل ميشود.
مواد و روشها
به منظور بررسي و تعيين قدرت حياتي و
شاخص بنيه بذور گونههاي حاضر در سطوح
مختلف شوري ناشي از  NaClدر مرحله
جوانهزني ،ابتدا بذور مورد نظر از شركت پاكان
بذر اصفهان تهيه و پس از آن آزمايش حاضر
در دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران اجرا
گرديد .قبل از انجام آزمايش ،بذور با قرار
گرفتن در محلول هيپوكلريت سديم  1درصد
به مدت  5دقيقه و سپس شستشو با آب
مقطر ،ضدعفوني شدند .همچنين ظروف
پتريديش پس از شستشو و  52دقيقه قرار
گرفتن در محلول هيپوكلريت سديم و
شستشوي مجدد با آب مقطر ،به مدت 2

ساعت همراه با كاغذ هاي صافي در آون در
دماي  123درجه سانتيگراد قرار داده شدند.
سطوح شوري شامل  522 ،222 ،122 ،2و
 922ميلي موالر نمک كلريدسديم با چهار
تکرار بودند .در هر تکرار  22عدد بذر از هر
گونه گياهي بر روي كاغذ صافي داخل پتري-
ديشها قرار گرفت و به هر ظرف  3ميليليتر
از محلولهاي مربوط به هر تيمار شوري اضافه
گرديد ،به گونهاي كه بذور قادر به رشد بوده و
در محلولها غوطهور نباشند .به منظور
جلوگيري از تبخير آب از پتريها ،پس از
بستن درب آنها ،هر يک از آنها داخل كيسه
پالستيکي كوچکي قرار داده شد.
شمارش بذور جوانهزده به صورت روزانه و در
ساعت معيني از روز انجام گرفت .شمارش تا
زماني ادامه يافت كه افزايشي در تعداد بذور
جوانهزده مشاهده نشد و اين حالت به مدت
سه روز متوالي ثابت ماند .پس از  21روز ،در
آخرين روز شمارش كليه گياهچههاي درون
هر ظرف پتري جهت اندازهگيري طول ريشه-
چه و ساقهچه خارج شدند و پنج عدد به
صورت تصادفي انتخاب شدند .در اندازه گيري
طول ريشهچه و ساقهچه گياهچههاي جوانهزده
هر تيمار ،از خطكش ميليمتري استفاده شد.
براي اين منظور ابتدا گياهچه بر روي سطح
صافي قرار داده شد و خميدگي ريشهچه و
ساقهچه باز شده و طول ريشهچه از انتهاي آن
تا محل اتصال به بذر و طول ساقهچه از محل
اتصال به برگهاي لپهاي تا محل خارج شدن از
بذر محاسبه گرديد.
دادههاي حاصل از شمارش بذور جوانهزده در
آخرين روز شمارش و نيز اندازهگيري طول
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ساقهچه و ريشهچه براي محاسبه شاخصهاي
زير مورد استفاده واقع شدند:
محاسبه درصد جوانهزني ) (GPبا استفاده از
رابطه زير انجام شد
()4
كه در آن؛
:GPدرصد جوانهزني
:Nتعداد كل بذرها
 :niبذر جوانه زده در روز آخر شمارش
براي محاسبه شاخص بنيه بذر )  (Viاز
رابطه زير استفاده شد (.)12
كه در آن؛
:Viبنيه
بذر
 : rlطول ريشهچه بر حسب ميليمتر
:slطول ساقهچه بر حسب ميليمتر
آناليزآماري داده ها توسط نرم افزار
آماري  SPSSانجام شد .ابتدا نرمال بودن تمام
دادههاي حاصل از صفات مختلف با استفاده از
آزمون كولموگروف  -اسميرنوف مورد بررسي
قرار گرفت .سپس تجزيه واريانس دادهها و
مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن
در سطح پنج درصد انجام شدند .درنهايت با
استفاده از نرم افزار Excelنمودارهاي مربوط
به هر يک از صفات ترسيم گرديد.
نتایج
 - 1درصد جوانه زنی
نتايج حاصل از تجزيه واريانس گونه هاي مورد
مطالعه (جدول )1نشان مي دهد بين سه گونه
از لحاظ درصد جوانه زني در سطح يک درصد

اختالف معنيداري وجود دارد .همچنين
سطوح شوري اثر معنيداري ( )P<0.001بر
جوانهزني داشته است .از طرفي اثر متقابل
گونه گياهي و شوري نيز در سطح يک درصد
معنيدار شده است.
آزمون مقايسه ميانگين ها (جدول )2نشان
ميدهد از لحاظ درصد جوانهزني بين سه گونه
اختالف معنيداري وجود دارد و گونه
 Cichorium intybus L.از اين لحاظ در رتبه
اول قرار دارد.
با مقايسه ميانگين جوانهزني در هر تيمار
شوري براي هر كدام از گونهها
(جدول)9مشخص شد حداكثر مقدار جوانه
زني در هر سه گونه در تيمار شاهد بوقوع
پيوسته است كه در بين آنها گونه L.
 Cichorium intybusداراي بيشترين درصد
جوانه زني(97درصد) است.
نمودار  1وجود اختالف بين گونهها و
تيمارهاي مختلف را به وضوح نشان ميدهد و
حاكي از آن است كه با افزايش غلظت نمک در
محلولهاي مورد آزمايش درصد جوانهزني
كاهش مي يابد.
با استناد به جدول  9ميتوان گفت بيشترين
تاثير كاهشي شوري بر روي گونه Arcitum
 lappa L.است و گونه Cichorium intybus
 L.بيشترين مقاومت را در برابر شوري از خود
نشان داده است به گونهاي كه تا غلظت 122
ميلي موالر از لحاظ جوانهزني تفاوتي با تيمار
شاهد نداشتهاست و از اين تيمار به بعد شوري
روي اين گونه تاثير گذاشته است و با افزايش
شوري درصد جوانهزني كاهش يافته است.
همچنين در گونهArtemisia absinthium L.
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به وضوح روند كاهشي در درصد جوانهزني با
افزايش غلظت شوري قابل مشاهده است كه
اين روند از تيمار  522به بعد ثابت ميگردد.
جدول  5روند نزولي درصد جوانهزني با افزايش
شوري و وجود اختالف بين تيمارهاي مختلف
از لحاظ اين مشخصه را نشان ميدهد.
 -2شاخص بنیه بذر
با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس
(جدول  )1ميتوان دريافت بين گونههاي مورد
بررسي از نظر شاخص بنيه بذر در سطح يک
درصد اختالف معنيداري وجود دارد .همچنين
سطوح شوري اثر معنيداري ( )P<0.001بر
شاخص بنيه بذر داشتهاست .از طرفي اثر
متقابل گونه گياهي و شوري نيز در سطح يک
درصد معنيدار شده است.
مقايسه ميانگين تاثير گونه بر خصوصيات
جوانهزني سه گونه (جدول  )2گوياي آن است
كه بين دو گونه  Artemisia absinthiumو
 Arcitum lappa L.از لحاظ شاخص بنيه بذر
اختالف معنيداري وجود ندارد و گونه
 Cichorium intybus L.از لحاظ اين صفت
در رتبه اول قرار دارد.
جدول 9حاصل از مقايسه ميانگين شاخص
بنيه در هر يک از تيمارها و براي هر كدام از
گونه ها نشان ميدهد حداكثر اين مشخصه در
تمامي گونه ها متعلق به تيمار شاهد است و
باالترين مقدار آن مربوط به گونه L.
 Cichorium intybusو برابر با 43/49است.
همچنين با توجه به جدول  9ميتوان گفت
شوري بر شاخص بنيه بذر در هر سه گونه
تاثير گذار بودهاست و با افزايش شوري از

ميزان آن كاسته شدهاست كه بيشترين اثر
كاهشي آن بر گونه  Arcitum lappaاست و
گونه  Cichorium intybus L.كمترين تاثير-
پذيري را نسبت به تيمارهاي مختلف شوري از
لحاظ اين صفت داشته است و مانند درصد
جوانهزني تا تيمار  122ميليموالر با شاهد
تفاوتي از لحاظ بنيه بذر ندارد .همچنين ثبات
Artemisia
روند شاخص بنيه بذر در L.
 absinthiumاز تيمار  522ميلي موالر به بعد
بهروشني قابل درک است.
جدول  5وجوداختالف بين تيمارهاي مختلف
شوري از لحاظ شاخص بنيه بذر و روند
كاهشي آنرا با افزايش غلظت محلولها نشان
ميدهد  .همچنين بين دو تيمار  522و 922
ميلي موالر از لحاظ اين صفت اختالفي وجود
ندارد و تقريبا ميتوان گفت بنيه بذر به صفر
رسيده است.
 -3مقایسه درصد جوانه زنی و شاخص
بنیه بذر
با مراجعه به جدول  5به روشني ميتوان
دريافت هر چند درصد جوانهزني و شاخص
بنيه بذر با افزايش سطوح شوري روندي
كاهشي به خود ميگيرند ،ليکن هر سه گونه
گياهي داراي شاخص بينه بذر كمتري نسبت
به درصد جوانهزني هستند .جدول  9كمتر
بودن ميزان شاخص بنيه بذر را در هرسه گونه
نسبت به درصد جوانهزني به وضوح نشان مي-
دهد.
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جدول -1نتايج تجزيه واريانس تاثير شوري بر روي صفات مورد مطالعه در مرحله جوانهزني
منابع تغييرات

درجه آزادي

درصد جوانهزني

شاخص بنيه بذر

گونه

2

٭٭16432827

٭٭7926899

شوري

9

٭٭11569892

٭٭5221827

گونه × شوري

4

٭٭1965862

٭٭1393837

٭٭  :ميانگين مربعات درسطح  1درصد معني دار است

جدول-2مقايسه ميانگين تاثير گونه بر روي خصوصيات جوانهزني
درصد جوانه زني

شاخص بنيه بذر

989 c

2876b

9286 b
6789a

2899b
26/25a

منابع تغييرات
Arcitum lappa L.
Artemisia absinthium L.
Cichorium intybus L.

جدول -5مقايسه ميانگين تاثير سطوح شوري بر خصوصيات جوانهزني
تيمار شوري
(ميلي موالر)

درصد جوانهزني

شاخص بنيه بذر

شاهد
122
222
522
922

76.07a

10/96a

96.07b
17/07c
10/11d
1/11e

21/69b
6/76c
1/76d
1d

حروف مختلف در هر ستون بيانگر تفاوت معني دار بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح  3درصد مي باشد

جدول -9مقايسه ميانگين تاثير متقابل گونه در شوري بر خصوصيات جوانهزني
:Arcitum lappa
منابع تغييرات

درصد جوانهزني

شاخص بنيه بذر

شاهد

95a

15/97a

011
011
311
011

3b
1b
0b
1b

1/33b
1b
1b
1b

:Artemisia absinthium
منابع تغييرات

درصد جوانهزني

شاخص بنيه بذر

شاهد

69a

01/01 a

011
011
311
011

01b
01c
0d
1d

0/00 b
1/30 c
1c
1c
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:Cichorium intybus
منابع تغييرات

درصد جوانهزني

شاخص بنيه بذر

شاهد

69a

01/00a

011
011

69a
00b

99/69b
09c

311

09c

0/30 d

011

01d

1d

حروف مختلف در هر ستون بيانگر تفاوت معني دار بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح  3درصد مي باشد

بحث و نتیجه گیری
تحقيقات انجام شده در گذشته و نيز نتايج
حاصل از اين آزمايش گوياي آن است كه تمام
بذوري كه در شرايط ايدهآل و مناسب داراي
قوه ناميه خوب و درصد جوانهزني باال مي-
باشند ،الزاما درشرايط مزرعه و تحت تاثير
تنشهاي مختلف محيطي حاكم داراي جوانه-
زني كافي نميباشند .از اينرو مقدار محصول
يک تراكم گياهي در واحد سطح گذشته از
عوامل رشد(آب ،مواد غذايي و نور) به قدرت
رويشي ( بنيه) بذر وابسته است.
در تحقيق حاضر تنش شوري ايجاد شده
توسط كلريد سديم در محيط كشت هر سه
گونه مورد آزمايش توانستهاست شرايط سخت
و نامساعدي را براي بذور اين گياهان فراهم
آورد .از اينرو جوانهزني اين گياهان و نيز قدرت
حياتي آنها تحت تاثير اين شرايط نسبت به
شرايط عدم شوري به شدت تغيير يافته است.
در زمينه جوانهزني نتايج آزمايش حاكي از آن
است كه افزايش شوري سبب كاهش درصد
جوانهزني در هر سه گونه مورد مطالعه شده-
است .نتايج مشابهي توسط ويکنت و همکاران
( )11( )2229بر روي گياه هالوفيت

 Plantago crassifoliaو هانگ و همکاران
( ،)2225روي Haloxylon ammodendron
بدست آمدهاست( .)6كاهش جوانهزني درچنين
محيطهايي ناشي از كاهش جذب آب و
افزايش يونهاي مختلف در اطراف بذرها مي-
باشد .دراين مطالعه همچنين نتايج حاصل از
آزمايش نشان داد اثر متقابل گونه و شوري در
خصوص درصد جوانهزني معنيدار است .از
اينرو در هر سه گونه مورد مطالعه بيشترين
درصد جوانهزني مربوط به تيمار شاهد(شوري
صفر) ميباشد .نتايجي نظير آن را گلزار و
اجمل خان ( ،)2221بر جوانهزني Aeluropus
 logopoidesو اجمل خان و گلزار ( ،)2225بر
روي  Sporobolus iocladosبه ثبت رسانده-
اند(2و .)3از طرفي اثر شوري بر درصد جوانه-
زني سه گونه مورد بررسي يکسان نميباشد.
چنانچه گونه  Cichorium intybusتا سطح
Artemisia
شوري  922ميليموالر،
 absinthiumتا سطح شوري  522ميلي موالر
و گونه  Arcitum lappaفقط تا شوري 122
ميليموالر موفق به جوانهزني شد .بنابراين
ميتوان گفت گونهCichorium intybus
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نسبت به دو گونه ديگر داراي مقاومت بيشتري
نسبت به تنش شوري در خصوص درصد
جوانهزني است به طوري كه تا غلظت 122
ميليموالر از لحاظ اين مشخصه اختالفي با
تيمار شاهد نداشتهاست .گونه Arcitum
 lappaيک گياه حساس به تنش شوري است
كه با افزايش شوري درصد جوانهزني آن نسبت
به دو گونه ديگر به سرعت كاهش يافت و در
غلظت  222ميليموالر قادر به جوانهزني نبود.
نتايج بدست آمده در مورد شاخص بنيه بذر در
شرايط تيمارهاي شوري اعمال شده نشانگر آن
است كه تاثير سطوح مختلف شوري بر شاخص
بنيه بذر معنيدار است و با افزايش شوري
شاخص بنيه بذر در هر سه گونه مورد مطالعه
كاهش يافتهاست .در اين زمينه نتايج مشابهي
توسط عبدالجليل و همکاران ( )2227بر روي
گياه  Catharanthus roseusو داسيلوا و
همکاران ( )2227بر روي بذر جو mudero
 eragaueبدست آمده است(1و.)9
همچنين با توجه به نتايج بدست آمده اثر
متقابل گونههاي مورد بررسي و شوري در
مورد شاخص بنيه بذر معنيدار است .به طوري
كه بيشترين مقدار آن در هر سه گونه در تيمار
شاهد رخ دادهاست و با افزايش شوري در هر
سه گونه اين صفت كاهش يافتهاست .مقايسه
نتايج سه گونه دراين تحقيق به روشني نشان
ميدهد باالترين ميزان شاخص بنيه بذر در
تيمار شاهد مربوط به گونه Cichorium
 intybusو برابر با 43/49درصد است .از طرفي
از لحاظ تاثير شوري بر اين صفت و روند
كاهش آن بين سه گونه مورد مطالعه اختالف

وجود دارد .خالصرو و آقاعليخاني ( )2227به
نتايج مشابهي دست يافتند(.)7
در  Cichorium intybusاين صففت از تيمفار
 522ميلي موالر به بعد روند ثابتي يافتهاست و
تقريبا شاخص بنيه بذر به صفر رسفيده اسفت.
در گونه  Arcitum lappaتنهفا تيمفار شفاهد
داراي بينه بوده و از شروع شوري بينه بذر بفه
صففففر رسفففيده اسفففت .گيفففاه Artemisia
 absinthiumبا آنکه در تيمار  222ميلي موالر
داراي شاخص بنيه  2/25است ولفي از لحفاظ
آماري اختالففي بفا تيمارهفاي بعفدي نفدارد و
تقريبا مي تفوان بفه عفدم بنيفه بفذر از شفروع
شوري  222ميلي موالر پفي بفرد .اگرچفه بفه
لحاظ آماري بين دو گونفه  Arcitum lappaو
 Artemisia absinthiumاز لحاظ تاثير شوري
بر گونه اختالف معنيداري وجفود نفدارد ولفي
بيشترين اثر كاهشفي آن بفر گونفه Arcitum
 lappaاسففت و گونففهCichorium intybus
كمترين تاثيرپفذيري را نسفبت بفه تيمارهفاي
مختلف شوري از لحاظ اين صفت داشتهاسفت.
پاسخ بذور گياهان مختلف نسبت بفه شفوري
بسيار متنوع و خاص گونه است .به طوري كفه
برخي گونهها مقاوم و برخي حساس به شوري
در اين مرحله زندگي هستند .مقايسه سفطوح
مختلف شوري بيانگر آن است كه در محفيط-
هايي با شوري كمتر كه جوانهزني داراي مقدار
بيشتري است شفاخص بنيفه بفذر نيفز حفالتي
مشابه اين مشخصه داشفته و بفاالترين ميفزان
شفاخص بنيففه بفذر در حففداقل مقفدار شففوري
(تيمار شاهد) رخ داد كه با افزايش شفوري بفه
تدريج از ميفزان آن كاسفته شفد و در نتيجفه
باالترين غلظت كلفرور سفديم داراي كمتفرين
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ميزان جوانهزني و شاخص بنيه بذر بود .زيرا با
افزايش شوري ،جذب آب توسط بفذر كفاهش
مييابد كه نشاندهنده اثر بازدارنفدگي شفوري
بر جوانهزني است .شاخص بنيه بذر بفه غيفر از
عامل درصد جوانهزني وابسته به طول ساقهچه
و ريشه چه است كه اين دو مشخصه نيز تحفت
تاثير شوريهاي زياد كاهش يافتنفد .در واقفع
ميتوان گفت گونفههفايي كفه داراي مقاومفت
بيشتري نسبت به شوري از جهفت جوانفهزنفي
هستند ،قادر به ايجاد طول ريشهچه و ساقهچه
بيشتري نيز هستند .اين دو مشخصفه نيفز بفه
وضوح در تيمارهاي شاهد و بدون شوري داراي
حداكثر مقدار بودند .افزايش غلظتهاي كلريد
سديم بر طول ساقهچفه و ريشفهچفه نيفز اثفر
كاهندهاي داشت بطوريكه كمترين مقدار آنها
در بيشترين غلظتهاي شفوري مشفاهده شفد.
به تبع اين صفات بنيه بذر (قدرت رويشي) هر
سه گونه مورد مطالعه نيز بفا اففزايش سفطوح
شوري روند كاهشي به خود گرفت.

مقايسه درصد جوانهزني و شاخص بنيه بذر به
روشني بيانگر آن است كه با وجود اينکه هر دو
صفت با تاثير افرايش غلظت محلول كلريد
سديم روند كاهشي را دنبال ميكنند.
بنابراين در مقايسه دو كميت درصد جوانهزني
و شاخص بنيه بذر به روشني ميتوان دريافت
در هر سه گونه مورد مطالعه درصد جوانهزني
بيشتر از شاخص بنيه بذر است:
درصد جوانهزني> شاخص بنيه بذر
به طوركلي ميتوان گونههاي مورد مطالعه را از
لحاظ شاخص بنيه بذر در شرايط شوري به
ترتيب زير ذكر كرد:
>Cichorium
intybus
Arcitum lappa >absinthium
در واقع گونه Cichorium intybus

Artemisia

داراي
باالترين بنيه نسبت به بقيه است و گونه
 Arcitum lappaكم بنيه ترين گونه در شرايط
تنش شوري و داراي كمترين قوه ناميه براي
جوانهزني است.
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