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 چکیده

 هایگونه از بسیاری بذر است. زنی جوانه ةمرحل شوری، تنش به گیاه هر زندگی ةدور ترین  حساس

 از هدف کنند.می تولید (موسیالژ) لعاب نام به مانند ژله ایالیه آب، معرض در قرارگیری با گیاهی

 لعاب دارای بالنگو بذرهای .بود شهری بالنگو شوری تحمل در لعاب تأثیر بررسی پژوهش این

 بدین د.رونیم کاربه کلیوی هایریبیما و کبدی ،عصبی های اختالل برخی ندرما رد که است

 1392 سال در تکرار چهار در تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایشی منظور

 شوری تنش شامل ها عامل د.ش انجام یزد دانشگاه طبیعی منابع ةدانشکد شناسی گیاه آزمایشگاه در

 نظر در (لعاب بدون و لعاب )با بذر نوع و کلریدسدیم( متر بر زیمنسدسی 20 و 15 ،10 ،5 ،0)

 شدت افزایش با .بود دارمعنی صفات ةهم بر شوری تنش تأثیر که داد نشان نتایج شدند. گرفته

 کمترین و بیشترین و تیاف داریمعنی کاهش بذر نوع دو هر آغازین رشد و زنیجوانه شوری

 بودند. متر بر زیمنسدسی 20 شوری به و شاهد به متعلق ترتیب هب صفات از یک هر میزان

 بیشتری ةچساقه درازای و زنیجوانه درصد لعاب بدون با مقایسه در دار لعاب بذرهای همچنین

 تنش شرایط در بذر زنیجوانه بهبود در لعاب مثبت نقش ةدهندنشان نتایج کلی طور به .داشتند

 بذر در موجود لعاب حجم و گیاه نوع به بسته ماده این تأثیر میزان حال این با .است شوری

  .باشد متفاوت تواند می

 

 شوری. ها،یون سمیت زنی،جوانه سرعت ،گیاهچه اولیة رشد بذر، بنیة :کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

 قمناط جزو ایران از ایعمده بخش اقلیمی نظر از

 از د.آیمی شمار به جهان خشکنیمه و خشک

 بودن پراکنده و کمی مناطق این های ویژگی

 تجمع سبب که است زیاد تبخیر و آسمانی های ریزش

 شودمی خاک شوری نهایت در و سطحی ةالی در امالح

(Enferrad et al., 2003.)  

 ةمحدودکنند محیطی عامل ترینمهم شوری تنش

 های آسیب و بوده رگیاهاند محصول تولید و رشد

 به محدودیت این کند.می وارد گیاهان به ایگسترده

 گیاه فیزیولوژیکی هایجنبه بر شوری تنش تأثیر علت

 ةمرحل یک بر تنها شوری تنش است. آن نمو و رشد و

 به توجه با بلکه گذارد،نمی سوء تأثیر گیاه رشدی

 لفمخت مراحل گیاه، مقاومت میزان تنش، نوع و شدت

 تکاملی( )سیر گیاهی اندام و بافت نوع و رشدی

  .(Mass et al., 1997) بود خواهد متفاوت

 گیاهان نمو و رشد مرحلة ترینحساس زنیجوانه

 استقرار باعث شور هایخاک در ضعیف زنیجوانه و است
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 کاهش به نهایت در و هاگیاهچه ضعیف تولید و کم

  (.Hemantaranjan, 1998) شودمی منجر محصول

 دراز چه،ساقه و چهریشه خروج معنای به زنیجوانه

 محور به ذخیره غذایی مواد اختصاص و آنها شدن

 گیاه زندگی ةچرخ مراحل نخستین جزو که جنینی

 ،دارد گیاهچه استقرار در ایکننده تعیین نقش و بوده

 درصد کاهش دالیل از (.Enferrad et al., 2003) است

 شدید کاهش شوری، تنش تأثیر حتت بذرها زنیجوانه

 هایفرایند شدن کند آن نبالد هب و آب جذب

 بود خواهد بذر درون (متابولیکی) وسازی سوخت

(Jamil et al., 2006). شده جذب نمک دیگر سوی از 

 قابلیت و گذارد می هابافت روی سمی اثر بذر درون به

  (.Tobe et al., 1999) دهدمی کاهش را زنیجوانه

Abid et al. (2001) شوری تنش تأثیر بررسی ضمن 

 کلرورسدیم از ناشی شوری که کردند بیان گیاه، رشد بر

 نسبی رشد میزان کاهش باعث (.Zea mays L) ذرت در

 ةنتیج .شود می گیاه کل خشک ةماد کاهش آن پی در و

 دیگر توسط( .Oriyza sativa L) برنج در همسان

 (.Asch et al., 2000) است شده گزارش پژوهشگران

Avalbaev et al. 2009)) هایگیاهچه رشد بررسی ضمن 

 در شوری شرایط در (.Triticum aestivum L) گندم

 رشد شوری سطوح افزایش با که داشتند اظهار گلخانه

 & Demir شود.می رو هروب داریمعنی کاهش با هاگیاهچه

Ozturk (2003) و آب شوری مختلف سطوح بررسی در 

 گلرنگ رقم سه ةگیاهچ رشد و زنیجوانه بر خاک

(Carthamus tinctorius L.،) درازای که کردند مشاهده 

 با چهساقه و چهریشه خشک وزن و چهساقه و چهریشه

 یابد.می کاهش شوری سطوح افزایش

 تنش به گیاه مقاومت در تأثیرگذار های عامل از

 فرایند حین در آب جذببه گیاه توانایی ،شوری

 و بیوشیمیایی ساختارهای به که است زنی جوانه

 پوشش های تغییرپذیری دارد. بستگی بذر فیزیولوژیکی

 و پراکنش سازگاری، دهندة نشان بذرها بیرونی

 بذر است. مختلف هایمحیط در بذرها زنی جوانه

 آب، معرض در قرارگیری محضبه هاگونه از بسیاری

 کنندمی تولید 4یالژ()موس لعاب نام به مانند ژله ایالیه

                                                                               
1. Mucilage 

 بذر زنیجوانه و پراکنش رسیدگی، از تابعی خود که

  (.Yang et al., 2012) است

 باال مولکولی وزن با زیستی پلیمرهای ها لعاب

 های ویژگی از ای گسترده ةدامن دارای که هستند

 در ای گسترده کاربرد که بوده شیمیاییکوفیزی

 دارند پزشکی و بهداشتی صنعتی، دارویی، های زمینه

(Niknam, 1999.) در و طبیعی صورتبه مواد این 

 بیشتر در شوند.می ساخته گیاهان عادی رشد ةچرخ

 میوه، در اما هستند، هادانه مواد این اصلی منبع موارد

 شوندمی یافت نیز گیاهی های اندام دیگر و گل برگ،

(Niknam, 1999 ؛ Zhao et al., 2008). 

 است گیاهی Lamiaceae ةانوادخ از شهری بالنگو

 64 تا 04 ارتفاع به کرک، بدون بتقری به یکساله،

 هایگل و داردندانه و متقابل آن هایبرگ ،متر سانتی

 است روشن زرد به مایل کم بسیار و رنگ آبی آن

(Emmad, 2008.) که است لعاب دارای بالنگو بذرهای 

 برخی مانند گوناگون های اختالل درمان رد

 کاربه کلیوی هایریبیما و کبدی ،عصبی های اللاخت

 توجه با بالنگو (.Amanzadeh et al., 2011) درونیم

 در آن نقش و صنعتی و دارویی های ویژگی به

 دآییم شمار به چندمنظوره گیاهی ی،کشاورز

(Abdollahi et al., 2013.) 

 لعاب نقش ةزمین در محدودی های بررسی کنون تا

 گرفته صورت گیاهان شوری به ومتمقا افزایش در

 لعاب که کردند گزارش Wardle et al. (1991) است.

 زنیجوانه ةکنند تحریک مواد شدن، مرطوب از پس

 زنیجوانه سرعت و درصد ترتیب این به و دهکر تولید

Carduus nutans L. د.دهمی افزایش را Clifford et 

al. (2002) و لعاب فیزیولوژیکی نقش و ترکیب 

 طول در را Ziziphus جنس هایگونه در ساکارید پلی

 عمل به بررسی در کردند. بررسی خشکی تنش دورة

 با هاییمحیط در که جنس این هایگونه از آمده

 لعاب که شد مشخص کردند،می رشد نامنظم بارندگی

 برای محلول مواد دوبارة انتقال برای منبعی عنوان به

 Ghanem et al. است. شده استفاده اسمزی تنظیم

 شورپسند گیاه در لعاب نقش ارزیابی منظوربه (2010)

(Kosteletzkya virginica) میزان که دادند نشان 

 شوری جمله از محیطی نامساعد شرایط در لعاب تولید



 645 ... تأثیر لعاب بر تحمل شوری بالنگو شهری و همکاران: زادهسهرابی 

 یادشده شرایط در بذر زنیجوانه به و یافته افزایش زیاد

 با  Yang et al. (2010) زمینه این در کند.می کمک

 درمنه نوعی بذر زنیجوانه در لعاب نقش بررسی

Artemisia) sphaerocephala) و شوری تنش شرایط در 

 در بذر زنیجوانه به لعاب که ندداد نشان خشکی

 را مهمی نقش و کرده کمک شوری و خشکی های تنش

 این زندگی ةچرخ در (اکولوژیکی) شناختی بوم نظر از

 دانه لعاب میزان Yang et al (2010). کند.می بازی گیاه

 لعاب بدون و با بذر نوع دو ةگیاهچ شدن سبز افزایش و

A. sphaerocephala کشت عمق مختلف تیمارهای در را 

 سبز که داد نشان نتایج .کردند بررسی آبیاری شرایط و

 لعاب و یافته افزایش آبیاری میزان افزایش با نهال شدن

 داشت. گیاهچه موفق استقرار در مهمی نقش دانه

 بهبود در لعاب نقش را امر این دلیل یادشده پژوهشگران

 شرایط در گیاهچه میر و مرگ کاهش و شدن سبز

  دند.کر بیان رطوبت کمبود

 تحمل در لعاب تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف

 نتایج بود. (Lallemantia ibrica) شهری بالنگو شوری

 یادشده ةماد نقش شناسایی در تواندمی پژوهش این

 مناطق در ویژه به گیاهان، شوری تحمل بهبود در

 گیرد. قرار ادهفاست مورد بیابانی

 

 هاروش و مواد

 به مقاومت در لعاب تأثیر بررسی منظور به پژوهش این

 در ،4330 سال در شهری بالنگو گیاه شوری

 دانشگاه طبیعی منابع ةدانشکد گیاهشناسی آزمایشگاه

 بذر پاکان شرکت از بالنگو هایبذر شد. انجام یزد

 44 هپیوکلریدسدیم با آزمایش از پیش و تهیه اصفهان

 مرتبه سه سپس و ضدعفونی دقیقه 4 مدت به درصد

 به هاآن از تعدادی سپس .شدند آبشویی مقطر آب با

 این به شدند. برداری لعاب مناسب ایشیوه کمک

 آب با ساعت 4 مدت به را بذرها آغاز در که صورت

 سایش با ،لعاب ظهور از پس و کرده مرطوب طرمق

  شد. جدا آنها لعاب صافی کاغذ روی بر مالیم

 قالب در فاکتوریل آزمایش از تیمارها ةمقایس برای

 شد. استفاده تکرار چهار در تصادفی کامالً طرح

 04 و 45 ،44 ،5 ،4) شوری تنش شامل ها عامل

 و لعاب ا)ب بذر نوع و کلریدسدیم( متر، بر زیمنسدسی

 اجرای منظور به شدند. گرفته نظر در (لعاب بدون

 صورت به لعاب بدون و دار لعاب بذر عدد بیست آزمایش

 صافی کاغذ دارای هایدیشپتری درون در جداگانه

 شوری محلول از سیسی 44 و شده داده قرار واتمن

 شاهد عنوان به مقطر آب یا و شوری تنش اعمال برای

 .شد افهاض کشت محیط به

 با آب تبخیر از جلوگیری برای هادیشپتری در

 تندش دستگاه درون در و شد بسته چسب از استفاده

 داده قرار سلسیوس درجة 05 دمای در (ژرمیناتور)

 به روزانه صورت به زدهجوانه بذرهای شمارش شدند.

 انجام روز از معینی های اعتس در و روز 41 مدت

 از پس آنها جنین که ییبذرها شمارش، هنگام گرفت.

 0 ةانداز به ایچهریشه و شکافته را خود ةپوست رشد،

 شمار به زده جوانه بذر بود، شده خارج بذر از متر میلی

 4 ةمعادل از زنیجوانه درصد گیریاندازه برای آمد.

  شد. استفاده

(4 ) 444× 
  امnزده تا روز شمار بذرهای جوانه

= درصد 

 زنیجوانه
 رشمار بذ

n = آزمایش آغاز از پس روزهای شمار 

 فرمول از (GV) زنیجوانه سرعت تعیین منظوربه

Timson (0) شد استفاده (Khan & Ungar, 1984): 

(0                                  )         
Ti

Gi
GV


 

Gi: روز در زنیجوانه درصد iام 

Ti: زنیجوانه تا روزهای شمار 

 استفاده زیر ةمعادل از بذر طولی ةبنی ةمحاسب ایبر

 :(Bajji et al., 2002) شد

(3                     )         GP)RLPL(SV  

SV: بذر ةبنی 

PL: چهساقه درازای 

RL: چهریشه درازای 

GP: زنیجوانه درصد  

 در چهساقه و چهریشه درازای گیریاندازه برای

 و شدند داده قرار صافی سطح روی بر اهگیاهچه آغاز

 درازای و باز آن چهساقه و چهریشه خمیدگی سپس

 محل تا ایلپه هایبرگ به اتصال محل از چهساقه

 تا آن انتهای از چهریشه درازای و چهساقه رنگ تغییر

-Mosleh) شدند گیریاندازه چهریشه رنگ تغییر محل
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Arany et al., 2011.) از حاصل هایداده تجزیة برای 

 از آنها، بودن )نرمال( عادی از اطمینان از پس صفات،

 مقایسة برای و دوسویه واریانس تجزیة روش

 شد. استفاده دانکن ایچنددامنه آزمون از هامیانگین

 و SPSS 16 آماری افزار نرم از استفاده با آماری تجزیة

 Excel 2007 افرار نرم از استفاده با نمودارها رسم

 پذیرفت. صورت

 

 بحث و نتایج

 زنیجوانه بر شوری سطوح تأثیر واریانس تجزیة نتایج

 بالنگو گونة لعاب بدون و با بذرهای آغازین رشد و

 برهمکنش و بذر نوع شوری، تنش تأثیر که داد نشان

 (.4 )جدول بودند دارمعنی صفات همة روی بر آنها

ذر مقایسة میانگین برهمکنش دو تنش شوری و نوع ب

بیانگر آن است که با افزایش تنش شوری درصد 

 5دار در شوری  زنی )به جزء بذرهای لعاب جوانه

داری  زیمنس بر متر( در هر دو نوع بذر کاهش معنی دسی

دار در  یافت. با افزایش میزان شوری، بذرهای لعاب

ای  گونه رویارویی با تنش مقاومت بیشتری نشان دادند، به

زیمنس بر متر، درصد  دسی 04و  45های که در شوری

و  61دار نسبت به شاهد به ترتیب  زنی بذرهای لعاب جوانه

لعاب درصد کاهش یافت. درصورتی که بذرهای بدون  17

درصدی را نسبت به شاهد  36و  53به ترتیب کاهش 

 (.4نشان دادند )شکل 
درصد  لعابن بدوه با مقایسر در دا لعاب بذرهای

ن ایر دWardle et al (1991 )اشتند. .ی دباالتری زنجوانه

اد مو، شدنب مرطوس از پ لعابه کند کردش گزارزمینه 

ب ترتی اینه و به دید کرتولی زنجوانهة کنند یکتحر

 Yang et alد. .ده یمش افزایی را زنهجوانت سرعد و درص

در  لعاب که( بیان کردند که این امکان وجود دارد 2010)

 پاالیشگر کی تنش شوری همانند شرایط رویارویی بذر با

به بهبود  لهیوس نیبد و نمک غلظت کاهش به جاذب ای

در بررسی در شرایط یادشده منجر شود.  بذر یزنجوانه

 گزارش دادند که لعاب بذر Yang et al. (2012)دیگری 
A. sphaerocephala نگه داشتنسالم با  تواندیم DNA 

زنی  بهبود جوانهی به اسمز پرتنش و شور یهاطیمح در

 منجر شود. این گیاه

زنی با نتایج آزمایش گویای کاهش درصد جوانه

 & Behnamniaافزایش میزان تنش شوری است. 

Shenavai Zare (2013کاهش درصد جوانه ) زنی

را تحت تأثیر  (.Glycyrrhiza glabra L)شیرین بیان 

از دالیل کاهش درصد  سطوح کلریدسدیم نشان داد.

 شوری، پتانسیل شرایط در گیاهچه رشد و نیزجوانه

آب،  جذب از و جلوگیری خاک یا ریشه پایین اسمزی

Naهای یون سمیت
Clیا  +

 عناصر تعادل یا عدم و -

 ,.Valladyani et al., 2005; Qian et alغذایی است )

2000.) .Makkizadeh Tafti et al (2008 ضمن )

نتیجه  امالح جذب میزان و شوری به بررسی تحمل

زنی گرفتند که با افزایش میزان شوری درصد جوانه

 کاهش یافت. (.Borago officinalis L)گل گاوزبان 

زنی  برهمکنش تنش شوری و نوع بذر بر سرعت جوانه

زنی گویای آن است که با افزایش شوری، سرعت جوانه

داری  در هر دو نوع بذر با و بدون لعاب کاهش معنی

زیمنس بر متر  دسی 5دار در شوری  داشت. بذرهای لعاب

زنی بیشتری داشتند،  لعاب سرعت جوانه نسبت به بدون

زیمنس بر دسی 04و  45، 44های که در شوریحالی در

داری وجود نداشت متر بین این دو نوع بذر تفاوت معنی

تواند کافی نبودن حجم لعاب (. دلیل این امر می0)شکل

 5های باالتر از وریهای منفی ش برای کاهش اثرگذاری

 زنی باشد.زیمنس بر سرعت جوانه دسی

 
 شوری لفمخت هایتنش در بالنگو گونة مختلف هایصفت واریانس تجزیة نتایج .4 جدول

 متغیرها
  درجة

 آزادی

  درصد

 زنی جوانه

  سرعت

 زنی جوانه

  درازای

 چه ساقه

  درازای

 چه ریشه

 وزن میانگین

 چه ساقه

  میانگین

 چه ریشه وزن
 بذر بنیة

 444/3653** 4/0453** 0/00414** 4/3646** 3/40** 3/0634** 140/1337** 6 شوری تنش

 3/4731** 40/4376 ** 6/4146 ** 4/0647** 4/44** 3/33** 4/005 ** 4 بذر نوع

 4/463** 6/444** 41/3500** 4/330** 3/6** 5/33** 4/407 ** 6 شوری و بذر برهمکنش

 6/4 5/5 3/441 5/47 4/4 4/3 4/05 34 خطا
 .دارمعنی تفاوت نبود ns ؛ درصد4 و 5 سطح در دارمعنی ترتیب به ** و *
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  بالنگو. گیاه زنیجوانه درصد بر بذر عنو و شوری تنش برهمکنش .4 شکل

 درصد(.5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هایی ستون

 

 
  بالنگو. گیاه زنیجوانه سرعت بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .0 شکل

 درصد(.5 )دانکن ارندند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هاییستون

 

HassanPur darvishi (2010 ضمن بررسی تأثیر )

 آب شور بر صفات کمی و کیفی بذرها در شوید

(Aniethum graveolens L.)  نتیجه گرفتند که با

 Lattifi .زنی کاهش یافتافزایش شوری سرعت جوانه

& Goldani (1997دلیل کاهش سرع )زنی را ت جوانه

ناشی از تجمع مواد حدواسط سمی در بافت گیاهان 

های دانند که موجب اختالل در ساختمان اندامکمی

ای، تخریب سبزینه )کلروفیل( و کاهش فعالیت  یاخته

 شود.نورساختی )فتوسنتزی( می

 درازای شوری، افزایش با که دهدمی نشان نتایج

 داشت داریمعنی کاهش بذر نوع دو هر در چهساقه

 به نسبت چهساقه درازای کاهش درصد (.3 )شکل

 04 و 45 ،44 ،5 سطوح در دار لعاب بذرهای در شاهد

 73 و 74 ،75 ،74 ترتیب به متر بر زیمنسدسی

 17 و 10 ،13 ،74 لعاب بدون ایبذره در و درصد

 افزایش با که است آن گویای نتایج آمد. دست هب درصد

 بدون و با بذر نوع دو هر در چهریشه درازای شوری،

 بذرهای (.6 )شکل داشت داریمعنی کاهش لعاب

 به نسبت متر بر زیمنسدسی 5 شوری در لعاب بی

 کهدرحالی ند،داشت بیشتری چهریشه درازای ،دار لعاب

 این بین متر بر زیمنسدسی 04 و 45 ،44 شوری در

  نشد. مشاهده داریمعنی تفاوت بذر نوع دو
 ,.RiaheeNia et al) پژوهش این نتایج راستای در

 رشد و زنیجوانه بر شوری تأثیر بررسی در (2011

 و (Agropyron deserterom هایگونه ةگیاهچ
(Agropyron elongatum با که دندرسی نتیجه این به 

 چهریشه و چهساقه درازای شوری سطوح افزایش

 (Noor et al., 2001) دیگری بررسی در یافت. کاهش

 یازده چهریشه درازای بر شوری تنش تأثیر مورد در

 کردند گزارش (.Gossypium hirsutum L) پنبه رقم
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 از ناشی توانمی را چهریشه درازای شدید کاهش که

 تحت چهریشه در سیتوکینین هورمون عملکرد توقف

 معیار چهریشه درازای بنابراین .دانست شوری تنش

 در شوری تنش به تحمل گیریاندازه برای مناسبی

 بیان Demir & Arif (2003) است. مختلف گیاهان

 گلرنگ ةدان توسط آب جذب کاهش که کردند

(Carthamus tinctorius L.) و چه ساقه رشد مهار موجب 

 از برخی شد. شوری تنش شرایط در چهریشه

 تأثیر تحت چهریشه و چهساقه رشد کاهش پژوهشگران

 های اثرگذاری و بذرها زنیجوانه تأخیر از ناشی را شوری

 و کلریدسدیم هاییون تجمع از ناشی سمیت

  (.Jamil et al., 2006) کردند بیان اسمزی های اثرگذاری

 رتأثی ةدهندنشان همچنین پژوهش این نتایج

 دار لعاب بذرهای ةچساقه درازای بر شوری تنش کمتر

 تواندمی امر این بود. لعاب بدون بذرهای با مقایسه در

 به آب انتقال در لعاب کنندگی تعدیل نقش دلیل به

 .(Ghanem et al., 2010) باشد رشد حال در ةگیاهچ

 مختلف هایگونه روی که هاییپژوهش به توجه با

 شوری افزایش با شد شخصم شده، انجام گیاهی

 و چهساقه درازای زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه درصد

 در رشد بازدارندگی علل از است. یافته کاهش چههریش

 افزایش ،نورساخت کاهش شوری، مختلف سطوح

 از بعضی نشدن تولید و گیاه در کلر و سدیم غلظت

  .(Zia et al., 2004) است هاآنزیم و هاپروتئین
 

 
  بالنگو. گیاه چهساقه درازای میانگین بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .3 لشک

 درصد(.5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هاییستون

 

 
  بالنگو. گیاه چةریشه درازای میانگین بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .6 شکل

 درصد(.5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف ایدار کم دست که هاییستون

 

 بر بذر نوع و شوری برهمکنش میانگین ةمقایس

 به شوری تنش که داد نشان بالنگو ةچساقه وزن

 منجر شاهد به نسبت چهساقه وزن دارمعنی کاهش

 از شدید هایشوری در آمده دستبه نتایج بربنا .شد

 داریمعنی تفاوت بذر نوع دو بین هچساقه وزن نظر

   (.5 )شکل نشد مشاهده
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 و با بذر نوع دو هر در چهریشه وزن شوری، افزایش با

 درصد (.4 )شکل داشت داریمعنی کاهش لعاب بدون

 دار لعاب بذرهای در شاهد به نسبت چهریشه وزن کاهش

 به متر بر زیمنسدسی 04 و 45 ،44 ،5 سطوح در

 لعاب بدون بذرهای در و درصد 36 و 30 ،10 ،57 ترتیب

 (.4)شکل آمد دست به درصد 33 و 37 ،11 ،04

SetayeshMehr & EsmaeilZadeh Bahabadi  .

 برخی بر شوری تنش تأثیر بررسی ضمن (2013)

 گشنیز بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هایویژگی

(Coriandrum sativum L.) با که گرفتند نتیجه 

 کاهش چهریشه و چهساقه تر وزن شوری افزایش

 کاهش شوری، درتنش گیاه وزن کاهش دالیل از یافت.

 قابل آب کاهش ی،ا یاخته غشاهای تخریب ،نورساخت

 است برگ در سدیم یون تجمع و گیاه برای دسترس

(Sharifi et al., 2006.) 

با افزایش میزان شوری بنیة بذر کاهش یافت 

زیمنس  یدس 04و  45، 44(. در سطوح شوری 7)شکل

 داریمعنی تفاوت بر متر از نظر بنیة بذر بین دو نوع بذر

 (.7)شکل نشد مشاهده

Mostaffavi & Heydariyan (2012 ) ضمن بررسی

ار چهن در آهای صشاخی و زننهجوار بی شورش تن تأثیر

( نتیجه گرفتند .Helianthus annuus L) آفتابگردانم رق

ها کاهش  همة رقمکه با افزایش میزان شوری بنیة بذر 

 بر طریق دو به است ممکن بذر بنیة بودن پایین یافت.

 هایشمار گیاهچه درصد آنکه گذارد؛ نخست اثر عملکرد

 نتیجه در و انتظار شده مورد میزان از کمتر سبزشده

 آنکه دوم رسد،معمول می میزان از کمتر به گیاهی تراکم

 مترک گیاهانی چنین در گیاهچه رشد سرعت است ممکن

باشد  قوی بذر از حاصل گیاهان رشد سرعت از

(Chauhan et al., 2012.) 

 

 
  بالنگو. گیاه چةساقه وزن بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .5 شکل

 درصد(.5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هاییستون

 

 
  بالنگو. گیاه چةریشه وزن بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .4 شکل

 درصد(.5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هایی ستون
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  بالنگو. گیاه بذر بنیة بر بذر نوع و شوری تنش برهمکنش .7 شکل

 (.درصد5 )دانکن ندارند داریمعنی اختالف هستند، مشترکی حروف دارای کم دست که هاییستون

 

 کلی گیرینتیجه

 دارمعنی کاهش گویای آزمایش این نتایج طورکلیبه

 .است شوری تنش افزایش اثر در بالنگو زنیجوانه صفات

 بدون و با بذر نوع دو هر رشد و زنیجوانه شوری تنش

 و زنیجوانه درصد کاهش میزان ولی داد، کاهش را لعاب

 بلقا صورتبه لعاب بدون بذرهای در اولیه رشد

 امکان این بود. دار لعاب بذرهای از بیشتر ای مالحظه

 نوعی همانند لعاب شوری، تنش شرایط در که دارد وجود

 لهیوس  نیبد  و  نمک غلظت کاهش به جاذب ای پاالیشگر

 

 با شود. منجر یادشده شرایط در بذر یزنجوانه بهبود

 گیاهان بذرهای در لعاب وجود پژوهش این نتایج به توجه

 در مهمی عامل تواند می شور و خشک مناطق در ودموج

 حالاین با باشد. گیاهی هایگونه این پراکندگی و بقاء

 دیگر بذر روی تکمیلی های پژوهش شود می پیشنهاد

 لعاب حجم نقش و گیرد صورت دار لعاب گیاهی هایگونه

 بررسی شور شرایط در گیاه استقرار در بذر روی موجود

 حضور در بذر استقرار بهبود در عابل نقش همچنین شود.

 شود. بررسی نیز کشتزار در زراعی خاک
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ABSTRACT 

Seed germination is the most sensitive growth stages of the plant to salinity stress. Seeds of many species 

produce a jelly-like layer called mucilage upon exposure to water. The purpose of this study was to 

determine the role of mucilage in increasing salinity tolerance of Lallemantia ibrica. Seeds of this plant 

contain mucilage that can be used to treat some diseases such as neurological, liver and kidney disorders. 

Thus, a factorial experiment was conducted arranged in completely randomized design with four 

replications at Botany Laboratory of Yazd University in 2013. Salinity stresses (0, 5, 10, 15 and 20 dS m
-1

) and 

seed type (with and without mucilage) were considered as first and second factors, respectively. Results 

showed that all traits were significantly affected by salinity stress. Germination and early growth of both 

seeds type decreased with increasing salinity stress. The highest and lowest seed germination rates were 

obtained in control and salinity level of 20 dS/m, respectively.
 
Seeds with mucilage had higher seed 

germination and shoot length compared to seeds without mucilage. Overall, results indicated the positive 

role of mucilage in improving germination of L. ibrica seeds under salinity stress. However, the ability of 

mucilage in improving seed germination depends on plant species and amount of seeds mucilage.  
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