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 دهچکی

در قالب طرح  یلفاکتور صورت به یشیآزما ی،آلمان ۀبابون یزن جوانه یهافراسنجهبر  یسطوح مختلف دما و شور یرتأث یبررس منظور به

، 5 یشامل دماها یمارهاانجام شد. ت 1333در سال یالندانشگاه گ یکشاورز ۀزراعت دانشکد یشگاهه تکرار در آزمابا س یکامل تصادف

نشان داد که درصد  نتایج. بودمتر  بر   زیمنس یدس 16و  12، 8، 4)شاهد(،  1شامل  یو شور سلسیوس ۀدرج 35و  31، 25، 21، 15، 11

و  یزن درصد جوانه 51زمان تا  ،یزن شاخص جوانه زنی، جوانه  یکنواختی چه، یشهچه، طول ر طول ساقه ی،زن سرعت جوانه ی،زن جوانه

 طور به یسطوح شور یشها قرار گرفت. افزا دما و اثر متقابل آن ی،شور یرتأثتحت   داری یمعن ورط به یزن درصد جوانه 31زمان تا 

 داری یمعن طور به یزن درصد جوانه ،سلسیوس ۀدرج 15از   ترکم یشد. در دماها بررسیصفات مورد  ۀباعث کاهش هم داری یمعن

زمان  یانگینم ینبیشتر ی،سطوح شور همۀمشاهده نشد. در  زنی جوانه گونه یچه سلسیوس ۀدرج 35 یدر دما ینبود و همچن یینپا

 کاهشیروند  یسطوح شور یشفزابا ا زنی جوانه  مختلف، شاخص ید. در دماهابه دست آمدرجه  15از  تر یینپا یدر دماها یزن جوانه

 یدر دماها یشور یمنف گذریاثر یشآزما یننشد. در ا یدهد یمتر، تفاوت بر یمنسز یدس 4تنش( و  بدونشاهد ) یمارهایت ینداشت و ب

 بود. کمتر زنی جوانه یهافراسنجهباالتر بر  یبا دماها یسهدر مقا سلسیوس ۀدرج 21از  کمتر

 

، کلرید سدیم.زنیجوانههای دما، فراسنجه، شتحمل به تن های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 

To investigate effects of temperature and salinity different levels on germination parameters of German chamomile 

(matricaria chamomilla), an experiment carried out in complete randomized design as factorial with three replication 

in department of agronomy, college of agriculture on the University of Guilan, in 2014. Treatments were including 

temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 OC) and different levels of salinity stress 0 (control), 4, 8, 12 and 16 

dsm-1. Analysis of variance showed that treatments and their interaction had significant effect on germination rate, 

germination velocity, germination unity, germination index, time to 50% germination and time to 90% germination. 

Salinity stress decreased significantly all of germination traits. GR and GP were significantly decreased in lower 

temperature (≥15 OC), also had not germinated at 35 OC. Maximum of MTG in different salinity levels had occur in 

temperatures of lower of 15OC. GI had decreased with increasing of salinity levels and in all temperature levels, and 

had not significant difference between control and 4 dsm-1. In this experiment germination parameter more decreased 

in higher temperature levels (≤20 OC), with increasing of salinity levels. The levels of 15 and 20 OC discard 

significantly impact of salinity treatment.      
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 مقدمه

مرتبط با  هایتولیدو معطر و یی ن داروگیاهاد بررکا

اد موه بوناتولید ، خیرهای اها در سال های آن ترکیب

شت دابر. تولید این گیاهان طلبد یرا مطبیعی گیاهی 

 دهد یمهم کاهش ها را  آنحشی و های یتاز جمع

(Schippmann et al., 2002بابون .)از یکی  آلمانی ۀ

ترین گیاهان دارویی بوده که متعلق  ترین و مهم قدیمی

 نام این گیاه در که یطور کاسنی است به ةبه تیر

دارد کشور وجود  66های بیش از  (اکوپهفارم) دارونامه

(Salamon, 1992ا .) زی سادارو صنایعدر سانس بابونه

ده ستفااد یاز یزانشتی به مابهدو یشی آراصنایع و 

 (.Mann & Staba, 1992)شود  یم

زنی و سبز شدن سریع گیاهچه برای استقرار جوانه

 عاملچندین  .مطلوب گیاه از مراحل بحرانی است

طور همزمان  نند دما، شوری، نور و رطوبت بهمحیطی ما

 ةعمد های همخاطراز یکی . گذارند زنی اثر میروی جوانه

ان شرایط اقلیمی گرم و خشک همراه یرورزی ابخش کشا

تغییر ش خو               ستن و مکان دمادر زست که ك اخاری شوبا 

 های هجدربا   یها اراضی دارای خاكهست. ده و بودی یاز

ر هکتان میلیو 67مساحتی بالغ بر ری دارای لف شومخت

شامل ان را یراصد مساحت کل در 51حدود یعنی 

(. وجود چنین Davazdahemami et al., 2010) شوند یم

شرایطی در کشور نیازمند استفاده از گیاهانی است که 

بتوانند در چنین شرایطی سازگار بوده و عملکرد مطلوبی 

 داشته باشند. 

بر  یرگذارمهم تأث ةری دو عامل غیر زنددما و شو

از  یتغییر دما ممکن است روی شمار. زنی هستندجوانه

پذیری  نشتزنی شامل جوانه ةکنندیندهای کنترلآفر

های سیتوزول اثر بگذارند  غشایی و آنزیم های غشاء، اتصال

(Bewley & Black, 1994 تنش شوری با جلوگیری از .)

های اسمزی و اجازه ورود یون جذب آب به علت پتانسیل

توسعه،  رشد و در حال ۀسمی به درون جنین یا گیاهچ

 & Bewleyشود )زنی میبر جوانه یرگذاریباعث تأث

Black, 1982 تحمل به شوری در طول (. همچنین

زنی برای استقرار رشد گیاهان در خاك شور مناطق جوانه

حساسیت به تنش شوری در امری بدیهی است. خشک 

زنی بذر، بیشتر از مراحل بعدی رشد است. طول جوانه

تر باشد، سرعت و هرچه پتانسیل آب منفی یطورکل به

چه چه و ساقهزنی و همچنین رشد ریشهدرصد جوانه

بیان داشتند  Kaya et al. (2006). کند کاهش پیدا می

چه گیاهان  چه و ساقه که شوری بر گیاهچه، طول ریشه

رد. همچنین تحقیقات مختلف گذا می  یر منفیتأث

های  دهندة این است که عملکرد بسیاری از ژن نشان

ی مولکولی، ها و شبکهها  ها، متابولیت کلیدی، پروتئین

یر شوری، دمای محیط، فلزهای سنگین و دیگر تأثتحت 

 ,.Rodziewicz et al)گیرند  های غیرزنده قرار می تنش

2014 .) 

Zehtab-Salmasi (2008) ی تأثیر تنش در بررس

 (Matricaria chamomilla)زنی بابونه  شوری بر جوانه

مشاهده کرد که با افزایش میزان شوری، درصد 

داری کاهش پیدا کرد. تحقیقات  طور معنی زنی به جوانه

دهد دما در تقابل با شوری در مناطق  مختلف نشان می

-Alزنی اثر بگذارد )تواند روی جوانهخشک و نمکی می

Khateeb, 2006; Gorai & Neffati, 2007 .)گذاریاثر 

زنی بذر همراه با افزایش بازدارندگی شوری روی جوانه

 Digitariaگیاهی مانند های دما در بسیاری از گونه

sanguinalis (Zhang et al., 2012)  وSalsola 

vermiculata (Guma et al., 2010 ) گزارش شده

آلمانی  ۀبابون شوری روی گیاه تأثیردر مورد است. 

(Afzali et al., 2006 و همچنین اثر متقابل آن با دما )

زنی آن اطالعات چندانی در دسترس  روی صفات جوانه

های  روی فراسنجه یربر تأث افزوننیست. این دو عامل 

 یرزنی بر میزان اسانس گیاه و عملکرد تأثجوانه

 (.Ram & Misra, 2004گذارند ) می

آلمانی توانایی رشد و  ۀبابونبا توجه به اینکه 

ی از شرایط ا گسترده ةعملکرد مطلوب را در محدود

رسد شرایط کشت و کار وخاك دارد و به نظر می آب

 ضرورت داشتکشور وجود داشته باشد، آن در 

بیشتری در کشور در ارتباط با این گیاه  تحقیقات

، بررسی پژوهشصورت گیرد. بنابراین هدف از این 

سطوح مختلف  هآلمانی نسبت ب ۀبذر بابون ملتحمیزان 

 تنش شوری و همچنین دما است. 

 

 هامواد و روش

در آزمایشگاه زراعت  5333این آزمایش در سال 

صورت فاکتوریل  کشاورزی دانشگاه گیالن به ةدانشکد
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تکرار انجام شد.  سهدر قالب طرح کامل تصادفی با 

، 51، 51، 1سطح دما ) هفتتیمارهای آزمایشی شامل 

سطح  پنجسلسیوس( و  ۀدرج 31، 31، 61، 61

زیمنس  دسی 56و  56، 3، 7، 1پتانسیل شوری آب )

 Matricaria) آلمانی ۀبر متر( بودند. بذرهای بابون

recutitaبذر اصفهان تهیه شد. پاکان  ۀسسؤ( از م

و با استفاده از  5 بر رابطۀبناسطوح مختلف شوری 

 ,Michel & Kaufmanد )نمک کلرید سدیم ایجاد ش

1973.) 

(5) Q=IRCST 

پتانسیل اسمزی محلول برحسب  Q که در آن:

صورت  غلظت محلول به CSمتر؛  بر  زیمنس دسی

ثابت  R ؛(یونیزاسیونیونیزه شدن )ثابت  Iمواللیته؛ 

( و 3kg.MPa.mol-1.k-1-51*31357عمومی گازها )

T کلوین است. ۀدما برحسب درج 

شاهد از آب مقطر استفاده شد. در تیمار  ۀبرای تهی

 درصد به 1سدیم   بذرها با محلول هیپوکلریت آغاز

مرتبه با آب  سهدقیقه ضدعفونی و سپس  دومدت 

هر واحد آزمایشی شامل یک  مقطر شستشو شدند.

 11متر بود که درون آن سانتی 51دیش به قطر پتری

 به قرار داده شد.( TPباالی کاغذی ) عدد بذر به روش

 لیتر از محلول شوری تهیه میلی 1 ظرف پتری،هر 

اضافه و با توجه به سطوح مختلف دمایی در  ،شده

 سلسیوس ۀدرج 31، 31، 61، 61، 51، 51، 1 دماهای

برای تیمار های رشد قرار داده شدند.  درون اتاقک

 شاهد از آب مقطر استفاده شد.

 ةبرناماز ها رنی بذز نهاصد جودر ةمحاسبای بر

 روش را از D90 و D50این برنامه شد. ده ستفااجرمین 

زنی در مقابل زمان یابی منحنی افزایش جوانه درون

 (. Soltani & Maddah, 2010کند )محاسبه می

زیر  رابطۀ( از GUزنی ) برای یکنواختی جوانه

  (: Akram-Ghaderi et al., 2008استفاده شد )

(6 )  GU=D90-D10 

آمده  دست چه عدد به در یکنواختی سبز شدن هر

نظر از عالمت منفی آن( کمتر باشد،  )صرف

یکنواختی بیشتر سبز شدن بذرها است  ةدهند نشان

(Soltani et al., 2001.) 

 (Germination Rate) زنی و همچنین سرعت جوانه

 & Van de ventre) زیر محاسبه شد رابطۀبذرها از 

Grobbelaar, 1985.) 

(3)  

 
 

شمار بذرهایی که در شمارش جدید  :niکه در آن، 

: روزها )یا ساعات( پس از tiاند و  زده  جوانه tدر زمان 

 .کاشت است

 Sigma و SAS یافزارها نرم اها ب آماری داده ۀتجزی

Plot (ver. 11) کمترین ها بر پایۀ  میانگین ۀو مقایس

 1در سطح احتمال ( LSD)آزمون دار  اختالف معنی

 Sigma افزار ودارها در نرمدرصد صورت گرفت و نم

Plot, ver. 11 رسم شدند. 

 

 نتایج و بحث

داد که بین  ( نشان5واریانس )جدول  ۀنتایج جدول تجزی

 ۀسطوح مختلف شوری و سطوح متفاوت دما از نظر هم

)در سطح احتمال داری معنیتفاوت  ،صفات مورد بررسی

اثر متقابل بین شوری و دما برای درصد( دیده شد.  5

زنی، میانگین زمان  زنی، سرعت جوانه فات درصد جوانهص

در  زنی زنی و یکنواختی جوانه زنی، شاخص جوانه جوانه

 1 در سطح احتمال D50برای و درصد 5سطح احتمال 

در  D90اثر متقابل برای بود. همچنین داری معنی ،درصد

 .(5)جدول  دار نشد این آزمایش معنی

نش شوری و دما، در رابطه با اثر متقابل بین ت

، (بذر در ساعت 17/66)زنی بیشترین سرعت جوانه

 ۀدرج 61تنش( در دمای  بدونمربوط به تیمار شاهد )

زنی سلسیوس بود، پس از آن بیشترین سرعت جوانه

 ۀدرج 61و  51تنش( و دمای  بدوندر شرایط شاهد )

 3و  7سلسیوس و همچنین در شرایط تنش 

سلسیوس دیده  ۀرجد 61زیمنس بر متر دمای  دسی

درصد  53/6و  16/1  بازنی کمترین سرعت جوانه، شد

زیمنس بر متر دمای  دسی 56ترتیب مربوط به تنش به

زیمنس بر متر  دسی 7و  تنش  لسیوسس ۀدرج 1

این نتایج   (.6)جدول  سلسیوس بود ۀدرج 31دمای 

تر از دمای  نشان داد که بذرها در دماهای باالتر و پایین

نۀ تحمل به شوری زنی، آستا ز نظر سرعت جوانهبهینه ا

عبارتی با افزایش شوری از سرعت پایینی دارند به

 زنی کاسته شد.  جوانه
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 آلمانی ۀبابون بذر زنیجوانه های شاخص اثرگذاری دما و شوری روی برخی( میانگین مربعاتواریانس ) ۀتجزی . نتایج5جدول 
Table 1. Results of variance analysis (mean of squares) for effects of different temperature and Salinity on some 

germination indices in German chamomile Seeds 

S.O.V df 
Germination 
Percentage 

(GP) 

Germination 
Rate 
(GR) 

Mean  
Germination time 

(MGT) 

Germination  
Index 
(GI) 

Ermination 
Uniformity 

(GU) 
D50 D90 

Temperature (A) 6 7008.7** 951.2** 300.6** 22.9** 0.22** 0.97** 0.34** 
Salinity  (B) 4 3002.4** 951** 75.02** 8.53** 0.17** 0.14** 0.18** 
A* B 24 232.9** 16.16** 74.16** 0.77** 0.08** 0.008* 0.01ns 
Error 70 22.2 1.73 13.32 0.06 0.03 0.007 0.017 
CV (%)  7.12 4.16 5.21 15.98 2.25 7.25 3.28 

ns، *، **: درصد 5و  1دار در سطح احتمال معنیی و دارمعنی عدم یببه ترت. 
ns, * and **: Not Significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

خص شد که زنی نیز مشدر مورد درصد جوانه

 یمارمربوط به ت (درصد 36)زنی  بیشترین درصد جوانه

سلسیوس بود، در همین دما  ۀدرج 61شاهد در دمای 

از تر شدن پتانسیل محیط  منفی با افزایش شوری و

زنی از زیمنس بر متر، درصد جوانه دسی 56شاهد به 

درصد  .(6)جدول  کاهش یافت درصد 3/33 به 36

ی بابونۀ آلمانی در همۀ زنی تجمعی بذرها جوانه

دماهای مورد بررسی نشان داد که در دماهای نزدیک 

درجۀ سلسیوس  61به دمای بهینه )اپتیمم( یعنی 

نسبت به دماهای پایین و باال، در همۀ سطوح تنش 

 (. 5زنی بیشتر بود )شکل  درصد جوانه

زنی در روند کمترین تغییر درصد و سرعت جوانه 

زیمنس بر متر،  دسی 56ا کاهشی شوری از شاهد ت

 که یطور بود به ۀ سلسیوسدرج 51مربوط به دمای 

بذر در ساعت و 13/53به  33/66زنی از سرعت جوانه

درصد کاهش پیدا کرد  73به   64/31زنی از درصد جوانه

(، به عبارتی کمترین شیب کاهشی را در قبال 6)جدول 

در   (.6روند افزایشی تنش، در این دما دیده شد )شکل 

 51تر از  درجۀ سلسیوس و پایین 61دماهای باالتر از 

ی با افزایش تنش شوری زن جوانهدرجۀ سلسیوس درصد 

در (. 6با شیب بیشتری در حال کاهش است )شکل 

ۀ درج 31زیمنس بر متر دمای  دسی 7های باالتر از  تنش

ۀ درج 1زیمنس بر متر دمای  دسی 56و تنش  سلسیوس

 31همۀ سطوح تنش در دمای و همچنین در  سلسیوس

زنی مشاهده نشد گونه جوانه ، هیچۀ سلسیوسدرج

در آزمایشی با بررسی  Parmoon et al. (2013)(. 6)شکل

موالر( بر  میلی 511و  511، 11، 1چهار سطح شوری )

داری  زنی بابونه نشان داد که تنش شوری اثر معنی جوانه

... این گیاه  وچه  چه، ساقه زنی، طول ریشه بر درصد جوانه

 داشت.
 

 آلمانی ۀشوری و دما بر صفات سرعت، درصد و میانگین زمان بذر بابون گذاریمیانگین اثر ۀمقایس .6 جدول
Table 2. Mean comparison of effects temperature and salinity on Germination rate, Germination percentage and 

Mean Germination Time in German chamomile Seeds   
 

Salinity (dsm-1) (a) Temperature (OC) (b) 
LSD1 LSD3 

 5 10 15 20 25 30 

Germination Rate 
(1.day) 

0 12.7 13.74 22.89 26.04 12.04 4.92 0.97  
4 10.16 11.45 19.85 23.48 19.63 2.18 1.82  
8 4.14 12.48 18.3 23.06 15.72 - 2.94  

 12 0.56 7.87 16.2 18.4 9.33 - 1.06  
 16 - 4.59 13.09 12.84 6.56 - 1.11  
 LSD2 0.67 0.95 1.27 2.14 3.35 0.62   
         2.73 

Germination percentage 0 74.67 73.33 80.67 86 60.67 10.67 7.96  
(%) 4 58.67 58 70.67 76 53.33 4 9.1  

 8 12 68.67 72.67 70.67 39.33 - 7.67  
 12 0.66 40.67 63.33 52.66 17.33 - 9.49  
 16 - 14.67 48 33.33 12 - 7.51  
 LSD 9.11 10.83 8.95 3.62 9.02 ns   
         14.5 

Mean Germination Time 0 16.16 15 10.14 8.82 9.44 18.01 0.83  
 4 17.89 15.92 10.7 9.55 10.2 12.5 4.42  
 8 19.57 16.24 11.63 9.77 10.9 - 1.44  
 12 6.77 19.6 12.33 7.31 11.44 - 5.13  
 16 - 18.96 13.04 12 13.22 - 2.37  
 LSD 5.68 1.75 0.85 1.15 2.39 5.0   
         6.67 

دار در تقابل  اختالف معنی کمترین a ،LSD3 و b های دار سطح اختالف معنی کمترین b ،LSD2در سطوح  aدار سطح  اختالف معنی کمترین LSD1 توضیحات:
 .bو aبین سطوح 

Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in 
interaction a and b levels. 



 345 ... زنی جوانه های فراسنجه بر دما و شوری مختلف سطوح تأثیرالهی و همکاران: فتح 

 

        
 

       
 

 

        
 مختلف و سطوح متفاوت شوریدر دماهای  آلمانی ۀزنی تجمعی بذر بابون درصد جوانه .5شکل 

Figure 1. Percentage of cumulative germination of German chamomile seed in various temperatures and salinity 

difference levels 
   

زنی، بیشترین در رابطه با میانگین زمان جوانه 

 ۀدرج 51، در تیمار دمای (ساعت 53/6) میزان آن

زیمنس بر متر دیده  دسی 56سلسیوس و تنش شوری 

 ۀسلسیوس بین هم ۀدرج 51شد. همچنین در دمای 

زیمنس بر متر  دسی 56تنش سطوح شوری از شاهد تا 

داری در رابطه با میانگین زمان تفاوت معنی گونه یچه

 (. 6دیده نشد )شکل  یزن جوانه

 1زنی در دماهای ، میانگین زمان جوانهیطورکل به

، بیشتر سلسیوس نسبت به دماهای باالتر ۀدرج 51و 

زنی . همچنین بیشترین میزان شاخص جوانهبود

ۀ درج 61یط شاهد دمای مربوط به شرا(، 64/3)

مربوط به (، 66/1)سلسیوس بود و کمترین آن هم 

سلسیوس  ۀدرج 31زیمنس بر متر دمای  دسی 7 تنش

 یر(. تنش شوری  نسبت به دما تأث3بود )جدول 
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زنی از خود نشان  تری را در مورد شاخص جوانه منفی

زنی در  های جوانه . کاهش در شاخص(3)جدول  داد

 دیگر گیاهان نیز گزارش شده است اثر اعمال تنش در

(Patade et al., 2011 .) 
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 مختلف و سطوح متفاوت شوریدر دماهای  آلمانی ۀزنی بابونمدل رگرسیونی درصد جوانه .6شکل 
Figure 2. Regression model of percentage germination on German chamomile in various temperatures and salinity 

difference levels. 
 

 656زنی به میزان تی جوانهبیشترین میزان یکنواخ

ترین یکنواختی( در تیمار شاهد دمای  ساعت )پایین

)باالترین  6/7ا کمترین میزان آن نیز ب درجه و 31

زیمنس بر  دسی 56یکنواختی( ساعت در تیمار تنش 

 گزارش شد. روند ۀ سلسیوسدرج 1 متر دمای

زنی و زمان تا درصد جوانه 11های زمان تا  فراسنجه

 ۀزنی با افزایش تنش شوری در همجوانه درصد 31

های متفاوتی  سطوح دمایی بیشتر شد. گیاهان واکنش
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دهند. یکی از  در برابر شوری از خود نشان می

افزایش شوری محلول و کاهش  شوری، های گذاریاثر

روی  NaClبذرها است، اثر بازدارندگی  راهجذب آن از 

نمک بر رشد  مستقیم این یرزنی بذر ناشی از تأث جوانه

  (.Poljakoff-Mayber et al., 1994جنین است )

Niu et al. (1995) ند که پس از جذب آب بر این باور

ها و شماری از  ی از هورمونچندو همزمان با آن 

های مهم درون بذر ازجمله لیپاز، پروتئاز، آمیالز  آنزیم

 ییشود تا مواد غذا یشوند، که باعث م و غیره ترشح می

ه در بذر ازجمله نشاسته تجزیه شده و در آب اندوخت

انرژی الزم برای خروج  راهحـل شوند و از این 

ها فراهم شود که در  چه و رشد آن چـه و ساقه ریشه

دستخوش  فعالیت درون بذر سازوکارباال،  های یشور

و با کاهش و  شوند یتغییر شده و این مراحل مختل م

از لپه  ییمواد غذا تننیاف انتقال  یلیا توقف رشد به دل

ها  خشک آن وزن ،چه گیاهچه چه و ساقه هبـه ریش

 .یابد کاهش می

در این تحقیق با افزایش تنش شوری، درصد و 

کرد.  یداداری کاهش پ طور معنی زنی به سرعت جوانه

 Hakim et al. (2010)های  در بررسی همساننتایج 

های  روی گونه Abari et al. (2011)و  برنج روی

زنی به دست  شوری بر جوانه یرتأث تحترتعی آکاسیا م

زنی بذر  متفاوتی را روی جوانه یرآمد. دما و شوری تأث

(. افزایش غلظت شوری Khan & Ungar, 2001دارند )

دماهای مورد بررسی  ۀزنی در هم باعث کاهش جوانه

منفی شوری در دماهای نزدیک  یر، با این وجود تأثشد

نسبت به دماهای دیگر کمتر به شرایط دمای بهینه 

 (. Gorai & Neffati, 2007بود )

زنی،  افزایش دما از حد بهینه از درصد جوانه

شود.  چه کاسته می زنی و طول ریشه سرعت جوانه

بر کاهش استحکام پیوندهای افزون درواقع دمای باال، 

الکترواستاتیکی بین گروهای  های ههیدروژنی و رابط

مایع غشاء که سبب  (فاز) التح ها در قطبی پروتئین

 یاختهها از  و نشت یون ای یاختهتغییر ساختار غشای 

تواند بر  می از فرآیند تنفس جلوگیریشود با  می

منفی بر جای بگذارد که البته  تأثیرزنی  فرآیند جوانه

منفی شدیدتری بر  تأثیرافزایش توأم دما و شوری، 

هر یک از  ۀجداگان تأثیرزنی نسبت به  فرآیند جوانه

 & Taize) تیمارهای شوری و دما خواهد داشت

Zeiger, 1998). 

 
 آلمانی ۀبذر بابون زنی زنی و یکنواختی جوانه شاخص جوانهشوری و دما بر صفات  گذاریمیانگین اثر ۀمقایس .3جدول

Table 3. Mean comparison of effects temperature and salinity on Germination Index and Germination Uniformity in 

German chamomile Seeds 
 

Salinity (dsm-1) (a) Temperature (OC) (b) 
LSD1 LSD3 

 5 10 15 20 25 30 

 Germination  

Index 

0 3.41 3.38 3.54 3.67 3.08 1.25 0.025  

 4 3.01 3.01 3.32 3.44 2.88 0.66 0.06  
 8 1.34 3.27 3.37 3.32 2.46 - 0.05  

 12 0.19 2.49 3.14 2.86 1.6 - 0.06  
 16 - 1.46 2.73 2.28 1.35 - 0.05  

 LSD 0.06 0.08 0.08 0.03 0.06 0.03   

         0.55 
Germination 

Uniformity 

0 57.24 56.82 59.43 40.96 63.76 216 42.26  

4 62.89 59.62 66.1 59.92 94.55 94.4 ns  

 8 65.5 115.1 74.4 136.78 96.47 - ns  
 12 6.4 165.5 106.2 127.68 151.3 - 65.45  

 16 - 89.4 96.46 140.1 130.8 - ns  

 LSD 33.76 41.8 45.5 57.98 77.8 ns  0.68 

در  دار یاختالف معنکمترین  a ،LSD3در سطوح  bسطح  دار یکمترین اختالف معن b ،LSD2در سطوح  aسطح  دار یکمترین اختالف معن LSD1: یحاتتوض

 .bو aسطوح  ینتقابل ب

Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in 

interaction a and b levels.  

 

توسط ی و زراعی مرتع یها در گونههمسانی نیز نتایج 

 ;Dorri & Salehi, 2009) شده است ارائهمحققان 

Khaleghi & Moallemi, 2009 تأثیر(. در این بررسی 

برخی صفات  متر( بر زیمنس بر  دسی 7شوری کم )

زنی، شاخص  زنی، سرعت جوانه ازجمله درصد جوانه

 دار نبود.  معنی زنی زنی و میانگین زمان جوانه جوانه
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زیمنس بر متر(  دسی56و  56) باال های شهمچنین در تن

زنی کاهش پیدا کرده  های جوانه شاخص ینکهباوجودا

زنی به میزان  است ولی درصد و سرعت جوانه

درجه دیده شد،  61در دماهای نزدیک به ی توجه شایان

آلمانی نسبت به  ۀدهد که گیاه بابون این نشان می

ود نشان های شوری باال تحمل به نسبت خوبی از خ تنش

دهد ولی این گیاه نسبت به تغییر دما حساسیت  می

ۀ درج 61در دماهای باالتر از که  یطور باالیی دارد به

کاهش  ۀ سلسیوسدرج51از  تر یینو پا سلسیوس

زنی مشاهده شد.  های جوانه شدیدی در میزان شاخص

تنش  پذیریآلمانی تغییر ۀرسد که بابون نظر میبنابراین به

  تواند تحمل کند. از تغییر دمایی می شوری را بهتر

 
 آلمانی ۀزنی بذر بابوندرصد جوانه31درصد و 11تا زمان شوری و دما بر صفات  گذاریمیانگین اثر ۀمقایس .7جدول

Table 4. Mean comparison of temperature effects and salinity on D50 and D90 in German chamomile Seeds 
 

Salinity (dsm-1) (a) Temperature (OC) (b) 
LSD1 LSD3 

 5 10 15 20 25 30 

D50 (h) 0 171.3 145.7 53.44 40.54 50.8 256 24.99  
 4 216.3 161.8 62.86 43.06 50.9 160 81.46  
  8 252.6 170.5 78.27 40.34 53.3 - 22.66  
       12 252 268 83.3 45.6 62.67 - 112.86  
  16 - 245 101.0 72.67 110 - 59.33  
 LSD 55.6 42.2 12.5 15.7 54.28 ns   
         0.79 

D90 (h)  
 

0 222.8 208.95 160.56 87.1 165.6 306.4 55.77  
4 253.1 247.6 117.34 146 200.8 205.6 67.76  

 8 299.8 265.4 175.8 202.3 133.7 - 85.3  
 12 261.6 333.1 204.3 211 192.4 - 117.5  
 16 - 291.4 189.2 204.2 194 - ns  
 LSD 51.32 60.76 72.15 61.34 ns ns  0.83 

 توضیحات:
LSD1 دار سطح  کمترین اختالف معنیa در سطوحb ،LSD2 دار سطح  کمترین اختالف معنیb  در سطوحa ،LSD3 دار در  کمترین اختالف معنی

 .bو aتقابل بین سطوح 
Explanations: LSD1; Least significant difference at level of a, LSD2; Least significant difference at level of b, LSD3; Least significant difference in 
interaction aand b levels. 

 

    گیری نتیجه

نشان داد، گیاه بابونۀ آلمانی تحمل  آمده دست بهنتایج 

وری دارد. این گیاه باالیی در شرایط تنش ش به نسبت

های شوری  ظرفیت عملکرد خوب در مناطق با درجه

توان  با کشت   باال را دارد و می به نسبتمتوسط و 

 این گیاه  فرسایش خاك را در چنین مناطقی کاهش

 

داد. از سوی دیگر این گیاه به دماهای باال حساسیت 

گذارد، بنابراین  یر منفی میتأثدارد و بر عملکرد گیاه 

شت این گیاه در مناطق با دماهای باال توصیه ک

شود. تأثیر تنش شوری همراه با افزایش دما به  نمی

های  یر شوری بر فراسنجهتأثباالتر از دمای بهینه، 

 زنی بذرهای بابونۀ آلمانی را افزون بخشید.  جوانه

REFERENCES  
1. Abari, A. K., Nasr, M. H., Hojjati, M. & Bayat, D. (2011). Salt effects on seed germination and 

seedling emergence of two Acacia species. African Journal of Plant Science, 5(1), 52-56.  
2. Afzali, S., Hajabbasi, M., Shariatmadari, H., Razmjoo, K. & Khoshgoftarmanesh, A. (2006). 

Comparative adverse effects of PEG-or NaCl-induced osmotic stress on germination and early 
seedling growth of a potential medicinal plant Matricaria chamomilla. Pak. J. Bot, 38(5), 1709-1714. 

3. Al-Khateeb, S.A. (2006). Effect of salinity and temperature on germination, growth and ion relations 
of Panicum turgidum Forssk. Bioresource Technol, 97, 292-298. 

4. Akram-Ghaderi, F., Soltani, E., Soltani, A. & Miri, A. A. (2008). Effect of priming on response of 
germination to temperature in cotton. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(3), 
44-51. (in Farsi) 

5. Bewley, J. D. & Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of seeds in Relation to Germination, 
Springer-Verlag, Berlin. 

6. Bewley, J. D. & Black, M. (1994). Seeds: Physiology of development and germination (2nd Ed.). 
Plenum Press, New York and London. 

7. Davazdahemami, S., Jahansooz, M. R., Mazaheri, D. & Sefidkon, F. (2010). Effects of Irrigation 
Water Salinity on Germination, Emergency, Biological Yield, Essence Quality and Quantity of 
Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.). Plant Production technology. Volume 2, Issue 1, 
Page 25-34. (in Farsi) 



 341 ... زنی جوانه های فراسنجه بر دما و شوری مختلف سطوح تأثیرالهی و همکاران: فتح 

 
8. Dorri, M. A. & Salehi, M. (2009). Seed germination and seedling growth of four populations of 

Plantago ovata in response to salinity stress. Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic 
Research, 17(2), 295-303. (in Farsi) 

9. Gorai, M. & Neffati, M. (2006). Seed germination characteristics of Phragmites communi: Effects of 
temperature and salinity. Belg. J. Bot. 139, 78-86. 

10. Gorai, M. & Neffati, M. (2007). Germination responses of Reaumuria vermiculata to salinity and 
temperature. Annals of Applied Biology. 151, 53-59. 

11. Guma, I. R., Padrón-Mederos, M. A., Santos-Guerra, A. & Reyes-Betancort, J. A. (2010). Effect of 
temperature and salinity on germination of Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae) from Canary 
Islands. Journal of arid environments, 74(6), 708-711.  

12. Hakim, M. A., Juraimi, A. S., Begum, M., Hanafi, M. M., Ismail, M. R. & Selamat, A. (2010). Effect 
of salt stress on germination and early seedling growth of rice (Oryza sativa L.). African Journal of 
Biotechnology, 9(13), 1911-1918.  

13. Khan, M. A. & Ungar, I. A., (2001). Seed germination characteristics of Halopyrum mucronatum: a 
coastal sand dune grass from Pakistan. Australian Journal of Botany, 49, 777-783. 

14. Khaleghi, E. & Moallemi, N. (2009). Effect of different levels of salinity and temperature on seed 
germination of Cocks Comb (Celosia argentea). Journal of Plant Production, 16(1). (in Farsi) 

15. Mann, C. & Staba, E. J. (1986). The chemistry, pharmacology and commercial formulation on 
Chamomile. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants. 1: 236-280. 

16. Mann, C. & Staba, E. J. (1992). The chemistry, pharmacology and commercial formulations of 
chamomile. Pp. 235-280. In: Craker LE and Simon JE (Eds). Herbs, Spices and Medicinal plants, 
Recent Advances in Botany, Horticulture and  Pharmacology , Vol. I. Food Product  Press, New 
York , U.S.A. 

17. Michel, B. E. & Kaufman, M. R. (1973). The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant 
Physiology, 51, 914-916. 

18. Niu, X., Bressan, R. A., Hasegawa, P. M. & Pardo, J. M. (1995). Ion homeostasis in NaCl stress 
environment. Plant Physiol. 109: 735- 742.  

19. Okçu, G., Kaya, M. D. & Atak, M. (2005). Effects of salt and drought stresses on germination and 
seedling growth of pea (Pisum sativum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(4), 237-242. 

20. Parmoon, Gh., Ebadi, A., Ghaviazm, A. & Miri, M. (2013). Effect of seed priming on germination and 
seedling growth of Chamomile under salinity. Electronic Journal Crop Production, 6(3), 145-164. 

21. Patade, V. Y., Maya, K. & Zakwan, A. (2011). Seed priming mediated germination improvement and 
tolerance to subsequent exposure to cold and salt stress in capsicum. Research Journal of Seed 
Science, 4 (3), 125-136. 

22. Poljakoff-Mayber, A., Somers, G. F., Werker, E. & Gallagher, J. L. (1994). Seeds of Kosteletzkya 
virginica (Malvaceae): Their structure germination and salt tolerance. Germination and salt 
tolerance. American Journal of Botany, 81(1), 54-59. 

23. Ram, B., & Misra, P. N. (2004). Nutrient accumulation and sodicity reclamation potential of German 
chamomile (Chamomilla recutita) under varying sodicity and fertility levels. Journal of Medicinal 
and Aromatic Plant Sciences, 26, 12-16. 

24. Rodziewicz, P., Swarcewicz, B., Chmielewska, K., Wojakowska, A. & Stobiecki, M. (2014). 
Influence of abiotic stresses on plant proteome and metabolome changes. Acta Physiologiae 
Plantarum, 36(1), 1-19. 

25. Salamon, I. (1992). Chamomile: a medicinal plant. The Herb, spice and medicinal plant digest.  
26. Schippmann, U., Leaman, D. J. & Cunningham, A. B. (2002). Impact of cultivation and gathering of 

medicinal plants on biodiversity: global trends and issues. Biodiversity and the ecosystem approach 
in agriculture, forestry and fisheries. 

27. Soltani, A., Galashi, S., Zeinali, E. & Latifi, N. (2001). Germination, seed reserve utilization and seedling 
growth of chicpea as affected by salinity and seed size. Seed Science and Technology, 30, 51-60. 

28. Soltani, A. & Maddah, V. (2010). Simple applied programs for education and research in agronomy. 
Iranian Society of Ecological Agriculture. Tehran. Iran. 80p. (in Farsi)  

29. Taize, L. & Zeiger, E. (1998). Plant Physiology. Second edition Sinauar Associates, Inc. Pub. 
Massachusetts, 675p.  

30. Van de Venter, H. A. & Grobbelaar, N. (1985). Influence of sub-optimal imbibition temperatures on seed 
vigour and respiration in maize (Zea mays L.). South African Journal of Plant and Soil, 2(4), 203-206. 

31. Zehtab-Salmasi, S. (2008). The influence salinity and seed per-treatment on the germination of 
German chamomile (Matricria chamomilla L.). Research Journal of Agronomy, 2, 28-30. 

32. Zhang, H., Irving, L. J., Tian, Y. & Zhou, D. (2012). Influence of salinity and temperature on seed 
germination rate and the hydrotime model parameters for the halophyte, Chloris virgata, and the 
glycophyte, Digitaria sanguinalis. South African Journal of Botany, 78, 203-210.  


