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  چكيده

كه داراي خواص متعدد دارويي،   Boraginaceaeگياهي است يكساله، از خانواده  (.Borago   Officinalis  L)گاوزبان
زني گل گاوزبان آزمايشي به صورت طرح به منظور بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه. صنعتي و علوفه اي مي باشد

تكرار در آزمايشگاه بذر مركز  4موالر كلريد سديم با ميلي 120و  80، 40بلوك كامل تصادفي با چهار تيمار شامل شاهد، 
شوري با  ميلي موالر120بيشترين و تيمار ميليمتر78/1تيمار شاهد با نتايج نشان داد. تحقيقات كشاورزي شاهرود انجام شد

ميلي 120بيشترين و تيمارر ميليمت54/2 همچنين تيمار شاهد با.  كمترين طول ريشه چه را به خود اختصاص دادند ميلي متر93/0
ميلي موالر 120 بيشترين و تيمار% 85تيمار شاهد با . كمترين طول ساقه چه را به خود اختصاص دادند ميليمتر77/0شوري باموالر 

 ميلي موالر120بيشترين و تيمار 38/0تيمار شاهد باهمچنين . كمترين درصد جوانه زني را به خوداختصاص دادند% 70شوري با
  . كمترين سرعت جوانه زني را به خود اختصاص دادند 23/0باشوري 

  ،سرعت جوانه زنيزنيجوانهدرصد شوري، گل گاوزبان،  :كليدي واژگان 

  مقدمه

كه داراي خواص متعدد دارويي،   Boraginaceaeگياهي است يكساله، از خانواده (.Borago   Officinalis  L)گاوزبان
موانع و مشكالت موجود در زمينه كشت و توليد اين گياه جوانه زني اندك و غير  از جمله. استصنعتي و علوفه اي 

 رشد كه دارند قرار شوري و خشكي از جمله مختلفي محيطي نوسانات برابر در گياهان طبيعت در .يكنواخت بذرها مي باشد

. كنندرا در افزايش رشد گياه ايفا مي زني و استقرار گياهچه در شرايط تنش نقش مهميسرعت جوانه  .كندمحدود مي را آنها
بدين ترتيب بدليل ناهمگون بودن خاك در مزرعه و عدم امكان كنترل عوامل محيطي در شرايط مزرعه از جمله تنش شوري، 

توان به ها مياز جمله اين روش. انجام تحقيقات آزمايشگاهي در زمينه تنش در شرايط آزمايشگاه مورد توجه قرار گرفت
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هاي انجام شده روي بسياري از آزمايش. هاي حاصل از موادي مثل كلريد سديم اشاره كردبذرها نسبت به محلول واكنش
به همين .)1(زني بذر تعدادي از گياهان دارويي نظير اسفرزه، رازيانه و بابونه در محيط كلريد سديم با موفقيت انجام شدجوانه

  .شدزني گل گاوزبان در شرايط آزمايشگاهي انجام شوري بر خصوصيات جوانهدليل اين آزمايش به منظور بررسي اثر تنش 

  هامواد و روش

زني گل گاوزبان آزمايشي به صورت طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تنش شوري بر خصوصيات جوانهبه منظور بررسي اثر 
يشگاه بذر مركز تحقيقات كشاورزي شاهرود تكرار در آزما 4موالر كلريد سديم با ميلي 120و  80، 40تيمار شامل شاهد، 

 در ميلي ليتر 10 به ميزان و) ميلي موالر120و80،40،0(با غلظت هاي  کلريد سديمشوري از محلول  تنش ايجاد براي .انجام شد

 درجه 25 دماي در ژرميناتور جوانه زني در براي و بسته كامال پارافيلم با را پتريديشها سپس درب شد استفاده پتريديش هر

- درصد و سرعت جوانه و ساقه چه ، چه ريشه طول و شمارش، جوانه زده بذرهاي تعداد بعد، روز15.گرفت قرار گراد سانتي

 آناليز در دار معني تفاوت مشاهده (ANOVA)افزار  نرم از SAS با و استفاده هاداده آماري تجزيه براي .شد محاسبه زني

 .گرفت صورت p ≤ 0.05سطح احتمال  در )LSD(دار حداقل تفاوت معني نآزمو با هاميانگين واريانس مقايسه

  نتايج و بحث

شوري يكي از مشكالت اصلص است كه اثرات منفي بر حاصلخيزي خاك  دارد و باعث محدود شدن توليدات گياهي مي 
. وني سلولها مي گرددشوري خاك باعث ايجاد تنش اسمزي، كاهش آب قابل دسترس، تنش يوني و تغيير در تعادل ي. شود

  ).3( ساقه چه مي گردد. شوري در مرحله جوانه زني گياه باعث كاهش درصد جوانه زني و وزن تر و خشك ريشه چه 

 ميلي موالر120بيشترين و تيمار ميلي متر78/1مقايسه ميانگين اثر اصلي سطوح مختلف شوري نشان مي دهدكه تيمار شاهد با
 ميلي موالر120و80البته در اين صفت، بين تيمار . ن طول ريشه چه را به خود اختصاص دادندكمتريميلي متر  93/0شوري با 

مقايسه ميانگين اثر اصلي سطوح مختلف شوري نشان مي دهد كه تيمار  .از لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد
كمترين طول ساقه چه را به خود اختصاص  ميلي متر77/0شوري باميلي موالر120بيشترين و تيمارميلي متر 54/2شاهد با

، طول ساقه چه روند ميلي موالر120تا 0در واقع مي توان گفت در صفت طول ساقه چه، با افزايش غلظت شوري از . دادند
  .كاهشي داشته است

يل كاهش يكي از دال). 3(بيشتري نسبت به تنش برخورداراستچه از حساسيت گيري طول ساقهدر بين صفات مورد اندازه
عالوه بر آن كاهش جذب آب ). 4(ها به جنين است چه در شرايط تنش، كاهش يا عدم انتقال مواد غذايي از لپهطول ساقه

- شامل ساقه(ها و در نتيجه اختالل در رشد گياهچه ها و فعاليت آنزيمتوسط بذر در شرايط تنش باعث كاهش ترشح هورمون



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(حد خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمي وا

  1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

٣ 
 

بيشترين و % 85مختلف شوري نشان مي دهد كه تيمار شاهد با انگين اثراصلي سطوح مقايسه مي).4(شودمي) چهچه و ريشه
در واقع مي توان گفت در صفت در . كمترين درصد جوانه زني را به خوداختصاص دادند% 70شوري باميلي موالر 120تيمار

مقايسه ميانگين  .هشي داشته است، درصد جوانه زني روند كاميلي موالر120تا 0صد جوانه زني، با افزايش غلظت شوري از 
كمترين  23/0شوري با ميلي موالر120بيشترين و تيمار 38/0اثر اصلي سطوح مختلف شوري نشان مي دهد كه تيمار شاهد با

در واقع مي توان گفت در صفت سرعت جوانه زني، با افزايش غلظت شوري . سرعت جوانه زني را به خود اختصاص دادند
  .سرعت جوانه زني روند كاهشي داشته است،ميلي موالر120تا0از

با توجه نتايج فوق، مي توان گفت، گياه گل گاوزبان در مرحله جوانه زني و سبزشدن به شوري حساس بوده ، ولي در مراحل 
از اين رو براي كشت اين گياه در مناطق با خاك و آب شور، مي توان از كشت نشاء . بعدي رشد مقاوم به شوري مي باشد

سطوح ). 2( تنش هاي محيطي مثل تنش شوري و خشكي باعث كاهش رشد و توليدات كشاورزي مي شود .فاده نموداست
ريشه و  د مثل سطح برگ، طول برگ و وزن خشكباالي تنش شوري باعث كاهش معني داري در پارامترهاي مختلف رش

  ). 4(ساقه مي شود

  )Borago officinalis(جي زني گل گاوزبان خاربر خصوصيات جوانه تنش شورياثر 

NaClسرعت جوانه زني  در صد جوانه زني طول ساقه چه طول ريشه چه  

  a78/1 a54/2 a85  a38/0 شاهد

40 b32/1 b99/1 b79  b32/0  

80 c11/1 c80/0 b76  b30/0  

120 c93/0 d77/0 c70  c23/0  

  **  * ** **  نتيجه آزمون
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Effect of salinity stress on germination characteristics of Borago officinalis 

 

Abstract: 

In order to evaluate the effect of salinity stress on germination characteristics of Borago 
officinalis, an experiment was conducted in a randomized completely block design with four 
replications. The experimental treatments were salinity in 4 levels (0, 40, 80 and 120 mM). 
All salinity treatments had significant effect on all studied parameters. Control treatment was 
higher shoot and root length and germination percentage and rate.  


