
 

 ١

 شوري تنش تحت (Foeniculum vulgare Mill) رازيانه دارويي گياه زني جوانه خصوصيات بررسي

 **اميدي حشمت-*آور بخت زهرا

 ايران تهران، شاهد، دانشگاه كشاورزي، دانشكده نباتات، اصالح و زراعت گروه بذر تكنولوژي و علوم ارشد كارشناسي دانشجوي*

 تات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شاهد، تهران، ايراناستاديارگروه زراعت و اصالح نبا**

( Email: z_bakhtavar_14@yahoo.com) 

  

 چكيده

 گياه يك رازيانه .است گياهان توليد كردن محدود در ها تنش ترين مهم از يكي خشك، نيمه و خشك مناطق در خاك و آب شوري

 زني جوانه بر پرايمينگ اثرات ارزيابي منظور به .باشد مي شوري به مقاوم نيمه كه است Apiaceae ي خانواده از و يعلف كساله،ي

 آزمايشگاه در تكرار 3 در تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در و فاكتوريل صورت به آزمايشي شوري تنش شرايط در رازيانه بذر

 تيمار پيش و )زيمنس دسي 12 ،9 ،6 ،3 صفر،(شوري تنش شامل آزمايش فاكتورهاي .گرفت انجام شاهد دانشگاه بذر

 سانتي درجه 15 دماي در  اول مرحله در رازيانه بذرهاي .بود )ساعت 30 ساعت، 20 ساعت، 10 صفر،(مقطر آب با هيدروپرايمينگ

 كه داد نشان نتايج .گرفتند قرار شوري تنش معرض در روز 21 مدت به و شدند خشك اتاق دماي در سپس و شده تيمار گراد

 در بهتر نتايج كه طوري به است، بوده دار معني ارزيابي مورد صفات برخي بر دو اين متقابل اثر و شوري ايمينگ،هيدروپر تيمارهاي

 باالتر هاي ساعت كه حاليست در اين .شد مشاهده كمتر شوري و هيدروپرايمينگ باالتر هاي ساعت در بررسي مورد صفات مورد

 در هيدروپرايمينگ تيمار كه گرفت نتيجه ميتوان .شد شوري بيشتر مقدار تحت يانهراز زني جوانه صفات بهبود باعث هيدروپرايمينگ

 .بكاهد زني جوانه بر شوري تنش سوء اثرات از ميتواند مناسب هاي ساعت تعداد

  رازيانه زني، جوانه شوري، تنش تيمار، پيش :كليدي هاي واژه

  

 مقدمه

 جمله از و جهان نقاط بيشتر در گياهان رشد كننده محدود عوامل ترين دهعم جزء آبياري آب و زراعي خاكهاي شوري كه آنجا از

 .(1)است شوري تنش شود، مي زراعي محصوالت عملكرد و رشد كاهش سبب كه هايي تنش ترين مهم از يكي بنابراين است، ايران

 به نزديك كه شود مي استفاده زيكشاور توليدات منظور به )هكتار ميليون  19حدود يعني(ايران كشور مساحت كل از  %12حدود

 خاك يك هاي مشخصه از.(5)هستند روبرو بودن غرقابي و بودن قليايي شوري، با مختلف درجات به كشت زير سطح اين 50%

 باعث كه سبب بدان است كننده محدود عامل يك گياه رشد براي شوري.(2)باشد مي سديم سولفاتهاي و كلريدها سمي سطوح شور،

 نفوذ پروتيينها هيدراسيوني هاي اليه داخل به كلسيم، و نيترات پتاسيم، فسفر، جذب كاهش طريق از اي تغذيه يتهايمحدود ايجاد

 افزايش مواد، كمبود و اسمزي تنس يوني، مسمويت شوري وقوع شرايط در.()ميگردند پروتيينها اين كار در اختالل سبب كرده،

 نگيميپرا يشور و كيخش با مقابله جهت مختلف يها ياستراتژ نيب در.(3)يگرددم ايجاد اسمزي تنش و سلولي درون يوني غلظت

 اوليه مراحل پرايمينگ در .ميشود ها تنش به مقاومت افزايش باعث حدودي تا كه (1) باشد يم نهيهز مك و آسان يكنكت يك بذر

 اجازه ولي گردد مي آغاز مناسب شرايط در بذور كردن مرطوب وسيله به است، بذر توسط آب جذب اول مرحله شامل كه زني جوانه

 گياه بذر زني جوانه پارامترهاي واكنش پژوهش اين در .(3)كنند مي خشك را بذور سپس و شود نمي داده ها آن به ها گياهچه ظهور

  .است گرفته قرا بررسي مورد هيدروپرايمينگ مختلف هاي ساعت تعداد به شوري تنش تحت رازيانه دارويي
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 ها روش و مواد

 بذر آزمايشگاه در مرحله دو طي فاكتوريل، صورت به آزمايشي رازيانه، بذور زني جوانه بر شوري تنش تاثير بررسي منظور به

 تيمار پيش  4شامل آزمايشي تيمارهاي .گرديد اجرا تكرار  3در تصادفي كامال پايه طرح قالب در شاهد دانشگاه كشاورزي دانشكده

 ضد ثانيه  30مدت به  %5سديم هيپوكلريت با بذور ابتدا پرايمينگ، اعمال از قبل .بود شوري تنش سطح  5و)پرايمينگ(زني جوانه

 مدت به زني جوانه تيمار پيش مختلف زمان  4درون اول مرحله طي بذرها .شدند داده شستشو مقطر آب با بار چند سپس و عفوني

 آب از ها نمونه سپس .شدند ور غوطه)هيدروپرايمينگ(مقطر آب رد )شاهد( پرايمينگ بدون و ساعت  10ساعت،  20ساعت، 30

 از )زيمنس دسي  12و  9، 6، 3صفر،(شوري تنش سطح  5اعمال براي دوم، مرحله در .گرديدند خشك اتاق دماي در و خارج مقطر

  5ديش پتري هر به .شد داده قرار  1شماره واتمن كاغذ روي ديش پتري داخل در بذر  50تيمار هر در .گرديد استفاده سديم كلريد

 دور آب تبخير ميزان كاهش منظور به و شد افزوده تيمار به بسته اسمزي پتانسيل سطوح با سديم كلريد محلول يا مقطر آب ليتر ميلي

 گامهن به .گرديد انجام معين ساعتي در روزانه صورت به دوم روز از زده جوانه بذرهاي شمارش .شد بسته پارافيلم با ها پتري

 گياهچه(نرمال هاي گياهچه تعداد همچنين .بود بيشتر و متر ميلي  2آنها چه ريشه طول كه شدند مي تلقي زده جوانه بذوري شمارش،

 غير و )شوند تبديل سالم گياه به توانند مي خاك در كشت صورت در نور و دما رطوبت، مطلوب شرايط تحت كه هايي

 بذر آزمون المللي بين معيارهاي مبناي بر )ندارند سالم گياه به شدن تبديل توانايي مناسب، شرايط در حتي كه هايي گياهچه(نرمال

 گيري اندازه نيز ها گياهچه آماس وزن تر وزن و شمارش نيز نرم بذر و سخت بذر آزمايش پاياني روز در همچنين .گرديد مشخص

 حسب بر ها گياهچه طول .شد گيري اندازه اتاق دماي رد هفته يك مدت به آنها كردن خشك از پس ها، گياهچه خشك وزن .شد

 شده، ذكر هاي پارامتر محاسبه و زده جوانه بذرهاي روزانه شمارش از پس .گرديد تعيين گرم ميلي حسب بر آنها وزن و متر سانتي

 زني جوانه يكنواختي ، (GC)زني جوانه ضريب ، ( MGT)زني جوانه زمان مدت ميانگين ، (RWC)رطوبت محتواي ميزان

(UG)، است )روز( زماني مدت با مرتبط زني جوانه زمان مدت متوسط .گردد مي تعيين معادالت طبق طولي ويگور و وزني ويگور 

 و سرعت از شاخصي كه )باشد مي تر سريع زني جوانه از نشان باشد تر كوچك آن عددي مقدار هرچه( شود مي خارج چه ريشه كه
 تحت بذر زدن جوانه شرايط بر آن اثرات ارزيابي زني، جوانه تيمارهاي پيش اعمال از هدف .رددگ مي محسوب زني جوانه شتاب

  .باشد مي شوري تنش شرايط

 

 بحث و نتايج

 نرمال هاي گياهچه تعداد

 گونه هب .) 1جدول(شد  %1و  %5سطح در دار معني ترتيب به نرمال هاي گياهچه تعداد بر شوري و پرايمينگ اثر كه داد نشان نتايج

 تعداد كمترين از ساعت  10هيدروپرايمينگ تيمار در و بيشترين از ساعت  30هيدروپرايمينگ تيمار در نرمال هاي گياهچه كه اي

 شاهد تيمار و زيمنس دسي  3تنش در نرمال هاي گياهچه تعداد شده، اعمال شوري تنش سطوح مورد در .) 2جدول(بود برخوردار

 بيشترين كه طوري به .) 3جدول(نشد مشاهده تفاوتي زيمنس دسي  12و  9، 6تيمارهاي بين كه حالي رد داشتند، داري معني تفاوت

 اثر مطالعه با همچنين .) 3جدول(شد مشاهده زيمنس دسي  12شوري در تعداد كمترين و شاهد تيمار در نرمال هاي گياهچه تعداد

 در كه اي گونه به. شد مشاهده اي مالحظه قابل هاي تفاوت شوري تنش مختلف سطوح و هيدروپرايمينگ مختلف تعداد متقابل

 هاي گياهچه تعداد كمترين از زيمنس دسي  12شوري و بيشترين از )شاهد(شوري بدون تيمار هيدروپرايمينگ تيمارهاي تمامي

 دهنده نشان اين كه است فتهيا افزايش نرمال هاي گياهچه تعداد بيشتر هاي ساعت تعداد با هيدروپرايمينگ در. بود برخوردار نرمال

 .باشد مي شوري تنش شرايط در نرمال هاي گياهچه توليد افزايش بر هيدروپرايمينگ مثبت اثر
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 (cm)چه ريشه طول

 جدول(  شد  %1و  %5احتمال سطح داردر معني ترتيب به چه ريشه طول بر شوري و پرايمينگ اثر كه شد مشاهده نتايج بررسي با

 تيمار كه طوري به داشت، وجود هيدروپرايمينگ تيمارهاي ساير به نسبت داري معني تفاوت ساعت  30گهيدروپرايمين در .)1

 .) 2جدول(     داشت را چه ريشه طول كمترين هيدروپرايمينگ بدون تيمار و چه ريشه طول بيشترين ساعت  30هيدروپرايمينگ

 از شوري افزايش با و دارد را مقدار بيشترين )شاهد( شوري دونب تيمار در چه ريشه طول شود، مي ديده  3جدول در كه همانطور

 و ساعت  30تيمار در چه ريشه طول بيشترين .است برخوردار مقدار كمترين از زيمنس دسي  12شوري در و شده كاسته آن عدد
 ريشه طول اينكه به نظر. شد مشاهده زيمنس دسي  12شوري و ساعت  10تيمار در چه ريشه طول كمترين و زيمنس دسي  3شوري

 پژوهش، اين در آمده بدست نتايج به توجه با و باشد، مي تنش با مقابله در مهمي بسيار پارامتر گياهان براي آن اندازه افزايش و چه

 هيدروپرايمينگ ساعات افزايش كه اي گونه به .داشت خواهد تنش با مقابله بر مثبتي اثر بذرها خيساندن پيش تيمار گفت ميتوان

 .شود مي پرايم بدون شرايط به نسبت شوري تنش در چه ريشه طول افزايش باعث

  (RWC)رطوبت محتواي

 ميانگين مقايسه جدول به توجه با .) 1جدول(است شده دار معني  %1احتمال سطح در شوري تنش در ها گياهچه رطوبت محتواي

 شوري و ساعت  10تيمار در آن كمترين و)شاهد(صفر ريوشو ساعت  30تيمار در رطوبت محتواي بيشترين زني جوانه خصوصيات

 خيساندن پيش ساعت  20تيمار شوري، و هيدروپرايمينگ متقابل اثرات بررسي در همچنين .)3و  2جدول(آمد بدست زيمنس دسي9

 كه همانطور .بود برخوردار رطوبت محتواي مقدار كمترين از زيمنس دسي 9شوري در و مقدار بيشترين از شوري بدون شرايط در

 .است بوده چه گياه نفع به بذرها هيدروپرايمينگ نيز زني جوانه پارامتر اين مورد در شود مي مالحظه

  (MGT)زني جوانه زمان مدت ميانگين

  %1احتمال سطح در شوري و پرايمينگ متقابل اثر و پرايمينگ در زني جوانه زمان مدت ميانگين واريانس تجزيه جدول به توجه با

 مشاهده ساعت  10تيمار در آن بيشترين و ساعت  20هيدروپرايمينگ تيمار در آن مقدار كمترين كه طوري به .است شده دار يمعن

 و  12و  9شوري در زني جوانه پارامتر اين مقدار كمترين كه ديد ميتوان  3جدول در شده درج نتايج به توجه با .) 2جدول(شد
 ساعت تعداد افزايش با گفت ميتوان ،يشور و پرايمينگ متقابل اثرات مطالعه با .است افتاده اقاتف شوري بدون تيمار در آن بيشترين

 .ميباشد تنش وجود شرايط در بذر زني جوانه نفع به اين كه است، يافته بهبود زني جوانه مدت ميانگين هيدروپرايمينگ هاي

  (GP)زني جوانه درصد

 درصد بيشترين). 1جدول(است شده دار معني  %5و  %1احتمال سطح در ترتيب به پرايمينگ و شوري مورد در زني جوانه درصد

 شرايط در ترتيب به آن مقدار كمترين و بيشترين و )،2جدول( ساعت  10تيمار در آن كمترين و ساعت  30پرايمينگ در زني جوانه

 بيشترين داراي شوري بدون و ساعت  30گهيدروپرايمين متقابل اثر). 3 جدول(شد مشاهده زيمنس دسي  12شوري و شوري بدون

 .است دهوب زني جوانه درصد كمترين داراي زيمنس دسي  12شوري بات ساع  10هيدروپرايمينگ متقابل اثر و زني جوانه درصد

 كه طوري به .يابد مي افزايش باالتر مقادير با شوري تنش تحمل بذر، پرايمينگ هاي ساعت تعداد افزايش با گرفت نتيجه ميتوان

  .برخوردارند بيشتري زني جوانه درصد از پرايمينگ ساعات افزايش با شوري تنش تحت بذرهاي
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                تجزيه واريانس صفات مختلف رازيانه در سطوح مختلف تنش شوري - 1جدول 

 ) MSميانگين مربعات (

  درصد جوانه زني 

  ميانگين 

مد ت زمان جوانه 
  زني (روز)

  محتواي رطوبت
 طول ريشه چه

 (cm) 

تعداد گياهچه 
 هاي نرمال

درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات

 173.577* 3.538** 903.817ns 4.170* 24.111* 3 پرايمينگ 
 1882.833** 0.160ns 2880.568** 18.843**  تنش شوري 4 **389.233
 66.300ns 23.709**  531.570ns 1.735ns 14.722ns 12  پرايمينگ ×تنش شوري  

 خطا 40 8.300 1.0115 417.704 0.17624 40.866 

         

ns�  درصد. 1و  5* و ** به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال   

  

  

مقايسه ميانگين خصوصيات جوانه زني در رازيانه - 2جدول   

   
درصد جوانه 

  زني

  ميانگين

مد ت زمان 
جوانه زني 

  (روز)

محتواي 
  رطوبت

هطول ريشه چ
 (cm) 

تعداد گياهچه 
 هاي نرمال

 پرايمينگ

  10.533 ab 2.053 b 37.844 ab 1.352 b ab4.533 شاهد 

  7.067 b 2.754 a 29.714 b 
1.688 b

1.678 b

3.267 b 
4.400 ab 

ساعت 10  

  
10.400 ab 
15.333 a 

1.824 b 
2.773 a 

42.445 ab 
48.078 a 

2.580 a 6.333 a 

ساعت 20  

ساعت 30  

  هستند. %5در سطح  LSDين ها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمون ميانگ

  

مقايسه ميانگين خصوصيات جوانه زني رازيانه در سطوح مختلف تنش شوري - 3جدول   

   
درصد جوانه 

  زني

  ميانگين 

مد ت زمان 
جوانه زني 

  (روز)

محتواي 
  رطوبت

 طول ريشه چه
 (cm) 

تعداد گياهچه 
الهاي نرم  

سطوح تنش 
 شوري

(ds) 

  32.000 a 2.551 a 58.860 a 3.555 a 14.250 a 0 

  11.667 b 2.350 a 45.281 a 2.639 b 5.250 b 3 

  6.833 bc 2.295 a 46.137 a 1.423 c 2.333 c 6 

  2.500 cd 2.280 a 21.896 b 1.038 cd 0.917 c 9 

  1.167 d 2.280 a 25.428 b 0.466 d 0.417 c 12 

  هستند. %5در سطح  LSDميانگين ها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمون 
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  كلي گيري نتيجه

 زمان و صحيح شيوه از توان مي شور مناطق در رازيانه دارويي گونه گياهچه استقرار درصد افزايش هدف با داد نشان پژوهش اين

 تعداد با هيدروپرايمينگ تكنيك كاربرد كه داد نشان نتايج همچنين .برد بهره پايدار يكشاورز راستاي در هيدروپرايمينگ مناسب

 ويژگي بهتر عملكرد حصول جهت ساعت  30هيدروپرايمينگ اعمال بنابراين .كاهد مي شديد شوري تنش سو اثرات از باالتر ساعات

  .دشو مي توصيه )زيمنس دسي  12و 9(شور بسيار هاي خاك در زني جوانه هاي
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Abstract 

Water and soil salinization in arid and semiarid regions, one of the most important tensions in limiting 

production plants. A yearling fennel, herbs and Chtrpan family (Apiaceae), which is moderately resistant to 

salinity. To evaluate the effects of priming on fennel seed germination experiment was designed salt stress 

conditions. Factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was 

conducted in the laboratory control of seed in shahed university. Treatments include salinity (zero, 3, 6, 9 

and 12 dS) and 4 hydropriming pretreated with distilled water (zero, 10 h, 20 h, 30 h,). Firstly fennel seeds 

treated at 15 ° C and then dried at room temperature and then were exposed to salt stress at 21 days.Results 

showed that treatments hydropriming, salinity and the interaction of these two traits was significant, such 

that better results in the case of traits at higher and lower salinity was hydropriming. Even at higher clock 

hydropriming improves germination characteristics of anise was much more salt. We can conclude that the 

number of hours hydropriming appropriate treatment can reduce the adverse effects of salinity on 

germination.  
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