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  هچکید

آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی گیاه دارویی زنیان زنی و بنیه بذر هاي جوانهشوري بر شاخص براي مطالعه اثر تنش       
، -8، -4سطح شوري صفر،  6تیمارها شامل . تکرار انجام شد 4ین شهر با گدر آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مش

نتایج نشان داد باالترین وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، طول ریشه چه و .بودنددسی زیمنس بر متر  -20و  -16، -12
با افزایش شوري بیش . ساقه چه، سرعت و درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در سطح شاهد تیمار آزمایشی حاصل می گردد

دسی زیمنس بر متر  8تر از در شوري هاي باال. دسی زیمنس بر متر صفات مورد ارزیابی به شدت کاهش می یابد 4تر از 
به عبارت دیگر می توان چنین توصیه نمود که براي داشتن نتایج مطلوب، . بسیاري از صفات کاهش یافته و به صفر رسیدند

  . دسی زیمنس بر متر کاشته شود 4گیاه دارویی زنیان در سطوح شوري کمتر از 
  

  چه- زنی و طول ریشهبنیه بذر، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه : واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
سانتی متر، از راسته چتریان می باشد  60تا  30به ارتفاع  هگیاهی علفی ویک سال (Trachysperumcopticum)زنیان        

از دیدگاه طب سنتی داراي اثرات ضد تهوع، ضد اسپاسم،  این گیاه. که داراي مصارف مهمی در صنایع دارویی و غذایی است
جدیدي که روي آن انجام شده اثرات آنتی سپتیک، کاهش  پژوهش هاي علمی. کاهنده تب و معطر کننده استمدر، 

 محدوده مناطق در جهان زمین هاي مساحت پنجم چهار حدود. )5(کلسترول خون و تسکین اسپاسم را تایید کرده است
 محدودیت این و تولیدات گیاهیست کننده محدود آبیاري آب و خاك مناطق شوري این در دارد، خشک قرار نیمه و خشک

 کم در طبیعت معطر و دارویی گیاهان تولید میزان که آنجایی از). 3(یابد  کاهش گیاهان تولید خالص که است شدهموجب 
 وجود اند یافته الزامات اختصاص دیگر و فیبر علوفه، غذا، تولید به که زمینهاي حاصلخیزي در آنها تولید امکان همیشه و است

 بازده آنها در کشاورزي محصوالت دیگر و تولید دشوري هستن تأثیر تحت که ویژه آنهایی به اي حاشیه زمین هاي ندارد،
 روي توان بر مطالعه انجام نیازمند مهم این. یابند ارزشمندي اختصاص محصوالت چنین کشت به توانند می خوبی ندارد،

). 6(است  سمی عناصر و خاك و آب شوري تحمل در آنها کارآیی و و سدیمی شور خاکهاي انواع اصالح در گیاهان این بالقوه
 آن،امکان بررسی که است بخشی هاي امید روزنه هایی تنش چنین به متحمل دارویی گیاهان حیات و عملکرد اقتصادي برخی

 در و در نتیجه افزایش پایداري را اي گونه تنوع افزایش و کشتزارها توسعه مراتع، احیاء در را دارویی گیاهان کارگیري هب
  .کند می ارزیابی زراعی و طبیعی ي ها اکوسیستم

  
  مواد و روش ها

در قالب طرح آزمایشی کامال تصادفی آزمایشی  سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی گیاه دارویی شاهدانه اثر براي مطالعه      
تیمارهاي آزمایشی شامل . انجام شد 1393در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر در سال با چهار تکرار 

  سطوح شوري از طریق حل کردن مقادیر نمک طعام . بود) دسی زیمنس بر متر 20و  16، 12، 8، 4صفر، ( سطح شوري  6
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(NaCl) عمل . عدد بذر بود 100پتري دیش استریل حاوي  هر واحد آزمایشی شامل یک عدد. در آب مقطر ایجاد گردید

در  2و قارچ کش بنومیل ) ثانیه 60(درصد  10، هیپوکلریت سدیم )ثانیه 10(درصد  70ضدعفونی بذرها با استفاده از الکل 
شتشو داده الزم به ذکر است بعد از هر مرحله ضدعفونی کردن بذور حداقل دو مرتبه با آب مقطر . انجام شد) ثانیه 60(هزار 

درجه  25درصد و دماي روز  80پس از اعمال تیمارها در زمان کاشت بذر، پتري دیش ها در ژرمیناتور با رطوبت نسبی . شد
شمارش بذرهاي جوانه زده به صورت یک روز . قرار داده شد) ساعت 8(درجه سانتی گراد  15و شب ) ساعت 16(سانتی گراد 

در طول مدت آزمایش . ک میلی متر جوانه از بذر به عنوان مالك جوانه زنی قرار گرفتخروج حداقل ی. در میان انجام گرفت
مدت زمان . براي جبران تالفات آب و افزایش غلظت نمک در پتري دیش ها در مواقع الزم مقدار کافی آب مقطر اضافه شد

براي اندازه . ه در هر پتري دیش تعیین شددر روز آخر میانگین طول ریشه چه و ساقه چه بذور جوانه زد. روز بود 14آزمایش 
سپس . گیري میانگین وزن تر ریشه چه و ساقچه، پس از خشک کردن هر یک از اندام ها روي کاغذ صافی، توزین انجام شد

درجه سانتی گراد آون قرار داده  65ساعت در دماي  24گیاهچه براي اندازه گیري وزن خشک ریشه چه و ساقه چه به مدت 
 (GR1)سرعت جوانه زنی . داد کل بذور جوانه زده در هر پتري دیش تا روز دهم به عنوان درصد جوانه زنی ثبت گردیدتع. شد

  . )2( تعیین شد 1بر حسب بذر در روز از طریق رابطه 

شاخص بنیه بذر . ام استnتعداد روز از زمان کاشت تا زمان شمارش  Yn ام وnتعداد بذور جوانه زده تا روز  Xnدر این رابطه، 
(SVI2)  در این رابطه . تعیین گردید 2نیز با استفاده از رابطهGP درصد جوانه زنی و SL  میانگین طول گیاهچه بر حسب

  .استفاده شد Excelو  SASبراي تجزیه داده ها و رسم نمودار ها از نرم افزارهاي  .میلیمتر است
  

  نتایج و بحث
  طول ریشه چه و ساقه چه

بیش ترین طول ). 1جدول ( شداثر سطوح مختلف شوري بر طول ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال یک درصد معنی دار 
 8با افزایش شوري به . در سطح شاهد حاصل گردید) میلی متر 13/2(و بیشترین طول ساقه چه ) میلیمتر 02/5(ریشه چه 

هرچند براي صفت طول ریشه چه تفاوت آماري . دسی زیمنس بر متر طول ریشه چه و طول ساقه چه به شدت کاهش یافت
میزان کاهش طول ریشه چه در مقایسه با طول ساقه چه . ی زیمنس بر متر مشاهده نگردیددس 8و  4معنی داري بین شوري 

  ). 2جدول . (در اثر افزایش شوري بیشتر مشهود بود
دسی زیمنس بر متر با مقدار صفر حاصل  8ترین طول ریشه چه و ساقه چه به طور مشترك در شوري هاي باالتر از  کم

دسی زیمنس برر متر هیچ کدام از بذور جوانه نزده و گیاهچه اي تولید  8باالتر از به عبارتی در شوري هاي . گردید
نتایج تحقیقات متعدد بر روي گیاهان مختلف نشان داده است که با افزایش سطح شوري، طول ساقه و ). 2جدول (نکردند

نیز ) 3(ه شاهدانه توسط دادخواه کاهش طول ریشه چه و ساقه چه در اثر افزایش شوري در گیا). 7(ریشه، کاهش می یابد 
 .گزارش شده است

 
  
  

                                                             
1 - Germination rate 
2 - Seed vigor index 
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  وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه
 031/0باالترین وزن تر ریشه چه ).  1جدول ( شدوزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال یک درصد معنی دار 

براي این دو .در سطح شاهد به دست آمد) گرم 33/0(باالترین وزن تر ساقه چه ). 2جدول( در سطح شاهد حاصل گردید) گرم
کمترین وزن تر ریشه چه و  ).1جدول (دسی زیمنس بر متر مشاهده نشد  8و  4صفت تفاوت آماري معنی داري بین شوري 

به عبارت دیگر در شوري هاي بیشتر از . دسی زیمنس بر متر با مقدار صفر مشاهده گردید 8ساقه چه در شوري هاي باالتر از 
در سطح شاهد حاصل شد که ) گرم 0042/0(باالترین وزن خشک ریشه چه .  دسی زیمنس بر متر هیچ بذر جوانه نزده بود 8

وزن خشک ساقه چه نیز در سطح شاهد باالترین مقدار . دسی زیمنس بر متر نداشت 8و 4ح وتفاوت آماري معنی داري با سط
به دلیل عدم جوانه زنی بذور در . بر متر در یک گروه قرار گرفت دسی زیمنس 4را داشت که با سطح شوري ) گرم 019/0(

کاهش وزن . صفر لحاظ گردیددسی زیمنس بر متر وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در این سطوح  8شوري هاي باالتر از 
  .نیز گزارش شده است) 1(خشک ریشه چه و ساقه چه با افزایش شوري توسط پیرزاده و همکاران 

  
  بذرشاخص بنیه 

). 1جدول (نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر شاخص بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد 
با افزایش شوري شاخص بنیه بذر به شدت کاهش یافت به . در سطح شاهد حاصل گردید) 38/236(باالترین شاخص بنیه بذر 

به عبارت دیگر  شاخص بنیه بذر در .  کاهش یافت 15/14ص به دسی زیمنس بر متر این شاخ 4طوري که در سطح شوري 
دسی زیمنس  4در شوري هاي باالتر از . درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافته است 90دسی زیمنس بر متر حدود  4شوري 

وري بر جوانه در بررسی اثر ش) 2(ثقه االسالمی ). 2جدول (به طور مشترك پایین ترین میزان شاخص بنیه بذر حاصل گردید 
از . زنی سه گونه گیاه دارویی گزارش کردند که با افزایش شوري در مرزه شاخص بنیه بذر به طور معنی داري کاهش می یابد

آنجایی که شاخص بینه بذر از حاصل ضرب میانگین طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی حاصل می گردد و با توجه به این که 
 .ش یافته است لذا بنیه بذر کاهش می یابداین متغیر ها در اثر شوري کاه

  
  سرعت جوانه زنی

مقایسه میانگین ها نشان ). 1جدول ( شداثر سطوح مختلف شوري بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار 
 8، 4سطوح شوري  که در گروه مشترك با .باالترین سرعت جوانه زنی را دارا می باشد) تعداد در روز( 83/4داد سطح شاهد با 

 20و  16پایین ترین سرعت جوانه زنی نیز به طور مشترك در شوري هاي   ).2جدول(دسی زیمنس بر متر قرار گرفت  12و 
دسی زیمنس بر متر توسط پیرزاد و  15کاهش شدید سرعت جوانه زنی در شوري . دسی زیمنس بر متر حاصل گردید

که در شرایط شوري باال، سرعت و درصد جوانه زنی با گزارش نمودند) 6(همکاران روگرز و . گزارش شده است) 1(همکاران 
به دنبال  رانیز کاهش سرعت جوانه زنی ) 3(دادخواه  .کاهش حرکت آب به داخل بذور در مرحله جذب آب کاهش می یابد

  . افزایش سطوح شوري را گزارش نموده است
  

  درصد جوانه زنی
اریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد نتایج حاصل از جدول تجزیه و

که در گروه مشترك با  در سطح شاهد حاصل گردید) درصد00/66(باالترین درصد جوانه زنی ). 1جدول (معنی دار می باشد 
 3دسی زیمنس با تنها  12شوري  درصد و 50/26دسی زیمنس بر متر با  8شوري  .دسی زیمنس بر متر قرار گرفت 4شوري 

پایین ترین . می یابدبا افزایش شوري درصد جوانه زنی به شدت کاهش  به عبارتی. درصد در گروهاي بعدي قرار گرفتند
طرزي ). 2جدول (دسی زیمنس حاصل گردید  20و  16، 12سرعت جوانه زنی به طورمشترك در سطوح شوري 
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کاهش درصد جوانه .گزارش کرده است شوري سطوح افزایش با را جوانه زنی درصد کاهش نیز سبز زیره روي درآزمایشی)4(
  . نیز گزارش شده است) 3(زنی به دنبال افزایش سطوح شوري توسط دادخواه 

  
  

  نتیجه گیري کلی
منس بر دسی زی 4افزایش شوري از . در حال کلی شوري اثر نامطلوبی بر کلیه صفات مورد ارزیابی گیاه دارویی زنیان داشت

دسی زیمنس بر متر موجب کاهش محسوسی در بسیاري از صفات گردید هرچند در برخی صفات تفاوت بین شوري  8متر به 
دسی زیمنس بر متر در کلیه صفات موجب  8شوري هاي باالتر از . دسی زیمنس بر متر از نظر آماري معنی دار نبود 8و  4

به عبارت دیگر می توان چنین توصیه نمود که براي داشتن نتایج . گردیدکاهش صد درصدي و یا نزدیک به صدرصدي آن ها 
  . دسی زیمنس بر متر کاشته شود 4مطلوب، گیاه دارویی زنیان در سطوح شوري کمتر از 
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 تجزیه واریانس اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی  زنیان -1جدول 

درصد 
جوانه 

  زنی

سرعت 
جوانه 

  زنی

شاخص 
  بنیه بذر

وزن خشک 
 ریشه چه

وزن خشک 
 ساقه چه

وزن تر 
 ساقه چه

وزن تر 
 ریشه چه

طول 
ساقه 

 چه

طول 
ریشه 

  چه

درجه 
 آزادي

 

 تیمار 5 27/2** 61/0** 0003/0** 027/0** 00014/0** 000006/0**  6/164** 56/1** 28/47**

خطاي  18 024/0 008/0 000021/0 0023/0 000019/0 0000005/0 98/1 27/0 95/0
 آزمایشی

ضریب  23 35/11 98/8 64/0 34/6 61/0 1/0 7/23 52/23 03/25
 تغییرات

 معنی دار در سطح احتمال یک درصد **   

 مقایسه میانگین اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی زنیان -2جدول 

درصد 
  جوانه زنی

سرعت 
  جوانه زنی

شاخص 
  بنیه بذر

وزن خشک 
 ریشه چه

 وزن
خشک 
 ساقه چه

وزن تر 
 ساقه چه

وزن تر 
 ریشه چه

طول 
 ساقه چه

طول ریشه 
  چه

 

00/66 a 83/4 a 38/236 a 0042/0 a 019/0 a 33/0 a 031/0 a 13/2 a  02/5 a 0 

75/56 a 26/2 ab 73/141 b 0027/0 ab 014/0 a 13/0 b 016/0 b 37/1 b 57/3 b 4- 

50/26 b 64/1 b 67/44 c 0017/0 b 003/0 b 01/0 bc 007/0 bc 42/0 c 72/2 b 8- 

3c 088/0 b 0d 0c 0b 0c 0c 0d 0c 12- 

0c 0c 0d 0c 0b 0c 0c 0d 0c 16- 
0c 0c 0d 0c 0b 0c 0c 0d 0c 20- 

 میانگین ها با حروف یکسان تفاوت آماري معنی داري ندارند

 

 


