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  هچکید
زنی هاي جوانهدسی زیمنس بر متر براي مطالعه اثر تنش شوري بر شاخص 20و  16، 12، 8، 4شش سطح شوري صفر،         

تکرار در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشگین  4و بنیه بذر گیاه دارویی رازیانه در قالب طرح کامال تصادفی با 
نتایج نشان داد بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و . شد شهر انجام

دسی زیمنس بر متر  4با افزایش شوري بیش تر از . ساقه چه و شاخص بنیه بذر سطح شاهد تیمار آزمایشی حاصل می گردد
حاصل ) دسی زیمنس بر متر 20(ات در باالترین سطح شوري کمترین میزان صف. صفات مورد ارزیابی به شدت کاهش می یابد

دسی زیمنس بر متر  4لذا به منظور داشتن صفات در سطح مطلوب پیشنهاد می شود رازیانه در شوري هاي کمتر از . گردید
 .کاشته شود

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

  
  مقدمه

 در آن دانه از اسانس حاصل از و بوده برخوردار جهان و ایران در از اهیمت زیادي(.FoeniculumvulgareMill) رازیانه       
 مناطق در وسیعی پراکندگی ایران ما کشوردر). 8(ایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود غذ داروسازي، مختلف صنایع

 خودرو طور به دریا سطح از متري2100ارتفاع تا و دارد تبریز و گیالن کرمان، کردستان، مازندران، گرگان، تهران، خراسان،
 اي عمده نقش زنی جوانه زیرا آید، می حساب به یگیاهان رشد چرخه در حساس مراحل از یکی زنی جوانه. )6( کند می رشد
 نهایی تراکم تعیین در گیاه زنی جوانه شوري، و رطوبتی تنش شرایط در گذارد می جا به خود از گیاه نهایی تراکم تعیین رادر

 اغلب در زنی جوانه است که مطلب این بیانگر مختلف گیاهان با ارتباط در متعدد آزمایشات .است برخوردار زیادي اهمیت از
 مقاومت خود رشد رویشی مراحل در گیاه که شده مشاهده مواقع خیلی در که چند است، هر حساس شوري تنش به گیاهان
 تطابق نقابل گیاها این گیاهان دارویی، اقتصادي ارزش از صرفنظر ).7( است نشان داده خود از خشکی و شوري تنش به نسبی

تأثیر  تحت که ییزمین ها. دارد همراه به را ها کننده مصرف و ها تولیدکننده تمایل هستند که ارگانیک کشت هاي روش با
حیات و . اختصاصیابندگیاهان دارویی هابازدهخوبی ندارد،میتوانندبهکشتو تولیددیگرمحصوالتکشاورزیدرآن  شوري هستند

 امکان آن، بررسی که است بخشی هاي امید روزنه چنین تنش هایی به متحمل دارویی گیاهان عملکرد اقتصادي برخی
 در افزایش پایداري راتنوع گونهاي و در نتیجه  افزایش و کشتزارها توسعه مراتع، احیاء در را گیاهان دارویی بکارگیري

 .کند می ارزیابی زراعی و طبیعی اکوسیستم هاي
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  مواد و روش ها
سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی  اثربراي مطالعه ) دسی زیمنس بر متر 20و  16، 12، 8، 4صفر، (شش سطح شوري         

در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشگین قالب طرح آزمایشی کامال تصادفی با چهار تکرار در  رازیانهگیاه دارویی 
هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتري دیش . بودتیمارهاي آزمایشی شامل . مورد ارزیابی قرار گرفتند 1393در سال شهر 

و ) ثانیه 60(درصد  10، هیپوکلریت سدیم )ثانیه 10(درصد  70الکل  بذرها در دادنبا قرار. عدد بذر بود 100استریل حاوي 
پس از اعمال تیمارها در زمان کاشت بذر، پتري دیش . اقدام به ضد عفونی بذرها شد) ثانیه 60(در هزار  2قارچ کش بنومیل 

 8(درجه سانتی گراد  15و شب ) ساعت 16(درجه سانتی گراد  25درصد و دماي روز  80ها در ژرمیناتور با رطوبت نسبی 
خروج حداقل یک میلی متر جوانه از . شمارش بذرهاي جوانه زده به صورت یک روز در میان انجام گرفت. قرار داده شد) ساعت

در طول مدت آزمایش براي جبران تالفات آب و افزایش غلظت نمک در پتري دیش . بذر به عنوان مالك جوانه زنی قرار گرفت
در روز آخر میانگین طول ریشه چه و ساقه . روز بود 12مدت زمان آزمایش . مقدار کافی آب مقطر اضافه شد ها در مواقع الزم

براي اندازه گیري میانگین وزن تر ریشه چه و ساقچه، پس از خشک کردن . چهبذور جوانه زده در هر پتري دیش تعیین شد
یاهچه براي اندازه گیري وزن خشک ریشه چه و ساقه چه به سپس گ. هر یک از اندام ها روي کاغذ صافی، توزین انجام شد

تعداد کل بذور جوانه زده در هر پتري دیش تا روز دهم به . درجه سانتی گراد آون قرار داده شد 65ساعت در دماي  24مدت 
  . )4( شدتعیین  1بر حسب بذر در روز از طریق رابطه  (GR1)سرعت جوانه زنی . عنوان درصد جوانه زنی ثبت گردید

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

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

 نتایج و بحث
  درصد جوانه زنی

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد 
در سطح شاهد به دست آمد، هر چند بین ) درصد 3/63(مقایسه میانگین ها نشان داد باالترین درصد جوانه زنی ). 1جدول (

دسی زیمنس نیز  12و  8سطوح شوري . اري معنی داري وجود نداشتدسی زیمنس بر متر تفاوت آم 4سطح شاهد و شوري 
دسی  20(نیز در باالترین سطح شوري ) درصد 20/6(کمترین درصد جوانه زنی . به طور مشترك در مرتبه بعدي قرار گرفتند

عبارتی در  به. دسی زیمنس بر متر اختالف آماري معنی داري نداشت 16حاصل گردید که با سطح شوري ) زیمنس بر متر
کاهش . درصد کاهش یافته است 90دسی زیمنس بر متر در مقایسه با سطح شاهد درصد جوانه زنی تا  20سطح شوري 

  . نیز گزارش شده است) 5(درصد جوانه زنی به دنبال افزایش سطوح شوري توسط دادخواه 
  

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

که در . باالترین سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص داد) تعداد در روز( 5/30سطح شاهد با ). 1جدول (معنی دار می باشد 

                                                             
1 - Germination rate 
2 - Seed vigor index 
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ر متر دسی زیمنس ب 16و  12، 8سطوح شوري ). 2جدول(دسی زیمنس بر متر قرار گرفت  4گروه مشترك با سطوح شوري 
دسی زیمنس  20(پایین ترین سرعت جوانه زنی نیز در باالترین سطح شوري . نیز به طور مشترك در مرتبه بعدي قرار گرفتند

دسی زیمنس بر متر سرعت جوانه زنی به شدت  15گزارش کردند در شوري ) 3(پیرزاد و همکاران .مشاهده گردید) بر متر
روگرز و . عت جوانه زنی را به دنبال افزایش سطوح شوري را گزارش نموده استنیز کاهش سر )5(دادخواه . کاهش می یابد

اعالم نمودند که در شرایط شوري باال، سرعت و درصد جوانه زنی با کاهش حرکت آب به داخل بذور در مرحله ) 9(همکاران 
  . جذب آب کاهش می یابد

  
  طول ریشه چه و ساقه چه

اثر سطوح مختلف شوري بر طول ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال یک نشان داد بررسی جدول تجزیه واریانس داده ها 
که در گروه  در سطح شاهد حاصل شد) میلیمتر 34/44(بیش ترین طول ریشه چه ). 1جدول ( می باشددرصد معنی دار 

دسی زیمنس نیز به  16تا  8براي صفت طول ریشه چه سطوح شوري . دسی زیمنس بر متر قرار گرفت 4مشترك با شوري 
) دسی زیمنس بر متر 20(کمترین طول ریشه چه نیز در باالترین سطح شوري . طور مشترك در مرتبه بعدي قرار گرفتند

دسی  4که در گروه مشترك با شوري در سطح شاهد حاصل گردید) لی مترمی 37/53(بیشترین طول ساقه چه  .حاصل گردید
دسی زیمنس به طور  16تا  8همانند طول ریشه چه براي صفت طول ساقه چه نیز سطوح شوري . زیمنس بر متر قرار گرفت

حاصل ) ر متردسی زیمنس ب 20(کمترین طول ریشه چه نیز در باالترین سطح شوري . مشترك در مرتبه بعدي قرار گرفتند
  .است نمودهاثر افزایش شوري در گیاه شاهدانه گزارش  را درکاهش طول ریشه چه و ساقه چه نیز ) 5(دادخواه . گردید

  
  وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه

 باالترین).  1جدول ( می باشدوزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه در سطح احتمال یک درصد معنی دار نتایج نشان داد 
دسی زیمنس  16وزن تر ریشه چه، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه به طور مشترك در سطوح شوري صفر تا 

بیشترین . به دست آمد) دسی زیمنس بر متر 20(براي این سه صفت کمترین میزان در باالترین سطح شوري . حاصل گردید
براي این صفت سطوح شوري . ی زیمنس بر متر حاصل شددس 4وزن تر ساقه چه نیز به طور مشترك در سطح شاهد و شوري 

کمترین وزن تر ساقه نیز همانند سایر صفات . دسی زیمنس بر متر به طور مشترك در مرتبه بعدي قرار گرفتند 16و  12، 8
وزن  نیز گزارش نموده اند که با افزایش شوري) 3(پیرزاده و همکاران ). 2جدول (در باالترین سطح شوري حاصل گردید 

  .خشک ریشه چه و ساقه چه به طوري معنی داري کاهش می یابد
  

  شاخص بنیه بذر
باالترین شاخص بنیه بذر ). 1 جدول( قرار گرفتسطوح مختلف شوري در سطح احتمال یک درصد  شاخص بنیه بذر متاثر از 

با افزایش . نس بر متر نداشتدسی زیم 4که تفاوت آماري معنی داري با سطح شوري  در سطح شاهد حاصل گردید) 00/15(
 21/2دسی زیمنس بر متر این شاخص به  8شوري شاخص بنیه بذر به شدت کاهش یافت به طوري که در سطح شوري 

ثقه . دسی زیمنس بر متر مشاهده نگردید 20تا  8براي این صفت تفاوت آماري معنی داري بین سطوح شوري . کاهش یافت
در بررسی اثر شوري بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی گزارش کردند که با افزایش شوري در مرزه شاخص بنیه ) 4(االسالمی 

 به نظر می رسد کاهش بنیه بذر در اثر افزایش شوري به دلیل کاهش میانگین طول . بذر به طور معنی داري کاهش می یابد
 

بذر از حاصل ضرب میانگین طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی حاصل شاخص بینه گیاهچه و سرعت جوانه زنی باشد چرا که 
 .می گردد
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  نتیجه گیري کلی

به طور کلی . دسی زیمنس از نظر آماري در گروه مشترك با شاهد قرار گرفت 4براي کلیه صفات مورد ارزیابی سطح شوري 
طول ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت دسی زیمنس به خصوص براي صفات طول ریشه چه،  4شوري در سطوح باالتر از 

به طوري که براي کلیه صفات مورد آزمایش کمترین میزان در باالترین . جوانه زنی و شاخص بنیه بذر اثر نامطلوبی داشت
می توان چنین توصیه نمود که براي داشتن نتایج مطلوب، گیاه دارویی .به دست آمد) دسی زیمنس بر متر 20(سطح شوري 

  . شودن دسی زیمنس بر متر کاشته 8ر سطوح شوري کمتر  بیش تر از رازیانه د
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تجزیه واریانس اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی  رازیانه - 1جدول   

شاخص 
  بنیه بذر

وزن تر 
 ریشه چه

وزن تر 
 ساقه چه

وزن 
خشک 
 ساقه چه

وزن 
خشک 
 ریشه چه

طول 
 ساقه چه

طول 
  ریشه چه

سرعت 
  جوانه زنی

درصد 
جوانه 

  زنی

درجه 
 آزادي

 

 تیمار 5 65/1**  98/13** 59/19** 27/24** 16/0**  164/0** 20/0** 162/0**  07/7**

خطاي  18 60/0 40/0 39/0 89/0 0003/0 0004/0 001/0 006/0 195/0
 آزمایشی

ضریب  23 44/24 51/21 75/10 68/17 75/1 85/1 9/2 05/7 91/21
 تغییرات

معنی دار در سطح احتمال یک درصد **     

اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی رازیانهمقایسه میانگین  - 2جدول   
وزن تر   شاخص بنیه بذر

 ریشه چه
 )گرم(

وزن تر 
 ساقه چه

 )گرم(

وزن خشک 
 ساقه چه

 )گرم(

وزن 
خشک 
  ریشه چه

 )گرم(

طول 
 ساقه چه

میلی (
 )متر

طول 
  ریشه چه

میلی (
  )متر

سرعت 
جوانه 

بذر (زنی 
  )در روز

درصد 
جوانه 
  زنی

 

00/15 a 77/0 a 18/1 a 91/0 a 95/0 a 37/53 a 34/44 a 5/30 a 3/63 a 0 
96/11 a 95/0 a 17/1 a 93/0 a 92/0 a 53/56 a 25/43 a 5/23 a 7/58 a 4 - 

21/2 b 97/0 a 03/1 b 97/0 a 97/0 a 85/29 b 88/29 b 00/8 b 8/40 b 8 - 
22/1 b 97/0 a 01/1 b 96/0 a 98/0 a 87/31 b 13/27 b 00/4 b 8/20 c 12- 
75/0 b 96/0 a 96/0 b 95/0 a 95/0 a 50/30 b 5/31 b 50/2 b 0/10 d 16 - 
0b 0b 0c 0b 0b 0c 0c 0c 20/6 d 20- 

 میانگین ها با حروف یکسان تفاوت آماري معنی داري ندارند

 

 


