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  هچکید
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري بر جوانه زنی . شوري یکی از تنش هاي محیطی موثر بر رشد گیاهان می باشد       

تکرار در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز  4و رشد گیاهچه زیره سبز آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با 
دسی زیمنس بر متر  20و  16، 12، 8، 4سطح شوري صفر، شش تیمارهاي آزمایشی شامل . مشگین شهر انجام شد

بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه در سطح شاهد تایج نشان داد ن.بودند
بی به دسی زیمنس بر متر صفات مورد ارزیا 4با افزایش شوري بیش تر از . چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر حاصل می گردد

لذا به منظور . حاصل گردید) دسی زیمنس بر متر 20(کمترین میزان صفات در باالترین سطح شوري . شدت کاهش می یابد
  .دسی زیمنس بر متر کاشته شود 4در شوري هاي کمتر از  زیره سبزداشتن صفات در سطح مطلوب پیشنهاد می شود 

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

  
  مقدمه

ص دارویی مختلفی از جمله مدر، معرق، محرك اشتها، تقویت ازیره گیاهی است یک ساله از خانواده جعفري و داراي خو     
این گیاه داراي ویژگی هاي مطلوبی مختلفی نظیر فصل رشد کوتاه، نیاز . )6(معده، کرمکش، ضد نفخ و ضد اسهال می باشد 

تحقیقات بسیار  هبا توجه به اهمیت و مزایاي ذکر شد. توجیه اقتصادي باال نسبت به سایر محصوالت زراعی می باشد آبی کم و
این محصول در کشور صورت گرفته است و انجام تحقیقات پایه در خصوص این گیاه بسیار ضروري به نظر می  مورداندکی در 

صورت دیم و در زمین هاي نامرغوب کشت می شود لذا بررسی واکنش این نجایی که این گیاه در ایران بیشتر به آاز . رسد
شودکه  می زده تخمین.در افزایش پتانسیل تولید موثر واقع گردد دشوري می توان تنش گیاه به تنش هاي مختلف از جمله

هکتار از اراضی تحت میلیون  5/25در ایران حدود .اند پوشانده را جهان کشت قابل اراضی درصد10تا 5 حدود شور خاکهاي
) دسی زیمنس بر متر 32تا  16(میلیون هکتار در معرض شوري شدید  8و ) دسی زیمنس بر متر 16-4(تاثیر شوري متوسط 

 تعیین در اي عمده نقش و آید می حساب به گیاهان فنولوژیکی حساس مراحل از یکی زنی جوانهاز آنجایی که ). 5(می باشد 
 در زنی جوانه. رسی واکنش این مرحله فنولوژیکی می تواند در توسعه رشد این گیاه مفید واقع گرددبر دارد گیاه نهایی تراکم
 خود رشد رویشی مراحل در گیاه که شده مشاهده مواقع خیلی در است، هرچندکه حساس شوري تنش به گیاهان اغلب

 دیگر و تولید تأثیر شوري هستند تحت که زمین هایی .است نشان داده خود از خشکی و شوري تنش به نسبی مقاومت
 قابل گیاهان این بنابراین یابند گیاهان دارویی اختصاص کشت به توانندمی خوبی ندارد، بازده درآن ها کشاورزي محصوالت

هدف از این مطالعه بررسی واکنش گیاه دارویی زیره به شوري در مرحله جوانه زنی  .می باشد ارگانیک کشت روشهاي با تطابق
  .می باشد

  
  مواد و روش ها

سی اثر شوري بر جوانه زنی و رشد راین آزمایش در آزمایشگاه کشاورزي دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر به منظور بر      
 قالب طرحدر ) دسی زیمنس بر متر 20و  16، 12، 8، 4صفر، (شش سطح شوري . گیاهچه گیاه دارویی زیره سبز انجام گرفت
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هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتري دیش استریل حاوي . مورد ارزیابی قرار گرفتندآزمایشی کامال تصادفی با چهار تکرار 
و قارچ کش ) ثانیه 60(درصد  10، هیپوکلریت سدیم )ثانیه 10(درصد  70الکل  بذرها در دادنبا قرار. عدد بذر بود 100

پس از اعمال تیمارها در زمان کاشت بذر، پتري دیش ها در . عفونی بذرها شد اقدام به ضد) ثانیه 60(در هزار  2بنومیل 
) ساعت 8(درجه سانتی گراد  15و شب ) ساعت 16(درجه سانتی گراد  25درصد و دماي روز  80ژرمیناتور با رطوبت نسبی 

ل یک میلی متر جوانه از بذر به خروج حداق. شمارش بذرهاي جوانه زده به صورت یک روز در میان انجام گرفت. قرار داده شد
در طول مدت آزمایش براي جبران تالفات آب و افزایش غلظت نمک در پتري دیش ها در . عنوان مالك جوانه زنی قرار گرفت

در روز آخر میانگین طول ریشه چه و ساقه چه . روز بود 12مدت زمان آزمایش . مواقع الزم مقدار کافی آب مقطر اضافه شد
براي اندازه گیري میانگین وزن تر ریشه چه و ساقچه، پس از خشک کردن هر . زده در هر پتري دیش تعیین شد بذور جوانه

سپس گیاهچه براي اندازه گیري وزن خشک ریشه چه و ساقه چه به مدت . یک از اندام ها روي کاغذ صافی، توزین انجام شد
تعداد کل بذور جوانه زده در هر پتري دیش تا روز دهم به عنوان  .درجه سانتی گراد آون قرار داده شد 65ساعت در دماي  24

در این رابطه، . )1( تعیین شد 1بر حسب بذر در روز از طریق رابطه  (GR1)سرعت جوانه زنی . درصد جوانه زنی ثبت گردید
Xn  تعداد بذور جوانه زده تا روزn ام وYn  تعداد روز از زمان کاشت تا زمان شمارشnشاخص بنیه بذر . ام است(SVI2)  نیز

. میانگین طول گیاهچه بر حسب میلیمتر است SLدرصد جوانه زنی و  GPدر این رابطه . تعیین گردید 2با استفاده از رابطه 
  .استفاده شد Excelو  SASبراي تجزیه داده ها و رسم نمودار ها از نرم افزارهاي 

  

 

 
 نتایج و بحث

  اثر شوري بر وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه
بررسی جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر شوري بر وزن تر و خشک گیاهچه زیره سبز در سطح احتمال یک درصد       

در سطح شاهد ) گرم 0045/0(مقایسه میانگین ها نشان داد باالترین وزن تر ریشه چه ). 1جدول (معنی دار می باشد 
 00075/0و  0025/0دسی زیمنس به ترتیب با مقادیر  8و  4براي این صفت سطوح شوري . تیمارهاي آزمایشی به دست آمد
دسی زیمنس حاصل  20تا  12کمترین وزن تر ریشه چه به طور مشترك در سطوح شوري . گرم در مرتبه بعدي قرار گرفتند

و وزن خشک ساقه ) گرم 0037/0(، وزن خشک ریشه چه )گرم 027/0(بیشترین وزن تر ساقه چه ). 2جدول (شد 
دسی زیمنس بر متر در مرتبه بعدي قرار  4براي این سه صفت سطح شوري . در سطح شاهد به دست آمد) مگر 0077/0(چه

). 2جدول (دسی زیمنس بر متر حاصل گردید  20تا  8کمترین میزان این صفات به طور مشترك در سطوح شوري .  گرفت
در ) 3(راعی و همکاران  .ز گزارش شده استنی) 2(کاهش درصد جوانه زنی به دنبال افزایش سطوح شوري توسط دادخواه 

 .بررسی جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال تحت دماي باال و شوري کاهش وزن ریشه چه وساقه چه را گزارش نمودند
 

  اثر شوري بر طول ریشه چه و ساقه چه
). 1جدول ( معنی دار شددر این آزمایش اثر شوري بر طول ریشه چه و ساقه چه زیره سبز در سطح احتمال یک درصد 

دسی زیمنس نیز در مرتبه هاي  8و  4سطوح شوري . در سطح شاهد حاصل شد) میلی متر 05/58(بیشترین طول ریشه چه 
دسی زیمنس بر متر حاصل گردید  20تا  12کمترین طول ریشه چه به طور مشترك در سطوح شوري . بعدي قرار گرفتند

کمترین میزان . ی زیمنس بر متر به طور مشترك باالترین طول ساقه چه حاصل شددس 4در سطح شاهد و شوري ). 2جدول (
                                                             

1 - Germination rate 
2 - Seed vigor index 
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نیز کاهش ) 2(دادخواه ). 2جدول (دسی زیمنس بر متر مشاهده شد  20تا  12این صفت به طور مشترك در سطوح شوري 
نیز کاهش ریشه ) 3(همکاران راعی و  .طول ریشه چه و ساقه چه را در اثر افزایش شوري در گیاه شاهدانه گزارش نموده است

  چه و ساقه چه به دنبال اقزایش شوري در گیاه دارویی ماریتغال گزارش نموده اند
  

  سرعت جوانه زنیاثر شوري بر 
). 1جدول (جدول تجزیه وارانس نشان داد اثر شوري بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد      

سطح شوري . آمددر سطح شاهد به دست ) تعداد در روز 12/14(مقایسه میانگین ها مشخص نمود باالترین سرعت جوانه زنی 
دسی زیمنس بر  4به عبارتی با سطح شوري . در مرتبه بعدي قرار گرفت) تعداد در روز( 33/7دسی زیمنس بر متر با میزان  4

دسی زیمنس  20تا  8براي صفت سرعت جوانه زنی سطوح شوري .  هش یافتدرصد کا 50متر در مقایسه با شاهد در حدود 
مطابقت ) 3(این یافته با یافته هاي راعی و همکاران ). 1شکل (در پایین ترین سطح قرار گرفتند بر متر به طور مشترك 

  . ستنیز گزارش شده ا )6(روگرز و همکاران کاهش سرعت جوانه زنی به دنبال افزایش شوري توسط .دارد
  

  اثر شوري بر درصد جوانه زنی
در ) 5/33(باالترین درصد جوانه زنـی  ). 1جدول (اثر شوري بر درصد جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد      

بـه عبـارتی افـزایش    .درصد در مرتبه بعدي قرار گرفـت  75/16دسی زیمنس بر متر   4سطح شوري . سطح شاهد به دست آمد
پایین ترین درصـد جوانـه زنـی بـه     . درصدي در جوانه زنی گردید 50دسی زیمنس بر متر  منجر به کاهش حدود  4شوري به 

بنابراین با افزایش میزان شوري، عالوه بر ).2شکل ( به دست آمددسی زیمنس بر متر  20تا  12طور مشترك در سطوح شوري 
در بررسی اثر ) 3(راعی و همکاران .زنی، از تعداد بذور جوانه زده نیز به نحو چشمگیري کاسته شدتاخیر در شروع فرآیند جوانه 

  .دما و شوري بر جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال گزارش کردند که درصد جوانه زنی به دنبال افزایش شوري کاهش می یابد
  

  شاخص بنیه بذراثر شوري بر 
سطوح مختلف شوري در سطح احتمال  شاخص بنیه بذر متاثر از واریانس داده ها نشان داد  نتایج حاصل از جدول تجزیه     

با افزایش شوري شاخص . در سطح شاهد حاصل گردید) 06/30(باالترین شاخص بنیه بذر ). 1 جدول( قرار گرفتیک درصد 
که  .کاهش یافت 18/14دسی زیمنس بر متر این شاخص به  4بنیه بذر به شدت کاهش یافت به طوري که در سطح شوري 

در مرتبه  84/0و  18/14به ترتیب با  8و  4سطح شوري .درصدي را در شاخص بنیه بذر نشان می دهد 50کاهشی بیش از 
دسی زیمنس بر متر به طور مشترك کمترین شاخص بنیه بذر را به خود  20تا  12سطوح شوري . هاي بعدي قرار گرفتند

به نظر می رسد کاهش بنیه بذر در اثر افزایش شوري به دلیل کاهش میانگین طول گیاهچه و سرعت جوانه . ختصاص دادندا
ثقه االسالمی . زنی باشد چرا که شاخص بینه بذر از حاصل ضرب میانگین طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی حاصل می گردد

گونه گیاه دارویی گزارش کردند که با افزایش شوري در مرزه شاخص بنیه بذر به در بررسی اثر شوري بر جوانه زنی سه ) 1(
 .گزارش شده است) 3(نتایج مشابهی توسط راعی و همکاران . طور معنی داري کاهش می یابد

  
  نتیجه گیري کلی

به طوري که . داشت شدیدينامطلوب بسیار اثر  در کلیه صفاتدسی زیمنس  4شوري در سطوح باالتر از در حالت کلی       
می توان  .به دست آمد) دسی زیمنس بر متر 20(براي کلیه صفات مورد آزمایش کمترین میزان در باالترین سطح شوري 

دسی زیمنس بر متر در نظر  4باالتر از شوري  زیره سبزگیاه دارویی براي چنین توصیه نمود که براي داشتن نتایج مطلوب، 
  .گرفته نشود
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بنیه بذر گیاه دارویی زیره سبزمقایسه میانگین اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و  -2جدول   
 طول ساقه چه

  )میلی متر(
  طول ریشه چه

  )میلی متر(
وزن خشک 

 )گرم(ساقه چه 
وزن خشک 

 )گرم(ریشه چه 
وزن تر ساقه 

 )گرم(چه 
وزن تر ریشه 

 )گرم(چه 
 

17/153 a 05/58 a 0077/0 a 0037/0 a 027/0 a 0045/0 a 0 
25/147 a 35/43 b 0035/0 b 0010/0 b 014/0 b 0025/0 b 4 - 

07/49 b 90/15 c 0c 0c 0c 00075/0 c 8 - 
0c 0d 0c 0c 0c 0d 12- 
0c 0d 0c 0c 0c 0d 16 - 
0c 0d 0c 0c 0c 0d 20- 

 میانگین ها با حروف یکسان تفاوت آماري معنی داري ندارند

زیره سبز تجزیه واریانس اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی  -1جدول 
شاخص بنیه بذر درصد 

  جوانه زنی
وزن خشک   طول ریشه چه طول ساقه چه  سرعت جوانه زنی

 ساقه چه
وزن خشک 

 ریشه چه
وزن تر ساقه 

 چه
وزن تر ریشه 

 چه
درجه 
 آزادي

 

 تیمار 5 0000067/0** 00025/0** 000004/0**  000020/0** 1/40** 05/129**  82/6** 61/18**  36/16**
 خطاي آزمایشی 18 0000007/0 000007/0 0000002/0 0000007/0 77/0 33/2 25/0 55/0 52/0
 ضریب تغییرات - 038/0 39/0 020/0 12/0 33/26 86/27 16/21 60/23 32/25

معنی دار در سطح احتمال یک درصد   

 

 


