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ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپهای مختلف رازیانه
()Foeniculum vulgare Mill.
4

عصمت خاکسارنژاد ،1محمد ضابط ،*2علی ایزانلو ،3محمدحسن سیاری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 3 ،2و  .4استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

تاریخ وصول مقاله1394/03/05 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/06 :

چكيده
برای بررسی آثار شوری بر جوانهزنی رازیانه ،1آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامالً تصادفی با  3تکرار و  2فهاکتور

A

شامل  10اکوتیپ سردشت ،سقز ،کرمان ،تبریز ،سبزوار ،روم ،خوسف ،بجنورد ،مشهد و شب هتر و  5 ،Bسهط شهوری  7 ،5 ،3 ،1و 9
دسیزیمنس بر متر کلریدسدیم ،در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال  1393اجهرا شهد .صهفات مهدنظر
شامل طول ،وزن تر و خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه ،طول ریشهچه /ساقهچه ،شاخص بنیۀ بذر ،درصد و سرعت جوانهزنهی بهود.
براساس تجزیۀ واریانس ،اکوتیپها در بیشتر صفات بهجز وزن تر گیاهچه ،وزن خشک ریشهچه و سرعت جوانهزنی در سط  1درصد
اختالف معنادار داشتند .در مقای ۀ میانگین اکوتیپها ،کرمان با طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه ،شاخص بنیۀ بهذر ،سهرعت و درصهد
جوانهزنی ن بتاً باالتر ،متحملترین اکوتیپ به شوری بود .در مقای ۀ میانگین سطوح شوری ،بهین سهطوح در بیشهتر صهفات جهز وزن
خشک ریشهچه تفاوت معناداری وجود داشت .تجزیۀ خوشهای اکوتیپها ،آنها را در دو خوشۀ مجزا گروهبندی کرد.
كلیدواژهها :جوانهزنی ،دارویی ،غلظت ،کلریدسدیم ،گیاهچه.

1. Foeniculum vulgare

* نوی نده م ئول
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مقدمه

جوانهزنی گیاهان تحت تنش شهوری مهیتوانهد شهاخص

رازیانههه ) (Foeniculum vulgare Mill.از دیربههاز جههزو

خوبی برای تعیین متحملبودن آنها به شهوری بههب ها

گیاهان ادویهای معروف بوده است .این گیاه یکی از  4گیاه

آید.

اصلی معطر جهان است ( .)1مواد مهؤثرۀ ایهن گیهاه سهبب

مطالعات متعددی بر روی آثار شهوری بهر جوانههزنهی

تحریک تولید شیر مهادران شهیرده مهیشهود ( .)14رازیانهه

گیاهان دارویی مختلهف صهورت گرفتهه اسهت ( 38 ،19و

بهطور وسیعی در مناطق خشک و نیمهخشهک کهه لظهت

 .)22از جمله میتوان به پژوهشی که برخی پژوهشگران در

باالیی از نمک دارند ،قادر به رشهد اسهت ( 37و  .)20بهین

سال  2010بهر روی زیهرۀ سهیاه تحهت سهطوح شهوری و

تنشهای محیطی یرزی تی ،تنش شهوری مشهکل بهادی

پرایمین

کلریدسدیم انجام شد ،اشاره کرد .در آزمایشی که

است که بدود  2میلیون کیلومترمربهر از زمهینههای قابهل

بر روی زنیان صورت گرفت ،مشاهده شد صهفت درصهد

استفاده در کشاورزی را تحتتأثیر قرار داده است .هرسهاله

جوانهزنی کمتر از سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچهه ،طهول

بدود  100هزار میلیون هکتار از زمینهای دنیا برای تولید

ریشهچه و شاخص بنیۀ بذر تحتتأثیر پتان یل اسمزی قرار

کشاورزی بر اثر شوری نامناسب میشوند ( .)28تنشهای

گرفته است ( .)15بهطهورکلی ،نتهایج نشهان داد تیمارههای

آ

1

مختلف شوری و خشکی تأثیر متفاوتی بر جوانهزنی زنیهان

و شوری دو عامل محدودکننهدۀ اسهتقرار و تولیهد گیهاه

زراعی در آ

دارند .پژوهشگران با بررسی آثهار شهوری بهر روی شهوید

و هوای نیمهخشک ه تند ( .)24بهطورکلی،

نشان دادند که در شوری  5دسیزیمنس جوانهزنی به میزان

در جهان  95میلیون هکتار اراضی شور وجهود دارد ( )47و

 50درصههد کههاهش یافتههه و در لظههت  35دسههیزیمههنس

در ایران بدود نیمی از اراضهی قابهل کشهت ( 9/5میلیهون

متوقف میشود ( .)45خ ارت شوری در گیاهان از طریهق

هکتار) متأثر از شوریاند ( .)18شوری از طریهق سهمییت و
اختالل در جذ

عناصر و همچنین کاهش پتان یل آ

اثر اسمزی ،اثر سمییت ویهژۀ یهونهها و اخهتالل در جهذ

بهر

عناصههر ههذایی اسههت ( .)34مطالعههات متعههددی در زمینههۀ

جوانهزنی و رشد گیاهچۀ گیاهان زراعی تهأثیر مهیگهذارد،

بررسی تأثیر تنشهای محیطی مختلف بر جوانههزنهی بهذر

اگرچه در بین گیاهان و بتی ارقام یک گونۀ زراعی از نظهر

گیاهان در شرایط آزمایشگاهی صهورت گرفتهه اسهت ،امها

واکنش به شوری تنوع وجود دارد (.)40

بررسهی منههابر نشههان مهیدهههد کههه پههژوهشهههای انههدکی

با توجه به گ ترش اراضی شور و کمبود اراضی زراعی
مطلو

درخصو

برای کشاورزی ،شناسایی گیاهان دارویی مقاوم بهه

رازیانه تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شده است (.)10

شوری اهمیت زیادی دارد ( .)49پاسهن گیاههان بهه تهنش

هههدف از انجههام پههژوهش باضههر ،ارائههۀ انههدازهگیههری

شوری با توجه به مربلۀ رشد آنهها ،توسهعه و سهن گیهاه
متفهاوت اسهت ( ،)25بنهابراین ،لهزوم انتخها

تأثیر تنش شهوری بهر اکوتیهپههای مختلهف

گزینش ارقام مقاوم به شوری اکوتیپهای مختلهف رازیانهه

گونهههها و

در شرایط آزمایشگاهی بوده است که بههرهگیهری از نتهایج

اکوتیپهای متحمل به شهوری بهرای بههرهبهرداری بیشهتر،

تجزیۀ خوشهای نیز در انتخا

جلوگیری از کاهش رشد آنها و افزایش عملکرد ،ضروری

اکوتیهپههای بهرای تالقهی

جهت ایجاد ارقام مطلو  ،مفید واقر میشود.

است ( 33و  )43در این راستا انهدازهگیهری شهاخصههای
مورفولوژی ازجمله سرعت رشد اندامهای ههوایی و ریشهه

1. Trachyspermum ammi

در مرابهل مختلهف گیههاه ( 33و  ،)42درصهد و سههرعت
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ارزیابی تحمل به تنش شوری اكوتیپهای مختلف رازیانه

مواد و روشها

()Foeniculum vulgare Mill.

شاخصها به شرح ریل است:

بههرای بررسههی اثههر تههنش شههوری بههر برخههی صههفات

 .1درصد جوانهزنیGP = (Ni/S) × 100 )1( :5

مورفولوژیکی اکوتیپههای رازیانهه ،آزمایشهی بههصهورت

در این فرمول  Niتعداد بهذور جوانههزده در روز  iام و

فاکتوریل ( 2فهاکتور ( Aاکوتیهپ) و ( Bسهطوح مختلهف

 Sتعداد کل بذور کشتشده است (.)21
6

شههوری) در قالههب طههرح کههامالً تصههادفی بهها  3تکههرار در

 .2سرعت جوانهزنی GV = ΣNi/Ti )2( :

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند در

در این فرمول سرعت جوانهزنی (برب ب تعهداد بهذر

سال  1393اجرا شد .فاکتور  Aشامل  10اکوتیپ سردشت،

جوانهزده در روز) با روش ماگویر ( )29محاسبه شد که در

سقز ،کرمان ،تبریز ،سبزوار ،روم ،خوسف ،بجنورد ،مشههد

آن  Niتعداد بذور جوانهزده در روز  iام و  Tiتعداد روز تا

و شب تر و فاکتور  5 Bسط شوری در لظتههای ،3 ،1

شمارش iام است.

 7 ،5و  9دسیزیمنس بر متر 1کلریهدسهدیم خهالص 2بهود.

7

 .3شاخص بنیۀ بهذر SVI = (RL + SL) × /100 )3( :
GP

برای هر تیمار  15پتریدیش و برای هر پتریدیش  15بذر

شاخص بنیۀ بذر از طریق باصلضر

در نظههر گرفتههه شههد .بهههمنظههور ضههد عفههونی بههذور ،در

ریشهچه )RL( 8و ساقهچهه )SL( 9در درصهد جوانههزنهی

هیپوکلریتسدیم  10درصد بهمدت  30ثانیه قرار گرفتند و

( )GPبه روش عبدلباکی و اندرسون ( )17محاسبه شد.

برای برطرفکردن آثار سو مادۀ ضد عفونیکنندۀ بذرها بها
آ

دیونیزه و آ

مجمهوع طهول

درنهایت تجزیهۀ واریهانس دادههها و مقای هۀ میهانگین

مقطر ش هت وشهو داده شهدند .بهه ههر

صفات و شاخصهای اندازهگیری شده با آزمون دانکن (در

پتریدیش  10میلیلیتر از محلولهای مهوردنظهر ب هته بهه

سط  5درصد) با استفاده از نرمافزار آمهاری ( SASن هخۀ

تیمار مربوطه افزوده شد و در اتاقک رشهد (ژرمینهاتور) بها

 )9/1انجهام شهد .بهرای رسههم نمهودار از نهرمافههزار Excel

رطوبت  50درصهد و دمهای  24و  22درجهۀ سهانتیگهراد

استفاده شد .برای بررسی تنوع بین اکوتیپها و ارتباط بهین

(بهترتیب برای روز و شب) و شرایط نوری  16و  8ساعت

آنها از تجزیهۀ خوشههای اسهتفاده شهد .در ایهن پهژوهش

تاریکی قرار داده شدند .پس از گذشهت  14روز از کشهت

تجزیۀ خوشهای بهطور جداگانه برای هر یک از لظتها و

بذور یا بههعبهارتی متوقهفشهدن تعهداد بهذور جوانههزده،

همچنین برای تمامی لظتها ،به روش  Ward,sبراسهاس

اندازهگیری صفاتی نظیر طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول

مربر فاصلههای اقلیدوسی و با نرمافزار آماری  SPSSانجام

گیاهچه ،وزن تهر ریشههچهه ،وزن تهر سهاقهچهه ،وزن تهر

گرفت و صحت گروههای بهدستآمده با استفاده از ضریب

گیاهچه ،3وزن خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه ،وزن

همب تگی کوفنتیک تأیید شد.

خشک گیاهچه ،4ن بت طول ریشهچه به سهاقهچهه انجهام
گرفت و بر این اساس پارامترهایی مانند شاخص بنیۀ بهذر،
درصد و سرعت جوانهزنی محاسبه شد .نحوۀ محاسبۀ ایهن
ds/m
NaCl
]Seedling fresh weight [SFW
]Seedling dry weight [SDW

]Germination Percentage [GP
]Germination velocity [Gv
]Seedling vigor index ]SVI
Root length
Shoot length

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
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نتایج و بحث

ب) وزن تر ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

تجزیۀ واریانس صفات مختلف

نتایج نشان داد که در وزن تر ریشهچهه بهین اکوتیهپههای

الف) طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه و نسابت طاول

مختلف رازیانهه و لظهتههای مختلهف شهوری اخهتالف

ریشهچه به ساقهچه

معناداری بهترتیب در سط  1و  5درصد وجهود داشهت و

گیاهان در محیط شور با  2عامل اصلی مواجهاند .عامل اول

در تأثیرات متقابل اکوتیهپ × لظهت ایهن صهفت معنهادار

امالح زیاد موجود در محلهول خها

( 11و  ،)31و عامهل

نشد .وزن تر ساقهچه در بین اکوتیپههای مختلهف سهط

دوم زیادی یونهای سدیم و کلر که موجب کاهش جهذ

معنهاداری  1درصههد را نشههان داد و بههین سههطوح مختلههف

یونهای ضروری ازجمله پتاسیم ،کل یم ،آمونیوم و نیترات

شههوری و تههأثیرات متقابههل اکوتیههپ × لظههت اخههتالف

میشود ( 27 ،23و  .)30این آثار عالوه بر کاهش فتوسهنتز،

معنههاداری مشههاهده نشههد .در مطالعهههای ( )10دریافتنههد بهها

از رشد گیاهان میکاهند ( 23و  .)30نتایج تجزیۀ واریهانس

افزایش شهوری وزن تهر ریشهه و سهاقه در ژنوتیهپههای

نشان داد که در صفت طول ریشههچهه بهین اکوتیهپههای

مطالعه شدۀ رازیانه بهطور معناداری کاهش یافت که این بها

مختلف و لظهتههای مختلهف شهوری اخهتالف آمهاری

یافتههای باصل در این پژوهش مطابقت داشهت .وزن تهر

معناداری در سط  1درصد وجود داشت و همچنهین آثهار

گیاهچه تنها اخهتالف معنهاداری را در سهط  5درصهد در

متقابل اکوتیپ × لظت نیز در سط  5درصد معنادار شهد

سطوح مختلف شوری نشان داد که بها یافتههههای مطالعهۀ

(جدول .)1در صفات طول ساقهچه و طهول گیاهچهه بهین

انجامشده ( )13با وجهود اخهتالف معنهادار بهین گونهههها،

اکوتیپها و لظتهای مختلف و همچنین بهر اثهر متقابهل

سطوح شوری و اثر متقابل این دو مطابقت نداشت.

اکوتیپ × لظهت اخهتالف معنهاداری در سهط  1درصهد
وجود داشت .پژوهشگران ( )10در پژوهشی بیان کردند که

ج) وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

در مربلۀ گیاهچه بین ژنوتیپهای مختلهف رازیانهۀ تحهت

در وزن خشک ریشهچهه بهین اکوتیهپهها و لظهتههای

شوری از نظهر کلیهۀ شهاخصههای مطالعههشهده اخهتالف

مختلف و اثهر متقابهل ایهن دو اخهتالف معنهاداری وجهود

معناداری وجود داشت ((p ≤ 0/01؛ که با افهزایش لظهت

نداشت .پژوهشگران ( )10دریافتند در مربلۀ گیاهچه بهین

کلریدسدیم در مربلۀ گیاهچه ،طهول ریشهه و طهول سهاقه

کلیۀ ژنوتیپها در رازیانهه از نظهر وزن خشهک ریشههچهه

کاهش یافت .نتایج اعمهال تهنش شهوری بهر روی  5گیهاه

اختالف معناداری مشاهده نشهد کهه ایهن نتیجهه بها نتهایج

دارویی گل راعی ،رازیانهه ،بابونهه ،زیهرۀ سهبز و بومهادران

بررسی صورت گرفتهه در ایهن پهژوهش موافهق بهود .وزن

نشان داد که در صفت طول گیاهچهه بهین گونهههها و بهین

خشک ساقهچهه تنهها در اکوتیهپههای مختلهف اخهتالف

سطوح شوری اختالف معناداری در سط  1درصد وجهود

معناداری ( )P < 0.01را نشان داد .وزن خشک گیاهچه نیز

داشت و همچنین بر اثر متقابل گونه در شوری ،در سط 1

در بین اکوتیپها و سطوح مختلهف شهوری بههترتیهب در

درصد اختالف معناداری وجود داشت ( ،)13کهه بها نتهایج

سطوح  1و  5درصد معنادار شد .در پژوهشی گزارش شهد

باصل از این پژوهش مطابق بود .در ن بت طول ریشهچهه

که وزن خشک گیاهچه های رازیانه با افزایش سط شوری

به ساقهچه بین اکوتیهپههای مختلهف در سهط  1درصهد

در  0/01کاهش معناداری داشت که نتایج با یافتههای دیگر

اختالف معنادار وجود داشت.

پژوهشگران مطابقت دارد (.)13
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د) شاخص بنیۀ بذر ،درصد و سرعت جوانهزنی

معنادار ( )P < 0.01داشت و در وزن تر ریشهچه و وزن تر

شاخص بنیۀ بذر در بین اکوتیپها ،لظتها و اثهر متقابهل

و خشک گیاهچهه اخهتالف معنهاداری در سهط  5درصهد

این دو ،سط معناداری  1درصهد را نشهان داد .در مطالعهۀ

مشاهده شد .بر اثر متقابل اکوتیهپ در لظهت نیهز صهفات

انجامشده ( )10پژوهشهگران دریافتنهد بها افهزایش شهوری

طول ساقهچه ،طول گیاهچه و شاخص بنیهۀ بهذر اخهتالف

شاخص بنیۀ بذر در ژنوتیپهای مطالعهشدۀ رازیانه بهطهور

معناداری در سط  1درصد داشتند.

معناداری کاهش یافهت کهه ایهن نتهایج و همچنهین نتهایج
بررسی دربارۀ تأثیر شوری بهر جوانههزنهی تهودۀ محلهی و

مقایسۀ ميانگين اکوتيپهای مختلف رازیانه

اکوتیپ اصالحشدۀ گیاه دارویی رازیانه ( ،)6کاهش معنادار

الف) طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه و نسابت طاول

انرژی رویشی بهذر در سهطوح مختلهف تیمهاری را نشهان

ریشهچه به ساقهچه

دادند که مؤید یافتههای این پژوهش بود .جوانهزنهی بهذور

نتایج باصل از جدول مقای ۀ میانگین  10اکوتیپ رازیانهه

در شرایط شور تحتتأثیر فشار اسمزی و سمییت نمک قرار

(جدول )2نشان داد که با افزایش شوری کلیۀ ارقام کهاهش

میگیرد و شهوری سهبب تهأخیر در جوانههزنهی و کهاهش

معنادار در تمامی صفات داشتند که ایهن میهزان کهاهش در

درصد و سرعت جوانهزنهی مهی شهود ( .)16نتهایج تجزیهۀ

بین اکوتیپهای مختلف ،متفاوت بود .اکوتیپ کرمان طول

واریهانس بیهانگر اخهتالف معنهادار ( )P < 0.01بهین کلیهۀ

ریشهچۀ بیشتری ن بت به سایر اکوتیپها داشت و اکوتیپ

اکوتیپها و سطوح شوری از نظر درصد جوانهزنهی بهود و

روم در پایینترین مقدار ،قرار داشت .طول سهاقهچهه در 2

سرعت جوانهزنی نیز در بین لظتههای مختلهف شهوری

اکوتیپ اول جدول (سردشت و کرمان) و طول گیاهچه در

اختالف معناداری در سط  1درصهد نشهان داد و در بهین

اکوتیههپ کرمههان در بیشههترین مقههدار و هههر دو صههفت در

کلیۀ اکوتیپها معنادار نشد.

اکوتیهپ روم در کمتهرین مقههدار قهرار داشهتند .در مطالعهۀ

پژوهشههگران دریافتنههد کههه بهها افههزایش شههوری کلیههۀ

صورتگرفته ( )13پژوهشگران دریافتند با افزایش شهوری

گونههای مطالعهشده ازجمله رازیانهه در صهفات درصهد و

بیشترین و کمترین طول گیاهچه را بهترتیب رازیانه و زیرۀ

سرعت جوانهزنی کاهش معنادار ( )P < 0.01داشهتند ،ایهن

سبز برخودار شدند که بیشترین و کمترین طول مربهوط بهه

در بههالیسههت کههه ایههن نتههایج بهها مطالعههۀ باضههر (بههین

لظت  100و  150میلیموالر بود ،که این نتایج بهطورکلی،

اکوتیپهای مطالعه شهده در سهرعت جوانههزنهی اخهتالف

از نظر کاهش طول با افزایش لظهت نمهک بها یافتههههای

آماری مشاهده نشد) مغهایرت داشهت ( .)13بههطهورکلهی،

باصل مطابقت داشهت .در ایهن بررسهی در ن هبت طهول

نتههایج باصههل از تجزیههۀ واریههانس نشههان داد کههه در

ریشهچه به ساقهچهه اکوتیهپ خوسهف بیشهترین مقهدار و

اکوتیپهای مختلف بیشتر صفات بررسیشده بهجز وزن تر

اکوتیپ سقز کمترین مقدار عددی را نشان دادند.

گیاهچه ،وزن خشک ریشههچهه و سهرعت جوانههزنهی در
سط ابتمال  1درصد اختالف معنادار داشتند .اثهر لظهت

ب) وزن تر ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

بر صفات مورد نظر به این صورت بود که در بهین سهطوح

وزن تر ریشهچه بیشترین مقدار را در اکوتیپهای سهبزوار

مختلف شوری صفات طول ریشهچه ،سهاقهچهه ،گیاهچهه،

و مشهههد و کمتههرین مقههدار را در اکوتیههپ روم داشههت.

شاخص بنیۀ بذر ،درصهد و سهرعت جوانههزنهی اخهتالف

بیشترین و کمترین وزن تر ساقهچهه بههترتیهب مربهوط بهه
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اکوتیههپ سههقز و اکوتیههپ روم بههود .وزن تههر گیاهچههه در

مقدار را داشت بهطوریکه با افزایش لظهت شهوری یهک

اکوتیپ تبریز در بیشترین مقدار و در اکوتیهپههای روم و

روند کاهشی ن بت به شاهد ( لظهت  1دسهیزیمهنس بهر

خوسف در کمترین سط قرار داشت.

متر) وجود داشت .طول ساقهچه و طول گیاهچه در لظت
 1و  3دسیزیمنس بر متر بیشترین و در لظت  9کمتهرین

ج) وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

مقدار را نشان دادند با افزایش لظت شوری طول ساقهچه

وزن خشک ریشهچه در تمام اکوتیهپهها در سهط ن هبتاً

در تمام اکوتیپهای مطالعهشده کاهش یافت که این کاهش

یک انی قرار داشت که از این میهان اکوتیهپ مشههد و روم

میتواند سبب کاهش رشد اندامهای هوایی رازیانه بهدلیهل

بهترتیب بیشترین و کمترین سط را ن بت به سایر صفات

قرارگیری در شرایط تنش شوری شود که این امر صهدمات

نشان دادنهد .تفهاوت معنیهاداری در لظهتههای مختلهف

جبرانناپذیری به عملکرد نههایی گیهاه وارد مهیکنهد (.)43

شوری بین کلیۀ اکوتیهپهها وجهود نداشهت .وزن خشهک

ن بت طول ریشهچه به ساقه بیشترین و کمتهرین مقهدار را

ساقهچه در اکوتیپهای سردشت و روم بهترتیب بیشهترین

بهترتیب در سطوح  7و  3دسیزیمهنس بهر متهر نشهان داد

و کمترین مقهدار را داشهت .وزن خشهک گیاهچهه نیهز در

(شکل.)4

اکوتیپهای مشههد و روم بههترتیهب بیشهترین و کمتهرین

ب) وزن تر ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

مقدار را نشان داد .پژوهشگران ( )46دریافتنهد کهه شهوری

وزن تر ریشهچه در لظت  3دسیزیمنس بر متر بیشهترین

سبب کاهش تولید مادۀ خشک در گیاه جو شد.

مقدار و نیز مانند بیشتر صفات پایینترین مقدار را در سط

د) شاخص بنیاۀ باذر ،درصاد جواناهزنای و سارعت

شوری  9دسیزیمنس بهر متهر داشهت .وزن تهر سهاقهچهه

جوانهزنی

بیشترین مقهدار عهددی را در سهط شهوری  1و کمتهرین

شههاخص بنیههۀ بههذر در اکوتیههپهههای کرمههان و سردشههت

مقههدار را در  9دسههیزیمههنس بههر متههر نشههان داد .وزن تههر

بیشترین مقهدار و در اکوتیهپ خوسهف کمتهرین مقهدار را

گیاهچه نیز با وزن تر سهاقهچهه مشهابهت داشهت بها ایهن

داشت .درصد جوانهزنی در اکوتیپ سبزوار باالترین سهط

تفاوت که در سط شوری  4نیز دارای کمترین مقدار شهد

را داشت و در اکوتیپ خوسف کمترین مقدار را نشان داد.

(شکل .)2

بیشترین و کمترین سرعت جوانهزنی بهترتیهب مربهوط بهه
ج) وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

اکوتیپ سبزوار و شب تر بود.

در صفت وزن خشک ریشهچه در کلیۀ لظهتهها تفهاوت
مقایسۀ ميانگين سطوح مختلف شوری

مح وس هی مشههاهده نشههد و در سههطوح یک ههانی از نظههر

الف) طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه و نسابت طاول

میانگین قرار داشتند ،این در بالی اسهت کهه پژوهشهگران

ریشهچه به ساقهچه

( )10طی مطالعهای دریافتنهد وزن خشهک ریشهه در کلیهۀ

نتایج باصل از مقای ۀ میانگین سهطوح شهوری (شهکل)1

ژنوتیپهای رازیانه با افهزایش مقهدار کلریهدسهدیم رابطهۀ

نشان داد ،طول ریشهچه در لظت  1دسیزیمنس بهر متهر

معکوس داشت بهطوریکه در کلیۀ مطالعات ،نتهایج بیهانگر

بیشترین مقدار و در لظت  9دسیزیمنس بر متهر کمتهرین

کاهش شدید وزن خشک ریشه بود.
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ازجمله دالیلی که میتوان برای ایهن کهاهش وزنهی در

بیشههترین مقههدار را در لظههت  1دسهیزیمههنس بههر متههر و

گیاهان مطالعهشده بیان کرد ،این است که از بین رفتن تعادل

کمترین مقدار را در لظتهای  5 ،3و  9دسیزیمهنس بهر

یونی و تعادل اسمزی ازجمله آثار مخر شوری به ب ا

متر بهویژه در لظت نهایی نشان داد( .شکل ،)5که علت را

عناصهر

میتوان اینگونه بیان کرد که افزایش شوری سبب کندشدن

میآید و ریشه اولین اندامی است که بهدلیل جهذ

بهطور م تقیم بها تهنش مواجهه مهیشهود ( 43و  .)35وزن

جذ

توسط بذر در فرایند جوانهزنی و درنتیجه سبب

خشک سهاقهچهه در لظهت  3دسهیزیمهنس بهر متهر در

ممانعت از جوانهزنی میشود ( .)48از بهین شهاخصههای

بیشترین مقدار و در لظت  7و  9دسیزیمنس بهر متهر در

جوانهزنی بذر درصد و سهرعت جوانههزنهی از مههمتهرین

کمترین مقدار عهددی قهرار گرفهت .وزن خشهک گیاهچهه

عوامل تأثیرپذیر در شرایط تنش شوری ه تند ( .)39نتایج

بیشترین مقدار را در سطوح  3 ،1و  5دسیزیمنس بر متر و

پژوهشها بهر روی اسهفرزه شهد داد کهه افهزایش لظهت

کمترین مقدار را در سط شوری  9نشان داد (شکل.)3

آ

شوری آ

سبب کاهش درصد جوانهزنی و عملکرد نهایی

در این گیاه شد ( .)44جوانهزنی بذور با درصهد و سهرعت
د) شاخص بنیاۀ باذر ،درصاد جواناهزنای و سارعت

باال در محیطهای بدون نمک (شاهد) بهتر صورت میگیرد

جوانهزنی

و لظتهای متفاوت کلریدسدیم اثر منفی بر آن دارد ()13

شاخص بنیۀ بذر (شکل )4و درصد جوانهزنی (شکل )5تها

که با نتایج باصهل در اکوتیهپههای مختلهف ههمخهوانی

لظت  5دسیزیمنس بر متر بیشترین مقدار و در لظت 9

داشت .تنش شوری از میهزان جوانههزنهی بهذور مهیکاههد

دسیزیمنس بر متر کمتهرین مقهدار را داشهتند .در بررسهی

( ،)36همچنین در پژوهشهای انجامشده ( )3مشخص شد

شاخص بنیۀ بهذر در گونههههای آگروپیهرون و آتهریپلکس

که با افزایش شوری ،درصهد و سهرعت جوانههزنهی بهذور

کاهش این شاخص با افزایش میزان شهوری گهزارش شهد

گیاهان دارویی نیهز هماننهد دیگهر محصهوالت کشهاورزی

( )12همچنین یافتههههای پژوهشهگران ( 26 ،31و  )32بهر

کاهش مییابد و روند کاهشی سرعت جوانههزنهی بهر اثهر

کاهش بنیۀ بذر توسط تنش شوری تأکیهد داشهت کهه ایهن

افزایش شوری شدیدتر از کاهش درصد جوانهزنهی اسهت.

نتایج مؤید نتایج این بررسهی در رازیانهه اسهت .در تمهامی

پژوهشگران ( )41گزارش کردند که افزایش شهوری سهبب

اکوتیپهای رازیانۀ مطالعهشهده بها رونهد افهزایش لظهت

تأخیر در جوانهزنی و کاهش میانگین بذور جوانهزده شهد،

شوری ،درصد جوانهزنی کاهش یافت .سرعت جوانههزنهی

که نتایج این پژوهشها مؤید بررسی انجامشده بود.





ساقهچهوگیاهچه 
ریشهچه ،
شکل.1مقایسۀمیانگینسطوحشوریدرطول 
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شکل  .2مقایسۀ میانگین سطوح شوری در صفات وزن تر ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه


شکل  .3مقایسۀ میانگین سطوح شوری در صفات وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه





شکل  .4مقایسۀ میانگین سطوح مختلف شوری در صفات نسبت طول ریشهچه به ساقهچه و شاخص بنیۀ بذر




شکل  .5مقایسۀ میانگین سطوح مختلف شوری در صفات درصد و سرعت جوانهزنی
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تجزیۀ خوشهای

د) تجزیۀ خوشهای در غلظت  7دسیزیمنس بر متر

الف) تجزیۀ خوشهای در غلظت  1دسیزیمنس بر متر

در تجزیۀ خوشهای لظت  7دسیزیمنس بر متر (شکل،)9

تجزیههۀ خوشههههای از روش ( Ward,sبهههراسهههاس مربهههر

 2خوشه ایجاد شد؛ خوشۀ اول  2زیرخوشه تشکیل داد که

فاصلههای اقلیدوسی) از نظر فواصل اد هام بهتهرین محهل

اکوتیپ سردشت در خوشهای جداگانه قرار گرفت .خوشهۀ

برش دندروگرام در فاصلۀ  10وابد تعیین شهد .در تجزیهۀ

دوم نیز شامل  3اکوتیپ روم ،خوسف و شب تر شد.

خوشهای لظت  1دسیزیمهنس بهر متهر اکوتیهپهها در 2
گههروه (خوشههه) قههرار گرفتنههد (شههکل .)6در خوش هۀ اول

ها) تجزیۀ خوشهای در غلظت  9دسیزیمنس بر متر

اکوتیپهای سردشت ،تبریز ،کرمان ،بجنورد ،مشهد ،سقز و

تجزیهههۀ خوشههههای (شهههکل  )10باصهههل از لظهههت 9

سههبزوار و در خوش هۀ دوم اکوتیههپهههای روم ،خوسههف و

دسیزیمنس بر متر نشان داد که اکوتیپها در  3خوشه قرار

شب تر قرار گرفتند .خوشۀ اول نیز به  2زیهرخوشهه شهامل

گرفتند .خوشۀ اول شامل اکوتیپهای سردشهت ،کرمهان و

اکوتیپهای سردشت ،تبریز ،کرمان ،بجنورد ،مشهد ،سقز و

بجنورد بهود ،در خوشهۀ دوم اکوتیهپههای روم ،مشههد و

زیرخوشۀ دوم تنها بهه اکوتیهپ سهبزوار تق هیم شهد .ایهن

شب تر و در خوشۀ سوم نیز باقی اکوتیپها که شامل سقز،

نشاندهندۀ تفاوت بین اکوتیپ سبزوار با سایر اکوتیپهای

تبریز ،سبزوار و خوسف بود ،قرار گرفتند .اکوتیپ خوسف

زیرخوشۀ اول از نظر کلیۀ صفات بررسیشده در لظهت 1

در زیرخوشۀ جداگانهای قرار گرفت که نشانۀ تفهاوت ایهن

دسیزیمنس بر متر است .در ایهن سهط شهوری اکوتیهپ

اکوتیههپ بهها سههایر اکوتیههپهههای ایههن زیههرخوشههه از نظههر

سبزوار و شب تر در گروه جداگانهای قهرار گرفتنهد و ایهن

خصوصیات بررسیشده بود.

نشاندهندۀ تفاوت این  2با یکدیگر و سایر اکوتیپهاست.
و) تجزیۀ خوشهای در تمامی غلظتها
ب) تجزیۀ خوشهای در غلظت  3دسیزیمنس بر متر

تجزیههۀ خوشهههای  10اکوتیههپ ارزیههابیشههده (شههکل )11

در لظت  3دسیزیمنس بر متر تجزیۀ خوشهای اکوتیپها

متشکل از  2خوشه از اکوتیپهها شهد کهه در خوشهۀ اول

را در  2خوشه گهروهبنهدی کهرد (شهکل .)7اکوتیهپههای

اکوتیههپهههای کرمههان ،تبریههز ،سردشههت ،بجنههورد ،مشهههد،

سردشههت ،کرم هان ،سههقز ،روم ،تبریههز ،مشهههد ،بجنههورد و

سبزوار ،سقز و روم و در خوشۀ دوم اکوتیپهای خوسهف

سبزوار در گروه اول و اکوتیپهای خوسهف و شب هتر در

و شب تر قرار گرفتند ،که نشاندهندۀ اخهتالف بهین ایهن 2

خوشۀ دوم قرار گرفتند.

اکوتیپ با اکوتیهپههای خوشهۀ اول از نظهر کلیهۀ صهفات
بررسیشهده بهود .طهول ریشههچهه ،سهاقهچهه و گیاهچهه،

ج) تجزیۀ خوشهای در غلظت  5دسیزیمنس بر متر

شاخص بنیۀ بذر ،سرعت و درصد جوانهزنی ن بتاً پایین از

در لظت  5دسیزیمنس بر متر تجزیهۀ خوشههای باصهل

خصوصیات ایهن  2اسهت کهه از نظهر تحمهل بهه شهوری

(شکل ،)8دو خوشه را نشان داد که خوشۀ اول شامل کلیهۀ

اکوتیپهای مطلوبی نبودند.

اکوتیپها بهجز اکوتیپ خوسف و شب تر شد و در خوشۀ

بهطورکلی ،نتایج باصل از تجزیۀ خوشهای در بیشتر

دوم نیز اکوتیپهای خوسف و شب تر در گروه جداگانهای

لظتها (بهطور جداگانه) و در کلیۀ لظتها نشان داد که

قرار گرفتند.

اکوتیپهای خوسف و شب تر در خوشههای جداگانه قرار

دوره   3شماره   1بهار و تابستان 1394
89

عصمت خاكسارنژاد و همکاران

جمعیتهای مناسب جهت

دارند که علت آن نشان از تفاوت با سایر اکوتیپها از نظر

ردهبندی جمعیتها و انتخا

صفات مطالعهشده بود .برهمین مبنا تجزیۀ خوشهای در

تالقی بهمنظور ایجاد تنوع استفاده شود .بهطورکلی ،نتایج

لظتهای جداگانه نیز برای تعیین جایگاه هر اکوتیپ با

نشان داد که تنوع ن بتاً فراوانی از نظر صفات تحت بررسی

افزایش شوری صورت گرفت .براساس تجزیۀ خوشهای 12

در میان اکوتیپهای دارای منشأ جغرافیایی مختلف وجود

ژنوتیپ رازیانه ( 7و  ،)9ژنوتیپها در  3دستۀ مختلف قرار

دارد .بنابراین ،میتوان از طریق تالقی بین اکوتیپهای برتر

گرفتند و اختالفات چشمگیری در صفات بررسیشده در بین

خوشههای مختلف و آزمون نتاج آنها از طریق برنامههای

گروهها ایجاد شد ( .)8با تجزیۀ خوشهای  21ژنوتیپ

بهنژادی و انتخا  ،ن بت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی

سیاهدانه توسط پژوهشگران ( )5نیز این اختالف و تنوع در

مطلو

گروهبندی اکوتیپها مشاهده شد .با اعمال تجزیۀ خوشهای

ژنوتیپها برای تالقی برای ایجاد ارقام مطلو

در  15جمعیت شوید از نقاط مختلف ایران ( ،)4بیان داشتند

درنهایت با استفاده از تجزیۀ خوشهای میتوان از این تنوع

که این نتایج میتواند برای تعیین روابط تکاملی و جایگاه

ب ته به اهداف طرحهای اصالبی استفاده کرد.

شکل  .6تجزیۀ خوشهای اكوتیپها ()1ds/m

اقدام کرد ،این نتایج ممکن است در انتخا
مفید باشد.

شکل  .7تجزیۀ خوشهای اكوتیپها ()3ds/m

شکل  .9تجزیۀ خوشهای اكوتیپها ))7ds/m

شکل  .8تجزیۀ خوشهای اكوتیپها()5ds/m

شکل  .10تجزیۀ خوشهای اكوتیپها ()9ds/m

شکل  .11تجزیۀ خوشهای  10اكوتیپ
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ارزیابی تحمل به تنش شوری اكوتیپهای مختلف رازیانه

()Foeniculum vulgare Mill.

تشكر و قدردانی

(« )1386بررسی تأثیر شوری بر جوانهزنی تودۀ محلی

بدینوسیله از م هئوالن آزمایشهگاهههای بهذر و تحقیقهات

و رقم اصالحشدۀ گیاه دارویی رازیانهه ( Foeniculum

کشاورزی دانشکدۀ کشهاورزی دانشهگاه بیرجنهد قهدردانی

 )vulgare Mill.در شرایط مختلهف محیطهی» .گیهاه و

میشود.

زی تبوم71 :10 .ه .85
 .7صفائی ل .افیونی د .و زینلی ح (« )1392بررسی روابط

منابع
 .1امیههری م.

همب تگی و تجزیهه بهه مؤلفههههای اصهلی اسهانس و

 ،.قربههانی ر .جهههان م .و ابیههایی ح .ر

ترکیهبههای متشهکلۀ اسهانس در 12ژنوتیهپ رازیانهه

(« )1390ارزیههابی برخ هی خصوص هیات جوانهههزن هی و

( ».(Foeniculum vulgare Mill.فصههلنامۀ علمههی-

سبزشدن بذور رازیانهه )(Foeniculum vulgare Mill.

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطهر ایهران:)1( .

تولیدشده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیهک

187ه .200

و آلی در مزرعه» .نشریه پژوهشهای سراسری ایهران.

 .8صفائی ل .جابراالنصار ز .و زینلی ح (« )1391تجزیهه و

649 :)4(:10ه .658

تحلیل خصوصیات سیتوژنتیک در گیاه دارویی رازیانه».

 .2امید بیگی ر ()1376؛ رهیافتههای تولیهد و فهرآوری

نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم45 :)1(11 .ه 56

گیاهان دارویی ،جلد دوم .انتشارات طرابان نشر424 ،

 .9صفائی ل .زینلی ح .و افیونی د (« )1390بررسی تنوع

صفحه.

ژنتیکهی صهفات زراعهی در ژنوتیهپههای مختلهف

 .3دوازدهامههامی س (« )1381اثههر تههنش شههوری بههر

رازیانهه)» .(Foeniculum vulgare Mill.دو فصهلنامۀ

خصوصیات جوانهزنی بهذر  10گونهۀ گیهاه دارویهی».

علمی-پژوهشهی تحقیقهات ژنتیهک و اصهالح گیاههان

چکیدۀ مقاالت هفتمین کنگره علوم زراعهت واصهالح

مرتعی و جنگلی ایران167 :)1(19 .ه .180

نباتات ایران .مؤس ۀ تحقیقات اصالح و تهیهۀ نههال و

 .10صفرنژاد ع .و بمیدی ح (« )1387بررسی ویژگیهای

بذر کرج .نشر آموزش کشاورزی571 .ه .572

مورفولهوژی رازیانهه )(Foeniculum vulgare Mill.

 .4راعی م .زینلی ح .و علیزاده ا (« .)1393بررسی تنهوع

تحهت تهنش شهوری» .دوفصهلنامۀ علمهی-پژوهشهی

سههیتوژنتیکی در جمعیههتهههای شههوید (Anethum

تحقیقات ژنتیک و اصهالح گیاههان مرتعهی و جنگلهی

) .»graveolens L.ژنتیک نوین189-198 :2 .

ایران125 :16)1( .ه .140

 .5سالمتی م .و زینلی ح (K )1391بررسی تنوع ژنتیکهی

 .11عبههدلزاده ا .و صههفاری ن (« )1381بررسههی اثههرات

برخی از ژنوتیپهای سیاه دانه ) (Nigella sativa L.با

شوری بر رشد رویشی در  11رقهم و الیهن گنهدم بها

استفاده از صفات مورفولهوژیکی و زراعهی» .فصهلنامۀ

تکیه بر انباشتگی یونهها» .مجلهه علهوم کشهاورزی و

علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

منابر طبیعی95 :2 .ه .103

201 :)1(29ه .214

 .12عههر

 .6شریفی عاشورآبادی ا .محبی ح .ر ،.ملکی ج .و منعم ر

ف (« )1385بررسههی اثههر تههنش شههوری بههر

جوانهههزن هی و رشههد چنههد گون هۀ مرتع هی در شههرایط
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