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   هچكيد

و با توجه به  تقاضاي روزافزون براي داروهاي  كشاورزي براي مطلوب زراعي اراضي وكمبود شور اراضي توسعه افزايشي روند به توجه با
به منظور بررسي  .دارد زني اهميت زيادي جوانه مرحله در وريش به مقاوم گياهان انتخاب شوري و به مقاوم دارويي گياهان شناسايي گياهي

در مرحله جوانه زني، . انجام شد 1389سال  در، مجموع آزمايش هايي در ژرميناتور، زنيان دارويي جوانه زني گياهآب آبياري بر  اثر شوري
قالب طرح كامال تصادفي به  و در تكرار 3واحد در 4دسي زيمنس بر متر با فاصله 12تا 0 آب آبياري با هدايت الكتريكيتيمارهاي شوري 

بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق اثر  . تهيه شد) كلرورسديم(مورد نظر با استفاده از نمك طعام رهاي شوري تيمااجراء درآمد و 
 8/72 به ترتيب ياننزو حداقل جوانه زني  حداكثر. در سطح يك درصد معني دار بودزنيان شوري آب آبياري بر جوانه زني بذر  گياه 

  .دسي زيمنس بر متر بود12درصد در  3/58 و دسي زيمنس بر متر 8در شوري درصد 

  جوانه زني،زنيان، شوري آب آبياري :كليديواژگان 
  

  مقدمه
شوري تمام مراحل رشد گياهان را بطور يكساني تحت تأثير قرار نمي دهد و گياهان از نظر حساسيت و تحمل در مراحل مختلف 

در اكثر گياهان شوري باعث كاهش جوانه زني مي . رشد تأثير داشته باشدرشد تفاوتهاي زيادي دارند شوري مي تواند بر هر مرحله از 
بعضي از گونه ها در مرحله جوانه زني در مقابل شوري بسيار حساس هستند ولي در مراحل بعدي ). 2005هنسلين و اگن، ( گردد 

و افزايش روز افزون  فوائد گياهان داروئي افزايش دركتوجه به  با از طرفي.رشد، تحمل بيشتري نسبت به اين پارامتر نشان مي دهند
شناسائي گياهاني كه در كليه ي مراحل رشد به شوري مقاوم باشند و داراي خواص درماني نيز باشند در مديريت كاشت مصرف آنها 

 .در مناطق داراي آب و خاك شور حائز اهميت است

متعلق به خانواده چتريان است و در ايران يك گونه  Carum copticum (L.) C. B. Clarkeزنيان يك گياه داروئي با نام علمي 
گياه زنيان از . به عنوان منبع تجاري تيمول عرضه مي شودآن اسانس  كهي يكساله دارد كه گاهي به صورت زراعي نيز كاشته مي شود 

به منظورافزايش جوانه ري مناسب متحمل ترين گياهان داروئي نسبت به شوري محسوب مي شود لذا اين تحقيق در راستاي تعيين شو
  .در شرايط آب و هوايي اصفهان  انجام شد زني زنيان

  مواد و روش ها
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ي زنيان بذرهاي گياه زنيان از ميان توده  .در آزمايشگاه شركت رويش سبز اسپادانا انجام گرفت مجموعه آزمايش هاي جوانه زني
مركز تحقيقات در  1386بذر زنيان مربوط به برداشت بهار سال  .گرفتقرار  مورد استفاده  شد وموجود دركشور انتخاب مشهد 

 . ساعت تنظيم گرديد 8/16درجه سانتيگراد و نور، تاريكي  15/20ژرميناتور با دماي متناوب . بود كشاورزي اصفهان

دسي زيمنس  EC 3/0اي شوري با تيماره. تكرار انجام شد 3آزمايشگاه و در قالب طرح كامال تصادفي با   زمايش هاي جوانه زني در آ
ژرميناتور با دماي متناوب . ميلي ليتر اعمال شد 3سي زيمنس با استفاده از نمك طعام و به ميزان د 4و با فاصله برابر) شاهد(بر متر

و پس از تايي بذر براي هر تيمار شمارش  100نمونه   3تعداد  .ساعت تنظيم گرديد 8/16درجه سانتيگراد و نور، تاريكي  15/20
با غلظت دو در بنوميل بذرها با قارچ كش . قرار داده شدند 10ر پتريهاي شماره د ،كدگذاري درب هر پتري وخيس نمودن بذرها 

بمدت يكماه در ژرميناتور نگهداري و پس از اولين آبياري با تيمار شوري مورد نظر در آبياري و  دقيقه ضدعفوني شدند 3هزار بمدت 
زني و رطوبت مورد سركشي و  ظروف پتري حداقل يك روز در ميان به منظور كنترل جوانه. آب مقطر آب داده شد مجدد، پتري ها با

: سرعت جوانه زني از فرمول . زده درصد جوانه زني حساب گرديد با شمارش بذور جوانه. يادداشت برداري قرارگرفت
N3/D3+N5/D5+N8/D8+...+Nn/Dn كه در آنN  ده و تعداد بذر جوانه زD و بر اساس  تعداد روز تا جوانه زني است

تجزيه واريانس داده هاي بدست  .ميلي متر محاسبه شد 3تا  2به اندازه  رتعريف  فيزيولوژي بذر يعني خروج ريشه چه از پوسته بذ
  .و مقايسه ميانگين ها به روش دانكن انجام شد  MSTAT- Cو SASآمده با نرم افزارهاي  

 
 نتايج و بحث

اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق اثر شوري آب آبياري بر درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه بر
بذر گياه زنيان در سطح يك درصد معني دار بود، اما تأثير معني داري بر نسبت ) ويگور( چه و وزن گياهچه حاصل از بذر و نيز بنيه

گونه گياهان مهم زراعي  11رقم از  64در بررسي ) 1371( خورشيدي بنام ). 1جدول ( چه ها نداشتطول ريشه چه به ساقه چه گياه
س بر متر دسي زيمن 9در بررسي اثر شوري شاهد تا )  1381( دوازده امامي. اثر شوري بر جوانه زني اين بذور را معني دار اعالم كرد

گونه گياه دارويي اعالم نمود اثر شوري بر جوانه زني اين بذور   10درجه سانتيگراد بر جوانه زني بذر  20در درجه حرارت ثابت 
بذر در  5/3و  5/33بذر در روز در تيمار شاهد به  4/6درصد و   52زني از  معني دار است و با افزايش شوري، درصد و سرعت جوانه

  . دسي زيمنس بر متر كاهش يافت 9روز در تيمار 
دسي زيمنس برمتر   12درصد و كمترين ميزان آن در شوري 8/72دسي زيمنس بر متر به ميزان  8 بيشترين درصد جوانه زني درشوري

جدول (دسي زيمنس برمتر در يك گروه آماري قرار گرفتند12ميانگين هاي درصد جوانه زني از شوري شاهد تا شوري . بدست آمد
دسي زيمنس بر متر 12جوانه در روز در شوري  1/7دسي زيمنس بر متر تا  8جوانه در روز در شوري  5/9سرعت جوانه زني از  .)1

دسي  9ميانگين درصد و سرعت جوانه زني بذر زنيان در شوريهاي صفر تا ) 1381دوازده امامي،  ( در تحقيق ديگري. در تغيير بود
سانتي  6/2سانتي متر، حداكثر طول ريشه چه  5/1حداكثر طول ساقه چه . انه در روز اعالم شدجو 4/5در صد و  52زيمنس بر متر 

 12و حداقل همه اين صفات به ميزان صفر همگي در شوري شاهد تا  4/3ميلي گرم و حداكثر بنيه بذر  6متر، حداكثر وزن گياهچه 
    .دسي زيمنس بر متر بدست آمد
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  )به روش دانكن ( صفات اندازه گيري شده در آزمايش جوانه زني بذر زنيان مقايسه ميانگين هاي - 1جدول

  منابع تغييرات
درصد جوانه 

  زني
  سرعت جوانه زني

  )جوانه در روز( 
  طول ساقه چه

  )سانتي متر ( 
  طول ريشه چه

  )سانتي متر( 
  وزن گياهچه

  )ميلي گرم( 
  بنيه بذر

نسبت طول ريشه چه 
  به ساقه چه

 شوري
بر دسي زيمنس (

  )متر

3./  
4  
8  
12  
  

ab  5/59 

ab  5/59 

a  8/72 

ab  3/58 

  

ab  4/8 

ab  4/8 

a  5/9 

bc  1/7 

  

a  5/1 

ab  2/1 

bc  7/0 

abc  1 

  

a  6/2 

abc  1/2 

bcde  5/1 

abcd  2 

  

a  96/5 

ab  8/4 

b  6/3 

ab  3/4 

  

a  4/3 

a  8/2 

ab  6/2 

ab  4/2 

  

a  8/1 

a  8/1 

a  3/2 

a  9/1 

  

  .درصد اختالف معني دار ندارند 1عداد داراي حروف مشترك درسطح ا
  نتيجه گيري كلي 

درصد جوانه زني كه توانايي بذور براي جوانه . تنش شوري فرآيندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي سلولي را تحت تاثير قرار مي دهد
ي مي تواند بر هر مرحله از رشد تاثير داشته باشد تحمل شور.زني در شرايط مطلوب را نشان مي دهد مورد پذيرش ترين آزمونهاست

جوانه زني در محيط شور بايد در تركيب با . به شوري در مرحله جوانه زني بعنوان يكي از مراحل مهم رشد بسيار با اهميت است
باشد استفاده از معيار جوانه زني چنانچه گونه اي تنها در مرحله جوانه زني به شوري مقاوم . ساير معيارها مورد استفاده قرار گيرد

 . نامناسب است چون مشكل در مراحل حساس بعدي بروز مي كند
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Abstract 
In order to evaluate effects of water salinity on of medicinal plants sets of experiments in 
geriminator were conducted during 2010.Salinity treatments were 0.3, 4, 8, , 12 dS/m with 3 
replications Seeds of ajwain (Carum copticum ) were used in completely randomized design in all 

sets of experiments. Nacl was used. Results showed, effects of water salinity on germinating 
percentage were significant (p>0.01). Maximum and minimum germination percentage of ajwain, 
were: %72.8and 58/3% in 8and 12 dS/m respectively. 
 
Keywords: Ajwain, , germination,Water salinity. 

  


