
 

 

 

 

 
 

  یانهمختلف راز یها یپاکوت یتحمل به تنش شور یابیارز

(Foeniculum vulgare Mill.) 
 

 4حسن سیاری ، محمد3، علی ایزانلو*2محمد ضابط ،1عصمت خاکسارنژاد
 

 بیرجند، ایراندانشگاه بیرجند،  کشاورزی، ۀگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکد، اسی ارشد اصالح نباتاتدانشجوی کارشن .1
 بیرجند، ایراندانشگاه بیرجند،  کشاورزی، ۀگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکد. استادیار، 4و  3، 2

 
 

 06/05/1394تاریخ پذیرش مقاله:  05/03/1394 تاریخ وصول مقاله: 

 

 

 چكيده

 A فهاکتور  2 تکرار و 3 تصادفی با طرح پایۀ کامالًصورت فاکتوریل در قالب  آزمایشی به، 1یانهراز یزن بر جوانه یشورآثار  برای بررسی

 9و  7، 5، 3، 1 سهط  شهوری   B ،5 و سردشت، سقز، کرمان، تبریز، سبزوار، روم، خوسف، بجنورد، مشهد و شب هتر  اکوتیپ 10شامل 

اجهرا شهد. صهفات مهدنظر      1393در سال یرجند دانشگاه ب یکشاورز ۀدانشکد یقاتیتحق آزمایشگاهدر سدیم،  کلرید ترم زیمنس بر دسی

بهود.  زنهی   بذر، درصد و سرعت جوانه  ۀچه، شاخص بنی ساقهه/ چ طول ریشه ،چه و گیاهچه چه، ساقه ریشهو خشک  وزن تر، طولشامل 

 درصد 1در سط   زنی چه و سرعت جوانه خشک ریشه، وزن گیاهچه جز وزن تر بهصفات  بیشتردر  ها اکوتیپ، واریانس ۀتجزیبراساس 

چه و گیاهچه، شاخص بنیۀ بهذر، سهرعت و درصهد     چه، ساقه با طول ریشه کرمانها،  اکوتیپمیانگین  ۀمقای در . دار داشتند امعناختالف 

 ۀ میانگین سطوح شوری، بهین سهطوح در بیشهتر صهفات جهز وزن      در مقای .ترین اکوتیپ به شوری بود متحملزنی ن بتاً باالتر،  جوانه

 .دکربندی  گروه خوشۀ مجزا را در دوها  ها، آن  اکوتیپای  خوشه ۀتجزیداری وجود داشت.  چه تفاوت معنا خشک ریشه

 یدسدیم، گیاهچه.کلر غلظت،، ییدارو ی،زن جوانه ها: واژه كلید

 

 

                                                           
1. Foeniculum vulgare 
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 مقدمه

دیربههاز جههزو از  (.Foeniculum vulgare Mill) رازیانههه

 یاهگ 4از  یکی یاهگ ینامعروف بوده است.  ای ادویه گیاهان

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

. رازیانهه  (14شهود )  تحریک تولید شیر مهادران شهیرده مهی   

 لظهت   خشهک کهه   طور وسیعی در مناطق خشک و نیمه به

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

 یمشهکل بهاد   یتنش شهور  یرزی تی،  یطیمح یها تنش

قابهل   یهها  ینمربهر از زمه   یلومترک یلیونم 2است که بدود 

سهاله   است. هر  قرار داده یرتأث را تحت یاستفاده در کشاورز

 یدتول یبرا یادن یها ینهکتار از زم یلیونمهزار  100بدود 

 های (. تنش28شوند ) ینامناسب مبر اثر شوری  یکشاورز

 گیهاه  تولیهد  و اسهتقرار  ۀکننهد  محدود عامل دو شوری و آ 

 ،طورکلی به(. 24)خشک ه تند  نیمه هوای و آ  در زراعی

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

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

 و یتسهمی  طریهق  از شوری (.18) ندا شوری از ثرأمت (هکتار

 بهر  آ  پتان یل کاهش همچنین و عناصر جذ  در اختالل

 گهذارد،  مهی  ثیرأته  زراعی گیاهان ۀگیاهچ رشد زنی و جوانه

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

 (.40) دارد وجود تنوع شوری به واکنش

 یزراع یشور و کمبود اراض یاراض به گ ترشبا توجه 

مقاوم بهه   ییدارو یاهانگ ییشناسا ی،شاورزک یمطلو  برا

 تهنش  بهه  ههان اگی (. پاسهن 49دارد ) یادیز یتاهم یشور

 گیهاه  سهن  و هها، توسهعه   آن رشد ۀمربل به توجه با شوری

 و هها  گونهه  انتخها   لهزوم  ،بنهابراین (، 25) اسهت  متفهاوت 

 بیشهتر،  رداریبه  هبههر  بهرای  شهوری ه ب متحمل های وتیپاک

 ضروری، عملکردها و افزایش  آن رشد کاهش از جلوگیری

 ههای  شهاخص  یهری گ هانهداز  راستا این در( 43و  33است )

 ریشهه  و ههوایی  های اندام رشد سرعت جمله از مورفولوژی

(، درصهد و سههرعت  42و  33) گیههاه مختلهف  مرابهل  در

 شهاخص  توانهد  مهی زنی گیاهان تحت تنش شهوری   جوانه

  ها  ب بهه به شهوری  ها  آن بودن متحمل تعیین برای خوبی

 .آید

 یزنه  شهوری بهر جوانهه    آثاربر روی  متعددیمطالعات 

و  38 ،19مختلهف صهورت گرفتهه اسهت )     ییدارو یاهانگ

توان به پژوهشی که برخی پژوهشگران در  جمله می از(. 22

بهر روی زیهرۀ سهیاه تحهت سهطوح شهوری و        2010سال 

که  یشیدر آزماسدیم انجام شد، اشاره کرد.  کلریدپرایمین  

صورت گرفت، مشاهده شد صهفت درصهد    1یاننز یبر رو

چهه، طهول    زنی، طول ساقه از سرعت جوانه کمتر زنی جوانه

پتان یل اسمزی قرار  یرتأث بذر تحت یۀچه و شاخص بن ریشه

نتهایج نشهان داد تیمارههای     ،طهورکلی  (. به15) گرفته است

 یهان زنی زن متفاوتی بر جوانه یرمختلف شوری و خشکی تأث

ان با بررسی آثهار شهوری بهر روی شهوید     پژوهشگر دارند.

زنی به میزان  جوانه  زیمنس دسی 5نشان دادند که در شوری 

زیمههنس  دسههی 35درصههد کههاهش یافتههه و در  لظههت  50

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

هها و اخهتالل در جهذ      اثر اسمزی، اثر سمییت ویهژۀ یهون  

 زمینههۀدر  متعههددی مطالعههات(. 34عناصههر  ههذایی اسههت )

بهذر   یزنه  مختلف بر جوانهه  یطیمح یها تنش یرتأث یبررس

امها   ه اسهت، صهورت گرفته   یشگاهیآزما یطشرا در یاهانگ

 انههدکی هههای پههژوهشکههه  دهههد یمنههابر نشههان مهه یبررسهه

مختلهف   یهها  یهپ بهر اکوت  یتنش شهور  یرخصو  تأث در

 (. 10) است انجام شده یشگاهیآزما یطتحت شرا یانهراز

 یههریگ انههدازه انجههام پههژوهش باضههر، ارائههۀ ازهههدف 

های مختلهف رازیانهه    گزینش ارقام مقاوم به شوری اکوتیپ

گیهری از نتهایج    در شرایط آزمایشگاهی بوده است که بههره 

ههای بهرای تالقهی     ای نیز در انتخا  اکوتیهپ  تجزیۀ خوشه

 شود.  جهت ایجاد ارقام مطلو ، مفید واقر می

                                                           
1  . Trachyspermum ammi 
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 ها مواد و روش

صههفات  یبههر برخهه  یتههنش شههور  ثههرا یبررسهه بههرای

صهورت   بهه  یشهی آزما یانهه، راز یهها  یپاکوت یکیمورفولوژ

)سهطوح مختلهف    B( و یهپ )اکوت A فهاکتور  2) یلفاکتور

تکههرار در  3 بهها یتصههادف کههامالً( در قالههب طههرح یشههور

در  یرجنددانشگاه ب یکشاورز ۀدانشکد یقاتیتحق آزمایشگاه

سردشت،  یپتاکو 10شامل  Aاجرا شد. فاکتور  1393سال 

سبزوار، روم، خوسف، بجنورد، مشههد   یز،سقز، کرمان، تبر

، 3 ،1 یهها  در  لظت یسط  شور B 5و شب تر و فاکتور 

. بهود  2خهالص سهدیم   کلریهد  1متر بر یمنسز یدس 9و  7، 5

بذر  15دیش  هر پتری برایو  دیش یپتر 15 یمارت هر برای

 در ،عفههونی بههذور  منظههور ضههد بههه در نظههر گرفتههه شههد. 

و  گرفتند قرار یهثان 30مدت  درصد به 10 یمسد یپوکلریته

بذرها بها   ۀ کنند یعفون  ضد ۀسو  ماد آثارکردن  برطرف برای

شهو داده شهدند. بهه ههر     و و آ  مقطر ش هت  یونیزهآ  د

نظهر ب هته بهه     های مهورد  محلولاز   یترل میلی 10دیش  پتری

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

گهراد   سهانتی  ۀدرجه  22و  24دمهای   ودرصهد   50رطوبت 

ساعت  8و  16برای روز و شب( و شرایط نوری  یبترت )به

روز از کشهت   14پس از گذشهت  . ندقرار داده شد تاریکی

 زده، شهدن تعهداد بهذور جوانهه     عبهارتی متوقهف   بذور یا بهه 

طول  ،چه ساقه طولچه،  صفاتی نظیر طول ریشهگیری  اندازه

 چهه، وزن تهر   سهاقه  وزن تهر  چهه،  یشهه ر ه، وزن تهر گیاهچ

چه، وزن  وزن خشک ساقه چه، یشه، وزن خشک ر3یاهچهگ

انجهام   چهه  چه به سهاقه  ، ن بت طول ریشه4یاهچهخشک گ

بهذر،   ۀمانند شاخص بنیهایی  گرفت و بر این اساس پارامتر

 ایهن  ۀمحاسب ۀزنی محاسبه شد. نحو درصد و سرعت جوانه

                                                           
1  . ds/m 

2  . NaCl 

3  . Seedling fresh weight [SFW] 

4  . Seedling dry weight [SDW] 

 :است ریلها به شرح  شاخص

 GP = (Ni/S) × 100( 1: )5یزن درصد جوانه .1

ام و  iزده در روز  تعداد بهذور جوانهه   Niفرمول  یندر ا 

S (.21) استشده  تعداد کل بذور کشت 

 GV = ΣNi/Ti (2: )6یزن سرعت جوانه .2

)برب ب تعهداد بهذر    یزن فرمول سرعت جوانه یندر ا 

که در   شدسبه ( محا29) یرزده در روز( با روش ماگو جوانه

تعداد روز تا  Ti ام و iزده در روز  تعداد بذور جوانه  Niآن 

 .استام iشمارش 

7بهذر  ۀشاخص بنی .3
 :(3 )100 /SVI = (RL + SL) × 

GP 
ضر  مجمهوع طهول    صلبا یقبذر از طر بنیۀ شاخص

زنهی   ( در درصهد جوانهه  SL) 9چهه  ( و ساقهRL) 8چه ریشه

(GPبه روش عبدل ) شد محاسبه( 17) و اندرسون یباک. 

 یهانگین م ی هۀ هها و مقا  داده یهانس وار تجزیهۀ   یتنها رد

)در  شده با آزمون دانکن یریگ اندازه یها و شاخص صفات

)ن هخۀ   SASآمهاری   افزار درصد( با استفاده از نرم 5سط  

 Excel  افههزار رسههم نمهودار از نهرم   یبهرا  انجهام شهد.  ( 1/9

 ینو ارتباط به  ها یپاکوت ینتنوع ب یبررس برایاستفاده شد. 

 پهژوهش  یهن اسهتفاده شهد. در ا   یا خوشهه  یهۀ ها از تجز آن

ها و  از  لظت یکهر  یجداگانه برا طور به یا خوشه یۀتجز

براسهاس   Ward,sروش  به ،ها تمامی  لظت یبراهمچنین 

انجام  SPSSافزار آماری  نرم باو  یدوسیاقل یها مربر فاصله

 ضریب از استفاده با آمده دست به های گروه صحت و گرفت

 .شد کوفنتیک تأیید همب تگی

                                                           
5  . Germination Percentage [GP] 

6  . Germination velocity [Gv] 

7  . Seedling vigor index ]SVI] 

8  . Root length 

9  . Shoot length 
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 بحث و نتایج

 مختلف صفات واریانس تجزیۀ

و نسابت طاول    چه و گیاهچه ساقه  چه، ریشه الف( طول

 چه به ساقه چه ریشه

اول عامل  .ندا مواجه یعامل اصل 2شور با  یطدر مح یاهانگ

، و عامهل  (31و  11موجود در محلهول خها  )   یادامالح ز

و کلر که موجب کاهش جهذ    یمسد یها یون ادییدوم ز

 یتراتو ن یومآمون یم،کل  یم،جمله پتاس از یضرور یها یون

عالوه بر کاهش فتوسهنتز،   آثار ین(. ا30و  27، 23)شود  می

یهانس  وار یۀتجز یجنتا (.30و  23د )نکاه  یم یاهاناز رشد گ

 یهها  یهپ اکوت ینبه چهه   ریشهه  طول صفت درنشان داد که 

 یآمهار  اخهتالف  شهوری مختلهف   یهها   لظهت  ومختلف 

 آثهار  همچنهین داشت و  وجوددرصد  1سط  در  داری امعن

شهد   دار معنا درصد 5 سط  در نیز  لظت×  یپمتقابل اکوت

بهین   یاهچهه گ طهول چه و  صفات طول ساقه(. در 1 )جدول

اثهر متقابهل    همچنین بهر  و ی مختلفها  لظت ا وه یپاکوت

درصهد   1در سهط    داری امعنه  اخهتالف  لظهت  ×  اکوتیپ

 بیان کردند که پژوهشی ( در10) پژوهشگران وجود داشت.

تحهت   رازیانهۀ  مختلهف  های ژنوتیپ بین گیاهچه مربلۀ در

 اخهتالف  شهده  ههای مطالعهه   شهاخص  کلیهۀ  نظهر  از شوری

  لظهت  افهزایش  که با ؛p ≤ 0/01)داشت )وجود  داری معنا

 اقهسه  طهول  ریشهه و  گیاهچه، طهول  مربلۀ یم درسد یدکلر

 یهاه گ 5 ی بهر روی اعمهال تهنش شهور    یجنتایافت.  کاهش

سهبز و بومهادران    یهرۀ بابونهه، ز  یانهه، راز ی،گل راع ییدارو

بهین   و هها  گونهه  ینبه  یاهچهه صفت طول گ در نشان داد که

درصد وجهود   1داری در سط   ی اختالف معناسطوح شور

 1در سط   ی،اثر متقابل گونه در شور همچنین بر و داشت

، کهه بها نتهایج    (13)شت وجود دا داری االف معندرصد اخت

چهه   یشهن بت طول ر باصل از این پژوهش مطابق بود. در

درصهد   1مختلهف در سهط     یهها  یهپ اکوت بینچه  به ساقه

 وجود داشت. ار د امعناختالف 

  گیاهچه  و چه ساقه  ،چه یشهر وزن ترب( 

 یهها  یهپ اکوت ینبه  چهه  یشهدر وزن تر ر که داد نشان نتایج

 اخهتالف  شهوری مختلهف   یهها  و  لظهت  یانهه ختلف رازم

داشهت و   وجهود  درصد 5 و 1 سط  درترتیب  به داری معنا

دار  اصهفت معنه   یهن ا  لظهت  × اکوتیهپ  متقابل در تأثیرات

مختلهف سهط     ههای  کوتیپابین چه در  نشد. وزن تر ساقه

سههطوح مختلههف  بههیندرصههد را نشههان داد و  1 داری امعنهه

اخههتالف   لظههت × اکوتیههپرات متقابههل یثتههأو  یشههور

 بهها دریافتنههد( 10) ای مطالعههه در. داری مشههاهده نشههد معنهها

ههای   ژنوتیهپ  در سهاقه  و ریشهه  تهر  وزن شهوری  افزایش

بها   ینکه ا یافتکاهش  داری اطور معن به یانهراز شدۀ مطالعه

مطابقت داشهت. وزن تهر   در این پژوهش باصل  های یافته

درصهد در   5سهط    را در داری اتنها اخهتالف معنه   یاهچهگ

ههای مطالعهۀ    که بها یافتهه   نشان داد یسطوح مختلف شور

هها،   دار بهین گونهه   با وجهود اخهتالف معنها   ( 13شده ) انجام

 .مطابقت نداشتسطوح شوری و اثر متقابل این دو 

 

 گیاهچه  و چه ساقه  چه، ریشه  خشک وزن ج(

ههای   هها و  لظهت   بهین اکوتیهپ   چهه   ریشه خشک در وزن

داری وجهود   اخهتالف معنها   دو ایهن  متقابهل  اثهر  و مختلف

( دریافتند در مربلۀ گیاهچه بهین  10پژوهشگران ). نداشت

چهه   ها در رازیانهه از نظهر وزن خشهک ریشهه     کلیۀ ژنوتیپ

اختالف معناداری مشاهده نشهد کهه ایهن نتیجهه بها نتهایج       

وزن گرفتهه در ایهن پهژوهش موافهق بهود.       بررسی صورت

 اخهتالف مختلهف   ههای  پکوتیه چهه تنهها در ا   خشک ساقه

 یزن یاهچهنشان داد. وزن خشک گ را (> P 0.01)داری  امعن

در  یهب ترت بهه  یو سطوح مختلهف شهور   ها بین اکوتیپدر 

در پژوهشی گزارش شهد  شد.  دار ادرصد معن 5و  1ح وسط

های رازیانه با افزایش سط  شوری  که وزن خشک گیاهچه

های دیگر  افتهکاهش معناداری داشت که نتایج با ی 01/0در 

 (. 13)پژوهشگران مطابقت دارد 



 (.Foeniculum vulgare Mill) یانهمختلف راز یها یپاكوت یتحمل به تنش شور یابیارز
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 زنی جوانه سرعت و درصد بذر، بنیۀ شاخص د(

ها و اثهر متقابهل    ها،  لظت یپاکوت بین بذر در یۀشاخص بن

 مطالعهۀ  دردرصهد را نشهان داد.    1 یدار ادو، سط  معن ینا

 یشهور  یشبها افهزا   یافتنهد در پژوهشهگران ( 10) شده انجام

طهور   به یانهراز شدۀ مطالعههای  یپوتبذر در ژن یۀشاخص بن

 نتهایج  ینهمچنه  و یجنتها  یهن کهه ا  یافهت کاهش  داری امعن

و  یمحله  ۀتهود  یزنه  بهر جوانهه   یشور یرتأث بررسی دربارۀ

دار  ا(، کاهش معن6)یانه راز ییدارو یاهگ ۀشد اصالح یپاکوت

را نشهان   یمهاری بهذر در سهطوح مختلهف ت    یشیرو یانرژ

بهذور   یزنه  جوانه .بود پژوهش این یها یافته مؤید که  دادند

نمک قرار  یتو سمی یفشار اسمز یرتأث شور تحت یطشرا در

 کهاهش  و یزنه  در جوانهه  یرتهأخ  سهبب  یو شهور  گیرد یم

نتهایج تجزیهۀ   (. 16) دشهو  مهی  زنهی  جوانه سرعت و درصد

بهین کلیهۀ    (> P 0.01دار ) ااخهتالف معنه  واریهانس بیهانگر   

و بهود   یزنه  رصد جوانهداز نظر  یها و سطوح شور یپکوتا

 شهوری  مختلهف  یهها   لظتبین در  یزن یزن سرعت جوانه

بهین  و در درصهد نشهان داد    1در سط   یدار ااختالف معن

  نشد. دار امعن ها یپاکوت یۀکل

 یههۀکلشههوری  کههه بهها افههزایش یافتنههددر پژوهشههگران

 و درصهد در صهفات  جمله رازیانهه   از شده های مطالعه گونه

ایهن   داشهتند،  (> P 0.01)دار  اش معنکاهزنی  جوانه سرعت

بهها مطالعههۀ باضههر )بههین  نتههایج یههنکههه اسههت  در بههالی

ی اخهتالف  زنه  سهرعت جوانهه   شهده در  های مطالعه  یپاکوت

 ی،کله  طهور  بهه  .(13)داشهت   آماری مشاهده نشد( مغهایرت 

نشههان داد کههه در   یههانسوار یههۀباصههل از تجز یجنتهها

 جز وزن تر هب شده یبررس صفات بیشترمختلف  یها یپاکوت

در  یزنه  چهه و سهرعت جوانهه    یشهه ، وزن خشک ریاهچهگ

  لظهت اثهر   .داشتند دار امعن اختالفدرصد  1سط  ابتمال 

بهین سهطوح    در صورت بود که ینبر صفات مورد نظر به ا

 یاهچهه، چهه، گ  چه، سهاقه  یشهطول رمختلف شوری صفات 

 اخهتالف  یزنه  بذر، درصهد و سهرعت جوانهه    یۀشاخص بن

و وزن تر  چه یشهر و در وزن تر  داشت (> P 0.01) دار  امعن

 درصهد  5سهط    داری در امعنه اخهتالف   یاهچهه و خشک گ

 نیهز صهفات   لظهت   در یهپ اثر متقابل اکوتمشاهده شد. بر 

بهذر اخهتالف    یهۀ و شاخص بن یاهچهگ، طول چه طول ساقه

 . داشتنددرصد  1در سط   یدار امعن

 

 نهرازیا مختلف های اکوتيپ ميانگين مقایسۀ

 طاول  نسابت  و گیاهچه  چه و چه، ساقه ریشه الف( طول

 چه ساقه چه به ریشه

 یانهه راز یپاکوت 10 یانگینم ی ۀباصل از جدول مقا یجنتا

ارقام کهاهش   یۀکل یشور یش( نشان داد که با افزا2 )جدول

کهاهش در   یهزان م یهن صفات داشتند که ا یدار در تمام امعن

کرمان طول  یپ. اکوتمتفاوت بود ،مختلف یها یپاکوت ینب

  یپها داشت و اکوت  یپاکوت یربه سا یشتری ن بتب ۀچ یشهر

 2 چهه در  . طول سهاقه شتمقدار، قرار دا ترین یینروم در پا

در  یاهچهو طول گ)سردشت و کرمان( اول جدول  یپاکوت

مقههدار و هههر دو صههفت در  یشههتریندر ب کرمههان یههپاکوت

 ۀ. در مطالعههندداشهت  قهرار مقههدار  کمتهرین در روم   یهپ اکوت

 یشهور  یشبا افزا یافتنددر پژوهشگران( 13گرفته ) صورت

 یرۀو ز یانهراز یبترت را به یاهچهطول گ ینو کمتر یشترینب

طول مربهوط بهه    ینو کمتر یشترینسبز برخودار شدند که ب

کلی،  طور به یجنتا ینکه ا ،موالر بود یلیم 150و  100 لظت 

 ههای  یافتهه  بها  نمهک از نظر کاهش طول با افزایش  لظهت  

طهول   در ن هبت  یبررسه  یهن . در اداشهت  مطابقت باصل

مقهدار و   یشهترین بخوسهف    یهپ چهه اکوت  چه به ساقه یشهر

 .ندرا نشان داد یمقدار عدد ینکمترسقز   اکوتیپ

 

 گیاهچه  و چه ، ساقهچه یشهر  وزن تر ب(

 سهبزوار  های اکوتیپدر بیشترین مقدار را  چه یشهر وزن تر

. داشههت یههپ روماکوتتههرین مقههدار را در  مشهههد و کمو 

ترتیهب مربهوط بهه     بهه چهه   ساقه وزن تر ینکمتر یشترین وب
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هچههه در یاگ . وزن تههربههودروم  یههپاکوتسههقز و   اکوتیههپ

ههای روم و   کوتیهپ مقدار و در ا یشتریندر ب تبریز یپاکوت

 .داشتسط  قرار  یندر کمتر خوسف

 

 گیاهچه  و چه ساقه  چه، ریشه وزن خشک  ج(

ن هبتاً  در سهط    هها  یهپ در تمام اکوت چه ریشه خشک نوز

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

ترتیب بیشترین و کمترین سط  را ن بت به سایر صفات  به

 مختلهف  ههای   لظهت  در داری معنیها  تفهاوت نشان دادنهد.  

وزن خشهک   .نداشهت  وجهود  هها  اکوتیهپ  کلیۀ بین شوری

 یشهترین ب یبترت به سردشت و روم های اکوتیپچه در  ساقه

در  یهز ن یاهچهه وزن خشهک گ . مقهدار را داشهت   ینو کمتر

 ینو کمتهر  یشهترین ب یهب ترت بهه  مشههد و روم  یها یپاکوت

 یکهه شهور   دریافتنهد ( 46)پژوهشگران . داد شانمقدار را ن

 جو شد.  یاهگ خشک در ۀماد یدسبب کاهش تول

 

 عتسار  و زنای  جواناه  درصاد  باذر،  بنیاۀ  شاخص د(

 زنی جوانه

هههای کرمههان و سردشههت  اکوتیههپ بههذر در یههۀشههاخص بن

مقهدار را   ینکمتهر یهپ خوسهف   مقهدار و در اکوت  یشترینب

 سهط   ینباالتر سبزوار یپدر اکوت یزن داشت. درصد جوانه

 را نشان داد. دارمق ینخوسف کمتراکوتیپ  و در را داشت

 ترتیهب مربهوط بهه    به یزن سرعت جوانه بیشترین و کمترین

 .بود سبزوار و شب تر  وتیپاک

 

 شوری مختلف سطوح ميانگين مقایسۀ 

 طاول  نسابت  و گیاهچه  چه و ساقه  چه، ریشه طول الف(

 چه ساقه چه به ریشه

( 1)شهکل ی ح شهور وسهط  یانگینم ی ۀباصل از مقا یجنتا

متهر   بهر  یمنسز یدس 1چه در  لظت  یشهطول ر ،نشان داد

 ینمتهر کمتهر   بر یمنسز یدس 9 لظت  درمقدار و  یشترینب

 یهک  ی لظهت شهور   یشکه با افزا یطور به شتمقدار را دا

یمهنس بهر   ز یدسه  1 لظهت  ) ن بت به شاهد یروند کاهش

در  لظت  یاهچهچه و طول گ وجود داشت. طول ساقه متر(

 ینکمتهر  9و در  لظت  یشترینب یمنس بر مترز یدس 3و  1

چه  طول ساقه ی لظت شور یشمقدار را نشان دادند با افزا

کاهش  ینکه ا  یافتکاهش  شده مطالعهی ها یپدر تمام اکوت

 یهل دل به یانهراز ییهوا یها کاهش رشد اندام سببتواند  یم

امر صهدمات   ینشود که ا یتنش شور یطدر شرا  یریقرارگ

(. 43)  کنهد  مهی وارد  یهاه گ ییبه عملکرد نهها  یریناپذ جبران

قهدار را  م ینو کمتهر  یشترینبه ساقه ب چه یشهن بت طول ر

 متهر نشهان داد   بهر  یمهنس ز یدس 3و  7در سطوح  یبترت به

 .(4)شکل

 

 گیاهچه و چه ساقه چه، ریشه تر  ب( وزن

 یشهترین متر ب بر یمنسز یدس 3 در  لظت چه یشهر  وزن تر

سط  مقدار را در  ینتر یینصفات پا بیشترمانند  یزمقدار و ن

چهه   سهاقه  داشهت. وزن تهر  زیمنس بهر متهر    دسی 9شوری 

 ینو کمتهر  1سهط  شهوری   را در  یمقهدار عهدد   یشترینب

 نشههان داد. وزن تههرزیمههنس بههر متههر  دسههی 9مقههدار را در 

 یهن چهه مشهابهت داشهت بها ا     سهاقه  با وزن تر یزن یاهچهگ

مقدار شهد   ینکمتر یدارا یزن 4 یتفاوت که در سط  شور

 (. 2)شکل 

 

 گیاهچه و چه ساقه چه، ریشه وزن خشک ج( 

تفهاوت   هها   لظهت  یۀکل در چه هیشوزن خشک ر در صفت

از نظههر  یک ههانیمشههاهده نشههد و در سههطوح  یمح وسهه

اسهت کهه پژوهشهگران     ، این در بالی قرار داشتند یانگینم

 ۀکلیه  در ریشهه  خشهک  وزن ای دریافتنهد  ( طی مطالعه10)

 ۀرابطه یم سهد   یهد مقهدار کلر  افهزایش  با رازیانه های ژنوتیپ

 بیهانگر  نتهایج  ات،مطالع ۀکلیر د که طوری به داشت معکوس

 . بود ریشه خشک وزن شدید کاهش



 (.Foeniculum vulgare Mill) یانهمختلف راز یها یپاكوت یتحمل به تنش شور یابیارز
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 در وزنهی  کهاهش  ایهن  برای توان یم که دالیلی جمله از

 تعادل رفتن بین از که است این د،کر بیان شده مطالعه گیاهان

 ب ا  به شوری مخر  آثار جمله از اسمزی تعادل و یونی

 صهر عنا جهذ   دلیل به که است اندامی اولین ریشه و آید می

وزن (. 35و  43) دشهو  مهی  مواجهه  تهنش  بها  م تقیم طور به

متهر در   بهر  یمهنس ز یدسه  3چهه در  لظهت    خشک سهاقه 

متهر در   بهر  یمنسز یدس 9و  7مقدار و در  لظت  یشترینب

 یاهچهه خشهک گ  وزن .قهرار گرفهت   یمقدار عهدد  ینکمتر

زیمنس بر متر و  دسی 5و  3 ،1 سطوح درمقدار را  بیشترین

 (.3نشان داد )شکل 9 یدر سط  شور را مقدار کمترین

 

 سارعت  و زنای  جواناه  درصاد  باذر،  بنیاۀ  د( شاخص

 زنی جوانه

تها  ( 5ی )شکلزن و درصد جوانه( 4)شکلبذر  یۀشاخص بن

 9مقدار و در  لظت  بیشترینمتر  بر یمنسز یدس 5 لظت 

 یمقهدار را داشهتند. در بررسه    ینمتر کمتهر  بر یمنسز یدس

 یپلکسو آتهر  یهرون آگروپ یهها  بهذر در گونهه   یۀشاخص بن

شهد  گهزارش   یشهور  یزانم یششاخص با افزا ینکاهش ا

 بهر  (32و  26، 31) پژوهشهگران ههای   یافتهه  همچنین( 12)

 ایهن  کهه   تداشه  کیهد أت شوری تنش توسط بذرۀ بنی کاهش

 یدر تمهام  اسهت.  رازیانهه  در بررسهی  این نتایج مؤید نتایج

 لظهت   یشبها رونهد افهزا    شهده  مطالعهیانۀ راز یها یپاکوت

 یزنه  سرعت جوانهه یافت. کاهش  یزن درصد جوانه ی،شور

متههر و  بههر یمههنسز یدسهه 1مقههدار را در  لظههت  بیشههترین

 بهر  یمهنس ز یدس 9و  5، 3 یها مقدار را در  لظت ینکمتر

، که علت را (5)شکل .نشان داد ییدر  لظت نها یژهو همتر ب

ن شد سبب کند یشور یشفزاگونه بیان کرد که ا توان این می

 سبب یجهنت و دری زن جوانه ایندجذ  آ  توسط بذر در فر

 یهها  شهاخص  بهین  از (.48شود ) یم یزن ممانعت از جوانه

 ینتهر  از مههم  یزنه  بذر درصد و سهرعت جوانهه   یزن جوانه

نتایج (. 39) ه تند یتنش شور یطدر شرا یرپذ یرعوامل تأث

 لظهت   یشافهزا داد کهه  شهد   اسهفرزه  یبهر رو  ها پژوهش

 ییو عملکرد نها یزن سبب کاهش درصد جوانهآ   یشور

بذور با درصهد و سهرعت    یزن (. جوانه44) شد یاهگ ایندر 

 گیرد میبدون نمک )شاهد( بهتر صورت  های یطباال در مح

( 13)دارد بر آن  یاثر منف یمسد یدمتفاوت کلر یها و  لظت

خهوانی   ههای مختلهف ههم    که با نتایج باصهل در اکوتیهپ  

کاههد   یبهذور مه   یزنه  جوانهه  یهزان از م ی. تنش شورداشت

 شد( مشخص 3) شده های انجام در پژوهش ینهمچن ،(36)

بهذور   یزنه  درصهد و سهرعت جوانهه    ی،شور یشکه با افزا

 یمحصهوالت کشهاورز   یگهر هماننهد د  یهز ن ییدارو یاهانگ

ر اثهر  به   یزنه   سرعت جوانهه  یو روند کاهش یابد یکاهش م

 .ی اسهت زنه  انهاز کاهش درصد جو یدترشد یشور یشافزا

 سهبب  یشهور  یشافزا که کردند( گزارش 41) پژوهشگران

شهد،   زده یانگین بذور جوانهکاهش م ی وزن در جوانه یرتأخ

 بود.  شده انجام یبررس یدمؤ ها پژوهش ینا یجکه نتا
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  ای خوشه تجزیۀ 

  متر زیمنس بر دسی 1ای در غلظت  الف( تجزیۀ خوشه

اسهههاس مربهههر  بهههر) Ward,sاز روش  ای خوشهههه ۀتجزیههه

 محهل  بهتهرین  اد هام  فواصل ( از نظرهای اقلیدوسی فاصله

شهد. در تجزیهۀ    تعیین بدوا 10 ۀفاصل در گرامرودند برش

 2 درهها   یهپ متهر اکوت  بهر  یمهنس ز یدس 1 لظت ای  خوشه

اول  ۀ(. در خوشهه6)شههکل گرفتنههد قههرار گههروه )خوشههه(

کرمان، بجنورد، مشهد، سقز و  یز،سردشت، تبر یها یپاکوت

روم، خوسههف و  یههها یههپدوم اکوت ۀسههبزوار و در خوشهه

امل شه  خوشهه  یهر ز 2به  یزاول ن ۀشب تر قرار گرفتند. خوش

کرمان، بجنورد، مشهد، سقز و  یز،سردشت، تبر یها یپاکوت

 یهن شهد. ا  تق هیم سهبزوار   یهپ بهه اکوت  دوم تنها ۀخوش یرز

 یها یپاکوت یرسبزوار با سا یپاکوت ینتفاوت ب ۀدهند نشان

 1 لظهت   در شده یبررس صفات یۀاول از نظر کل ۀخوش یرز

 یهپ اکوت یسهط  شهور   ایهن . در استمتر  بر یمنسز یدس

 یهن ا قهرار گرفتنهد و   یا زوار و شب تر در گروه جداگانهسب

 .هاست اکوتیپ یرو سا یکدیگربا  2 ینتفاوت ا ۀدهند نشان

 

  متر بر یمنسز یدس 3ای در غلظت  خوشه یۀتجز ب(

ها  یپاکوت یا هخوش یۀتجز متر بر یمنسز یدس 3در  لظت 

 یهها  یهپ اکوت .(7)شهکل  دکهر  یبنهد  خوشه گهروه  2را در 

مشهههد، بجنههورد و  یههز،ان، سههقز، روم، تبرسردشههت، کرمهه

خوسهف و شب هتر در    یها یپسبزوار در گروه اول و اکوت

 دوم قرار گرفتند.  ۀخوش

 

  متر بر یمنسز یدس 5ای در غلظت  خوشه یۀتجزج( 

باصهل   یا خوشهه  تجزیهۀ  متر بر یمنسز یدس 5در  لظت 

 یهۀ اول شامل کل ۀدو خوشه را نشان داد که خوش (،8)شکل

 ۀو در خوش خوسف و شب تر شد یپجز اکوت هها ب یپاکوت

 یا خوسف و شب تر در گروه جداگانه های اکوتیپ یزدوم ن

 قرار گرفتند.

  متر بر یمنسز یدس 7ای در غلظت  خوشه یۀتجز د(

(، 9متر )شکل بر زیمنس یدس 7 لظت  یا خوشه تجزیۀدر 

داد که  یلتشک یرخوشهز 2اول  ۀخوش ؛شد جادای  خوشه 2

 ۀجداگانه قرار گرفت. خوشه  یا سردشت در خوشه یپاکوت

 روم، خوسف و شب تر شد. یپاکوت 3شامل  یزدوم ن

 

  متر بر یمنسز یدس 9 غلظتدر  یا خوشه یۀتجز (اه

 9( باصهههل از  لظهههت 10)شهههکل  یا خوشهههه تجزیهههۀ

خوشه قرار  3ها در  یپمتر نشان داد که اکوت بر یمنسز یدس

سردشهت، کرمهان و    یها یپاول شامل اکوت ۀگرفتند. خوش

روم، مشههد و   یهها  یهپ دوم اکوت ۀ، در خوشه دبجنورد بهو 

که شامل سقز،  ها یپاکوت باقی یزسوم ن ۀشب تر و در خوش

خوسف  یپاکوت .، قرار گرفتندبودسبزوار و خوسف  یز،تبر

 یهن فهاوت ا ۀ تنشان گرفت کهقرار  یا جداگانه یرخوشۀدر ز

از نظههر  خوشههه ی ایههن زیههرههها یههپاکوت یرسهها بهها یههپاکوت

 بود. شده یبررسیات خصوص

 

  ها غلظت تمامی در ای خوشه تجزیۀ و(

( 11)شههکل  شههده یههابیارز یههپاکوت 10 یا خوشههه تجزیههۀ 

اول  ۀهها شهد کهه در خوشه     یپخوشه از اکوت 2متشکل از 

مشهههد،  ،سردشههت، بجنههورد یههز،کرمههان، تبر یههها یههپاکوت

خوسهف   یها یپدوم اکوت ۀسبزوار، سقز و روم و در خوش

 2 یهن ا یناخهتالف به   ۀدهند شب تر قرار گرفتند، که نشانو 

 صهفات  یهۀ اول از نظهر کل  ۀخوشه  یهها  یهپ با اکوت یپاکوت

چهه و گیاهچهه،    چهه، سهاقه   طهول ریشهه   .بهود  شهده  یبررس

زنی ن بتاً پایین از  صد جوانه شاخص بنیۀ بذر، سرعت و در

اسهت کهه از نظهر تحمهل بهه شهوری        2خصوصیات ایهن  

 نبودند.های مطلوبی  اکوتیپ

ای در بیشتر  کلی، نتایج باصل از تجزیۀ خوشه طور به 

ها نشان داد که  طور جداگانه( و در کلیۀ  لظت ها )به  لظت

های جداگانه قرار  در خوشه خوسف و شب ترهای  اکوتیپ
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ها از نظر  که علت آن نشان از تفاوت با سایر اکوتیپ  دارند

ای در  خوشه برهمین مبنا تجزیۀ .شده بود صفات مطالعه

های جداگانه نیز برای تعیین جایگاه هر اکوتیپ با   لظت

 12 ای خوشه ۀتجزی براساس افزایش شوری صورت گرفت.

 قرار مختلف ۀدست 3 در ها (، ژنوتیپ9و  7رازیانه ) ژنوتیپ

 بین درشده  در صفات بررسی چشمگیری اختالفات و گرفتند

  ژنوتیپ 21ای  با تجزیۀ خوشه (.8ایجاد شد ) ها گروه

( نیز این اختالف و تنوع در 5دانه توسط پژوهشگران ) سیاه

 ای خوشه  با اعمال تجزیۀها مشاهده شد.  بندی اکوتیپ گروه

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

 جایگاه و روابط تکاملی تعیین برای تواند می که این نتایج

 جهت مناسب های جمعیت انتخا  و ها جمعیت بندی رده

 یجنتا ی،کل طور به شود. استفاده تنوع ایجاد منظور به تالقی

ی از نظر صفات تحت بررس ینشان داد که تنوع ن بتاً فراوان

وجود  مختلف یاییجغراف ی منشأدارا یها یپاکوت یانم در

 برتر های تیپاکو بین تالقی طریق از توان می ،بنابراین .دارد

 های برنامه طریق از ها آن نتاج آزمون و مختلف های خوشه

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

این نتایج ممکن است در انتخا  ، دکر اقدام مطلو 

ها برای تالقی برای ایجاد ارقام مطلو  مفید باشد.  ژنوتیپ

توان از این تنوع  میای  خوشه  نهایت با استفاده از تجزیۀ در

 کرد.های اصالبی استفاده  به اهداف طرح  تهب

 

 

 

 

 

 

 ( ds/m3) هاای اكوتیپ خوشه ۀتجزی .7شکل                       (ds/m1)  هاای اكوتیپ خوشه ۀتجزی .6شکل 

 

 

 

 

 

 

 (ds/m) 7اه ای اكوتیپ خوشه ۀتجزی .9شکل                                 (ds/m5ها) ای اكوتیپ خوشه ۀتجزی .8شکل 

 

 

 

 

 

  اكوتیپ 10 ای خوشه ۀتجزی .11شکل                          (ds/m9) ها اكوتیپ ای خوشه ۀتجزی .10شکل 
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 تشكر و قدردانی

ههای بهذر و تحقیقهات     وسیله از م هئوالن آزمایشهگاه   بدین

کشاورزی دانشکدۀ کشهاورزی دانشهگاه بیرجنهد قهدردانی     

 شود. می

 

 منابع
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 (.Foeniculum vulgare Mill) یانهه شدن بذور راز سبز

 یولوژیهک ب یکودها استفاده از یطشده تحت شرا یدتول

. یهران ا یسراسر یها پژوهش یه. نشر«در مزرعه یو آل

 .658ه  649(: 4:)10

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

 424 نشر، طرابان دوم. انتشارات ، جلدگیاهان دارویی

 صفحه.

بههر  یاثههر تههنش شههور   ( »1381) س یامههام دوازده .3

. «یهی دارو یهاه گ ۀگونه  10بهذر   یزن جوانه یاتخصوص

 واصهالح  زراعهت  علوم کنگره هفتمین مقاالت چکیدۀ

 و نههال  تهیهۀ  و اصالح تحقیقات مؤس ۀ. ایران نباتات

  .572ه  571کشاورزی.  آموزش نشر. کرج ذرب

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

 Anethum)شههوید  هههای جمعیههت در سههیتوژنتیکی

graveolens L.)». 2: 198-189. نوین ژنتیک 

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

 با (.Nigella sativa L)دانه  سیاه های ژنوتیپ از برخی

 فصهلنامۀ «. زراعهی  و مورفولهوژیکی  صفات از استفاده

. ایران معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی

 .214ه  201(: 1)29

و منعم ر  .ج ی، ملک.ر. ح یمحب .ا یعاشورآباد  یفیشر .6

 یمحل ۀتود یزن بر جوانه یشور یرتأث یبررس»( 1386)

 Foeniculum) یانهه راز ییدارو یاهگ ۀشد و رقم اصالح

vulgare Mill.و گیهاه . «یطهی مختلهف مح  یط( در شرا 
 .85ه  71: 10. بوم زی ت

 روابط بررسی» (1392صفائی ل. افیونی د. و زینلی ح ) .7

 و اسهانس  اصهلی  ههای  مؤلفهه  بهه  تجزیهه  و همب تگی

رازیانهه   ژنوتیهپ  12در اسهانس  متشهکلۀ  ههای  ترکیهب 

.(.(Foeniculum vulgare Mill »علمههی فصههلنامۀ-

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

 .200ه  187

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

«. تحلیل خصوصیات سیتوژنتیک در گیاه دارویی رازیانه

 56ه  45(: 1)11. علوم دانشگاه تربیت معلمنشریه 

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

 مختلهف  ههای  ژنوتیهپ  در زراعهی  صهفات  ژنتیکهی 

 فصهلنامۀ  دو« (.Foeniculum vulgare Mill).رازیانهه 

 گیاههان  اصهالح  و ژنتیهک  تحقیقهات  پژوهشهی -علمی

 .180ه  167(: 1)19. ایران جنگلی و مرتعی

های  بررسی ویژگی»( 1387ح ) یدیو بم .صفرنژاد ع .10

 (.Foeniculum vulgare Mill) مورفولهوژی رازیانهه  

 پژوهشهی -علمهی  دوفصهلنامۀ «. شهوری  تحهت تهنش  

 جنگلهی  و مرتعهی  گیاههان  اصهالح  و ژنتیک تحقیقات

 .140ه  125: 16(1) .ایران

بررسههی اثههرات  »( 1381و صههفاری ن ) .زاده ا عبههدل .11

رقهم و الیهن گنهدم بها      11شوری بر رشد رویشی در 

علهوم کشهاورزی و    . مجلهه «هها  تکیه بر انباشتگی یون

 .103ه  95: 2 .منابر طبیعی

بههر  یاثههر تههنش شههور  یبررسهه»( 1385عههر  ف ) .12

 یطدر شههرا یمرتعهه ۀو رشههد چنههد گونهه یزنهه جوانههه
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