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 بررسی اثر شوری و اسيد آسكوربيک بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويی رازيانه

(Foenicolum vulgare)

Effect of Salinity and ascorbic acid on germination properties of fennel (Foenicolum 
vulgare) 
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چكيده

جوانه زني و استقرار گياهچه يكي از حساس ترين دوره هاي زندگي گياه است، كه تحت تأثير تنش هاي مختلف غير زيستي بخصوص شوري 

قرار مي گيرد. به منظور بررسي اثر شوری و آسكوربيك اسيد بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويی رازيانه، آزمايشي در آزمايشگاه دانشگاه پيام 

نور واحد باقر شهر، در سال 1390 به صورت فاكتوريل )4×4( در قالب طرح كاماًل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. فاكتور اول سطوح مختلف 

شوری )m/dS 15 و 10، 5، 0( و فاكتور دوم سطوح مختلف اسيد آسكوربيك )mM 30 و 20، 10، 0( بودند. براساس نتايج بدست آمده بيشترين 

درصد و سرعت جوانه زني و طول ريشه چه در تيمار 20 ميلی موالر اسيد آسكوربيك بدست آمد، افزايش سطوح شوري باعث كاهش شديد 

در صفات مورد بررسي شد. همچنين همبستگي بااليي بين طول ساقه چه و سرعت جوانه زني مشاهد شد. تأثير مثبت آسكوربيك اسيد بر شوري 

10 دسي زيمنس بر متر بارزتر بود. بطور كلي مي توان بيان كرد اعمال پيش تيمار اسيد آسكوربيك براي بهبود جوانه زني و استقرار گياهچه اين 

گونه تحت شرايط شوري باال قابل توجيه است.
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مقدمه
و  مهمتري��ن  از   )Mill  vulgare  Foeniculum( رازيان��ه 
قديم��ي تري��ن گياه��ان دارويي اي��ران و متعلق ب��ه خانواده 
چتري��ان )Apiaceae( است. اي��ن گياه دو يا چن��د ساله در  
ايران فقط ي��ك گونه به صورت هاي زراعي و خودرو دارد 
)مظفريان، 1375(. قسمت هاي م��ورد استفاده رازيانه، ميوه، 
ب��رگ و ريشه آن است. تمام پيك��ر گياه رازيانه حاوي مادة 
مؤث��ر ه اسانس بوده و دان��ة آن مهمترين ان��دام توليدكنندة 
اسان��س است. مهمترين تركي��ب اسانس اين گياه دارويي را 
آنتول تشكيل مي دهد ك��ه اهميت زيادي در صنايع دارويي 
و عطرس��ازي دارد. فنچ��ول، ليمون��ن و متي��ل كاويكول نيز 
از تركيب ه��اي مه��م رازيانه هستند )لباسچ��ي و همكاران.، 

)1389
مرحله جوانه زني بذر در تعيين تراكم نهايي بوته در واحد سطح 
بسيار مهم است و اين تراكم مناسب زماني بدست مي آيد كه 
بذرهاي كاشته شده داراي درصد و سرعت جوانه زني مناسبي 
طريق  از  شوري   .)Redmann  and  Huang  ,.1995( باشند 
قبيل سديم و  از  پتانسيل آب و سميت يونهاي خاص  كاهش 
پتاسيم  و  كلسيم  مثل  نياز  مورد  غذايي  عناصر  كاهش  و  كلر 
مي گذارد  تأثير  آنان  گياهچه  استقرار  و  بذرها  زدن  جوانه  بر 

 .)Soltani 2001, Leidi et al ;1991 ,Fares and Ghoulam et al ;2001(

اراضي كشاورزي  از كل   %  15 ايران حدود  شور  خاك هاي 
كه معادل 24 ميليون هكتار است را تشكيل می دهند )بنداني و 

عبدل زاده.، 1385(. 
توليد  القاء  گياهان  در  شوري  مشكل  از  ثانويه  جنبه  يك 
راديكال هاي آزاد اكسيژن است، كه در شرايط تنش در گياه 
اثر  سلولي  داخل  ماكرومولكول هاي  روي  و  مي يابند  افزايش 
كرده و باعث تخريب آنها مي شوند. گياه بر اي جاروب كردن 
انواع اين راديكالها از آنتي اكسيدانها از جمله آسكوربيك اسيد 

.)Hartmann ,.et al .,1992 ;Asada,. 1999( استفاده مي كند
قابل حل در  اكسيدان كوچك  آنتی  اسيد يك  آسكوربيك 
به  اكسيژن  فعال  گونه های  زدايی  سميت  در  كه  است  آب 

مستقيم  به طور  عالوه  به  دارد  نقش  هيدروژن  پراكسيد  ويژه 
منفرد  اكسيژن  سوپراكسيد،  راديكال های  كردن  خنثی  در 
ايفا  نقش  دوست  چربی  اكسيدان های  آنتی  يك  به عنوان  و 
اسيد  آسكوربيك   .)Foyer  and  Noctor,.1998( می كند 
چرخه  برای  كوفاكتور  يك  صورت  به  كلروپالست  در 
ويوالگزانتين نيز عمل می كند )Smirnoff., 2000(. همچنين 
تقسيم  مانند  گياه  رشد  فرآيندهای  در  اسيد  آسكوربيك 
نقش  اسيدی  فرضيه  طبق  بر  سلولی  ديواره  گسترش  سلولی، 

 .)Foyer and Pignocchi ,.2003( دارد
مطالعات نشان می دهد كه آسكوربيك اسيد خارجی مي تواند مقاومت 
به تنش شور ي را در گياهان افزايش و همچنين تنش اكسيداتيو را 

.)Neumann and Shalata ,.2001 ;Shaddad et al ,.1990( كاهش دهد
آسكوربيك اسيد با غلظت 40 ميلي موالر باعث افز ايش معني 
در شرايط شوري  هالوفيت  مختلف  زني گونه هاي  دار جوانه 
مي شود )Khan et al ,.2006(. در يك بررسی ميزان جوانه زني 
گياهان نخود و لوبيا كه تحت تنش شوري كاهش يافته بود، با 
افزودن تيمار اسيد آسكوربيك افزايش يافته و كنترل گرديد 
تنش هاي  اثر  روی  بر  مطالعه ای  در   .)Al�qurainy.,2007(
اسمزي و شوري بر فاكتورهاي  جوانه زني گياه دارويي مريم 
گلي كبير )sclarea Salvia( نتايج نشان دادكه با افزايش تنش 
پيدا  معني داري  كاهش  زني  جوانه  مؤلفه هاي  تمامي  شوري، 
كرد )فالحي و همكاران.، 1387(. در مطالعه ای ديگركافی و 
تيمار سالسيليك اسيد  همكاران )1389( نشان دادند كه پيش 
باعث بهبود خصوصيات جوانه زني و گياهچه ای گياه دارويی 

خارمقدس تحت شرايط شوری شد.

مواد و روش
باقر شهر،  پيام نور واحد  اين آزمايش در آزمايشگاه دانشگاه 
در سال 1390 به صورت فاكتوريل )4×4( در قالب طرح كاماًل 
تصادفي در چهار تكرار انجام شد. فاكتور اول سطوح مختلف 
شوری )0، 5، 10 و m/ds 15( و فاكتور دوم سطوح مختلف 
اسيد آسكوربيك )0، 10، 20 و mM 30( بودند. آزمايش در 
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دماي 18تا 20 درجه سانتيگراد و تاريكي انجام  و بررسي جوانه 
با استفاده از كاغذ صافي  زني در پطري ديش هاي پالستيكي 
واتمن شماره 1 صورت گرفت. قبل از شروع آزمايش پطري ها 
با استفاده از الكل ضد عفوني شده، در داخل هر پطري ديش 
ميزان  اضافه كردن  با  و محلول هاي شوري  داده  قرار  بذر   25
در   24 مدت  به  بذور  شد.  تهيه  مقطر  آب  به   NaCl مناسب 
معرض غلظت های مختلف پيش تيمار اسيد آسكوربيك قرار 
گرفته و سپس در معرض هواي آزاد خشك شدند. شمارش 
بذور جوانه زده, 24 ساعت پس از شروع آزمايش آغاز شده 
و هر روز در ساعت 10 صبح انجام گرفت. معيار جوانه زني 
بذور، خروج ريشه چه و قابل رويت بودن آن )حداقل به طول 

ريشه چه،  فاكتور هاي طول  مي شد.  نظر گرفته  در  ميليمتر(   1
ترازوي  از  استفاده  با  گياهچه ها  خشك  وزن  چه،  ساقه  طول 
اندازه گيري  اندازه گيري شد.  با دقت 0/0001 گرم  حساس 
سرعت جوانه زني بذور با استقاده از متد مايگور و مطابق رابطه 

:)1962 ,.Maguire( زير صورت انجام گرفت

Rs: سرعت جوانه زني )تعداد بذر در روز(

Si: تعداد بذر جوانه زده در هر شمارش

Di: تعداد روز تا شمارش n ام

براي تجزيه آماري داده هاي آزمايش و رسم نمودارها، از نرم 
افزار هاي SAS 9.1 و Excel MS استفاده شد.

نتايج و بحث
بر طبق نتايج مشاهده شد كه شوری و آسكوربيك اسيد تأثير 
معنی داری بر تمام صفات جوانه زني و گياهچه اي اندازه گيري 

شده داشت )جدول 1(. 

درصد جوانه زنی
يافت  كاهش  زنی  جوانه  درصد  شوری  سطح  افزايش  با 

ترتيب  به  زنی  جوانه  درصد  كمترين  و  بيشترين  كه  به طوری 
در تيمارهای شاهد و تيمار با شوری 15 دسی زيمنس بر متر با 
)جدول  آمد  به دست  81/11 درصد  و   25/60 ميانگين های 
شوری   افزايش  شرايط  در  زنی  جوانه  درصد  كاهش   .)2
سديم  يون  سميت  يا  و  اسمزی  اثرات  دليل  به  می تواند 
تيمار  پيش  از  استفاده   .)Magne  and  Duros,.2008( باشد 
معني  افزايش  باعث  سطوح  تمامي  در  اسيد  آسكوربيك 
شد  تيمار  پيش  عدم  تيمار  به  نسبت  زني  جوانه  درصد  دار 
ميلی   20 تا  اسيد  افزايش غلظت آسكوربيك  با   .)3 )جدول 
موالر، افزايش درصد جوانه زنی را به همراه داشت به طوری 
آسكوربيك  تيمارهای  دربين  زنی  جوانه  درصد  بيشترين  كه 

شد  حاصل  اسيد  آسكوربيك  موالر  ميلی   20 تيمار  در  اسيد 
و با افزايش غلظت از 20 به 30 ميلی موالر كاهش در درصد 
جوانه زنی مشاهده شد. همچنين اثرات متقابل بين اسكوربيك 
بود.   )p≥0/01( معنی دار  نيز  شوري  مختلف  سطوح  و  اسيد 
غلظت 20 ميلی موالر بيشتر از ساير سطوح آسكوربيك اسيد 
سبب كاهش اثرات شوری بر درصد جوانه زنی شد )شكل 3(. 
اسكوربيك پراكسيداز يكی از مهمترين آنزيم هايی است كه نقش 
مهمی در حذف سميت پراكسيد هيدروژن در سلول های گياهی 
 Khan et al )2006( در مطالعه ای .)Foyer et al ,.1993( دارد
گزارش كردند كه آسكوربيك اسيد باعث افزايش معنی دار جوانه 
زنی گونه های مختلف هالوفيت در شرايط شوری می شود. كاربرد 
ال-اسكوربيك اسيد ممكن است در بهبود جوانه زنی توسط خنثی 
كردن راديكالهای سوپر اكسيد بيش از حد يا راديكالهای منفرد 

.)Ungar and Khan,.2001( اكسيژن موثر باشد

سرعت جوانه زنی 
نتايج نشان داد كه سرعت جوانه زنی تحت تأثير شوری قرار 
سرعت  كمترين  و  باالترين   .)1 )جدول   )p≥0/01( گرفت
تيمار شوری 20 دسی  تيمار شاهد و  به ترتيب در  جوانه زنی 
زيمنس بر متر با ميانگين های 69/3 و 39/0 روز به دست آمد 
)جدول 2(. اختالف بين تمامی سطوح شوری از نظر سرعت 
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شوری  افزايش  با  و  بود  معنی دار  نيز  يكديگر  با  زنی  جوانه 
 )2006( Jamil et al .سرعت جوانه زنی به شدت كاهش يافت
گزارش كردند كه تنش شوری در كاهش جوانه زنی و تاخير 
در سبز شدن در بذر گونه های گياهی موثر بود. افزايش شوری 
زنی  جوانه  از  جلوگيری  باعث  اكسيداتيو  تنش  تحريك  با 

.)2005 ,.Amor et al( می شود
بررسی نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه آسكوربيك اسيد 
اعمال شده تأثير معنی داری )p≥0/01( بر سرعت جوانه زنی 
موالر  ميلی   20 تيمار  در  زنی  بيشترين سرعت جوانه  داشت. 
معنی  نيز  اسيد  آسكوربيك  و  متقابل شوری  اثر  شد.  حاصل 
)p≥0/05( دار بود. در سطوح شوری باال اثرات آسكوربيك 

نمودن  خنثی  در  موالر(  ميلی   20 غلظت  در  )خصوصاً  اسيد 
اثر شوری بر سرعت جوانه زنی بيشتر از ساير سطوح مشهود 
نتايج  با  مطالعه  اين  در  آمده  دست  به  نتايج   .)4 )شكل  بود 
Shaddad  et al )1990( كه با مطالعه بر روي  بذرهاي لوبيا، 

باقال و لوبيا ارائه دادند مشابه است. آسكوربيك اسيد به عنوان 
به  اسيد  آسكوربيك  كرد.  عمل  مؤثر  اكسيدان  آنتي  يك 
از تنشها، به خصوص  دليل حذف راديكال هاي آزاد حاصل 
انبساط  و  تحريك  در  آن  نقش  و  راديكالي،  اكسيژن 
خطر  از  مي تواند  سلول،  درون  به  مواد  جذب  و  سلولي 
جلوگيري  محيطي  تنشها  برابر  در  گياهان  شدن  اكسيده 
. )2000 ,.Wheeler and Smirnoff ;1996 ,.Smirnoff( كند

طول ساقه چه
گرفت.  قرار  شوری  تأثير  تحت  چه  ساقه  طول  نتايج  طبق  بر 
تيمارهای  در  ترتيب  به  چه  ساقه  طول  كمترين  و  بيشترين 
شاهد و شوری 15 دسی زيمنس بر متر با ميانگين های 06/84 
و 11/28 ميلی متر به دست آمد )جدول2(. طول ساقه چه از 
و  )شكاري  است  برخوردار  تنش  به  نسبت  بااليی  حساسيت 
در  چه  ساقه  طول  كاهش  داليل  از  يكي   .)1377 همكاران.، 
به  لپه )ها(  از  انتقال مواد غذايي  يا عدم  شرايط تنش، كاهش 

جنين است )كافی و همكاران.، 1384(.

آسكوربيك اسيد اعمال شده طول ساقه چه را تحت تأثر قرار 
طول  نظر  از  نيز  اسيد  آسكوربيك  مختلف  سطوح  بين  داد. 
بيشترين طول ساقه  ساقه چه اختالف معنی داری مشاهده شد. 
آمد  به دست  اسيد  ميلی موالر آسكوربيك  تيمار 20  در  چه 
اين  در  اسيد  آسكوربيك  و  شوری  متقابل  اثر   .)3 )جدول 
صفت معنی دار نبود. . احتمال دارد، دليل افزايش طول ساقه چه 
در پيش تيمار آسكوربيك اسيد، سرعت باالتر جوانه زني آن 
بوده باشد كه باعث شده زمان بيشتري جهت توسعه ساقه چه 
در اختيار  گياهچه قرار گرفته باشد، همچنين رابطه باال و مثبت 
مي تواند  زني  و سرعت جوانه  ساقه چه  بين طول   )R2=0.75(

تأييد كننده اين احتمال باشد )شكل 1(.

طول ريشه چه
تأثير  شوری  كه  می دهد  نشان  واريانس  تجزيه  نتايج  بررسی 
به طوری كه   .)1 ريشه چه داشت )جدول  بر طول  معنی داری 
با افزايش سطح شوری طول ريشه چه كاهش يافت. مقايسات 
نيز از نظر طول  ميانگين نشان داد كه بين تمام سطوح شوری 
طول  بيشترين  داشت.  وجود  معنی داری  اختالف  چه  ريشه 
حاصل  شاهد  تيمار  در  متر  ميلی   43/82 ميانگين  با  چه  ريشه 
 )p≥01/0( شد. تأثير آسكوربيك اسيد بر طول ريشه معنی دار
بود اما اثر متقابل شوری و آسكوربيك اسيد بر طول ريشه چه 
معنی دار نبود. بيشترين طول ريشه چه در تيمار 20 ميلی موالر 
آسكوربيك اسيد با ميانگين 28/61 ميلی متر حاصل شد. بين 
تيمار شاهد و تيمار 10 ميلی موالر آسكوربيك اسيد اختالف 

معنی داری مشاهده نشد. 

وزن خشک گياهچه
وزن  بر  شوری  مختلف  سطوح  تأثير  به  مربوط  نتايج  بررسی 
خشك گياهچه نشان از موثر بودن سطوح شوری بر اين صفت 
دارد )p≥0/01( )جدول 1(. وزن خشك گياهچه مشابه طول 
نظر  به  يافت.  كاهش  شوری  افزايش  با  چه  ساقه  و  چه  ريشه 
مي رسد تأثير منفي تنش شوري بر جذب آب بذر و تغيير در 
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پتانسيل رادوكس باعث بدست آمدن اين نتايج شده بود. شوري 
با كاهش قابليت دسترسي به آب يا تداخل با متابوليسم گياه از 

.)2001 ,Khan and Ungar( جوانه زني جلوگيري مي كند
همچنين اين صفت تحت آسكوربيك اسيد اعمال شده نيز قرار 
گرفت.  مقايسات ميانگين نشان داد كه بيشترين وزن خشك 
به دست  اسيد  موالر آسكوربيك  ميلی   20 تيمار  در  گياهجه 
آمد. البته بين تيمارهای 10 و 20 ميلی موالر آسكوربيك اسيد 

و همچنين بين تيمار شاهد و تيمار 30 ميلی موالر آسكوربيك 
اسيد، اختالف معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف شوری و 
 )p≥0/05( آسكوربيك اسيد بر وزن خشك گياهچه معنی دار
آسكوربيك  می شود  مشاهده   5 شكل  در  كه  همانگونه  بود. 
اسيد در كاهش اثرات شوری در تمام سطوح شوری به خوبی 

نقش خود را ايفا كرد.

جدول 1. تجزيه واريانس صفات جوانه زني و گياهچه اي اندازه گيري شده در گياه دارويی رازيانه
Table .1 Analysis of variance of germination and seedling properties in Fennel  

S.O.V 
df

Germination 
percentage 

Germination 
rate 

Radicle 
length 

Caulicle 
length

Seedling dry 
weight 

ascorbic acid 
)A( 

5 6477.76** 33.075** 10157.66** 8969.87** 33.075**

salinity )B( 
1 584.19** 13.011** 364.97** 337.40** 13.011**

A×B 5 153.83** 2.782* 20.29ns 19.97ns 2.782*

error 
36 1966.41 1.258 29.16 24.89

Total 
47

  ns * و ** به ترتيب غيرمعنی دار بودن و معنی دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد

ns * ,and :** Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability ,respectively.
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جدول 2. مقايسات ميانگين اثر غلظتهای مختلف شوري بر صفات جوانه زني و گياهچه اي اندازه گيري شده در گياه دارويی رازيانه

Table2 .Mean comparison of effect of salinity on germination and seedling properties in Fennel 

Seedling dry 
weight 
)mg(

Caulicle 

length )mm( 

Radicle 

length )mm( 

(
Germination rate

)day(
Germination 
percentage  

(
salinity )ds/m( 

5.31a84.06a
82.43a3.69a60.25a0 )Control( 

3.31b67.96b

64.08b2.89b39.02b5

2.01c54.54c
49.68c1.73c30.14c10

1.11d28.11d
22.73d0.39d11.81d15

ميانگين هاي در هر ستون كه حداقل دارای يك حرف مشترك باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح 5 درصد هستند.

Similar letters in each column show non-significant differences according at 5% level of probability.

جدول 3. مقايسات ميانگين اثر آسكوربيك اسيد بر صفات جوانه زني و گياهچه اي اندازه گيري شده در گياه دارويی رازيانه
Table3 .Mean comparison of effect of ascorbic acid on germination and seedling properties in Fennel

Seedling dry 
weight )mg( 

Caulicle 
length )mm( 

Radicle 
length )mm( 

(
Germination rate

 )day( 
Germination 
percentage  

(
ascorbic acid )mM( 

2.60b58.50b54.15b2.166b40.39a0 )Control(

3.13a57.19bc53.66b2.28b31.81b10

3.41a64.96a61.28a3.24a40.43a20

2.59b54.03c49.82c1.03c28.58b30

ميانگين هاي در هر ستون كه حداقل دارای يك حرف مشترك باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح 5 درصد هستند.
Similar letters in each column show non-significant differences according at 5% level of probability.

شكل1. رابطه بين سرعت جوانه زني و طول ساقه چه در گياه رازيانه
Fig2. Relationship between germination rate and Caulicle length of fennel
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شكل2. رابطه بين سرعت جوانه زني و طول ريشه چه در گياه رازيانه
Fig1. Relationship between germination rate and radicle length of fennel

شكل3. ميانگين هاي اثرات متقابل بين آسكوربيك اسيد و سطوح مختلف شوري بر درصد جوانه زني در گياه رازيانه
Figure3. Means of interactions between ascorbic acid and salt levels for germination percentage of fennel

شكل4. ميانگين هاي اثرات متقابل بين آسكوربيك اسيد و سطوح مختلف شوري بر سرعت جوانه زني در گياه رازيانه
Figure4. Means of interactions between ascorbic acid and salt levels for germination rate of fennel
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شكل5. ميانگين هاي اثرات متقابل بين آسكوربيك اسيد و سطوح مختلف شوري بر وزن خشك گياهچه در گياه رازيانه
Figure5. Means of interactions between ascorbic acid and salt levels for Seedling dry weight of fennel

سپاسگزاری
اين تحقيق با استفاده از امكانات آزمايشگاه پيام نور واحد باقر 
شهر اجرا گرديد، بدين وسيله از مسئوالن محترم اين دانشگاه 
تشكر و قدردانی می گردد. همچنين از خانمها كاليی و شفيع 

زاده به دليل همكاری صميمانه شان تشكر می شود. 
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