
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١
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 چكيده

 يزندگ چرخه در مرحله نياول هك يزنجوانه .است چتريان تيره از يكساله و علفي گياهي ).Carum copticum L( علمي نام با زنيان
 درصد بر (PEG) گليكول اتيلنپلي از ناشي خشكي تنش اثر مطالعه منظور به دارد. اهچهيگ استقرار در يانندهك نييتع نقش است اهيگ

 هايبلوك طرح قالب در و فاكتوريل صورت به آزمايشي زنيان، توده21 در چهساقه و چهريشه طول زني،جوانه سرعت ،زنيجوانه
 2 ، -3 ، -4( سطح 5 در خشكي سطوح و سطح 21 در توده شامل آزمايش تيمارهاي شد. مانجا تكرار 3 و فاكتور 2 با تصادفي كامل

 داريمعني اختالف خشكي سطوح بين و هاتوده بين بررسي مورد صفات كليه نظر از داد نشان آمده بدست نتايج بود. بار) 0، -1 ، -
 با همچنين يافت. اهشك زنيان هايتوده يتمام در يزنهناجو يهاهمؤلف همه آب ليپتانس اهشك با هك طوري به است. هداشت وجود
 تنش برابر در بيشتري مقاومت زنيجوانه مرحله در قم و يزد هايتوده كه شد مشخص بررسي مورد هايمولفه توسط هاتوده مقايسه
 قرار استفاده مورد گزينش در ناطمينا قابل صفتي عنوان به تواندمي باال پذيري وارثت دليل به چهريشه طول صفت .دارند خشكي

   گيرد.
  

  زنيان زني،جوانه خشكي، تنش گليكول، اتيلنپلي كليدي: هاي واژه
  

   مقدمه
 در و بوده مصر بومي گياه اين است. چتريان تيره از يكساله و علفي گياهي ).Carum copticum L( علمي نام با ،)Ajowan( زنيان
 اهانيگ جمله از زنيان .شود مي كشت هند و پاكستان افغانستان، عراق، ايران، نظير آسيا ربيغ جنوب كشورهاي و مديترانه نواحي
 امروزه شد.يم استفاده رانيا يسنت طب در ربازيد از و داشته يبهداشت و ييدارو ،ييغذا عيصنا در يمتعدد ياربردهاك كه است ييدارو

 متفاوت يازهاين واسطه به شورك مختلف مناطق در اهيگ نيا درباره پژوهش نيبنابرا .شوديم محسوب يصادرات مهم اقالم از اهيگ نيا
 مواجه آن با رانيا جمله از و جهان كخش و گرم مناطق در ژهيو به بشر هك يليمسا نيمهمتر از يكي است. تياهم حائز يكيولوژكا

 يآب ازين و كيخش به مقاومت اتيخصوص از هك ياهانيگ سمت به رديكرو .است تيفكي با ياريآب و يآب منابع تيمحدود لكمش است
 محصوالت ديتول در حساس يامرحله اهچه،يگ استقرار باشد.يم مناطق نيا در الزم و ياصول يها برنامه از هستند، مند بهره نييپا

 ).3( دارد اهچهيگ راستقرا در يانندهك نييتع نقش ،است اهيگ يزندگ چرخه در مرحله نياول هك زنيجوانه و است ييدارو و زراعي
 نشان متعدد شاتيآزما در كيخش از حاصل يهاليپتانس در چهساقه و چهشهير طول اهشك زين و يزنجوانه سرعت و درصد اهشك

 اعمال با هك ردندك مشاهده ديشو و انهيراز ان،يزن ييدارو اهيگ سه يرو بر خود شيآزما در )2( محققان از گروهي است. شده داده
 يشور تنش از دتريشد اريبس كيخش تنش يبرا اهشك زانيم و افتي اهشك بذور يزنجوانه سرعت و درصد ،يشور و كيخش تنش
 تنش هك دادند نشان آويشن دارويي گياه بذر زني جوانه روي بر خشكي و شوري تنش بررسي با زين )1( ديگر محققان همچنين بود.
 به توجه با نداشت. زنيجوانه درصد روي داري معني تاثير شوري تنش ولي ،داد كاهش را زنيجوانه درصد داري معني طور به شكيخ
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 Carum copticum( انيزن يداروي اهيگ يزنجوانه مورد در يافك اطالعات وجود عدم زين و يزنجوانه مرحله در آب ليپتانس تياهم

L.(  است رفتهگ صورت زنيان يزنجوانه بر كيخش تنش ريتأث يبررس هدف با مطالعه نيا. 

  
 ها روش و مواد

 قالب در فاكتوريل صورت به آزمايشي )PEG( خشكي تنش شرايط در انيزن زنيجوانه هايمولفه بر يكولگل اتيلنپلي تاثير منظور به
 شد. اجرا تهران دانشگاه ابوريحان پرديس نباتات اصالح و زراعي علوم آزمايشگاه در تكرار 3 با تصادفي كامل هايبلوك طرح

 شاهديه، قم، گرگان، سربيشه، اراك، فارس، رفسنجان، بيرجند، يزد، اردبيل، كرج، تهران،( سطح 21 در توده شامل آزمايش تيمارهاي
 كه گليكول اتيلنپلي غلظت بود. بار) 0، - 1 ، -  2 ، -3 ، -4( سطح 5 شامل خشكي سطوح و )كرمان ،شيراز ،همدان سبزوار، صدوق،

 استفاده مقطر آب از صفر تنش سطح جاديا يبرا و آمد دست به )4( كافمن و ميشل رابطه طريق از بود زمال آب پتانسيل تهيه براي
 هر در مقطر آب با شستشو بار 3 و دقيقه  3 مدت به درصد 5/1 سديم هيپوكلريت با عفوني ضد از بعد سالم بذر 25 تعداد .گرديد
 تهيه هايمحلول از ليتر ميلي 5 ديشپتري هر به سپس و شد داده قرار هاريپت در اليه يك صورت به صافي كاغذ شد. گذاشته پتري
 زده جوانه بذر تعداد آزمايش طول در .شدند داده قرار اتاق دماي و آزمايشگاه شرايط در هفته 2 مدت به ها ديشپتري شد. اضافه شده
 روز در .شد گرفته نظر در متر)ميلي دو طول به حداقل( آن بودن رؤيت قابل و چهريشه خروج بذور، زنيجوانه معيار .گرديد ثبت

 از يزنهجوان سرعت نييتع جهت و )1( طهراب از زنيجوانه درصد محاسبه براي .شد گيرياندازه چه،ساقه چه،ريشه طول چهاردهم
   :شد استفاده )2( رابطه

)1(                             
 NG: و زده جوانه بذرهاي تعدادNT: بذرها كل تعداد  
 )2  (                           

  
:Rs زنيجوانه سرعت،:Si و روز هر در زده جوانه بذر تعداد :Di شمارش تا روز تعداد n ام  

 سطح در دانكن آزمون از استفاده با ها ميانگين مقايسه سپس شد انجام SAS افزار نرم در مذكور آزمايش در هاداده واريانس تجزيه
  شد: استفاده )3( رابطه از صفت هر عمومي پذيري وراثت محاسبه براي .گرفت صورت % 5 حتمالا

)3(                             

:Vgو ژنوتيپي واريانس:Vp فنوتيپي واريانس  
  

  بحث و نتايج
 05/0 احتمال سطح در خشكي و ودهت متقابل اثر و 01/0 احتمال سطح در خشكي و توده ،بلوك اثراتبذور  زنيجوانه صددر مورد در

 شدت افزايش با كه طوري به ،داشتند بذور زنيجوانه درصد بر داريمعني تاثير خشكي مختلف هاي شدت .)1جدول( بودند دارمعني
 فرايندهاي كاهش باعث خشكي تنش اثر در بذر توسط آب جذب كاهش .يافت چشمگيري كاهش زنيجوانه ميزان خشكي

 كرج و قم يزد، هايتوده شود. مي روبرو مشكل با گياه حيات ادامه براي دسترس در مواد وفور لذا و شده آن متابوليكي و فيزيولوژيكي
 داراي يزد توده .بودند زنيجوانه درصد كمترين داراي صدوق و شاهديه رفسنجان، هايتوده و زنيجوانه ددرص بيشترين داراي
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 و زنيجوانه درصد بيشترين يزد توده بود.  بار  0 سطح در زنيجوانه درصد كمترين داراي صدوق توده و زنيجوانه درصد بيشترين
   .ندبود دارا بار  -4 سطح در را زنيجوانه درصد كمترين سبزوار و رفسنجان اردبيل، هايتوده
 هايتوده ).1جدول( دادند نشان را داريمعني اختالف خشكي و توده متقابل اثر و خشكي توده، بلوك، اثرات زنيجوانه سرعت نظر از
 به تحمل در هاتوده ارزيابي هايشاخص مهمترين از يكي زنيجوانه سرعت .بودند برخوردار بيشتري زنيجوانه سرعت از يزد و قم

 ساير به نسبت سريعتري شدن سبز امكان خشكي تنش شرايط در باال زنيجوانه سرعت با هايتوده كه ايگونه به باشد،مي خشكي
 هايتوده و زنيجوانه سرعت بيشترين داراي قم و يزد هايتوده .يافت كاهش زنيجوانه سرعت خشكي ميزان افزايش با .دارند هاتوده

  بودند. بار 0 سطح در زنيجوانه  سرعت كمترين داراي سبزوار و رفسنجان اردبيل،
 ،يزد هايتوده .)1جدول( بودند داريمعني اختالف داراي 01/0 احتمالسطح  در خشكي و توده بلوك، اتاثر چهريشه طول مورد در

   بودند.  چهريشه طول كمترين داراي شاهد و رفسنجان اردبيل، هايتوده و چهريشه طول بيشترين داراي قم و شيراز
 اختالف 01/0 احتمال حسط در توده و خشكي بلوك، اتاثر و 05/0 احتمال سطح در خشكي و توده متقابل اثر چهساقه طول نظر از

 كمترين شاهديه و گرگان و رفسنجان هايتوده و چهساقه طول بيشترين همدان يزد، هايتوده .)1جدول( دادند نشان را داريمعني
 بار 0 سطح در چهساقه طول كمترين داراي صدوق توده و چهساقه طول بيشترين داراي همدان توده .بودند دارا را چهساقه طول
  بودند. دارا را بار  -4 سطح در چهساقه طول كمترين سبزوار و اردبيل هايتوده و چهساقه طول بيشترين فارس و قم هايتوده .دبودن
 نشان باال پذيري توارث ،چهريشه طول صفت با رابطه در ).1 (جدول شد محاسبهبراي كليه صفات  عمومي پذيري وراثت ريدامق

 قابليت بودن مترك .بود چهساقه طول به مربوط پذيري توارث كمترين باشد.مي محيطي شرايط از صفت اين كمتر پذيري تاثير دهنده
 صفت اين فنوتيپي تغييرات از زيادي بخش محيطي اثرات كه است موضوع اين كننده بيان صفات ساير به نسبت چهساقه طول توارث

  باشد. موثر چندان تواند نمي چهساقه طول براساس برتر ژنوتيپ انتخاب نتيجه در آورند، مي بوجود را
  

  پذيري وراثت تخمين همراه به زنيان در شده بررسي صفات مورد در توده و خشكي بلوك، اثرات واريانس تجزيه مربعات ميانگين 1 جدول
  چهساقه طول          چهشهري طول       زنيجوانه درصد     زنيجوانه سرعت            آزادي درجه              تغيير منابع

            
  74/1**    44/12**    48/2569**    82/215  **  2  بلوك

  A(            4  ** 82/3554    **57/43310    **94/87    **12/96( خشكي
  B(  20  **70/250    **  13/2741    **93/88    **9145/0( توده

)A*B( 80  **85/28    *  76/312    ns48/1    *5051/0  
  3343/0  53/1  60/210  00/11  166  خطا

 10/37  79/20 44/47 59/22    (%)پذيري وراثت

  دهد. مي نشان را دار معني تفاوت وجود عدم ns و درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معني ترتيب به ** و*
 

 مهم عوامل از كيخش تنش نينابراب .شوديم اهچهيگ استقرار در ريتاخ باعث و داده اهشك را يزنهجوان درصد و سرعت كيخش تنش
 يتمام در يزنهنجوا يهامؤلفه همه آب ليپتانس اهشك با هك داد نشان نيز شيآزما نيا جينتا .باشدمي يزنهجوان يبرا بذر يناتوان
 مرحله رد قم و يزد رقم كه شد مشخص بررسي مورد هايمولفه توسط هاتوده مقايسه با همچنين .ابدييم اهشك زنيان هايتوده
 طول صفت دربودن مقدار آن  باال و عمومي پذيري وارثت بررسي در .دارند خشكي تنش برابر در بيشتري متومقا زنيجوانه
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 ميبه همين دليل  باشدمي محيطي شرايط از صفت اين كم پذيري يرثتا دهنده نشان شده گيري اندازه صفات ساير به نسبت چهريشه
   گيرد. قرار مدنظر گزينش در اطمينان قابل صفتي عنوان به تواند
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Effect of drought stress on germination related traits of some accesions of Ajowan 

( Carum copticum L.) 
 

Parisa Farahinia- Seyed Ahmad Sadat Noori-  Seyed Mohammad Mehdi Mortazavian 
 

Abstract 
Ajowan (Carum copticum L.) is an annual grass from Apiaceae family.  Germination which is the first stage 
in the life cycle of plant has a decisive role in seedling establishment. To study the effect of drought stress 
induced by polyethylene glycol (PEG) on percentage and rate of germination, length of root and shoot in  21 
Ajowan accessions an experiment in a randomized complete block design with two factors and three 
replications was conducted. Treatments included genotypes (21 accessions) and drought stress including five 
levels of water potential simulated by PEG (0, -1, -2, -3 and -4 bar). The results showed that for all traits 
there were significant differences among genotypes and among different drought levels.  All germination 
components reduced with decreasing in water potential in all Ajowan accessions. Also with comparing the 
accessions regarding the germination components it was determined that the accession of Qom and Yazd 
were more resistant to drought stress at germination stage. Because of the length of root had the highest 
heritability it has high potential for reliable selection in breeding programs.  
 
Keywords: Ajowan, drought stress, germination, PEG 
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