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چکیده

تواند راهنماي کشت گیاهان مقاوم در ی در شرایط مختلف آبیاري و تنش خشکی میتشخیص وضعیت رشد گیاهان داروی
خشکیتنشاثرارزیابیپژوهشایندر. شودمیگیاهانعملکردورشدکاهشباعثخشکیتنش مناطق خشک یا کم آب باشد. 

آزمایشیفاکتورهاي. شدانجامتکرارسهباتصادفیکامالًطرحقالبدرفاکتوریلبصورتسیاهزیره محلی ارقامبذرزنیجوانهبر
تیمارهايکهدادنشانتایجن) بود. بار-8و -6، -4، -2صفر، و سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول (سیاهگیاه زیره چهارشامل 

میزانایشافزبا. داردریشچهو طول ساقچهسرعت جوانه زنی، طول ،زنیجوانهدرصدبرتوجهیقابلاثراتخشکیتنشمختلف
زنی بیشترین میزان جوانه.یافتکاهشداريمعنیبطورریشچهو طول ساقچهسرعت جوانه زنی، طول ،زنیجوانهدرصدخشکی،

برتر بود. از لحاظ جمیع ان خورچوبرقم محلی ساقچهبدست آمد ولی از نظر طول شهر بابکدر رقم محلی و طول ریشچه %) 40(
از برتري نسبی برخوردار بود.ان خورچوبتحقیق رقم خصوصیات مورد بررسی در این

زنی، تنش خشکی.، پلی اتیلن گلیکول، جوانهسیاهزیره :يدیکلکلمات

مقدمه

Bunium persicumزیره سیاه ( B.Fedtsch(ازهایی هرمافرودیتافشان با گل، گیاهی علفی، دولپه، چندساله و خود گرده
عیصنادرکهباشد،یمدیآلدئنیکومجملهازباتیترکيداراآنبذرکهاسترانیایبوموخانواده چتریان ارزشمنداهانیگ

آور، شیرآور، اشتهاآور و میوه گیاه داراي اثرات ضداسپاسم، ضدنفخ، ضدباکتري، خلط. داردکاربردییداروویشیآرا،ییغذا
ي ارزش صادراتی باالیی است و سالیانه مبلغ قابل توجهی ارز به زیره سیاه دارا). 1394نیا و همکاران، باشد (ساالرينیروبخش می

باشد که از مهمهاي محیطی میمهم ترین عامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزي و منابع طبیعی، تنشکند. کشور وارد می
ن را مناطق خشک و نیمه زیرا بیش از دو سوم سطح کل ایران و بیش از یک سوم سطح جهااستها تنش خشکی ترین این تنش

زنی و رشد و نمو و تکوین و در نهایت عملکرد گیاه تاثیر دارد. این نوع از تنش بر جوانه).1371دهد (قصریانی، خشک تشکیل می
سطحواحددربوتهکافیتراکمکهطوريبه داردسطحواحددربوتهنهاییتراکمتعییندرايالعادهفوقاهمیتبذرزنیجوانه

الزم به ذکر ). 1990بعلبکی و همکاران، (زنندجوانهکافیسرعتباوکاملطوربه شدهکاشتهبذرهايکهآیدمیبدستمانیز
هاي آزمایشگاهی و صحرایی است. شود که شامل بررسیهاي مختلفی انجام میاست که شناسایی ارقام متحمل به خشکی به روش

مل ارقام مختلف به تنش با استفاده از سطوح مختلف فشار اسمزي است و یکی از هاي آزمایشگاهی بررسی تحیکی از روش
پلی اتیلن گلیکول به واسطه باشد که در این تحقیق استفاده شده است.هاي ایجاد فشار اسمزي، استفاده از پلی اتیلن گلیکول میراه

ها دارد و به همین دلیل ي به جذب مواد آلی و چربیگریز آن قرار دارند، تمایل زیادهایی که در سمت آبداشتن هیدروکربن
تنها شوند. اگرچه باشند، به وسیله بخش هیدروکربنی جذب و در آب حل شده و جدا میهایی که داراي ساختار چربی میآلودگی
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هاي غیرزنده تحمل تنشتواند معیار بسیار مناسبی براي غربال کردن گیاهان مختلف از نظر مقاومت یا هاي آزمایشگاهی نمیبررسی
اي همراه شود به طور قطع خواهد توانست معیار مناسبی براي ارزیابی هاي مزراعهها با آزمایشباشد ولی در صورتی که این روش

اتیلنپلیازناشیخشکیتنشتأثیربررسیآزمایشاینانجامازهدف.)1386و همکاران، فرهنگیان کاشانی(اولیه فراهم سازد
.بودگیاهزیرهگیاهزنیجوانهخصوصیاتبر) PEG(کولگالی

هامواد و روش

اثراتبررسیمنظوربهان خور و جندق،از مناطق یزد، شهر بابک، چوبسیاهزیرهرقم محلی گیاه چهاربذرهايپس از تهیه 
مطالعات. شداجراورزي دیم کشورموسسه تحقیقات کشاتحقیقاتیآزمایشگاهدریآزمایشگیاهاینبذرهايزنیجوانهبرخشکی

تنشآزمایشبراي.استآزمایشگاهدرخشکیتنشآزمایشاتجهت(پلی اتیلن گلیکول) ماده مناسبیPEGکهاستدادهنشان
استفادهتصادفیکامالًپایه طرحقالبدربه صورت فاکتوریل تکرارسهبا) -8و -6، -4، -2(صفر، PEGسطح5ازخشکی
بهتکسیوامحلولبا(ضدعفونیاستفادهازقبلها بذرها و پتري دیشکهگردیداستفادهآزمایشاینبرايدیشپتريزا.گردید

مدتبهآوندرشدهضدعفونی(واتمنصافیکاغذهادیشپتريکفدر. شدنددادهشستشومقطرآبباو) ساعت5-8مدت
ت نسببهکهتکسیواوزهیونیدآبباآنهایضدعفونوشده انتخابرقم محلی از هر بذر50تعداد.  شددادهقرار) ساعت6-5

بهسپس. شددادهقرارهادیشپتريداخلدر وشد دادهشستشوزهیونیدآبباویضدعفونقهیدق5-10مدتبهیسیس2000/4
پتري.شددادهزهیونیدآبیسیس5/1شاهديبراوگردیداضافه) PEG(شدهتهیههايمحلولازسی سی5/1دیشپتريهر

اداشتیوآغاز5-4روزازیزنجوانه.شدانجامروزهردیبازد. شدنددادهقراراتاقدمايدرشدهکشتبذرهايوهادیش
.شديبردار

ج و بحثینتا

ارائه شده است. 1نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول 

تجزیه واریانس براي صفات مورد مطالعه-1جدول 

شدهيریگمربعات صفات اندازهنیانگیم

ریشچهطول 
طول 

ساقچه
درصد جوانه 

زنی
منابع تغییراتدرجه آزاديسرعت جوانه زنی

رقم92/03**58/839**57/1**40/2**

پلی اتیلن گلیکول13/24**92/1849**80/3**26/1**

**59/0**77/0**16/7010/0 **12
پلی اتیلن ×رقم 

گلیکول

خطا30/017/047/2438/169
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ضریب تغییرات87/2844/1722/1533/17

يداریمعنعدمو% 1،%5احتمالسطوحدريداریمعنبیترتبهnsو**،*

طول،یزنجوانهدرصد،یزنجوانهسرعتيریگاندازه،روز15گذشتازبعدگرفت،صورتبارکیدوروزهریدهمحلول
به منظور به وشدنديریگاندازهساقچهخشکوزنو ریشچهخشکوزنریشچه،تروزنساقچه،تروزنریشچه،طولساقچه،

هاآنخشکوزنبعدوشدنددادهقرارساعت48مدتبهدرجه72يدمادرآونداخلدرهانمونهخشکوزندست آوردن 
سرعت جوانه رنی، درصد مورد مطالعه یعنی صفات همه در رقماثر توان چنین استنباط کرد که می1ا دقت در جدولبگردید. ثبت

مورد مطالعه در همه صفات نیز پلی اتیلن گلیکول است. اثر تیمار دار بوده معنی% 1در سطح ریشچهطول و ساقچه، طول جوانه زنی
دار معنی% 1در سطح مورد مطالعه ت اصفهمه براي ثر متقابل رقم در پلی اتیلن گلیکول اهمچنین بوده است.دار% معنی1در سطح 
میکاهشداريمعنیبطورریشچهو طول ساقچهسرعت جوانه زنی، طول ، زنیجوانهدرصدخشکی،سطحافزایشبا.بوده است

معنیبطورزنیجوانهدرصدخشکیسطوحفزایشاباکهنمودندگزارشگندممختلفارقامدر) 1990(همکارانوبعلبکی. یابد
افزایشباکهکردندگزارش) 1992(همکارانویسکوپر.داردوجودهاییتفاوتارقامبیندرکهچندهریابدمیکاهشداري
.یابدمیکاهشزنیجوانهسرعتخشکیتنش
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Evaluation of growth indices and seed germination of caraway local varieties under drought
stress
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Abstract

Determination of medicinal plants growth under different water stresses could be a well guidance
for cultivation of resistant plants in dry regions. Drought stress causes reduction in plant growth and
yield. In this research the evaluation of the effect of drought stress on seed germination of local
varieties of caraway this research based on factorial complete randomized design with three
replications carried out. Treatments consisted of four genotypes of caraway and different levels of
polyethylene glycol (zero, -2, -4, -6 and -8), respectively. The results showed that drought stress has
significant effects on seed germination percentage, germination rate, shoot and root length. With
increased drought, seed germination percentage, germination rate, shoot and root length was
significantly decreased. The highest level of germination (40%) and radicle length was obtained in
Babak Shahr landrace, but Choban Khor local variety was superior in plumule length. In terms of all
parameters that examined in this study Choban Khor landrace had the relative superiority.

Keywords: Caraway, polyethylene glycol, seed germination, drought stress.
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