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 چکیده

ی غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری هاتنش شوری از تنش. . به اثبات رسیده استبر ساز و کارهای فعالیت بدن  در بسیاری از مطالعات خواص دارویی و تأثیر انیسون

 (39، 21، 29، 11، 19، 1سطح دما )  ششتحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل با  انیسونزنی گیاه به منظور بررسی تأثیر دما بر جوانهبذرها دارد.  زنیجوانهبر 

. نتاای  آزماایش نشاان داد کاه درصاد      انجاام شاد   از کلریاد سادیم   (باار  - 12 ،-19،-8 ،-1،-4 ،-2 سطح تنش شوری شاامل )صافر،  هفت و  گرادسانتیبر حسب درجه 

افااایش   ها قرار گرفت.و اثر متقابل آنتحت تاثیر شوری، دما داری طور معنیزنی بهدرصد جوانه 09زنی و زمان تا درصد جوانه 19زنی، زمان تا زنی، سرعت جوانهجوانه

 زنی به طاور (، درصد جوانهگرادسانتیدرجه  1) گراددرجه سانتی 19از دمای  ترداری باعث کاهش همه صفات مورد مطالعه شد. در دمای کمسطوح شوری به طور معنی

ی باال هم دارند بر اساس نتای  بدست آمده مشخص شد که بذر انیساون باه شاوری و    با توجه به اینکه مشکل شوری در مناطقی است که مشکل دما .داری پایین بودمعنی

 گرما حساس می باشد.

 به تنش، درجه حرارت، کلرید سدیم تحمل زنی،پارامترهای جوانهخواص دارویی، : کلیدی کلمات
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Abstract 
In many studies, the properties of the drug and the impact of anise on the body's mechanisms of activity have been 

proven. . Salinity stress is a non-living stress that has adverse effects on seed germination. In order to study the effect of 

temperature on germination of anis under salinity stress, a factorial with six temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30) in 

terms of temperature and seven levels of salinity (0, 2, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-bar) of sodium chloride. The results of the 

experiment showed that germination percentage, germination rate, time to 50% germination and time to 90% germination 

were significantly affected by salinity, temperature and their interaction. Increasing salinity levels significantly reduced 

all studied traits. At a temperature below 10°C (5°C), germination percentage was significantly lower. Regarding the 

problem of salinity in regions where the temperature problem is high, based on the results, it was found that the seeds of 

the anise are susceptible to salinity and heat. 
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 مقدمه

مرتبط با ات داااتولیو ر ااامعطو یی ن داروگیاهاد بررکا

طبیعی اد وامه وانباد اتولی، خیرهای ادر سالها ت آنترکیبا

گاارایش عمااومی جامعااه بااه اسااتفاده از میطلبد. را گیاهی 

هاای  های گیاهی و به طاور کلای فارآورده   داروها و درمان

های اخیر روبه افااایش باوده و   عی، به ویژه در طی سالطبی

مهمترین علل آن، اثبات اثرات مخرب و جاانبی داروهاای   

هااای زیساات شاایمیایی از یااف طاارج و ایجاااد آلااودگی 

کند از سوی دیگر بوده محیطی که کره زمین را تهدید می

از ت اا شدابرتولید ایان گیاهاان   (. Delaram, 2011است )

اهش اااام کااااهرا ا ااااهآنشی ااااحی واااااتهااااجمعی

 طی خوشبختانه (.Schippmann et al., 2002د )ااهدیاام

 اثارات  و دارویای  به گیاهان جوامع نگاه گذشته، هایدهه

 تاوان مای  ناوعی  باه  و کارده  تغییار  کامالً هاآن شفابخشی

و  دارویای  گیاهاان  باه  صانعتی  جواماع  مجادد  رویکارد 

 کرد. مشاهده را گیاهی داروهای

 یکسااله  .(، گیااهی Pimpinella anisum. L) انیساون 

است، به طور معمول در  (Apiaceae) چتریانتیره متعلق به 

 (.Ullah and Honermeie, 2013ترکیه رشد یافته اسات ) 

میوه انیسون که به بذر انیس معروج است حااوی اساانس   

تحقیقات اخیار نشاان داده اسات کاه ایان       باشد.فراوان می

ضد میکروبی و ضاد قاارچی اسات    اسانس دارای خواص 

(Kubo and Himejima, 1991; Kosalec et al., 2005; 

Ozcanand Chalchat 2006; Yazdani et al., 2009  و اثار .)

 ;Gülcin et al., 2003ی در سالمتی انسان دارد. )اکسیدانآنتی

Tepe et al., 2006; Rajeshwari et al., 2011.)   همچناین

د اسپاسم، خلط، ضدعفونی کننده، ضدارای خواص انیسون 

 باشاادماایضااد قااارر، آرام بخااش، ضااد افسااردگی و غیااره 

(Tunçtürk and Yıldırım, 2006; Meena et al., 2012.) 

ماده اصلی تشکیل دهنده اسانس انیسون تارانس آنتاول،   

درصد از روغان   09تا  89فرار فنیل پروپانوئید، که شامل  -1

(. Tabanca et al., 2006; Orav et al., 2008اساات. )

همچنین به طور غالب دارای عطر و بو و طعم شایرین مای   

ر انیسون عمدتا (. کیفیت بذKoeduka et al., 2009باشد )

ایان دو   ،شاود رکیباات آن تعیاین مای   بر اساس اساانس و ت 

باه  پارامتر به طور قابل توجهی تحت تاثیر عوامال محیطای   

ایی )دما، باارش  و هو نوع خاک، و شرایط آب عنوان مثال

و غیره( در طول سال به خصوص در طول تشکیل و توسعه 

ی هااامیااوه انیسااون )مراحاال بلااوو گیاااه( و همچنااین روش

 شاااااود بساااااتگی دارد زراعااااای کاااااه اساااااتفاده مااااای

(Zehtab-Salmasi et al., 2001; Tuncturk and 

Yildirim, 2006; Özel, 2009; Jevdjovic et al., 2012.) 

اشادن سااریع گیاهچاه باارای اسااتقرار   زناای و سبجواناه 

چناادین فاااکتور  .مطلااوب گیاااه از مراحاال بحراناای اساات 

محیطی مانند دما، شوری، نور و رطوبت باه طاور هماماان    

ه عمدات مخاطراز یکی گذارناد.  زنای اثار مای   روی جوانه

ان شرایط اقلیمی گرم و خشف همراه یرورزی ابخش کشا

ش خوستن دامکن و مادر زه ااات کاااسک اااااخری شوبااا 

ی اااا هکاااخاراضی دارای هست. ده و بودی یاات زتغییر

 24ر امساحتی بالغ بری دارای وااف شاامختلت اااجدر اااب

ان را یرال اا احت کاا د مساا صدر 11ی اا یعنر ااهکتن وامیلی

وجاود   (.Davazdahemami et al., 2010شامل میشوند )

فاده از گیاهاانی اسات   چنین شرایطی در کشور نیازمند است

کااه بتواننااد در چنااین شاارایطی سااازگار بااوده و عملکاارد  

 مطلوبی داشته باشند.

ی مهام تاثیرگاذار بار    دما و شوری دو عامل غیر زناده 

زنی هستد. تغییرات دما ممکن است روی تعدادی از جوانه

پذیری غشاء، زنی شامل نشتجوانه کنندهفرایندهای کنترل

هااای ساایتوزول اثاار بگذارنااد  نااایماتصاااالت غشااایی و آ

(Bewley and Black, 1994   تنش شوری باا جلاوگیری .)

اساامای و اجااازه ورود پتانساایل از جااذب آب بااه علاات  

های سمی به داخل جنین یا گیاهچاه در حاال توساعه،    یون

 گااااردد زناااای ماااایباعااااث تاثیرگااااذاری باااار جوانااااه 

(Bewley and Black, 1982.)    همچنین تحمل باه شاوری

زنی برای اساتقرار رشاد گیاهاان در خااک     طول جوانهدر 

شور مناطق خشف امری بدیهی است. حساسایت باه تانش    
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تار از مراحال بعادی    زنی باذر، بایش  شوری در طول جوانه

تار باشاد،   رشد است. به طور کلی هرچه پتانسیل آب منفی

چاه و  زنای و همچناین رشاد ریشاه    سرعت و درصد جواناه 

 تماام  در شوری تنش اگرچه. کندچه کاهش پیدا میساقه

 باا  اما تأثیر منفی داشته باشد، تواندمی گیاه رشدی مراحل

 نهایی تاثیر در عملکرد گیاه نخستین استقرار اینکه به توجه

ای را باه شادت   گیاهچاه  مرحلاه  شوری تنش دارد، زیادی

همچناین  . (Rauf et al., 2007)دهاد  تحت تأثیر قارار مای  

دهنااده ایاان اساات کااه عملکاارد  تحقیقااات مختلااف نشااان

هااا هااا، متابولیاات هااای کلیاادی، پااروت ین بساایاری از  ن

های مولکولی، تحت تااثیر شاوری، دماای محایط،     وشبکه

گیرناد  های غیرزناده قارار مای   فلاات سنگین و دیگر تنش

(Rodziewicz et al., 2014ارزیااابی پاسااخ .) هااای دمااا

و دماهااای  هااابااه پتانساایل زناایجوانااه)واکاانش  1رطااوبتی

گیاهان مختلف  زنیجوانهبینی قدرت مختلف( امکان پیش

دهاد،  را تحت شرایط دمایی و رطوبتی مختلف را به ما می

با توجه به خواص دارویی انیساون، بررسای مقاومات ایان     

گیاه به تنش شوری و همچنین دماهای مختلاف باه منظاور    

همیت دارد. بناابراین هادج   توسعه کشت و کار این گیاه ا

و سابا   زنیهای جوانهاز انجام این پژوهش ارزیابی ویژگی

 شاوری در دماهاای   در پاساخ باه تانش    انیساون شدن باذر  

 مختلف است.

 هامواد و روش

در آزمایشااگاه بااذر   1304در سااال  آزمااایش ایاان

 فاکتوریال  دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به صاورت 

کاه در هار    تکارار  چهاار  باا  یتصاادف  کامل طرح قالب در

عدد بذر در پتری قرار داده شدند و سپس  19 دتکرار تعدا

تیمارها شامل  .آمد در اجرا بهبه انکوباتور انتقال داده شد، 

درجاااه  39 و ،21، 29، 11، 19، 1ساااطح دماااایی )شاااش 

اسمای )صافر   شوری با پتانسیل سطح هفت گراد( وسانتی

                                                           
1 Hydrothermal 

 ایجاااد ( بودنااد. باارای بااار -12و  -19،-8 ،-1، -4 ،-2،

مقطار   آب از آزماایش  در صافر باار )شااهد(    تانش  سطح

هاای باا پتانسایل    چناین بارای تهیاه محلاول    هم .شد استفاده

مختلااف از کلریااد ساادیم اسااتفاده شااد و از معادلااه واناات 

علات   مورد نیاز محاسبه گردیاد.  هوج میاان کلرید سدیم

باذر   زنای جواناه استفاده از این دماها بررسای روناد پاساخ    

مختلف باود،  ی هاانیسون در دماهای مختلف و تحت تنش

ی دیگار  هاا و علت استفاده از سدیم کلرید به جاای نماف  

همانند کربنات کلسیم، کلسیم کلرید و... این بود کاه اوال  

بیشااتر از ساادیم کلریااد اسااتفاده  ی شااوریهاااباارای تاانش

و تاثیر گذار می باشاد   هاکنند چون بیشتر از سایر نمفمی

ثانیا در بیشتر نواحی کشور شوری از نوع سدیم کلریاد یاا   

توده اساتان مرکاای    انیسونی هابذر همان نمف می باشد.

پاکاان   شارکت  از 1303در مرداد ماه سال  شهرستان خمین

و در هماان ساال در مارعاه پاردیس      تهیه شد بذر اصفهان

 1304سااال و در کشاااورزی دانشااگاه تهااران کشاات شااد  

 .ختلف روی آنها انجام گرفتم هایآزمایش

به منظور ایجاد تنش شوری هفت سطح پتانسیل شوری 

بااار   -12و  -19،-8، -1 ،-4، -2)شاااهد(،  شااامل صاافر 

(Martinez et al., 2004; Katembe et al., 1998 در )

حال  سه تکرار اعمال شد. سطوح مختلف شوری از طریاق  

 کردن مقادیر مشخصی نمف سادیم کلریاد در آب مقطار   

برای ایجاد پتانسیل بر اساس فرمول ارائه شده توسط وانت 

 ;Martinez et al., 2004( ایجااد شادند )  1هوج )معادله 

Katembe et al., 1998.) 

 ѰS=-CIRT (1ی )معادله

 Cپتانساایل اساامای )مگاپاسااکال(،  ѰSدر ایاان رابطااه 

 R(، 8/1ضاریب یدیداسایون )   Iغلظت نمف )موالریتاه(،  

دما بر حسب درجه کلاوین   T(، و 998314/9ها )ثابت گاز

(243C+.می باشد )      در ایان آزماایش از آب مقطار بارای

 ایجاد شرایط بدون تنش )شاهد( استفاده شد.

شاروع   از پاس  سااعت  24 زدهجواناه  باذرهای  شامارش 

 زدهجوانه گرفته و بذرهای انجام به صورت روزانه و آزمایش
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شاتر( ثبات شادند    متار یاا بی  میلای  1-2چاه  ریشاه  طول )دارای

(;Adam et al., 2007Brändel and Jensen, 2005). 

به صورت  (ISTA, 2008) ام21روز بذرها تا عمل شمارش 

 زنیجوانهو همچنین طول مدت و درصد  منظم ادامه یافت.

دماایی  برای ترکیبات مختلف تیماری )شش سطح  تجمعی

 ( گااارش شاده اسات.   1و هفت سطح شوری( در )شاکل  

زنی باذور از برناماه   ی سرعت و درصد جوانهمحاسبه برای

Germin  (13, 20et aloltani S) ایان برناماه   . استفاده شد

10D زنای باه   کشد تا جواناه )یعنی مدت زمانی که طول می

)یعناای ماادت زمااانی کااه طااول    20Dدرصااد برسااد(،  19

درصاد برساد( را محاساابه    29زنای باه   کشاد تاا جواناه   مای 

هاای ماورد آزماایش درصااد    ز تیماار کناد. در برخای ا  مای 

درصد و حتی کمتار از   19زنی مشاهده شده کمتر از جوانه

دسات آوردن درصاد و   درصد باود. بناابراین بارای باه     39

اسااتفاده شااد  20Rو   20Dزناای بااه ترتیااب از سارعت جوانااه 

(Soltani et al., 2015)های یاد شاده را  . این برنامه پارامتر

یابی منحنی ار بذری از طریق درونبرای هر تکرار و هر تیم

کناد. سارعت   زنی در مقابل زمان محاسبه میافاایش جوانه

( محاسابه شاد   2زنی )در سااعت( از طریاق معادلاه )   جوانه

(Soltani et al., 2013.) 

 R20=1/D2 (2معادله )

دسات آماده   در یکنواختی سبا شدن هار چاه عادد باه    

نشاان دهناده    تر باشد،)صرج نظر از عالمت منفی آن( کم

 باشاااد تااار سااابا شااادن باااذرها مااای  یکناااواختی بااایش 

(Soltani et al., 2001.) 

( بااذرها از Germination Rateزناای )ساارعت جوانااه

 Van de ventre andطریق فرمول زیار محاسابه گردیاد )   

Grobbelaar, 1985.) 

  (3ی )معادله

: تعداد بذرهایی کاه در شامارش جدیاد    niکه در آن، 

: روزهاا )یاا سااعات( بعاد از     tiاناد و  اناه زده جو tدر زمان 

 .باشدکاشت می

نرماال باودن توزیاع    پیش از تجایاه آمااری از آزماون    

شااد. از  انجااام هاااباارای نشااان دادن پااراکنش داده هاااداده

بااال باود، بناابراین از     هاا آنجایی که ضاریب تغییارات داده  

 ، کاه استفاده شاد  های رای  برای نرمال سازی دادههاروش

  اسااااااتفاده شااااااد arcsinدر ایاااااان بررساااااای از روش 

(Moulsky and Rananas, 1987 .) هاا  تجایه آمااری داده

و  Sigma Plot, ver. 11 و SASباه وسایله نارم افاارهاای     

دار هااا باار اساااس حااداقل اخااتالج معناایمقایسااه میااانگین

درصد صاورت گرفات    1( در سطح احتمال LSDآزمون )

 رسم شدند. Sigma Plot, ver. 11و نمودارها در نرم افاار 

 نتایج و بحث

نتااای  تجایااه واریااانس آزمااایش تاانش شااوری باار     

ثیر دما، تنش شوری و أزنی بذر انیسون نشان داد که تجوانه

زنی اثر متقابل تنش شوری و دما بر کلیه خصوصیات جوانه

از باین   (.1ف درصاد معنای دار اسات )جادول     در سطح ی

در  زنای جواناه  ، سارعت سونانیبذر  زنیجوانهخصوصیات 

غلظت شوری باالو دماهای پایین بیشاتر تحات تاأثیر قارار     

 19کاه میاانگین مربعاات بارای      الزم به ذکر اسات  گرفت.

تااا دو رقاام اعشااار  (R50) زناایجوانااهدرصااد از حااداکثر 

 ش شده که صفر بوده است.گاار

 1پایین ترین سطح دمای مورد بررسی در این آزمایش 

تنهااا در  بااود. بااذرها در ایاان دمااا    دگااراسااانتیدرجااه 

درصاد   18و  11بار شوری باه ترتیاب    -2و  9های پتانسیل

جوانه زدند و با افاایش تنش شوری در کلیه دماها سرعت 

زنی کاهش پیدا کرد های دیگر جوانهزنی و شاخصجوانه

درجااه  19بااه  1(. بااا افاااایش دمااا از 2و شااکل  1 )شااکل

بهبااود یافاات و کلیااه  مقاوماات بااه شااوری   گاارادسااانتی

زنای  زنای باه خصاوص سارعت جواناه     خصوصیات جواناه 

افاایش یافت و یا به عبارت دیگر زمان الزم برای رسایدن  

 19زنی کاهش یافات و در دماای   درصد جوانه 09و  19به 

 زنیجوانهبا افاایش تنش شوری سرعت  گرادسانتیدرجه 
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و در گیاری شاده کااهش یافتاه،     و دیگر پارامترهای اندازه

به صفر رساید   زنیجوانهآخرین سطح تنش شوری درصد 

، گاراد سانتیدرجه  29همچنین در دماهای نادیف به دمای

در ساطوح تانش شاوری بااال      زنیجوانهارامترهای پمقدار 

نساابت دماهااای یااایین و باااالتر از آن  کاااهش کمتااری را 

که باا افااایش دماا و نادیاف      دهدمی داشت که این نشان

، تحمال باذر باه تانش     گرادسانتیدر جه  29ی شدن به دما

(. در دماای  2و شاکل  1)شاکل  کندمیشوری افاایش پیدا 

و  1مقاومت به تانش شاوری بهتار از     گرادسانتیدرجه  11

افااایش یافتاه    زنیجوانهدرجه بود و تمام خصوصیات  19

درجااه سااطوح   11در دمااای  زناایجوانااهاساات ساارعت  

عنای داری نداشاتند در   تفاوت م بار -2شاهد)عدم تنش( و 

با افاایش تانش شاوری میااان     گرادسانتیدرجه  11دمای 

درجااه  19نساابت بااه دمااای  زناایجوانااهساارعت و درصااد 

زنای در ایان   کمتر کاهش یافت. سرعت جواناه  گرادسانتی

/ ساااعت( در شاااهد )عاادم تاانش( بااه   1) 9908/9دمااا از 

بااار کاااهش یافاات و  -12/ ساااعت( در پتانساایل 1)992/9

ج آنها نیا با شااهد معنای دار باود، ولای زماان الزم      اختال

زنی با افاایش غلظت درصد جوانه 09و  19برای رسیدن به 

شوری افاایش یافت کاه ایان هماان طاور کاه گفتاه شاد،        

زنای در اثار افااایش غلظات     بیانگر کاهش سارعت جواناه  

 باشد.شوری می

 تنش شوری و دماهای مختلف شرایطتحت بذرانیسون  زنیجوانهتجایه واریانس خصوصیات  -1جدول 

Table 1- Analysis of variance of anise seed germination under salinity stress and different temperatures conditions. 

 منبع تغییرات

Source of variation 

 درجه آزادی

Degrees of 

freedom 

 (MS)  مربعات میانگین

 09مدت زمان 

زنیوانهدرصد ج  

D90 

 19مدت زمان 

زنیدرصد جوانه  

D50 

درصد حداکثر  19

زنیجوانه  

R50 

زنیدرصد جوانه  

Germination 

percentage 

 دما

Temperature 
5 62.67** 51.13** 51.13** 31.56** 

 شوری

Salinity 
6 26.38** 20.94** 20.94** 30.19** 

 شوری*دما

Temperature*salinity 
30 11.13** 10.96** 10.95** 2.05** 

 خطا

Error 
84 0.03 0.019 0.019 0.07 

 ضریب تغییرات)درصد(

Coefficient of variation (CV %) 
 4.47 3.79 3.72 10.96 

** Significant at the 1% probability level درصد 1دار در سطح احتمال ** معنی  

 

باا   زنای جواناه صاد  در گاراد ساانتی درجه  29در دمای 

چندان تفاوتی نداشاتند   گرادسانتیدرجه  11و  19اهای دم

زنی در این دما نسبت به سه دماای قبلای   سرعت جوانه ولی

در سااطوح مختلااف شااوری بهبااود یافاات. بااه طااوری کااه 

در سطح شاهد )عدم تنش( باه   919/9از  زنیسرعت جوانه

. بهترین پاساخ باه   کاهش یافتبار  -12در پتانسیل  993/9

در سطوح عدم  گرادسانتیدرجه  21مای تنش شوری در د

زنای در ایان   ی جواناه هاا مشاهده شد و شاخص -2تنش و 

نسبت به سایر دماها پاسخ بهتری نشان در این دو سطح دما 

در تیماار   912/9زنای در ایان دماا از    سرعت جواناه  دادند.

باار   -12در پتانسیل  99/9و  -8در پتانسیل  994/9شاهد به 

 39گراد باه  درجه سانتی 21اایش دما از با افکاهش یافت. 

کااهش یافات باه     زنیجوانهخصوصیات  گرادسانتیدرجه 

 باار  -4و  -2شاهد )عدم تنش(،  سطوح طوری که تنها در

 39در دماای   زنای جواناه مشااهده شاد. سارعت     زنیجوانه

  998/9در شااااهد )عااادم تااانش(   گااارادساااانتیدرجاااه 

 در کاااااهش یافاااات و  بااااار  -4در سااااطح  991/9بااااه 

  رساااااااید.99/9ساااااااطوح بعااااااادی تااااااانش باااااااه  
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 بذر انیسون تحت اثر متقابل دما و تنش شوری زنینتای  مقایسه میانگین درصد جوانه -1شکل

Figure 1-A comparison of average percentage anise seed germination temperature and salinity interaction. 
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 زنی بذر انیسون تحت اثر متقابل دما و تنش شورینتای  مقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل

Figure 2- A comparison of average rate anise seed germination temperature and salinity interaction. 
 

توان گفت که بیشترین محدوده دماایی مجااز   در نتیجه می

زنی بذر در سطوح شوری صفر بود باه طاوری   برای جوانه

که با افاایش غلظت شاوری محادوده دماایی مجااز بارای      

با  در مجموع نتای  نشان داد شود.زنی، محدودتر میجوانه

ی  افاااایش غلظاات شااوری در دماهااای مختلااف، همااه    

بااا کاااهش دمااا و  ناای کاااهش یافتنااد.زپارامترهااای جوانااه
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زنای باه طاور قابال     افاایش پتانسیل شاوری سارعت جواناه   

ای کاهش یافت. به طوری کاه باا افااایش دماا در     مالحظه

هاای  نسبت باه دماا   زنیجوانهپتانسیل شوری باالتر سرعت 

 ر کاهش یافت.پایین کمت

نتای  بدست آمده ی دیگر محققان از جمله هاپژوهش

 توکاااااال افشاااااااری و همکاااااااران بااااااا تحقیقااااااات 

(Tavakkol Afshari et al, 2014   کاه اههاار ) ناد،  اداشاته

دهاد و باا   زنی را کاهش میشوری سرعت و درصد جوانه

شاود،  افاایش تنش شوری بر میاان این کاهش افاوده مای 

نیااا اعااالم  (Cerboncini et al, 2004) همخااوانی دارد.

م باارای کاارده انااد کااه شااوری باعااث افاااایش زمااان الز  

زنای باذر کلااا مای شاود. بناابراین کااهش سارعت         جوانه

زنی در شوری نسبت به شاهد در دماهای مختلف می جوانه

 تاااوان باااه اثااارات سااامی یاااونی نماااف، نسااابت داد      

(Alem et al, 2001) .(Puppala et al, 1999)    نیاا ماوارد

اند که با افااایش غلظات شاوری    اعالم کرده فوق را تأیید و

اج بذر، بذر مدت زمان بیشاتری نیااز دارد تاا    در محیط اطر

هااای بتواناد آب مااورد نیااز خااود را جاذب کاارده و فرایناد    

 را انجام دهند. زنیجوانهمتابولیکی و فیایولو یکی مرتبط با 

(Mehra and Powell, 2003) هاای  آزمایشی روی باذر  در

 زنای جوانهکلاا دریافتند که شوری، منجر به کاهش سرعت 

ایط کنترل با آبگیری مجدد بذرها، باعث افاایش ولی در شر

 گردد.زنی میزنی و درصد جوانهت جوانهسرع

زنای تجمعاای باذرهای انیسااون در همااه   درصاد جوانااه 

درجااه  29دماهااای مااورد مطالعااه نشااان داد کااه در دمااای 

در هماه  ، تر آنو بااال  تار نسبت به دماهای پایین دگراسانتی

در دماهاای  ، تار باود  زنای بایش  سطوح تنش درصد جواناه 

درجااه  11تاار از گااراد و پاااییندرجااه سااانتی 29باااالتر از 

با افاایش تنش شوری با شیب  زنیجوانهدرصد  گرادسانتی

بار  -4های باالتر از بیشتری در حال کاهش بود و در تنش

، درجه 1دمای  بار -2ی باالتر از هادرجه و تنش 39دمای 

 (.3د )شکل نش زنی مشاهدهگونه جوانههیچ

زنای در روناد   ترین تغییار درصاد و سارعت جواناه    کم

 29، مرباو  باه دماای    باار  -12کاهشی شوری از شاهد تاا  

 باه  919/9 زنای از درجه بود به طاوری کاه سارعت جواناه    

باه   11/82زنای از  ر در ساعت و درصاد جواناه  بذ 9931/9

بااه  (2و شااکل 1شااکلدرصااد کاااهش پیاادا کاارد )  33/1

ب کاهشای را در قباال روناد افاایشای     ترین شیعبارتی کم

 (.4تنش، در این دما دیده شد )شکل 

( در Parmoon et al., 2013پرمااون و همکاااران ) 

 11و  19، 1 ،9آزمایشی باا بررسای چهاار ساطح شاوری )     

زنی بابونه نشان داد که تانش  ( بر جوانهدسی زیمنس بر متر

، چاه زنی، طول ریشاه داری بر درصد جوانهشوری اثر معنی

افااایش دماا از حاد بهیناه از      این گیاه داشت. چه و...ساقه

چه کاسته زنی و طول ریشهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

شود. در واقع دماای بااال، عاالوه بار کااهش اساتحکام       می

پیونااادهای هیااادرو نی و رواباااط الکترواساااتاتیکی باااین  

ها در فاز مایع غشاء که سبب تغییار  گروهای قطبی پروت ین

گاردد باا   ها از سلول مای ختار غشای سلولی و نشت یونسا

زنای اثار   تواند بر فرآیند جوانهممانعت از فرآیند تنفس می

منفی بر جای بگذارد که البته افاایش توأم دماا و شاوری،   

زنی نسبت به اثرات اثرات منفی شدیدتری بر فرآیند جوانه

جداگانه هر یف از تیمارهای شوری و دما خواهد داشات  

(Taize and Zeiger., 1998). 

 گیرینتیجه

با توجه باه نتاای  بدسات آماده معلاوم شاد کاه گیااه         

ماای باشاد، اگار چااه در    حسااس تاانش شاوری   باه انیساون  

 29( و نادیف باه  گرادسانتیدرجه  11و 19های پایین )دما

تااا حاادودی در سااطوح تاانش شااوری  گاارادسااانتیدرجااه 

ر کلای گیااهی   زنی مشاهده شده اماا باه طاو   متوسط جوانه

حساس به تنش شوری می باشد. از طرج دیگر این گیاه به 

زنی را و سرعت و درصد جوانهدماهای باال حساسیت دارد 

 دهاد، بناابراین  نسبت به دماهای پایین تر بیشتر کااهش مای  

شاود. کشت این گیاه در مناطق با دماهای باال توصایه نمای  
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 زنی تجمعی بذر انیسون در دماهای مختلف و سطوح متفاوت شوریروند تغییرات درصد جوانه -3شکل 

Figure 3- Cumulative germination percentage changes of anise seeds at different temperatures and different 

levels of salinity. 
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 در دماهای مختلف و سطوح متفاوت شوریی انیسون زنمدل رگرسیونی درصد جوانه -4شکل 

Figure 4- The regression model of anise germination percentage at different temperatures and  

different levels of salinity. 

 

 سپاسگزاری

 بارگاااوارم جناااب آقاااای دکتااار   ددر پایااان از اساااتا 

را یااری نمودناد    که در ایان امار بناده    رضا توکل افشاری

 کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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