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 دهیچک

 به مقاوم دارویی گیاهان شناسایی کشاورزی، برای مطلوب زراعی اراضی کمبود و شور اراضی توسعه افزایشی روند به توجه با

 در شوری تنش تحت سبز زیره مختلف یها اکوتیپ بذور آزمایشگاهی خصوصیات تحقیق این در دارد. زیادی اهمیت شوری

 در فاکتوریلصورت  به آزمایش گرفت. قرار بررسی مورد 1391 سال طی بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی آزمایشگاه

 اسفراین، زیرکوه، گناباد، کاشمر، سرایان، قوچان، خوسف، )سبزوار، اکوتیپ 11 شامل A فاکتور دو با تصادفی کامالً طرح قالب

 در  تکرار سه با سدیم( کلرید متر بر زیمنس دسی نه و هفت پنج، سه، )یک، شوری سطح پنج B فاکتور و جام( تربت و طبس

 و چه گیاه خشک وزن جز به بررسی مورد صفات همه در مختلف یها اکوتیپ که داد نشان واریانس تجزیه شد. اجرا ژرمیناتور

 غلظت افزایش با صفات اکثر کلطور  به .داشتند دار معنی اختالف یکدیگر با درصد یک سطح در چه ساقه به چه ریشه طول نسبت

 سه تنش در قوچان و کاشمر یها اکوتیپ که داد نشان تنش ×اکوتیپ متقابل اثرات میانگین مقایسه یافت. کاهش شوری

 مورد صفات از مقدار ینتر کم متر بر زیمنس دسی پنج و یک یها تنش در گناباد و اسفراین یها اکوتیپ و باالترین زیمنسدسی

 در .نمودبندی  گروه عمده گروه سه در را ها اکوتیپ متر بر زیمنس دسی نه و یک تنش در ایخوشه تجزیه داشت. را گیری اندازه

 زیمنس دسی نه تنش در و سبزوار( و گناباد طبس، جام، تربت سرایان، زیرکوه، )کاشمر، اول گروه متر بر زیمنس دسی یک تنش

 عمده گروه چهار در ها اکوتیپ متر بر زیمنس دسی سه تنش در بود. تحمل حداکثر دارای سبزوار( و )خوسف سوم گروه متر بر

 متر بر زیمنس دسی هفت و پنج تنش در بود. مقاومت حداکثر دارای گناباد( و کاشمر )سبزوار، سوم گروه آن در و گرفتند قرار

 یکلطور به بود. مقاومت حداکثر دارای )سبزوار( چهار گروه سطح دو هر در که گردید مشخص ها اکوتیپ از عمده گروه چهار

 بود. شوری سطوح کلیه در مقاومت بیشترین دارای سبزوار اکوتیپ

 

 .دارویی گیاه ،کلریدسدیم زنی، جوانه ،ای خوشه تجزیه واژه:کلید
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 مقدمه

 2انیچتر رهیت از و خودگشن ساله، کی یاهیگ 1سبز رهیز

 کاربردی شیآرا ویی غذا ی،یدارو عیصنا در که است

 وی مرکز مناطقی بوم سبز رهیز (.15) داردای  گسترده

 پاکستان، هند، ازجمله کشور چند در و بوده ایآسی جنوب

 اشتک (.23) شود یم کشت ایاسپان و مصر ران،یا ه،یترک

 رضوی )شمالی، خراسان های استان در رانیا در اهیگ نیا

 وی شرق جانیآذربا ،یمرکز کرمان، زد،ی سمنان، ،جنوبی( و

 ردیگ یم صورتی آب و میدصورت  به بلوچستان و ستانیس

 121 تا 111 کوتاه      ًنسبتا  رشد فصلی دارا سبز رهیز (.11)

 با شده کشت مناطق در آن رشد دوره و کمی آب ازین ،روزه

 هب ندارد. تداخل رایجی زراع محصوالت گرید رشد دوره

 کمتر آن متیق سبز رهیز محصول بودنی صادرات لیدل

 خالف بر رد.یگی قرارم آن انهیسال دیتول زانیم تأثیر تحت

 از و بودهیی باالی اقتصاد ارزشی دارا کم      ًنسبتا  عملکرد

  (.11) است توجه قابل زینیی زا اشتغال جهت

 دهنده کاهش عوامل ینتر مهم از محیطی، یها تنش

 چنانچه هستند. جهان سطح در زراعی گیاهان عملکرد

 برابر باید واقعی عملکرد نداشت وجود محیطی یها تنش

 از بسیاری در که درحالی بود، گیاهان بالقوه عملکرد با

 11-21 از تر کم واقعی، عملکرد میانگین زراعی گیاهان

 ازی عیوس فیط (.22) است آنان عملکرد ظرفیت درصد

 ،یخشک دما، کاهش ای شیافزا مانندی طیمح های تنش

 مضر اهانیگی برا ها میکروب و ماوراءبنفش اشعه ،یشور

 محیطی عوامل ینتر مهم از یکی شوری (.31) هستند

 .(12) است جهان در تولید و گیاه رشد محدودکننده

 در بذر توسط آب جذب شدن کند سبب شوری افزایش

 از ممانعت باعث نتیجه درشده  زنی جوانه فرآیند

 به بسته گیاهی گونه یک موفقیت (.32) شود می زنی جوانه

                                                                                    
1. Cuminum cyminum L. 

2. Apiaceae 

 توانایی و شوری مختلف مراحل در آن حیات دوره طول

 از گذر برای مناسب زنی جوانه سرعت بودن دارا در آن

 افزایشی روند به توجه با (.22) باشد می حیاتی مرحله این

 برای مطلوب زراعی اراضی کمبود و شور اراضی توسعه

 شوری به مقاوم دارویی گیاهان شناسایی کشاورزی،

  (.33) دارد زیادی اهمیت

 ،( گزارش نمودند11) زاده مرودشت و همکاران نبی

داری بر  طور معنی در شرایط گلخانه تنش شوری به

گذار بوده و  تأثیرعملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز 

ن بوته، زموجب کاهش ارتفاع بوته، وافزایش تنش شوری 

. شود میتعداد چتر، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه 

داری بر روی درصد اسانس بذر   معنی تأثیرتنش شوری 

( نشان دادند که با افزایش 5نداشت. سالمی و همکاران )

 ،1)موالر  میلی 251 به صفر از های مختلف شوری غلظت

 زنی جوانه درصد (موالر میلی 251 و 211 ،151 ،111 ،51

(GP)3، وزن شه،یر خشک وزن چه، ساقه و چه ریشه طول 

 بهیی هوا اندام نسبت و بیولوژیک عملکرد ساقه، خشک

 با مزرعه شرایط در .یافت کاهش سبز رهیز در شهیر

 زنی جوانه سرعت زنی، جوانه درصد شوری افزایش

(GV)1، بذر بنیه شاخص ساقه، طول ریشه، طول (SVI)5 ،

 و ریشه به هوایی یها اندام نسبت خشک، و تر وزن

طور  به رازیانه مختلف یها اکوتیپ درتوده  زیست

 یها اکوتیپ در کاهش میزان و یافت کاهش یدار معنی

 یها اکوتیپ کلیطور به بود. متفاوت رازیانه مختلف

 مرحله به نسبت کامل گیاه همرحل در رازیانه مختلف

 بودند شوری تنش به نسبت بیشتری تحمل دارای چه گیاه

 افزایش با مورفولوژی و کمی صفات کاهش روند (.7)

 شده گزارش نیز دیگر دارویی گیاهان در شوری تنش

                                                                                    
3. Germination percentage 

4. Germination velocity 

5. Seedling vigor index 
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 افزایش با شوید دارویی گیاه در مثالعنوان  به ،است

 ماده میزان ازموالر  میلی 111 به صفر از شوری مقادیر

 صفر مقدار بین اختالف این و شد کاسته گیاه خشک

 همچنین بود؛دار  معنی شوری دیگر تیمارهای و موالر میلی

 را تدریجی کاهش شوری غلظت افزایش اثر در ساقه طول

 .(12) بوددار  معنی کاهش این و داد نشان

 به مقاومت دیبا کشت منظور به اهانیگ انتخاب در

 سبز و زنی جوانه مرحله یط در ویژه به یآب کم و یشور

 معمول یها یابیارز جاکه ازآن .باشد مدنظر همواره شدن

 گرید یسو از و بر زمان سو کی از یا مزرعه طیشرا در

 عوامل جمله از یمتعدد کنترل قابل ریغ عوامل تأثیر تحت

 ضرورت نیبنابرا ند،باش می یزراع اتیعمل و میاقل ،یخاک

 طیشرا تحت یشگاهیآزما روش کی از استفاده با دارد

 العمل عکس قیدق      ًنسبتا  و عیسر یابیارز امکان شده، کنترل

 با (.11گردد ) فراهم خشکی و های شوری تنش به گیاهان

 رشد در شوریویژه  به محیطی عوامل شدید تأثیر به توجه

 این ،آن گسترده دارویی اثر و سبز زیره گیاه عملکرد و

 رشد و زنی جوانه بر شوری تنش اثر تعیین جهت آزمایش

 شود معلوم تا شد انجام سبز زیره اکوتیپ 11 در چه گیاه

 میزان نظر از مختلف مناطق یها اکوتیپ بین -1: که

 داری در سطح آزمایشگاهی معنی تفاوت شوری به تحمل

 زیره در مورفولوژیکی پارامترهای میزان -2، دارد وجود

 باشد. می همراه کاهشی روند با شوری، تنش شرایط در

 

 روش و مواد

 کشاورزی دانشکده یتحقیقات آزمایشگاه در تحقیق این

 آزمایش .شد انجام 1391 سال طی بیرجند دانشگاه

 طرح قالب در و (B و A عامل )دو فاکتوریلصورت  به

 شامل A عامل .شد اجرا تکرار سه با تصادفی کامل بلوک

 غلظت پنج شامل B عامل و سبز زیره مختلف اکوتیپ 11

 سبزوار، شامل استفاده مورد های اکوتیپ بود. شوری

 اسفراین، زیرکوه، گناباد، کاشمر، سرایان، قوچان، خوسف،

 در استفاده مورد نمک شوری سطوح و جام تربت و طبس

 1ربر مت زیمنس دسی نه و هفت پنج، سه، یک، آزمایش این

تیمار بود.  51، بنابراین آزمایش شامل سدیم بود   کلرید

به بررسی منابع ها با توجه  سطوح مختلف این غلظت

که در این مطالعه تنها از یک  انتخاب گردید. با توجه به آن

 1لذا بر اساس رابطه  ،( استفاده گردیدNaclنوع نمک )

واالن در  اکی آمده برحسب میلی دست توان غلظت به می

 و بالعکس تبدیل نمود.  ECرا به  2لیتر

(1)                                          mmol/L=10* EC 

کاررفته  به بودن عنصر موجود در نمک با توجه یک ظرفیتی

1meq/L=1mmol/L 1باشد. از طرفی  میEC=1ds/m 

برای تبدیل  2صورت رابطه  باشد، لذا رابطه فوق به می

کار  موالر( به در لیتر )میلی مول میلیبر متر به  زیمنس دسی

 رود.  می

 (2)                                        mmol/L=10*ds/m 

 9و  7، 5، 3، 1های  با توجه به روابط فوق غلظت

 91و  71، 51، 31، 11صورت  زیمنس بر متر به دسی

 بر سطح پنج این انتخابموالر  در لیتر به کار رفت.  میلی

الزم به ذکر است که  صورت گرفت. منابع مرور اساس

غیر شور انتخاب و بعد با اضافه کردن مقادیر          ًخاک کامال 

ک مدنظر )مطابق سطوح ذکرشده برحسب مورد نیاز از نم

 های مورد نظر رسانده شد. موالر در لیتر( به شوری میلی

های  تحت تنش غلظت سبز های زیره بذور اکوتیپ

قرار گرفت و خصوصیات  3سدیم   مختلف نمک کلرید

شد. در ابتدا بذور سالم جدا و  گیری ها اندازه زنی آن جوانه

ضد عفونی شد. برای ضد عفونی بذور از هیپوکلریت سدیم 

 ثانیه استفاده شد.  31مدت درصد به 11

                                                                                    
1. ds/m 

2. Milliequivalents per liter (meq/L) 

3. Nacl 
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 فاصله جغرافیایی بین شهرهای مورد مطالعه .1جدول 

 گناباد اسفرایان تربت جام زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان 

          1 قوچان

         1 225 خوسف

        1 521 152 سبزوار

       1 371 238 529 طبس

      1 313 171 329 372 کاشمر

     1 231 231 327 192 511 سرایان

    1 131 259 373 111 171 552 زیرکوه

   1 215 118 213 551 315 118 319 تربت جام

  1 151 517 135 282 179 111 225 197 اسفراین

 1 379 292 137 77 129 221 271 217 122 گناباد

 

ای که در کف  شده های استریل دیش سپس بذور به پتری

در هر تیمار آنها کاغذ صافی واتمن قرار داشت منتقل شد. 

عدد  15 دیش دیش و تعداد بذر در هر پتری عدد پتری 15

های مورد  لیتر محلول دیش مقدار پنج میلی بود. به هر پتری

نظر بسته به تیمار مربوطه اضافه شد. سپس درب ظروف 

 51توسط پارافیلم بسته و در ژرمیناتور با رطوبت   دیش پتری

درجه  22گراد برای روز و  درجه سانتی 21درصد، دمای 

اعت روز و س 12گراد برای شب و در شرایط نوری   سانتی

زده  هشت ساعت شب قرار داده شد. شمارش بذور جوانه

روزانه انجام و در جداول از پیش طراحی شده ثبت شد. 

ها حداقل  چه آن زده تلقی شدند که طول ریشه بذوری جوانه

های مورد  متر یا بیشتر بود. صفات و شاخص دو میلی

، چه چه، طول ساقه طول ریشه :گیری عبارت بود از اندازه

چه،  چه، وزن خشک گیاه طول گیاهچه، طول لپه، وزن تر گیاه

زنی، سرعت  چه، درصد جوانه چه به ساقه نسبت طول ریشه

زنی و شاخص بنیه بذر. نحوه محاسبه این صفات و  جوانه

 .استها در ذیل آمده  شاخص

 

 چه ریشه طول

 کش خط با چه ریشه طول عدد پنج میانگینگیری  اندازه با

 از چه ریشه جدایی مانند گره محل از ناحیه این .شد انجام

 شود. می شامل را چه ریشه انتهای تا چه ساقه

 
 چه ساقه طول

کش انجام  گیری میانگین پنج عدد طول ساقچه با خط اندازهبا 

با  چه  مانند محل اتصال ریشه چه از ناحیه گره طول ساقه .شد

 د.شو میرا شامل چه  چه تا اولین گره انتهای گیاه ساقه

 
 چه گیاه طول

 لپه و چه ساقه و چه ریشه طول مجموع از چه گیاه طول

 .آمددست  به

 
 لپه طول

 گرفت. صورت لپه طول عدد پنج میانگین گیری  اندازه با

 نمایان محل در چه ساقه با لپه جدایی محل از ناحیه این

      است. آن راسی انتهای تا گره شدن

 
 چه گیاه تر وزن

زده  از ترازوی دیجیتال وزن تر پنج عدد بذر جوانه با استفاده

 گیری و میانگین گرفته شد. از هر پتری دیش اندازه
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 چه گیاه خشک وزن

ساعت  18مدت دیش بهزده از هر پتریپنج عدد بذر جوانه

گراد قرار داده شد درجه سانتی 75در آون در درجه حرارت 

 با تراوزی دیجیتال توزین و میانگین آن گرفته شد. سپس و

 

 چهساقه به چهریشه طول نسبت

 .آمددست  به چهساقه طول به چهریشه طول تقسیم از

 

 زنی جوانه درصد

 آمد.دست  به Maguire (21)  روش به 3 رابطه از

(3)                GP = (Ni/S) ×100  

 و ام i روز در زده جوانه بذور تعداد Ni رابطه دراین

S باشد. یم شده کشت بذور کل تعداد 

 

 زنی جوانه سرعت

 آمد.دست  به Maguire (21)  روش به 1 رابطه از

(1)                   GR = ΣNi/Ti 

 تعداد حسب )بر زنی جوانه سرعت GV رابطه این در

 i روز در زدهجوانه بذور تعداد Ni ،روز( در زدهجوانه بذر

 باشد. می امi شمارش تا روز تعداد Ti و ام

 

 بذر هیبن شاخص

 از و (13) همکاران و بجی روشبه 5 رابطه طبق

 (SL) چه ساقه و (RL) چه ریشه طول مجموع حاصلضرب

 آمد.دست  به (GP)زنی  جوانه درصد در

(5)                                  SV = (SL + RL) × GP 

 واریانس تجزیه مختلف صفاتگیری  اندازه از پس

 مقایسه مورد شوری مختلف سطوح و ها اکوتیپ و انجام

 با و  دانکن روش به میانگین مقایسه گرفتند. قرار میانگین

 هر جایگاه تعیین برای شد. انجام SAS (V.9.2) افزار نرم

 در با آنهابندی  گروه و دیگر یها اکوتیپ به نسبت اکوتیپ

 سطح هر در ای خوشه تجزیه صفات، کلیه گرفتن نظر

 و UPGMA روشبه شوری تنش سطوح کلیه در و تنش

  شد. انجام SPSS (V.22) افزارنرم با

 

 بحث و نتایج

 سبز زیره یها اکوتیپ مختلف صفات واریانس تجزیه

ی مختلف در ها اکوتیپتجزیه واریانس صفات نشان داد که 

چه  چه، وزن خشک گیاه تمامی صفات به استثنای وزن تر گیاه

داری در  چه تفاوت معنی چه به ساقه و نسبت طول ریشه

(. سطوح 2)جدولداشتند درصد با یکدیگر  یکسطح 

داری  اختالف معنی یک درصد مختلف شوری نیز در سطح

ند، به عبارت دیگر در تمامی صفات به شتبا یکدیگر دا

و از  شوری متفاوت بود تأثیرچه  ثنای وزن خشک گیاهاست

× . اثر متقابل اکوتیپیک سطح به سطح دیگر تفاوت کرد

شوری نیز در همه صفات مورد مطالعه به جز وزن تر 

چه به  چه و نسبت طول ریشه چه، وزن خشک گیاه گیاه

بود؛  یک درصد داری در سطح چه دارای تفاوت معنی ساقه

آن است که سطوح  دهنده نشانات متقابل داربودن اثر معنی

متفاوتی بر صفات مختلف در  تأثیرمختلف شوری 

شوری در  تأثیرعبارت دیگر ، بهی مختلف داشتها اکوتیپ

در  ی مختلف یکسان و به یک شدت نبوده است.ها اکوتیپ

چه به  نسبت طول ریشهچه و  صفات وزن تر و خشک گیاه

ی ها اکوتیپیکسانی در  رتأثیسطوح مختلف شوری  چه ساقه

مختلف داشتند. با توجه به این امر مقایسه میانگین اثرات 

 متقابل این صفات انجام نگردید.

 

اثرات اصلی )تنش، اکوتیپ( و اثرات  میانگین مقایسه

 تنش( صفات مختلف  ×متقابل )اکوتیپ 

  چه ریشه طول

های مختلف نشان داد که اکوتیپ  مقایسه میانگین اکوتیپ

چه را  سبزوار بیشترین و اکوتیپ قوچان کم ترین طول ریشه
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مقایسه میانگین سطوح مختلف شوری نیز نشان داد  .داشت

چه در سطوح مختلف شوری متفاوت بود و  که طول ریشه

و کم ترین طول و سه چه در شوری یک  بیشترین طول ریشه

 (.اندنیامده هاجدولچه در شوری نه مشاهده شد ) ریشه

سطوح مختلف  ×ها اکوتیپاثرات متقابل  مقایسه میانگین

چه نشان داد که بیشترین طول  صفت طول ریشهشوری 

( و 5-3چه را اکوتیپ پنج در سطح سه تنش شوری ) ریشه

( 9-5چه را اکوتیپ نه در سطح پنج ) ترین طول ریشه کم

 (.3دول تنش شوری داشت )ج

 
 چه ساقه طول

 اکوتیپ که داد نشان مختلف یها اکوتیپ میانگین مقایسه

 ترین کم قوچان اکوتیپ و چهساقه طول ینبیشتر سبزوار

 مختلف سطوح میانگین مقایسه داشت. را چهساقه طول

 و یک شوری سطوح که داد نشان چه ساقه طول بر شوری

ند و با شترا دا چه زیمنس بر متر بیشترین طول ساقه سه دسی

که طوری به ،چه کاهش یافت افزایش سطح شوری طول ساقه

زیمنس بر  چه مربوط به شوری نه دسی ترین طول ساقه کم

 اثرات  مقایسه میانگین (.اندنیامده هاجدولمتر بود )

ت طول صفسطوح مختلف شوری  ×ها  اکوتیپمتقابل 

اکوتیپ یک چه را  چه نشان داد که بیشترین طول ساقه ساقه

چه را  ترین طول ساقه ( و کم1-3در سطح سه تنش شوری )

( تنش شوری داشت 9-5ح پنج )اکوتیپ نه در سط

 (.1)جدول

 

 زبزیره سی ها اکوتیپزیه واریانس صفات مختلف در تج. 2جدول 

 منابع

 تغییر

 درجه

 آزادی

 طول

 چه ریشه

 متر( )سانتی

 طول

 چه ساقه

 متر( )سانتی

 طول

 لپه

 متر( )سانتی

 طول

 چه گیاه

 متر( )سانتی

 وزن تر

 چه گیاه

 )گرم(

 وزن خشک

 چه گیاه

 )گرم(

 طول

 چه ریشه

 هچ اقهسبه 

 درصد

 زنی جوانه

 سرعت

 زنی جوانه

 شاخص

 بنیه بذر

 9 اکوتیپ
**9/1522 

**2/31 
**8/129 

**8/3195 ns 111/1 
** 11/1 ns1/12 **7/3131 **87/1 **1/2879 

 1 تنش
**1/1339 **2/132 

**1/321 
**1/8823 

** 11/1 ns 111/1 **1/17 **1/2128 **11/2 **1/2528 

 32 تنش× اکوتیپ
**7/281 

**1/11 
**5/21 

**1/552 ns115 /1 ns 112/1 ns9/11 **1/317 **12/1 **9/125 

 2/111 12/1 2/121 2/8 112/1 111/1 8/133 1/1 7/3 2/89 111 خطا

 1/22 2/17 3/12 8/51 21/21 3/29 1/21 9/23 2/22 7/21 ضریب تغییرات

†  :ns، ** دار در سطح پنج و یک درصد دار و معنی غیر معنی ترتیب به :* و.  

 

 ی زیره سبزها اکوتیپ چه در  تنش صفت طول ریشه ×اثرات متقابل اکوتیپ  مقایسه میانگین .3جدول 

 ها اکوتیپ

 تنش
 گناباد اسفرایان تربت جام زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 2/12 r -t 8/55  b-g 3/29  i-s 9/11  e-l 3/13  h-r 8/35  h-q 3/18  q-t 1/25  l-t 3/22  m-t 1/12  r-t 

3 5/12 d-j 7/19  c-h 1/22 bc 9/39  g-o 1/52  b-g 7/32  h-r 7/38  g-p 2/21  n-t 8/38  g-o 8/12  st 

5 3/71  ab 1/59  b-f 1/51  c-h 5/11  f-m 1/81  a 2/11  f-n 1/51  c-h 2/28 j-t 2/13  e-l 1/21  n-t 

7 9/59 b-e 9/31  h-r 8/15  e-j 1/32  h-pq 2/17  d-i 2/15  e-k 1/35  h-r 7/19  p-t 5/22  k-t 1/25  l-t 

9 2/18 c-h 8/52  b-g 3/57  b-g 2/21  b-d 1/28  j-t 5/29  i-s 8/21  o-t 8/21  l-t 7/9  t 2/12  st 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  *: اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی
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 ی زیره سبزها اکوتیپ چه در  تنش صفت طول ساقه ×اثرات متقابل اکوتیپ  مقایسه میانگین .1جدول 
 ها اکوتیپ

 تنش
 گناباد اسفرایان جام تربت زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 1/3  op 8/11  a-f 5/7  e-m 2/9 c- 2/2  g-o 2/2  h-p 8/5  i-p 9/1  k-p 1/5 k-p 1/3  n-p 

3 1/5  j-p 9/9  b-h 1/13  ab 1/8 d-k 9/11  a-e 1/2  g-o 9/8  c-j 2/1  l-p 1/7  e-n 1/3  op 

5 11 a 2/12  a-c 5/11  a-f 1/7  f-n 2/11  b-g 5/5  i-p 5/11  a-f 5/2  g-o 2/2  g-o 1/3  op 

7 1/13 ab 3/1  l-p 2/8  d-k 1/8  d-l 2/2  h-p 2/8 d-k 3/7  e-n 1/5  i-p 8/3  m-p 8/5  i-p 

9 1/11  a-f 8/11  a-d 8/8  c-k 3/11  a-d 8/5  i-p 2/2  g-o 9/3  m-p 2/5  j-p 2/2  p 8/3  m-p 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  *: اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی

 

 لپه طول

 و بیشترین سبزوار ،ها اکوتیپ میانگین مقایسه به توجه با

 مشاهده .بود دارا را لپه طول ترین کم قوچان اکوتیپ

 لپه طول در شوری مختلف سطوح میانگین مقایسه جدول

زیمنس  دسی سه شوری در لپه طول بیشترین که داد نشان

زیمنس بر  طول لپه در شوری نه دسی بر متر و کم ترین

اثرات متقابل  مقایسه میانگین (.اندنیامده هاجدولمتر بود )

صفت طول لپه نشان سطوح مختلف شوری  ×ها  اکوتیپ

بیشترین طول لپه را اکوتیپ یک در سطح سه تنش  داد که

ترین طول لپه را اکوتیپ نه در سطح  ( و کم1-3شوری )

 (.5ت )جدول ( تنش شوری داش9-1یک )

 

 چه گیاه طول

 مربوط چه گیاه طول ینبیشتر ،ها اکوتیپ میانگین مقایسه با

 مشاهده قوچان مربوط چه گیاه طول ترین کم و سبزوار به

 طول در شوری مختلف سطوح میانگین مقایسه .شد

 سطح در چه گیاه طول ینبیشتر داد نشان نیز چه گیاه

 طول ترین کم ومتر برزیمنس  دسی سه و یک شوری

 ولا)جد بودزیمنس  دسی نه شوری سطح در چه گیاه

× ها اکوتیپ متقابل اثرات میانگین مقایسه (.نیامده است

چه نشان داد که  صفت طول گیاه شوری مختلف سطوح

چه را اکوتیپ پنج در سطح سه تنش  بیشترین طول گیاه

چه را اکوتیپ نه در  ترین طول گیاه ( و کم5-3شوری )

 (. 2( تنش شوری داشت )جدول 9-5سطح پنج )

 

 زنی جوانه سرعت و درصد

 زنی جوانه سرعت و درصد ینبیشتر دارای سبزوار اکوتیپ

 سرعت و درصد ترین کم دارای قوچان اکوتیپ و بود

 شوری مختلف سطوح میانگین مقایسه بود. زنی جوانه

 متر برزیمنس  دسی سه شوری سطح در که داد نشان

 سه و یک شوری در و زنی جوانه درصد ینبیشتر

 کم .بود زنی جوانه سرعت ینبیشتر متر برزیمنس  دسی

 نه شوری سطح در زنی جوانه سرعت و درصد ترین

 (.نیامده است ولا)جدشد  مشاهده متر برزیمنس  دسی

سطوح مختلف  ×ها  اکوتیپاثرات متقابل  مقایسه میانگین

 نشان داد که بیشترین زنی جوانهصفت درصد شوری 

زنی را اکوتیپ یک در سطح سه تنش شوری  درصد جوانه

زنی را اکوتیپ نه در سطح ین درصد جوانهتر کم( و 3-1)

اثرات  مقایسه میانگین( تنش شوری داشت. 9-1یک )

صفت سرعت سطوح مختلف شوری  ×ها  اکوتیپمتقابل 

زنی را  زنی نشان داد که بیشترین سرعت جوانهجوانه

ترین  ( و کم1-3شوری ) اکوتیپ یک در سطح سه تنش

( تنش 9-1زنی را اکوتیپ نه در سطح یک ) سرعت جوانه

 (. 8و 7های شوری داشت )جدول
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 بذر بنیه شاخص

ها نشان داد  مشاهده جدول مقایسه میانگین بنیه بذر اکوتیپ

ترتیب بیشترین و کم ترین که اکوتیپ سبزوار و قوچان به

مختلف را داشتند. مقایسه میانگین سطوح  شاخص بنیه بذر

ر سطح دشوری نیز نشان داد بیشترین شاخص بنیه بذر 

ترین شاخص بنیه  و کمزیمنس بر متر  یک و سه دسی شوری

ها جدولزیمنس بر متر بود ) بذر در سطح شوری نه دسی

سطوح × ها اکوتیپاثرات متقابل  مقایسه میانگین. (اندنیامده

زنی نشان داد که  سرعت جوانهصفت مختلف شوری 

زنی را اکوتیپ پنج در سطح سه تنش بیشترین سرعت جوانه

زنی را اکوتیپ ده در ترین سرعت جوانه ( و کم5-3شوری )

     (.  9( تنش شوری داشت )جدول 11-5سطح پنج )

 

 ی زیره سبزها اکوتیپ تنش صفت طول لپه در  ×اثرات متقابل اکوتیپ  مقایسه میانگین. 5جدول 

 ها اکوتیپ

 تنش
 گناباد اسفرایان جام تربت زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 7/1  v 8/12  c-g 8/8  h-n 1/12  d-i 8/2  k-q 1/2  m-s 9/3  p-v 8/2  r-v 2/1  v 5/1  t-v 

3 2/2  m-r 3/11  e-j 2/12  a-c 7/11  e-k 2/12  a-c 7/7  j-p 1/12  d-h 1/1  p-v 5/9  g-m 1/1  uv 

5 2/18  a 2/11  e-k 1/11  b-f 5/9  g-m 1/11  b-f 7/7 j-p 1/11  b-e 7/5  m-s 2/2  l-r 2/1 o-u 

7 2/11  e-j 3/2 s-v 1/11  f-l 2/9  g-n 3/9  g-m 2/5  n-t 1/2 m-r 2/7  k-p 9/5  m-s 5/1  tuv 

9 7/13  b-f 7/15  a-d 9/12  c-g 1/17  ab 8/7  j-p 2/8 i-o 2/2  l-r 9/7  j-p 2/1  t-v 1/3  q-v 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی *:

 
 ی زیره سبزها اکوتیپ چه در تنش صفت طول گیاه ×اثرات متقابل اکوتیپ مقایسه میانگین. 2جدول 

  ها اکوتیپ          

 تنش
 گناباد اسفرایان تربت جام زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 1/21  r-t 1/79  c-g 7/15  k-q 1/23  e-l 8/17  k-q 1/18 j-q 1/28  q-t 8/32  o-t 9/27  q-t 1/21  r-t 

3 9/57  g-n 1/71  d-j 7/95  a-c 1/59  g-n 2/83  b-e 9/12  k-q 7/59  f-m 5/29  q-t 5/55  i-o 1/17  st 

5 9/113  ab 9/81  c-f 8/71  c-i 1/57  g-n 7/118  a 1/53  i-p 1/75  c-i 8/11  l-r 5/52  h-n 1/29  q-t 

7 3/81  b-e 2/11  l-r 2/21  e-k 1/53  i-p 2/23  e-l 2/58  g-n 5/18  j-q 3/32 p-t 3/32  n-t 7/32  o-t 

9 8/72  d-i 3/81  b-e 1/79  c-h 1/93  a-d 1/12  k-r 3/11  k-q 1/31  p-t 9/37  m-s 9/13  t 5/19  rst 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی *:

 
 ی زیره سبزها اکوتیپ در  زنی جوانهتنش صفت درصد  ×اثرات متقابل اکوتیپ مقایسه میانگین. 7جدول 

  ها اکوتیپ

 تنش
 گناباد اسفرایان جام تربت زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 1/11  m 8/88  a-f 3/53  h-m 8/88  a-f 1/11  m 5/75  a-h 7/37  m 3/73  b-h 7/37  m 5/55  g-m 

3 3/53  h-m 111 a 5/75  a-h 5/95  a-c 1/81  a-g 3/93  a-d 5/75  a-h 7/77  a-h 1/81  a-f 1/71  c-i 

5 111 a 1/81  a-f 3/93  a-d 1/81  a-f 5/95  a-c 1/81  a-g 7/97  ab 1/81  a-g 3/93  a-d 2/22 e-k 

7 5/95  a-c 7/97  ab 5/95  a-c 1/91  a-e 1/91  a-e 8/28  d-k 5/95  a-c 1/71  c-i 2/82  a-f 2/12  i-m 

9 7/97  ab 111 a 111 a 7/97  ab 1/91  a-e 1/81  a-g 2/82  a-f 1/21  f-l 1/71  c-i 2/12  lm 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی *:
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 ی زیره سبزها اکوتیپ در  زنی جوانهتنش صفت سرعت  ×اثرات متقابل اکوتیپ مقایسه میانگین .8جدول 

  ها اکوتیپ  

 تنش
 گناباد اسفرایان جام تربت زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 36/0  qr 29/1  a-g 36/0  o-r 36/1  a-j 60/0  -qr 61/1  i-o 76/0  r 93/1  i-o 76/0 r 23/0  m-r 

3 21/0  n-r 16/9  ab 73/1  c-k 30/1  a-i 73/1  c-k 37/1  a-h 63/1  e-m 66/1  e-m 63/1  g-n 67/1  h-n 

5 12/9  a 63/1 a-i 26/1  a-e 36/1  b-jk 27/1  a-f 76/1  d-k 06/9  a-cd 60/1  g-n 33/1  a- 16/1  l-q 

7 06/9  a-d 12/9  a 37/1  a-h 26/1  a-f 69/1  a-j 66/1  h-o 66/1  a-j 66/1  f-n 70/1  e-l 0/1  l-r 

9 03/9  a-d 03/9  a-c 16/9  ab 20/1  a-g 36/1  b-k 36/1  a-j 66/1  e-m 96/1 j-o 16/1  k-p 66/0 p-r 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی *:

 
 ی زیره سبزها اکوتیپ در شاخص بنیه بذر تنش صفت  ×اثرات متقابل اکوتیپ  مقایسه میانگین. 9جدول 

  ها اکوتیپ

 تنش
 گناباد اسفرایان جام تربت زیرکوه سرایان کاشمر طبس سبزوار خوسف قوچان

1 9/7  vw 1/59  c-h 1/21 o-w 1/15  g-m 1/17  q-w 2/32  k-s 1/11  u-w 1/22  n-w 1/11  t-w 5/11  t-w 

3 9/28  k-u 2/59 c-g 1/57  c-i 8/15  g-l 5/53  d-j 1/32  j-r 1/37  j-q 1/21 o-w 2/39  h-p 2/11  t-w 

5 3/85  ab 1/59  c-h 3/57  c-i 9/11  g-n 2/91  a 1/32  j-r 2/59  c-h 8/27  l-v 1/17  f-l 2/12  r-w 

7 3/71  b-d 7/38  i-p 8/52  d-j 1/11  g-o 7/18  e-k 1/32  j-r 1/11  g-o 8/12  q-w 1/25 m-w 1/13 s-w 

9 8/57  c-i 2/28  b-e 1/22  c-f 1/71  a-c 3/31  k-t 1/29  k-u 7/21  o-w 3/19  p-w 1/9  u-w 1/7  w 

 درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال  اعداد دارای حروف مشترک برای هر صفت تفاوت معنی *:

 
 طول نسبتو  چه گیاه خشک وزن ، چه گیاه تر وزن

  چه ساقه به چه ریشه

 نظر از ها اکوتیپ که داد نشان ها اکوتیپ میانگین مقایسه

 مقایسه ند.شتندا هم با چندانی تفاوت چه گیاه تر وزن

 ینبیشتر که کرد مشخص شوری مختلف سطوح میانگین

 پنج و سه یک، تیمار به مربوط چه گیاه تر وزن

 به مربوط چه گیاه تر وزن ترین کم و متر بر زیمنس دسی

 از ها اکوتیپ. بود متر بر زیمنس دسی هفت شوری سطح

 .شتندندا هم با چندانی تفاوت چه گیاه تر وزن نظر

 و سه یک، تیمار به مربوط چه گیاه خشک وزن ینبیشتر

 چه گیاه خشک وزن ترین کم و متر بر زیمنس دسی پنج

. بر متر بود زیمنس دسی نه و هفت شوری سطح به مربوط

 به مربوط چه ساقه به چه ریشه طول نسبت میزان ینبیشتر

 چه ریشه طول نسبت میزان ینتر کم و بود خوسف اکوتیپ

 نسبت لحاظ از .بود قوچان اکوتیپ به مربوط چه ساقه به

 طبس، سبزوار، یها اکوتیپ چه ساقه به چه ریشه طول

 با را یدار معنی تفاوت نیز اسفراین و جام تربت سرایان،

 طول نسبت ینبیشتر ندادند. نشان خوسف اکوتیپ

 و سه ،یک شوری سطح به مربوط چه، ساقه به چه ریشه

 چه ریشه طول نسبت ترین کم و متر بر زیمنس دسی پنج

 بر زیمنس دسی نه و هقت شوری به مربوط چه ساقه به

 . (نیامده است ولا)جد بود متر

 

 در سطوح مختلف شوری ها اکوتیپای تجزیه خوشه

 زیمنس دسیدر سطح یک  ها اکوتیپای تجزیه خوشه

 زیمنس دسی یک سطح در که داد نشان حاصل جینتا

 گرفتند قرار عمده گروه سه دری بررس موردی ها اکوتیپ

 زیرکوه، کاشمر، یها اکوتیپ اول گروه در (.1 )شکل

 دوم گروه در سبزوار و گناباد طبس، جام، تربت سرایان،

 با گرفت. قرار قوچان سوم گروه در و اسفراین و خوسف

 صفات دارای یک گروه که شد  مالحظه ها گروه بررسی

 و چه گیاه تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول
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 شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه خشک وزن

 بودند. باال چه ساقه به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه

 صفات لحاظ بوداز اسفراین و خوسف شامل که دوم گروه

 و چه گیاه تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول

 شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه خشک وزن

 حد ودر مشابه چه ساقه به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه

 از بود قوچان اکوتیپ شامل که سوم گروه بود. متوسط

 وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول صفات لحاظ

 سرعت و درصد چه، گیاه خشک وزن و چه گیاه تر

 به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه

 تنش به مقاومت لحاظ از کلطور  به و پایین چه ساقه

 نتایج این طبق بنابراین بود. پایینی بسیار سطح در شوری

 اول گروه و شوری به مقاومت ینتر کم دارای سوم گروه

 یک سطح در شوری به مقاومت بیشترین دارای

  بود. مربع متر بر زیمنس دسی

 

  زیمنس دسیدر سطح سه  ها اکوتیپای تجزیه خوشه

 بر زیمنس دسی سه شوری سطح در که داد نشان نتایج

 در .(2 )شکل گرفتند قرار گروه چهار در ها اکوتیپ متر

 و جامتربت طبس، زیرکوه، سرایان، یها اکوتیپ اول گروه

 سوم گروه در قوچان، اکوتیپ دوم گروه در اسفراین،

 چهارم گروه در و گناباد و کاشمر سبزوار، یها اکوتیپ

 مشاهده ها گروه بررسی با گرفت. قرار خوسف اکوتیپ

 طول چه، ریشه طول صفات دارای اول گروه که شد 

 و درصد چه، گیاه خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه

 طول نسبت و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت

 اکوتیپ که دوم گروه در بودند. باال چه ساقه به چه ریشه

 طول چه، ریشه طول صفات لحاظ از گرفت قرار قوچان

 و درصد چه، گیاه خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه

 طول نسبت و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت

 مقاومت لحاظ از یکلطور به و پایین چه ساقه به چه ریشه

 سه گروه در بود. یپایین سطح در شوری تنش به

 طول صفات لحاظ از گناباد و کاشمر سبزوار، یها اکوتیپ

 وزن و چه گیاه تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه

 بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه خشک

 متوسطی      ًنسبتا  چه ساقه به چه ریشه طول نسبت و بذر

 از و گرفت قرار گروه یک در خوسف اکوتیپ .بودند

 بنابراین .داشت قرار متوسطی حد در صفات اکثر لحاظ

 شوری به مقاومت ینتر کم دارای دوم گروه نتایح این طبق

 سطح در شوری به مقاومت بیشترین دارای سوم گروه و

  بود. مربع متر بر زیمنس دسی سه

 

  زیمنس دسی پنج سطح در ها اکوتیپی اخوشه هیتجز

 پنج شوری سطح در که شود می مالحضه نتایج مشاهده با

 گرفتند قرار گروه چهار در ها اکوتیپ زیمنس دسی

 زیرکوه، کاشمر، یها اکوتیپ اول گروه در .(3)شکل

 که گرفتند قرار طبس اسفراین، جام، تربت گناباد، سرایان،

 لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول صفات لحاظ از

 زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه خشک و تر وزن

  مشابه چه ساقه به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه شاخص

 ،قوچان اکوتیپ دوم گروه در ،بودند متوسطی حد در و

 اکوتیپ مچهار گروه در و خوسف اکوتیپ ومس گروه در

 بررسی مورد تاصف همه لحاظ از که شد واقع سبزوار

 طول صفات دارای دوم گروه داشت. ییباال مقادیر

 خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه

 و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه

 دهنده نشان که بود پایین چه ساقه به چه ریشه طول نسبت

 زیمنس دسی پنج سطح در شوری تنش به پایین مقاومت

 دارای دوم گروه در قوچان نتایج این طبق بود. متر بر

 چهارم گروه در سبزوار و شوری به مقاومت ینتر کم

 پنج سطح در شوری به مقاومت بیشترین دارای

 بود. مربع متر بر زیمنس دسی
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 (ds/m 1ی زیره سبز )ها ای اکوتیپیه خوشهتجر. 1 شکل

 

 
 (ds/m 3ی زیره سبز )ها ای اکوتیپیه خوشهتجر .2 شکل

 

                    
  (ds/m 5ی زیره سبز )ها ای اکوتیپیه خوشهتجر. 3شکل 

 
  زیمنس دسیدر سطح هفت  ها اکوتیپای تجزیه خوشه

 هفت شوری سطح در که داد نشان حاصل نتایج

 گرفتند قرار گروه چهار در ها اکوتیپ زیمنس دسی

 کوه، زیر کاشمر، یها اکوتیپ اول گروه  در .(1)شکل

 دوم گروه در ،گناباد و اسفراین سرایان، جام، تربت

 و طبس و خوسف اکوتیپ سوم گروه در ،قوچان اکوتیپ

 صفات دارای که شد واقع سبزوار اکوتیپ چهارم گروه در

 خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول

 و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه

 دوم گروه و بود باال چه ساقه به چه ریشه طول نسبت

 وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول صفات دارای

 سرعت و درصد چه، گیاه خشک وزن و چه گیاه تر

 به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه

 تنش به مقاومت لحاظ از کلطور  به و بود پایین چه ساقه
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 گروه بود. پایین متر بر زیمنس دسی هفت سطح در شوری

 سرایان، جام، تربت زیرکوه، کاشمر، یها اکوتیپ که اول

 حد در بررسی مورد صفات لحاظ از بود گناباد و اسفراین

 و خوسف یها اکوتیپ که سوم گروه در بودند. متوسطی

 طول صفات لحاظ از و گروه یک در نیز بود طبس

 خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه

 و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه

 طبق بنابراین بودند. مشابه چه ساقه به چه ریشه طول نسبت

 و شوری به مقاومت ینتر کم دارای دوم گروه نتایج این

 سطح در شوری به مقاومت بیشترین دارای چهارم گروه

 بود. مربع متر بر زیمنس دسی هفت

 
  زیمنس دسی نه سطح در ها اکوتیپی اخوشه هیتجز

 زیمنس دسینتایج حاصل نشان داد که در سطح شوری نه 

گروه . در (5در سه گروه قرار گرفتند )شکل  ها اکوتیپبر متر 

در  ،زیرکوه، طبس و تربت جام، ی کاشمرها اکوتیپاول 

در ی قوچان، اسفراین، سرایان و گناباد و ها اکوتیپگروه دوم 

که دارای شد واقع خوسف و سبزوار  یها اکوتیپگروه سوم 

چه، طول لپه، وزن تر و  چه، طول ساقه صفات طول ریشه

زنی، شاخص بنیه بذر  چه، درصد و سرعت جوانه خشک گیاه

گروه دوم دارای  .چه باال بود چه به ساقه و نسبت طول ریشه

چه، طول لپه، وزن تر و  چه، طول ساقه صفات طول ریشه

ه بذر زنی، شاخص بنی چه، درصد و سرعت جوانه خشک گیاه

از  یکلطور به چه پایین بود و چه به ساقه و نسبت طول ریشه

بر  زیمنس دسینه لحاظ مقاومت به تنش شوری در سطح 

پایین بود. بنابراین طبق این نتایج گروه دوم دارای  متر

ین مقاومت به شوری و گروه سوم دارای بیشترین تر کم

 بود.بر متر مربع  زیمنس دسیمقاومت به شوری در سطح نه 

 

 
 (ds/m 7)ی زیره سبز ها اکوتیپای یه خوشهتجر .1شکل 

 

                  
 (   ds/m 9ی زیره سبز )ها اکوتیپای یه خوشهتجر .5شکل 
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  شوری سطوح کلیه در ها اکوتیپی اخوشه هیتجز

 نشان شوری سطوح کلیه در ها اکوتیپ ایخوشه تجزیه

 قرار گروه چهار در بررسی مورد یها اکوتیپ که داد

 زیرکوه، یها اکوتیپ اول گروه در .(2 )شکل گرفتند

 گروه  در ،اسفراین و گناباد جام،تربت سرایان، کاشمر،

 اکوتیپ سوم گروه در  ،خوسف و طبس یها اکوتیپ دوم

 گروه .شد واقع قوچان اکوتیپ چهار گروه در و سبزوار

 لپه، طول چه، ساقه طول چه، ریشه طول صفات دارای سوم

 زنی، جوانه سرعت و درصد چه، گیاه خشک و تر وزن

 باال چه ساقه به چه ریشه طول نسبت و بذر بنیه شاخص

 طول چه، ریشه طول صفات دارای چهار گروه و بود

 و درصد چه، گیاه خشک و تر وزن لپه، طول چه، ساقه

 طول نسبت و بذر بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت

 نتایج این طبق بنابراین بود. پایین چه ساقه به چه ریشه

 گروه و شوری به مقاومت ینتر کم دارای چهارم گروه

 سطوح کلیه در شوری به مقاومت بیشترین دارای سوم

 بود. شوری مختلف

 
 گیرینتیجه و بحث

با افزایش سطح  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که

، وزن تر و چه چه، طول گیاه چه، طول ریشه شوری طول ساقه

 دلیلبه چهساقه طول کاهش. یافتکاهش  چه خشک گیاه

 شور شرایط در جنین به ها لپه غذایی مواد انتقال از جلوگیری

 به انتقال عدم علت به محلول قندهای حالت این در. باشد می

 کاهش دچار جنین نتیجه در و یافته تجمع ها لپه در جنین

 بیشتر شوری با مستقیم ارتباط دلیل به نیز ریشه. شود می رشد

 عنوان به و باشد می شوری تنش معرض در ها اندام سایر از

 مطلوب نسبت و کندمی کنترل را ها یون عبور فیلتر یک

 فراهم سلول های فعالیت برای را پتاسیم و سدیم های یون

 انتخابی انتقال و جذب سیستم در اختالل هرگونه. سازد می

 خاک محیط شیمیایی شرایط بودن نامناسب اثر در که مواد

 نامطلوب نسبت نمودن فراهم طریق از تواند می شود ایجاد

K/Na گذاشته منفی تأثیر گیاه فیزیولوژیکی فرایندهای روی 

 و نظرجمیل طبق (.2) کند می مسمومیت ایجاد اصطالح به و

 کاهش موجب بذرها اطراف در موجود امالح( 18)همکاران 

 حد تا ها یون جذب افزایش و گیاه توسط آب جذب

 چه ریشه تر وزن ترتیب بدین و شود می مسمومیت

 تواند می شوری تنش. یابد می کاهش بذری های گیاهچه

 کار به را غیرفعال آنزیمی های سیستم و ها هورمون برخی

 قرار تأثیر تحت ها دانه غشای زیاد نفوذپذیری نیز و اندازد

 های فعالیت بر تداخل سلولی، تقسیم کاهش باعث و دهد

شود  می ها بافت در موجود آب میزان کاهش و رشد در مؤثر

 شوری افزایش با چه ریشه و چه ساقه تر وزن نتیجه در و

 .یابد می کاهش

 

 
 سطوح شوری در تمامی زیره سبز ها اکوتیپای تجزیه خوشه .2شکل 
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 سمیت اثرات و اسمزی پتانسیل کاهش رسد می نظر به

 و چه ریشه رشد فرآیند شوری افزایش سطوح با یونی

 خشک وزن کاهش خود که اختالل نموده دچار را چه ساقه

حمیدی صفرنژاد و (. 27داشت ) خواهد دنبال هب را گیاهچه

( گزارش کردند که با افزایش غلظت کلرید سدیم طول 2)

چه و شاخص بنیه بذر گیاهان دارویی کاهش  چه و ریشه ساقه

های ( در بررسی8) موحدی و همکاران، هم چنین یابد می

با افزایش سطح شوری، وزن خود به این نتیجه رسیدند که 

بونه، راعی چه پنج گیاه زیره سبز، رازیانه، با تر و خشک گیاه

 در زدهجوانه بذور کلی طور بهو بومادران کاهش یافت. 

 و هاچهساقه دارای هستند تنش شرایط تحت که هایی محیط

 (.19هستند )  تریکوتاه های چه ریشه

 شوریسطح  1 مطالعه با (29) همکاران و رودباری

بر روی مراحل  (متر بر زیمنس دسی 13 و 9 ،5 ،1)

 شوری تنش که ندداد نشانزیره سبز  زنی جوانهرشدی و 

 و زنی جوانه درصد ریشه، و هوایی یها اندام توده زیست

 مختلف سطوح .داد کاهش را فیزیولوژیکی عوامل دیگر

 ساقه /ریشه نسبت و چهساقه طول خشک، وزن بر شوری

 .داشت یدار معنی تأثیر

 افزایش با زنی جوانه سرعت و درصد در یک مطالعه

العه مط مورد سبز زیره یها اکوتیپ در شوری سطوح

. علت این امر این است که داری کاهش یافت طور معنی به

 و اسمزی فشار تأثیر تحت بذور زنی جوانه شور شرایط در

 در خیرأت باعث شوری و گیرد می قرار نمک سمیت

 (.25 و 9) گردد می زنی جوانه درصد کاهش و زنی جوانه

 را یشور شیافزا با زنی جوانه سرعت کاهش علت

 نسبت ها یونآن و ها یونکات حد از شیب حضور به توان یم

 انحالل قابل به توجه با تیمسموم جادیا بر عالوه که داد

 ،است داده کاهش زین را آب لیپتانس آب، در آنها بودن

 که این علتبه طیمح در آب وجود رغمیعل کهطوری  به

 قرار موجود یها یون اشغال در آنها واکنش تیظرف

 کمبود با ینوع به و نبوده آب جذب به قادر اهیگ ،گیرد می

 به بذر داخل یها فعالیت جهینت در .دشو می مواجه آب

 بذر از چه ریشه خروج زمان مدت و گرفته صورت یآرام

 کاهش زنی جوانه سرعت یعبارتبه ابد،ی یم شیافزا

 یبررس مورد زنی جوانه اتیخصوص کاهش(. 12) ابدییم

 و آب جذب سرعت و زانیم کاهش به توان یم را

 از حاصل یمنف یاسمز یها لیپتانس یمنف تأثیر نیهمچن

 مواد یمیآنز زیدرولیه یندهایفرآ بر ها یون تیسم و نمک

 یها بافت ساخت شدن مختل جهینت در و بذور یا رهیذخ

 (.28) داد نسبت زشدهیدرولیه مواد از استفاده با دیجد

 یشور تنش اثر( با مطالعه بر روی 5سالمی و همکاران )

به این  بیالط سنبل و سبز رهیز یمورفولوژ اتیخصوص بر

 رصدی دشور یها غلظت شیافزا انتیجه رسیدند که ب

 شه،یر خشک وزن ساقه، طول شه،یر طول ،زنی جوانه

 شهیر به ییهوا اندام نسبت و وماسیب ساقه، خشک وزن

 المعل عکسبا مطالعه  (3) امامی دوازده کاهش یافت.

 شوری به نسبت دارویی گیاه مختلف گونه 11 زنی جوانی

 حرارت درجه و (برمتر زیمنس دسی 9 و 3 ،2 شاهد،)

به این نتیجه رسید که  (سانتیگراد درجه 21 و 2 ،8 ،11)

 سرعت و درصد شوری افزایش و حرارت درجه کاهش با

 نظر از ارقام اختالف و یافت کاهش زنی جوانه

 .بود دار معنی حرارت درجه و شوری به العمل عکس

 افزایش که دادند گزارش (31) همکاران و روبیوکاسال

 بذور میانگین کاهش و زنی جوانه در تأخیر باعث شوری

 وتحلیلتجزیهبا  (21) همکاران و پندی .شد زده جوانه

 ها متابولیت و بیوشیمیایی ترکیب فیزیولوژیکی، پارامترهای

 ،زنی جوانه شاخص نتیجه گرفتند که شوری تنش تحت

 متوسط دانه، زنی جوانه سرعت بذر، شدن سبز سرعت

 و کل کلروفیل گیاه، توده زیست ،زنی جوانه زمان

  .یافت کاهش شوری افزایش با کاروتنوئید

 چهار مطالعه با (17) همکاران و دلوئی زادهحسن
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بر سه متر( بر   زیمنس دسی 11و  8 ،5 ،2سطح شوری )

و مرحله پر شدن  دهیگل استقرار، ) ی گیاه زیره رشد همرحل

قابل توجهی در  تأثیرشوری ( به این نتیجه رسیدند که دانه

وزن تر، وزن خشک، ارتفاع، درصد اسانس، عملکرد دانه و 

 زیمنس دسی 11 به  2. با افزایش شوری از داشتبیولوژیک 

 زایشیرویشی و صفات م توجهی در تما کاهش قابلبر متر 

 رشد گیاه به تنش شوری هترین مرحل مشاهده شد. حساس

  مرحله استقرار گیاه و گلدهی بود. ترتیب به

 ها اکوتیپنشان داد که ای نتایج حاصل از تجزیه خوشه

نشان  ها خوشهی متفاوتی قرار گرفتند. بررسی ها خوشهدر 

بر      ًصرفا نظر از محل جغرافیایی صرف ها اکوتیپداد که 

اساس خصوصیات مشابه در یک گروه واقع شدند و حتی 

ی دور از نظر جغرافیایی در یک خوشه واقع شدند. ها اکوتیپ

کد این مطلب است که در ؤنتایج حاصل از مطالعه ما م

ی با فاصله جغرافیایی بیشتر در ها اکوتیپبعضی از مواقع 

که از یی ها اکوتیپشده و  کنار یکدیگر در یک خوشه واقع

باشد در دو خوشه متفاوت  لحاظ جغرافیایی نزدیک به هم می

خوسف )خراسان   عنوان مثال اکوتیپ از هم قرار گرفت. به

دوری با سبزوار )خراسان                                 ًجنوبی( که فاصله جغرافیایی نسبتا 

کیلومتر فاصله جغرافیایی( در بعضی  521رضوی( را دارد )

اند که تبعیت  شدهمواقع در کنار یکدیگر در یک خوشه واقع 

برد. در همین ال میؤتنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیایی را زیر س

یی همچون ها اکوتیپحال این اکوتیپ )خوسف( در کنار 

باشند  تر میسرایان و زیرکوه که از لحاظ جغرافیایی نزدیک

کیلومتر(  192و خوسف تا سرایان  171)خوسف تا زیرکوه 

دیگری نیز در این مطالعه به  قرار نگرفته است. موارد متعدد

خورد که تبعیت فاصله ژنتیکی از جغرافیایی را چشم می

کیاومتر(  225کند. قرار گرفتن خوسف و اسفراین )نقض می

کیلومتر( در تنش سه،  551در تنش یک، تربت جام با طبس )

، اسفراین با 5کیلومتر( در تنش  517اسفراین با زیرکوه )

( در تنش هفت و قوچان با زیرکوه کیلومتر 151تربت جام )

کیلومتر( در تنش نه در کنار یکدیگر  511و  552و سرایان ) 

که تنوع جغرافیایی از تنوع  استآن در یک گروه همه بیانگر 

باشند نیز  . در مابقی موارد که زیاد میکندژنتیکی تبعیت نمی

توان به کند که میتنوع ژنتیکی از تنوع جغرافیایی تبعیت می

قرار گرفتن زیرکوه با تربت جام، سرایان با طبس، کاشمر با 

گناباد و سبزوار با کاشمر در یک گروه اشاره کرد. بررسی 

 مهر و همکارانهای مختلف زیره سبز توسط پژمانجمعیت

مختلف داخل متعلق به مناطق های نشان داد که جمعیت( 1)

مهر و پژمان این نتایج مطالعاتیک گروه قرار گرفتند. 

عدم تبعیت تنوع جغرافیایی از  دهنده نشانرا که  (1) همکاران

تواند میامر این دهد. قرار می تأییدتنوع ژنتیکی است مورد 

دلیل انتقال یا معاوضه مواد اصالحی از یک منطقه به منطقه به

با انجام تجزیه خوشه نیز ( 1دیگر باشد. سالمتی و زینلی )

مورد مطالعه را در چهار گروه بز زیره سجمعیت 12ای 

بندی نمودند. جمعیت های موجود در گروه مختلف دسته

چهار آنها از لحاظ تعداد دانه در چتر، ارتفاع بوته، عملکرد 

دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد چتر در بوته نسبت به بقیه 

های مشهد و  در این گروه جمعیت ها برتری داشت.گروه

 ند. بیرجند قرار داشت

آید این است که میچه از این مطالعه برآن یطورکل به

داری از لحاظ  ی مختلف تفاوت معنیها اکوتیپبین 

مقاومت به تنش شوری وجود داشت. در این مطالعه 

 کم قوچان اکوتیپ و مقاومت ینبیشتر سبزوار اکوتیپ

 بیندار  معنی تفاوت .شتدا را شوری به مقاومت ترین

 دیگر محققین مطالعات در هاژنوتیپ و ها اکوتیپ مقاومت

 تنش به مقاومت اصالح در امر این و (3) دشو می دیده نیز

 بنابراین است؛ بوده محققین از بسیاری مدنظر شوری

 در مطلوب زراعی خصوصیات با ارقام تولید جهت

 نیبی تالق قیطر از توانمی نژادیبه هایبرنامه

الزم به ذکر  نمود. اقدام نتاج آزمون و برتری ها اکوتیپ

آوردن دست های دای آلل و به است که جهت انجام تالقی
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کننده صفت مقاومت های کنترل نوع عمل ژن و تعداد ژن

به شوری در سطح آزمایشگاه می توان از تالقی بین 

 ی سبزوار و قوچان بهره گرفت. ها اکوتیپ
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Abstract 
Due to the increasing of saline lands and the lack of suitable lands for agriculture, the identification of tolerant 

medicinal plants to salinity is very important. In this research were studied the seeds laboratory characteristics of 

different ecotypes of cumin in the Research Laboratory of Birjand University under salt stress and normal conditions 

in 2014. The experiment was carried out as a factorial in a completely randomized design with two factors and three 

replications. Factor A included 10 ecotypes (Sabzevar, Khousf, Quchan, Sarayan, Kashmar, Gonabad, Zirkooh, 

Esfarayen, Tabas and Torbate Jam) and factor B included five levels of salinity of NaCl (One, three, five, seven and 

nine ds/m). Analysis of variance showed that different ecotypes had significant differences at the 1% level in all 

traits, except seedling dry weight, and radicle/shoot length ratio. In general, most of traits decreased with increasing 

salinity levels. Ecotype × stresses interactions comparisons showed that the Kashmar and Ghoochan ecotypes at three 

dS/m and Esfarayen and Gonabad ecotypes at one and five dS/ m had highest and lowest amount of measured traits, 

respectively. Cluster analysis at 1 and 9 ds/m levels grouped ecotypes into three major groups. Group 1 (Kashmar, 

Zirkooh, Sarayan, Torbate Jam, Tabas, Gonabad and Sabzevar) and group 3 (Khousf and Sabzevar) had maximum 

resistance to salinity stress at 1 ds/m and 9 ds/m levels, respectively. At 3 ds/m level, ecotypes were classified in four 

group, in which the group 3 (Sabzevar, Kashmar and Gonabad) had maximum resistance. At 5 and 7 ds/m levels were 

recognized four main groups of ecotypes and in both level, group 4 (Sabzevar) had maximum resistance. In general, 

ecotype Sabzevar had the highest resistance at all levels of salinity. 

 

Keywords: Cluster analysis, germination, medicinal plant, NaCl. 

 
 

 

 


