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اثر پیشتیمارهاي مختلف بذر بر ویژگيهاي مورفولوژیك ،عملكرد ،اجزاي عملكرد و
اسانس رازیانه ( )Foeniculam vulgar Mill.در شرایط تنش آب
روشنك بهرام نژاد -1مهري صفاري

2

تاریخ دریافت1393/20/22 :
تاریخ پذیرش1393/29/20 :
مقاله برگرفته از پایاننامه كارشناسي ارشد

چكیده:
تنش آب يكي از عوامل مؤثر در جلوگيري از جوانهزني ،استقرار گياهچه و رسيدن به حد مطلوب عملكرد ،در گياهان زراعي و
داروئي است .روشهاي متعددي در به حداقل رسانيدن اثرات سوء تنش استفاده ميشود .پيش تيمار كردن بذر (پرايمينگ) 3يكي از
روشهاي رايج آبگيري براي افزايش كارايي بذر ميباشد و از مهمترين انواع آن ،اُسمو پرامينگ (قرار گرفتن بذر در محلولهاي با
فشار اسمزي مختلف) و هورمو پرامينگ (قرار گرفتن تركيبات هورموني روي بذر) است .اين آزمايش بهمنظور بررسي اثر پيش
تيمارهاي اسيدساليسيليك (آسپرين) ،كلريد پتاسيم و كلريد سديم بر برخي از ويژگيهاي مورفولوژيك و نيز بر عملكرد و اجزاي
عملكرد گياه رازيانه ) (Foeniculam vulgar Mill.در شرايط تنش خشكي در آزمايشگاه و در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه
شهيد باهنر كرمان در سال زراعي  0331انجام شد .در آزمايشگاه بذرهاي رازيانه در محلول ساليسيليك اسيد در چهار غلظت
( 1/5 ،1/0 ،1و  0ميلي موالر)؛ كلريد پتاسيم در چهار سطح ( -2،-0/5 ،-0 ،1مگاپاسكال) و كلريد سديم در چهار سطح (،-0 ،1
 -2 ،-0/5مگاپاسكال) به مدت  22ساعت در دماي  21 C°تيمار شدند .آزمايش بهصورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي در
سه تكرار اجرا شد .در بين سطوح اسيد ساليسيليك بكار رفته در آزمايش جوانهزني بذور؛ سطح سوم ( 1/5ميلي موالر) باالترين
ميانگين سرعت جوانهزني  ،طول ريشه چه و ساقه چه را به خود اختصاص داد .در مقايسه بين سطوح كلريد پتاسيم؛ سطح دوّم
يعني  -0مگاپاسكال بيشترين سرعت جوانهزني و طول ريشه چه و ساقه چه را داشت .در مقايسه بين سطوح كلريد سديم سطح
سوّم ( -0/5مگاپاسكال) منجر به ايجاد بيشترين طول ريشه چه و ساقه چه شد .در مزرعه؛ با توجه به نتايج آزمايشگاه ،طرحي
بهصورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد .آبياري در دو سطح تنش آب و بدون تنش،
بهعنوان پالتهاي اصلي و انواع پرايمينگ (پيش تيمارهاي پذيرفته شده در آزمايشگاه) در  2سطح (آب خالص ،كلريد سديم با
پتانسيل اسمزي  -0مگاپاسكال ،كلريد پتاسيم با پتانسيلاسمزي  -0/5مگاپاسكال واسيد ساليسيليك با غلظت 1/5ميلي موالر)
پالتهای فرعي را تشكيل دادند .نتايج نشان داد كه اثر تنش آب و اثر پيش تيمارها در مورد صفات تعداد چتر در بوته ،تعداد چترک

در چتر ،عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك رازيانه معني دار شدند ،امّا صفات ارتفاع بوته در زمان گلدهي و شاخص برداشت ،معنيدار
نشدند .در مورد وزن هزاردانه ،تنها اثر متقابل تنش آب در پرايمينگ معنيدار شد .تنش آب باعث افزايش درصد اسانس شد؛ اما
عملكرد اسانس در تنش آب كاهش يافت.
واژههاي كلیدي :اجزاي عملكرد ،اسانس ،اسید سالسیلیك ،پیش تیمار (پرایمینگ) ،تنش آب ،جوانهزني ،رازیانه
( ،)Foeniculam vulgar Mill.عملكرد ،كلرید پتاسیم ،كلرید سدیم.
4

 دانشجوي سابق كارشناسي ارشد زراعت ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنركرمان -ايران-)b_agriculture@yahoo.com( -تلفن تماس13033335222 :
2

 -دانشيار گروه زراعت و اصالح نبات ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان-ايران )-(Mehri_Saffari@yahoo.com

تلفن تماس( -13030200110 :نويسنده مسئول)
- Seed Priming
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مقدمه:
تنش آب در گياه نتيجه بر هم خوردن تعادل بين جذب
آب و كمبود آن است كه منجر به روندهاي فيزيولوژي متنوع
ميگردد .در اثر تنش آب خصوصيات فيزيكي و تركيبات
شيميايي ديواره سلول تغيير ميكند و به كاهش حجم سلول
و افزايش غلظت شيره سلولي و از دست رفتن آب
پروتوپالسم منجر ميشود (الركر2110 ،؛ نگواجيو و
همكاران2111 ،؛ ژو .)2112 ،اين محققين معتقدند كه
نخستين و حساسترين واكنش نسبت به كمبود آب ،كاهش
درآماس و رشد سلول است؛ متابوليسم پروتئين و سنتز
اسيدهاي آمينه نيز مختل ميشود.
جوانهزني در بذور ،با تنشهاي محيطي ،از قبيل شوري و
خشكي روبرو بوده و عمليات قبل از كاشت بذور مثل پيش
جوانهزني كه منجر به سبز شدن بذور ميشوند اصطالحاً به
پيش تيمار معروف است؛ و ميتواند باعث كاهش تنشها و
آسانتر شدن دسترسي آب براي بذور و افزايش فرايندهاي
متابوليكي در بذور و تسريع در امر جوانهزني گردد (كانت
ليف و همكاران0303 ،؛ هريس.)2115 ،
در بذور پيش تيمار يا پرايم شده تغييراتي متابوليكي و
بيوشيميايي به نفع جوانهزني تحقق مييابد؛ بخشي از
پروتئينها و كربوهيدراتها در اثر آنزيمها و واكنشهاي
هيدروليزكننده؛ شكسته شده و آماده شركت در فرايند
جوانهزني ميشوند .تكنيكهاي مختلف پرايمينگ بذور
شامل اسُمو پرايمينگ يعني قرار گرفتن بذرها در سلولهاي
با فشار اسمزي مختلف؛ هالو پرايمينگ يعني قرار گرفتن
بذور در محلولهاي نمكي غير آلي؛ هورموپرايمينگ يعني
قرار گرفتن تركيبات هورموني بر روي بذور؛ و
هيدروپرايمينگ يعني قرار گرفتن بذور در آب و غيره ...است.
براي ( )0335و باسرا و همكاران ( )2112گزارش كردند
كه در بذور پرايم شده برنج( ،اسمو پرايمينگ) ،جوانهزني
بهبود يافت.
جلر و همكاران )2113( ،به اين نتيجه رسيدند كه در
بذور پيش تيمار شده گندم ،كلزا ،نخود ،سويا ،يونجه ،ذرت،
سورگوم ،هندوانه ،كانوال (كلزا) و لوبيا ،تسريع جوانهزني و
افزايش بنيه بذر در اثر كاربرد پيش تيمارهاي قبل از كاشت
بهبود يافت؛ ضمناً در پي اين امر استقرار گياهان حاصل از

اين بذور سريعتر ،بهتر و يكنواختتر در شرايط تنش آب
انجام پذيرفت.
هاريس ( )2115گزارش كرد گياهان تيمار شده در طي
زمان كوتاهتري سيستم ريشهاي خود را گسترش داده و با
جذب مطلوبتر آب و مواد غذائي و توليد بخشهاي سبز
فتوسنتز كننده ،سريعتر به مرحله اتو ترفي ميرسند؛ و
ضمن بهبود روند رشد و نمو ،افزايش عملكرد گياه را نيز در
پي دارد.
پريسكو و همكاران ( )0332معتقدند در پرايمينگ اجازه
داده ميشود كه بذور مقداري آب جذب كنند كه مراحل
اوليه جوانهزني انجام شود اما ريشه چه خارج نشود؛ بعد از
تيمار پرايمينگ ،بذرها خشك و همانند بذرهاي تيمار نشده
(شاهد) ذخيره و كشت ميشوند .محققان متعددي مثل
برادفور و همكاران ( ،)0331هاريس و تيسرال (،)0331
قاضي و كاراكي ( ،)0330هاريس و همكاران ()0333
پرايمينگ را يكي از روشهاي مناسب براي تسريع و افزايش
در جوانهزني و باعث استقرار بهتر گياه در شرايط مزرعه
ميدانند.
كارا ( ،)0330بيان كرد كه پتانسيل اسمزي و مدت زمان
خيساندن بذر در اسمو پرايمينگ اهميت دارد .تووسلي و
همكاران ( )2115نتايج اسمو پرايمينگ را تسريع در
جوانهزني و مقاومت در مقابل بعضي از تنشها خصوصاً تنش
آب بيان كردند و معتقد بودند كه القاء مقاومت در بذرها در
دورههاي خيسانيدن بذر اتفاق ميافتد و با خشك شدن بذر
ثابت ميماند.
كايا و همكاران ( )2111گزارش كردند كه پرايمينگ
باعث افزايش درصد و سرعت جوانهزني و وزن خشك
گياهچه و نيز كاهش گياهچههاي غير نرمال آفتابگردان
درشرايط تنش خشكي شد .شكاري و همكاران ()2111
نشان دادند كه پيش تيماري در بذور كلزا منجر به افزايش
سرعت و درصد جوانه زني گرديد.
محمد و همكاران ( )2115بيان كردند كه پرايمينگ
بذور برنج باعث بهبود تشكيل ريشه و نتيجتاً بهبود در جذب
نيتروژن و افزايش فعاليت آنزيم آميالز در بذور شد .فوتي و
همكاران ( )2112نشان دادند كه پيش تيمار بذور سورگوم
در شرايط كم آبياري روش مناسبي براي افزايش جوانه زني
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است .مرادي دزفولي و همكاران ( )2110در پرايمينگ بذور
ذرت؛ با استفاده از آب و محلول اسمزي كلريدپتاسيم %2/5
هيچگونه تأثيري بر عملكرد ذرت مشاهده نكردند.
اما در استفاده از اسيد سالسيليك ( )SAيا اورتو
هيدروكسي نبزوئيك اسيد ،تحت عنوان هورموپرايمينگ در
بذور ،هنوز نقش هورموني اين تركيب شناخته نشده است و
محققيني مثل سنارانتا و همكاران ( )2112آن را بهعنوان
يك مولكول عالمت دهنده 0ميدانند .طبق گزارش گونز و
همكاران ( )2111تيمار با اسيد سالسيليك ،آسيب ناشي از
تنش خشكي را در گياه ذرت بهبود بخشيد .راسكين
( )0332معتقد است كه اسيد سالسيليك با اثر بر روي
هورمونها بسياري از روندهاي سلولي را تنظيم ميكند؛ از
كاهش مقدار  IAAو  CKدر گياه جلوگيري كرده و از طريق
افزايش  ABAدر ريشه ،يك پيش تطابق به تنش خصوصاً
تنش خشكي ايجاد ميكند؛ اين ماده از طريق اثر بر روي
پلي آمينهائي مانند پوتريسين و اسپرميدين ،باعث ايجاد
كمپكسهاي پايدار با غشاء ميشود و بدين ترتيب از غشاء
حفاظت ميكند .گزارش شده كه اسيد ساليسيليك با اثر بر
روي آنزيمهاي اكسيدان مانند كاتاالز و پراكسيدازها،
متابوليتهائي مانند اسيد آسكوربيك و تنظيمكنندههاي
اسمزي مثل پرولين ،گليسين و بتائين ،اثرات ناشي از تنش
خشكي؛ را به خوبي كاهش ميدهد.
آب يكي از مهمترين عوامل محيطي است كه تأثير
زيادي بر افزايش مواد مؤثره گياهان داروئي دارد (ژو و
همكاران2111 ،؛ جمشيدي و همكاران.)0330 ،
تنشهاي محيطي باعث افزايش سطوح متابوليتهاي
ثانويه و افزايش سطوح پلي فنلها در بعضي گياهان داروئي
ميشوند (زوبايد و همكاران 2115 ،و .)2111
در اين آزمايش از گياه داروئي رازيانه كه اسانس آن
بهعنوان ضد نفخ ،در بيماريهاي گوارشي و نيز در ضد
عفوني مجاري تنفسي كاربرد دارد و شامل  31نوع تركيب-
هاي ترپني يا ترپنوئيدي است كه مهمترين آنها آنتول،
فنكون ،ليمونن و متيل كاويكول ميباشد كه آنتول يكي از
اجزاي اصلي اسانس رازيانه است و فعاليت ضد سرطاني دارد
(جمشيدي و همكاران( 0330 ،الف)) كه در استان كرمان
- Signal

1

پراكندگي وسيعي دارد براي اسمُو پرايمينگ با كلريد سديم
و كلريد پتاسيم و نيز هورمو پرايمينگ با اسيد ساليسيليك
استفاده شد .تكثير رازيانه از طريق كاشت بذر در بهار انجام
ميگيرد و سرعت جوانه زني بذور كند است به همين دليل
تكنيكهاي پيش تيماري (پرايمينگ) بذور با توجه به كمبود
آب در استان كرمان ،ميتواند در تسريع جوانه زني و استقرار
اوليه نبات درشرايط تنش آب مفيد واقع گردد .سطح زير
كشت رازيانه در ايران حدود  001هكتار است (اميدبيگي،
)0302؛ آمار سال  0330وزارت جهاد كشاورزي سطح زير
كشت رازيانه را در ايران حدود  051هكتار برآورد كرده
است.

مواد و روشها:
الف :آزمایشگاه :با استفاده از توده محلي رازيانه؛ بعد از
اطمينان از قوۀ ناميه مناسب ،آزمايشي بهصورت فاكتوريل در
قالب طرح كامالً تصادفي در سه تكرار داخل ظروف پتري
ديش در آزمايشگاه زراعت ،دانشكده كشاورزي دانشگاه
شهيد باهنر كرمان انجام شد كه فاكتور اول  3پيش تيمار،
شامل كلريد پتاسيم ،كلريد سديم با پتانسيل اسمزي ،0
 -0/5و  -2مگاپاسكال و اسيد سالسيليك در  2سطح ،1
 1/5 ،1/0و  0ميلي موالر بود؛ كه بذور به مدت  22ساعت
در تاريكي در دماي  21 C°تيمار شدند .طرز تهيه
محلولهاي نمكي كلريد پتاسيم و كلريد سديم با استفاده از
فرمول ( )0محاسبه گرديد:
()0

P= -M.i.R.T

كه  Mو  iبه ترتيب غلظت مولي و ضريب ثابت
يونيزاسيون ماده حل شونده و  Rثابت گازها  1/030و T
دماي مطلق  K = + 213/5 °Cو  Pپتانسيل اسمزي بر
حسب مگاپاسكال ميباشد .غلظتهاي مورد نظر  -0و -0/5
و  -2ميباشند كه با جاي گذاري در فرمول باال مقدار مولي
ماده مورد نظر در يك ليتر به دست ميآيد .ظروف پتري
ديش بانوارهاي پالستيكي براي جلوگيري از تبخير محلولها
پوشانيده شدند .بعد از انجام تيمارها بذور هر تيمار بهطور
جداگانه در زيرآب شستشو داده شد و بذرها تا قبل از آزمون
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جوانه زني به مدت  31ساعت در دماي اطاق خشك شدند.
سپس بهمنظور انجام آزمايش جوانه زني  31عدد بذر (براي
هر تيمار و تكرار) درون ظروف پتري ديش (قطر  3سانتي
متر) كه ضد عفوني شده بودند قرار گرفت .درون ظروف
پتري كه در كف آنها كاغذ صافي و اتمن قرار داده شده بود،
بهمقدار كافي آب مقطر اضافه شد و به دستگاه انكوباتور با
دماي  21 C°منتقل شدند .ضمناً عالوه بر بذور تيمار شده با
 3تكرار ،بذور تيمار نشده بهعنوان شاهد در انكوباتور قرار
داده شد.
شمارش بذرها بهصورت روزانه در ساعتي معين انجام و
بذوري كه ريشه چه آنها قابل رؤيت بودند بهعنوان جوانه
زده شمارش شدند .شمارش تا روز پانزدهم كه در تعداد بذور
جوانه زده ظروف پتري تغييري مشاهده نشد ،ادامه يافت.
براي محاسبه سرعت جوانه زني از فرمول ( )2استفاده
گرديد:
()2

 ( N.  D.)iT

 سرعت جوانه زني

كه  Tتعداد بذور جوانه زده در هر پتري N. ،تعداد بذور
جوانه زده در روز  iام D. ،تعداد روزهاي پس از شروع
آزمايش ميباشد .در روز پانزدهم طول ريشه چه و ساقه چه
توسط دستگاه كوليس و با استفاده از  5نمونه از هر پتري،
اندازه گيري شد.
از هر تيمار يك غلظت بهعنوان بهترين غلظت از نظر
سرعت جوانه زني ،طول ساقه چه و طول ريشه چه انتخاب و
سپس در محيط مزرعه درشرايط تنش خشكي مورد آزمايش
قرار گرفت.
ب :مزرعه :آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشكده
كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان با طول جغرافيايي 31
درجه شمالي و عرض  51درجه شرقي و ارتفاع  0152متر از
سطح دريا ،در سال زراعي  0330انجام شد .خاک محل
اجراي آزمايش با داشتن  %13/5شن %01 ،رس و %21/5
سيلت داراي بافت لوم ماسه اي است؛ در اليه صفر تا 31
سانتيمتري ،قبل از اجراي آزمايش وزن مخصوص ظاهري
خاک  0/1گرم بر سانتيمتر مكعب pH ،آن  1/1و  Ecآن
 %301ميلي زيمنس بر سانتيمتر بود؛ درصد حجمي رطوبت

در  F.C.معادل  23و در  C.E.W.معادل ده و درصد رطوبت
قابل دسترس  A.Wمعادل  03درصد بود .ميزان ازت كل
خاک  1/10درصد و مقادير عناصر فسفر و پتاس قابل جذب؛
به ترتيب  0/1و  031قسمت در ميليون بود .حداكثر و
حداقل دماي ساليانه  +21و  -0/5درجه سانتيگراد و
ميانگين بارندگي ساليانه  023/2ميليمتر است .آزمايش
بهصورت طرح كرتهاي خورد شده (اسپليت پالت) ،در قالب
طرح پايه بلوک كامل تصادفي با  2تكرار اجرا شد .تنش
خشكي بهعنوان فاكتور اصلي در  2سطح درپالتهاي اصلي
و سطوح پرايمينگ (پيش تيمار) بهعنوان فاكتور فرعي در 2
سطح ،پالتهاي فرعي را تشكيل دادند .طول هر پالت اصلي
 0متر و عرض هر پالت اصلي و فرعي به ترتيب حدود  0/5و
 2متر بود .پس از تهيه كامل بستر بذر ،بذور سالم و عاري از
صدمه كه قبالً به مدت  22ساعت در دماي 21 C°و در
محلولهاي كه قبال ًتوضيح داده شد ،پيش تيمار شده بودند
و سپس خشك گرديده بودند؛ با روش هيرم كاري و با تراكم
 11/111بوته در هكتار با فاصله  31سانتيمتر از هم بر روي
خطوط كاشت ،در تاريخ  0331/00/25كشت شدند .اولين
آبياري پس از كاشت بذور انجام شد و تا استقرار كامل
بهصورت هر  1روز يكبار و طبق عرف منطقه انجام گرديد؛
اما در مرحله گلدهي آبياري تيمارهاي تحت تنش آب؛ قطع
گرديد .ولي در شرايط بدون تنش؛ آبياري هفتگي ادامه
داشت .مبارزه با علفهاي هرز در  3مرحله در اواخر
فروردين ،اواخر ارديبهشت و  21خرداد ماه  0332انجام شد.
در مرداد ماه از داخل هر كرت  01بوته بهطور تصادفي جمع
آوري و بهمنظور تعيين ارتفاع ،تعداد چتر در بوته ،تعداد
چترک در چتر ،تعداد چتر در انشعابات اصلي و فرعي ،وزن
ماده خشك ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت و عملكرد دانه
به آزمايشگاه منتقل شدند .از دانههاي رازيانه يك نمونه 51
گرمي از هر كدام از تيمارها تهيه و بعد از آسياب كردن به
مدت حدود  3ساعت با استفاده از روش تقطير با آب
بهوسيله دستگاه كلونجر 0اسانس گيري شد و درصد اسانس
پس از رطوبت زدائي توسط سولفات سديم خشك محاسبه
گرديد (كاپور و همكاران)2112 ،؛ بعد از تعيين بازده اسانس،

- Clevenger

1
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عملكرد اسانس با حاصلضرب عملكرد دانه و بازده اسانس به
دست آمد (اكبري نيا.)0302 ،
براي تجزيه آماري از نرم افزارهاي  SASو EXCEL
استفاده شد ،ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي
دانكن درسطح احتمال  0و  5درصد مقايسه شدند.

نتایج و بحث:
نتايج آزمايشگاه نشان داد پيش تيمار بذور رازيانه با
غلظتهاي مختلف با اسيد ساليسيليك و پتانسيلهاي
اسمزي مختلف محلولهاي كلريد سديم و پتاسيم سبب
افزايش سرعت جوانه زني ،طول ساقه چه و طول ريشه چه
شد .تيمار اسيد ساليسيليك منجر به بيشترين طول ساقه
چه ،ريشه چه و سرعت جوانهزني بهصورت معنيدار نسبت به
كلريد سديم و كلريد پتاسيم شد؛ بين سطوح اسيد
ساليسيليك غلظت  1/5ميلي موالر باالترين ميانگين را بين
صفات اندازهگيري شده داشت.

جدول ( :)1نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیري شده در آزمایشگاه
منابع تغيير
تكرار
انواع پرايمينگ
سطوح پرايمينگ
اثر متقابل
خطا

درجه آزادي

سرعت جوانهزني
(بذر در روز)

طول ساقه چه
(سانتي متر)

طور ريشه چه
(سانتي متر)

2
2
3
1
22

1/10133
1/0222 ns
1/13510 ns
*1/0313
1/13002

030/52
**1113/2
**3112/0
**0235/15
10/010

0/11222
**021/10
**000/311
**33/215
5/0200

 * ،nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح پنج و يك درصد
جدول ( :)2نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیري شده در انواع پیش تیمار پرایمینگ در آزمایشگاه
انواع پرايمينگ
اسيد ساليسيليك
كلريد پتاسيم
كلريد سديم

سرعت جوانهزني
(بذر در روز)

طول ساقه چه
(سانتي متر)

طور ريشه چه
(سانتي متر)

*3/23 a
3/21 ab
3/30 b

210/03 a
015/5 c
012/12 b

30/20 a
21/12 b
22/10 c

* ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
جدول ( :)3نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیري شده در سطوح پیش تیمار (پرایمینگ) در آزمایشگاه
سطح پرايمينگ
سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم

سرعت جوانهزني
(بذر در روز)

طول ساقه چه
(سانتي متر)

طور ريشه چه
(سانتي متر)

*3/31 a
3/51 a
3/25 a
3/30 a

011/11 c
030/1 b
212/3 a
015/12 c

23/01 c
31/00 a
30/03 a
21/23 b

* ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
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جدول ( :)4نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیري شده در آزمایشگاه در مورد اثر متقابل نوع پیش تیمار
در سطوح پیش تیمار
سطوح پرايمينگ

سرعت جوانه زني
(بذر در روز)

طول ساقه چه
(سانتي متر)

طور ريشه چه
(سانتي متر)

انواع پرايمينگ

صفر
 1/0ميلي موالر
 1/5ميلي موالر
 0ميلي موالر

* 3/00 d
3/52 abc
3/51 ab
3/21 bcd

011/23 cd
212/1 b
252/21 a
031/21 b

25/11 cd
32/2 b
30/0a
23/5 bc

كلريد پتاسيم

صفر
-0
-0/5
-2

3/02 d
3/0 a
3/32 bcd
3/21 bcd

013/31 d
035/1 b
013/03 d
021/33 e

25/21 cd
32/53 b
21/5 cd
23/1 d

كلريد سديم

صفر
-0
-0/5
-2

3/00 d
3/01 cd
3/21 abc
3/23 abc

013/23 d
012/13 d
003/11 bc
011/11 d

25/3 cd
25/2 cd
20/13 bc
21/2 cd

اسيد ساليسيليك

* ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار ازلحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%

در مورد سرعت جوانهزني اثر ساده نوع پيش تيمار و
سطوح آنها معنيدار نشد؛ اما اثر متقابل نوع پيش تيمار در
سطوح پيش تيمار در سطح  5درصد معنيدار شدند (جدول
شماره يك) .در مورد طول ساقه چه و طول ريشه چه؛ با
توجه به جدول شماره  ،0اثر ساده سطوح پيش تيمار و اثر
متقابل نوع پيش تيمار؛ در سطح يك درصد معنيدار شدند.
دربين سطوح اسيد ساليسيليك بكار رفته در آزمايش
جوانهزني ،سطح سوم ( 1/5ميلي موالر) باالترين ميانگين
سرعت جوانهزني ،طول ساقه چه و طول ريشه چه را به خود
اختصاص داد .درحاليكه سطح يك ميلي موالر منجر به
كاهش طول ريشه چه شد؛ اما تمامي سطوح اسيد
ساليسيليك ،افزايش معنيداري را در طول ريشه چه نسبت
به شاهد نشان دادند.
در مقايسه بين سطوح كلريد پتاسيم ،سطح دوم يعني
پتانسيل  -0مگاپاسكال منجر به بيشترين سرعت جوانهزني،
طول ساقه چه و طول ريشه چه شد؛ اما افزايش پتانسيل
اسمزي بيشتر ،باعث كاهش معنيدار در سرعت جوانهزني
گرديد.

در مقايسه بين سطوح كلريد سديم اعمال شده ،سطوح
سوم ،چهارم يعني پتانسيل  -0/5و  -2مگاپاسكال باالترين
سرعت جوانهزني را در مقايسه با دو سطح ديگر داشتند.
همچنين سطح سوم يعني پتانسل  -0/5مگاپاسكال
بيشترين طول ساقه چه و ريشه چه را نشان داد.

نتایج در مزرعه:
در تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در مزرعه؛ همۀ
صفات در شرايط تنش و بدون تنش ،از لحاظ آماري اختالف
معنيدار نشان دادند (جدول شماره .)5
در بين سطوح مختلف پيش تيمارها؛ اسيد ساليسيليك
 1/5ميلي موالر ،كلريد سديم  -0مگاپاسكال و كلريد پتاسيم
 -0/5مگاپاسكال در صفات تعداد شاخه فرعي در بوته ،تعداد
دانه در چتر ،چترک /چتر ،عملكرد دانه ،عملكرد بيولوژيك؛
بهعنوان بهترين پيش تيمارها شناخته شدند .اثر متقابل
آبياري در پيش تيمار نيز در مورد صفات تعداد چتر در
شاخههاي اصلي و فرعي ،تعداد شاخه فرعي ،ارتفاع رازيانه در
زمان برداشت و وزن هزار دانه در سطح پنج درصد معنيدار
شد.
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در مورد صفت تعداد انشعابات فرعي در بوته ،تنها اثر
آبياري در مورد اين صفت در سطح  5درصد معنيدار شد و
اثر پيش تيمار و اثر انشعاب در بوته با ميانگين  22/3عدد؛ از

آبياري بدون تنش به دست آمد كه يا ميانگين  02/2با آبياري
با تنش ،داراي اختالف معنيدار بودند.
پيش تيمار اسيد ساليسليك باالترين ميانگين تعداد انشعاب
فرعي در بوته رازيانه را نشان داد.

*

شكل ( :) 1مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در پیش تیمار براي تعداد انشعاب فرعي در بوته
* ستونهائي كه داراي حروف مشترك هستند ،فاقد اختالف معنيداري از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%

در صفت تعداد چتر در بوته ،اثر ساده آبياري و اثر متقابل
آبياري در پيش تيمار ،در سطح  5درصد و اثر ساده پيش
تيمار در سطح  %0معنيدار شدند (جدول  .)5نتايج مقايسه
ميانگين براي اين صفت در جداول  0 ،1 ،1نشان داده شده
است .بيشترين تعداد چتر در بوته با ميانگين حدود  31چتر،
از آبياري بدون تنش حاصل شد درحاليكه اين ميانگين براي

آبياري تنش  20/5چتر بود .پيش تيمار كلريد پتاسيم
باالترين ميانگين تعداد چتر در بوته را داشت(.شكل .)2
كمترين ميانگين اين صفت از پيش تيمار كلريد سديم به
دست آمد ( 03/3عدد).
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جدول ( :)0نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیري شده در مزرعه
منابع تغيير

بلوک
آبياري
خطاي a
پرايمينگ
اثر متقابل
خطاي كل

درجه
آزادي

تعداد
انشعاب
فرعيدر بوته

تعدادچتر در
بوته

تعدادچتر در
انشعاب -
اصلي

تعدادچتر در
انشعابفرعي

تعدادچترک
در چتر

تعداد شاخه
فرعي

تعداد دانه در
چترک

3
0
3
3
3
00

013/051
* 522/11
20/131
00/132 ns
02/333 ns
05/122

33/123
*501/552
03/053
**011/102
*23/110
02/315

3/1331
*215/202
00/130
**21/322
**21/010
3/0231

3/333
*301/00
32/013
**010/13
*53/13
03/312

5/2122
*22/2053
0/0213
*21/123
1/2303 ns
0/5310

1/5331
3/1102 ns
1/11110
**3/2052
*2/02210
1/2551

00/0000
21/3120 ns
2/21031
01/5232 ns
1/3331 ns
1/35311

ارتفاع زمان
برداشت

ارتفاع
گلدهي
(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

312/1553
22/2053 ns
21/1110
031/131 ns
051/350 ns
000/201

210/312
**0530/000
20/312
13/310 ns
*011/002
21/213

عملكرد دانه
(گرم)

003531
*333212
12121
**315130
**300221
21210

عملكردبيولوژ
يك (گرم)

035013
**2132501
003525
**0101150
313312 ns
053313

وزن هزار
دانه (گرم)

1/01211
3/2032 ns
1/21021
0/10111 ns
*2/23503
1/50312

شاخص
برداشت
(درصد)
212/011
231/012 ns
31/132
222/523 ns
20/3312 ns
050/253

 * ،nsو ** به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح پنج و يك درصد

جدول ( :)6نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیري شده در مزرعه رازیانه در دو سطح تنش آب و بدون تنش آب
سطوح
آبياري

تعداد انشعاب
فرعيدر بوته

تعدادچتر در
بوته

تعدادچتر در
انشعاب اصلي

تعدادچتر در
انشعابفرعي

تعدادچترک
در چتر

تعداد
شاخه
فرعي

تعداد دانه در
چترک

ارتفاع
گلدهي
(سانتيمتر)

ارتفاع زمان
برداشت
(سانتيمتر)

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكردبيولوژيك
(كيلوگرم در
هكتار)

وزن هزار
دانه
(گرم)

شاخص
برداشت
(درصد)

تنش
بدون تنش

02/21 b
22/31 a

20/53 b
31/15 a

5/10 b
02/0 a

03/32 b
21/22 a

00/20 b
03/13 a

2/22 a
2/03 a

02/11 a
02/30 a

52/03 a
55/00 a

12/35 b
11/00 a

115/2 b
0121 a

2210 b
3131 a

2/003 a
2/022 a

23/33 a
32/03 a

ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
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پرايمينگ
(پيش تيمار)

تعداد انشعاب
فرعيدر بوته

تعدادچتر در
بوته

شاهد
اسيدساليسيليك
كلريد پتاسيم
كلريد سديم

00/33 a
21/21 a
02/21 a
01/01 a

25/0 b
21/0 b
30/33 a
03/32 c

جدول ( :)7نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیري شده در مزرعه رازیانه در پیش تیمارهاي متفاوت
عملكرد دانه
ارتفاع زمان
ارتفاع
تعداد دانه در
تعداد
تعدادچتر در تعدادچتر در تعدادچترک
(كيلوگرم در
برداشت
گلدهي
چترک
شاخه
در چتر
انشعابفرعي
انشعاب -
هكتار)
فرعي
اصلي
(سانتيمتر)
(سانتيمتر)
22/5 a
00/22 b
03/35 c
03/12 c

00/0 a
00/2 a
1/10 b
1/35 b

2/101 b
5/50 a
2/3 b
2/22 b

00/25 b
02/2 ab
01/3 b
05/10 a

03/51 ab
05/51 a
03/00 ab
02b

13/02 a
11/31 a
12/02 a
15/25 a

55/10 a
50/21 a
21/05 a
55/02 a

عملكردبيولوژي
ک (كيلوگرم
در هكتار)
2100 b
3002 a
2212 b
2321 b

335 ab
0015 a
113 c
113 bc

وزن هزار
(گرم) دانه
5/10 a
2/51 ab
3/32 b
2/50 ab

شاخص
برداشت
(درصد)
31/10 a
35/22 a
22/23 a
32/10 a

ميانگينها داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار ازلحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
جدول ( :)8نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده در مزرعه رازیانه در مورد اثرات متقابل آبیاري در پرایمینگ
سطوح
آبياري

پرايمينگ

تعداد
انشعاب
فرعيدر بوته

تعدادچتر
در بوته

تعدادچتر در
انشعاب -
اصلي

تعدادچتر در
انشعابفرعي

تعدادچترک
در چتر

تعداد
شاخه
فرعي

تعداد دانه در
چترک

تنش
تنش
تنش
تنش
بدون
تنش
بدون
تنش
بدون
تنش
بدون
تنش

ارتفاع
گلدهي

ارتفاع زمان
برداشت

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكرد
بيولوژيك
(كيلوگرم در
هكتار)

وزن هزار
(گرم) دانه

شاخص
برداشت
(درصد)

شاهد
اسيدساليسيليك
كلريد پتاسيم
كلريد سديم

05/15 cd
05/25 bcd
02/12 cd
00/35 d

22/0 cd
22/5 cd
23/51 c
01/25 d

5/35 d
1/115 cd
2/1 d
5d

05/5 c
02/05 c
02/5 c
01/25 c

3/5 b
00 b
00 b
03/12 ab

3/31 cd
5/02 a
3/15 d
3/35 d

03/05 ab
02/35 ab
02/11 ab
01/3 b

23/51 ab
12/0 a
23/55 b
55/2 ab

31/1 b
53/25 b
15/1 b
12/05 b

132/12 c
0130 ab
510/25 c
535/21 c

2121 b
3011/2 a
2132/5 b
0310/5 b

2/0 bc
3/32 c
2/13 bc
2/112 bc

31/30 a
33/03 a
22/11 a
20/15 a

شاهد

20/12 ad

21/2 bc

01/05 a

23/5 a

03/2 ab

2/2 bcd

03/31 ab

11/1 ab

10/55 a

0231/5 a

3031/2 a

5/33 a

20/12 a

اسيدساليسيليك

25/5 a

30/0 b

02/12 a

20/1 b

03/0 ab

5/2 ab

01/01 a

53/15 ab

00/5 a

0013 a

3251/1 a

5/03 ab

31/23 a

كلريد پتاسيم

03/32 abc

33/0 a

0/12 bc

02/2 c

01/0 b

2/05 abc

02/3 ab

51/05 ab

10/15 a

115 bc

2302/5 a

3/15 c

22/30 a

كلريد سديم

22/2 a

22/1 cd

01/3 b

05/1 c

01/55 a

5/0 ab

03/0 ab

51/25 ab

11/15 a

331 bc

2102/2 a

2/20 bc

31/10 a

ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنيدار از لحاظ آماري ميباشند ()P ≤ 5%
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*

شكل ( :)2مقايسه ميانگين اثر متقابل آبياري در پيش تيمار براي تعداد چتر در بوته در رازيانه
* ستونهائي كه داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنيداري از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
در مورد صفت تعداد چترک در چتر؛ تنها اثرات ساده
آبياري و پيش تيمار در مورد اين صفت در سطح  %5معني
دار شد ولي اثر متقابل آنها معنيدار نبود .بيشترين تعداد
چترک در چتر ( )03/1از سطح آبياري بدون تنش به دست
آمد و با ميانگين  00/2عدد بهدستآمده از سطح آبياري با
تنش ،اختالف معنيدار داشت .پيش تيمار اسيد ساليسيليك
از نظر اين صفت با كلريد سديم اختالف معنيداري نداشت و
باالترين ميانگين تعداد چترک در چتر را نشان داد.
در مورد صفت تعداد شاخههاي فرعي؛ نتايج مقايسه
ميانگينها براي اين صفت در سطوح فاكتورهاي آزمايش يعني
آبياري ،پيش تيمار و آبياري در پيش تيمار به ترتيب در

جداول  0 ،1 ،1مشاهده ميگردد .بين دو نوع آبياري از لحاظ
تعداد شاخه فرعي در هر بوته تفاوت معنيداري مشاهده نشد.
پيش تيمار اسيد ساليسيليك باالترين ميانگين تعداد شاخه
فرعي را داشت كه با ساير پيش تيمارها اختالف معنيدار
نشان داد .ساي ر پيش تيمارها داراي اختالف معنيداري با
يكديگر نبود.
در مورد صفت تعداد دانه در چترک با توجه به جدول
شماره  2؛ اثر ساده آبياري ،پيش تيمار و اثر متقابل آبياري در
پيش تيمار در مورد اين صفت معنيدار نشدند .نمودار شماره
 ،3نتيجه مقايسه ميانگينها براي اين صفت را در دو سطح
آبياري و در پيش تيمارهاي متفاوت نشان ميدهد:
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*

شكل ( :)3مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در پیش تیمار براي تعداد دانه در چترك در رازیانه
* ستونهائي كه داراي حروف مشترك هستند ،فاقد اختالف معنيداري از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%

در مورد ارتفاع بوته رازيانه در زمان گلدهي نتايج تجزيه
واريانس (جدول  )5نشان ميدهد كه اثر آبياري ،پيش تيمار و
اثر متقابل آبياري در پيش تيمار در مورد اين صفت معنيدار
نشد؛ اما در مورد ارتفاع بوته در زمان برداشت؛ اثر آبياري و اثر
متقابل آبياري در پيش تيمار به ترتيب در سطح يك درصد و
پنج درصد معنيدار شد .بيشترين ارتفاع بوته در زمان برداشت

با ميانگين  11/0سانتي متر از آبياري بدون تنش به دست آمد
كه از لحاظ آماري با ارتفاع بوته  12/3سانتيمتر ميانگين در
آبياري با تنش خشكي ،اختالف معنيدار داشت.
اثر متقابل آبياري در پيش تيمار در شكل  2مشاهده
ميگردد.

*

شكل ( :)4مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در پیش تیمار براي ارتفاع بوته رازیانه در زمان برداشت
* ستونهائي كه داراي حروف مشترك هستند ،فاقد اختالف معنيداري از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%
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عملكرد دانه :جدول  5نشان ميدهد كه تنها اثرات
ساده آبياري و پيش تيمار در مورد صفت عملكرد دانه به
ترتيب در سطح  %5و  %0معنيدار شدند؛ اما اثر متقابل
معنيدار نشد .بيشترين عملكرد با ميانگين  0121كيلوگرم
در هكتار از آبياري بدون تنش حاصل شد؛ كه از لحاظ
آماري با ميانگين  115كيلوگرم در هكتار از آبياري با تنش،
تفاوت معنيدار داشت .در مورد پيش تيمارها ،اسيد
ساليسيليك باالترين ميانگين عملكرد دانه را داشت ولي از
لحاظ آماري با تيمار شاهد ،اختالف معنيدار نداشت( .به
ترتيب  0111كيلوگرم در هكتار و  321كيلوگرم در هكتار).
عملكرد بیولوژیك :نتايج تجزيه واريانس نشان داد
كه اثرات ساده آبياري و پيش تيمار در مورد صفت عملكرد
بيولوژيك در سطح  %0معنيدار شدند؛ اما اثر متقابل آنها
معنيدار نشد (جدول  .)5بيشترين عملكرد بيولوژيك با

ميانگين  3131كيلوگرم در هكتار از آبياري بدون تنش به
دست آمد كه با  2210كيلوگرم در هكتار از آبياري تنش
دار ،اختالف معنيدار داشت .پيش تيمار اسيد ساليسيليك
باالترين ميانگين عملكرد بيولوژيك را داشت اما ساير پيش
تيمارها با يكديگر در اين صفت اختالف معنيدار نداشتند.
وزن هزاردانه :در مورد اين صفت ،تنها اثر متقابل
پيش تيمار در آبياري در سطح  %5معنيدار شد؛ يعني بين
سطوح مختلف پيش تيمارها در هر يك از سطوح تنش آب
يا عدم تنش آب ،اختالف معنيداري وجود داشت (شكل .)5
شاخص برداشت :اثر ساده آبياري ،پيش تيمار و اثر
متقابل آبياري در پيش تيمار در مورد اين صفت معنيدار
نشد (جدول .)5

*

شكل ( :)0مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در پیش تیمار براي وزن هزار دانه در رازیانه
* ستونهائي كه داراي حروف مشترك هستند ،فاقد اختالف معنيداري از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%

درصد و عملكرد اسانس:
نتايج حاصل از اين تحقيق تأثير مثبت تنش كم آبي را بر
ميزان اسانس دانه رازيانه نشان مي دهد؛ و اختالف معنيداري
بين آبياري با تنش و آبياري معمولي مشاهده ميشود (جدول
 .)3پيش تيمار اسيد ساليسيليك بيشترين عملكرد اسانس را

نشان ميدهد؛ اما پيش تيمار كلريد پتاسيم از نظر عملكرد
اسانس اختالف معنيداري با آن ندارد؛ البته مقايسه
ميانگينها نشان داد كه بين پيش تيمار اسيد ساليسيليك و
پيش تيمار كلريد سديم اختالف آماري معنيدار وجود دارد
(جدول .)3
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جدول ( :) 9نتایج مقایسه میانگین پیش تیمارهاي مختلف بذر و تنش آب روي میزان اسانس موجود در رازیانه
تيمارهاي آبياري
آبياري بدون تنش
آبياري با تنش

عملكرد (گرم در متر مربع)
a

01/1
1/1b

درصد اسانس
a

عملكرد اسانس (گرم در متر مربع)
a

2/3
3/00a

3/02
2/0b

a

a

تيمارهاي پرايمينگ
اسيد ساليسيليك
كلريد پتاسيم
كلريد سديم

a

02/3
01/3ab
11/1b

3/02
3/1ab
2/0b

2/1
2/2ab
2/0b

ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنيدار از لحاظ آماري ميباشند (.)P ≤ 5%

نتیجهگیري:
تسريع و افزايش جوانهزني بذور رازيانه در آزمايشگاه و نيز
استقرار بهتر بذور در شرايط تنش آب در مزرعه ،در اين
آزمايش ،با نتايج آزمايشات هاريس و همكاران ( ،)0333كايا و
همكاران ( )2111و سيورتيپ و همكاران ( ،)2113مطابقت
دارد .افزايش معنيدار صفات جوانهزني و استقرار گياه در
شرايط تنش آب در اين آزمايش خصوصاً با پيش تيمار اسيد
ساليسيليك؛ با نتايج تاسگين و همكاران ( )2111نيز به خوبي
همخواني دارد .البته در سطح آبياري تنش؛ پيش تيمار اسيد
ساليسيليك در اجزاء عملكرد بر ساير تيمارها ارجحيت نشان
داد ولي با سطح آبياري بدون تنش داراي اختالف معنيدار
بود كه با نتايج ساير تحقيقات (سنارانتا و همكاران2112 ،؛
شكاري و همكاران )2111 ،مشابه است.
سنارانتا و همكاران ( )2112نيز گزارش كردند كه پيش
تيمار بذور با اسيد ساليسيليك سبب كاهش اثرات منفي
تنشها ميشود؛ افضل و همكاران ( )2111گزارش كردند كه
اين پيش تيمار رشد گياه را افزايش ميدهد.

افزايش عملكرد دراين آزمايش در شرايط تنش آب تحت
تأثير پيش تيمارها خصوصاً اسيد ساليسيليك؛ با نتايج
تحقيقات هاريس ( )0333ونگواجيو و همكاران ()2111
مشابه است .پرايمينگ با هر يك از مواد مورد آزمايش باعث
افزايش سرعت جوانهزني ،طول ساقه چه و ريشه چه در
آزمايشگاه رشد؛ كلريد سديم در سطح  – 0/5مگاپاسكال؛
كلريد پتاسيم در سطح  -0مگاپاسكال و اسيد ساليسيليك
بكار رفته در سطح  1/5ميلي موالر باالترين سرعت جوانهزني،
طول ريشه چه و طول ساقه چه را به خود اختصاص دادند؛ كه
همين تيمارها براي ادامه تحقيق در مزرعه در اين آزمايش
بكار برده شد و به كشاورزان منطقه توصيه ميگردد؛ اما اسيد
ساليسيليك در شرايط تنش ،سبب افزايش عملكرد معنيداري
شد كه جالب و قابل تأمل است ،در حالي كه در شرايط بدون
تنش تأثير معنيداري بر عملكرد نداشت .با توجه به خاصيت
آنتي اكسيداني اسيد ساليسيليك در كاهش خسارات ناشي از
تنش خشكي پيشنهاد ميشود كه از اين تركيب و مشتقات
آن جهت مقاوم سازي گياهان در برابر
تنشها خصوصاً تنش خشكي استفاده شود.

منابع:
 -0اكبري نيا ،ا ،.م .خسروي فرد ،ا .شريفي عاشورآبادي و ب .باباخانلو .0302 .تأثير دورآبياري بر عملكرد و خصوصيات زراعي
گياه داروئي سياهدانه .فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات گياهان داروئي و معطر ايران ،جلد  ،20شماره  ،0ص .15-13
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The effects of different seed priming agents on morphological characteristics,
yield, yield components and water extract of fennal (Foeniculum vulgar Mill)
in water stress condition
R. Bahram Nejad,1 M. Saffari2

Abstract
Water stress is one of the inhibitors in crops and drug crops seed germination and seedling growth. There
are different ways to minimize the harmful effects of water stress tensions. Seed priming is one of the
popular and efficient techniques for increasing germination efficiency. The most important kind of
priming is osmo priming (imbibing seeds in osmotic solutions with different osmotic pressure or
potential); and hormo priming (to effect hormone compounds on seeds). This research was conducted to
investigate the effects of salicylic acid (Aspirin), K CL, and Na Cl on some morphological aspects, yield,
and yield components of fennel (Foenicilum vulgar Mill) in water stress condition in laboratory and on
research farm, College of Agriculture, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran in 1390 crop year. In
lab; an experiment, as randomized complete block (Factorial design) with 3 replications was conducted.
Fennel seeds treated with salicylic acid in 4 levels (0, O.1, 0.5, 1 m. molar concentration); K CL in 4
levels (0,-1, -1.5, -2 M pascal osmotic potential); Na CL in 4 levels (0, -1, -1.5, -2 M Pascal osmotic
potential) For 24 hours in 20◦C temperature. In salicylic acid treatments, the third level (0/5 m molar) had
highest mean germination speed and seedling shoots and root length. In K CL treatments the second level
(-1 Mp) had highest germination speed and seedling shoot and root length. In Na CL treatment -1.5 Mp
treatment showed highest seedling shoot and root growth. In the farm experiment; the best priming
treatments that were obtained in lab; were used and a randomized complete block in split plot design with
4 replications was conducted. Irrigation in 2 levels (no water stress, water stress) was as main plots; and
different priming treatments in 4 levels (distilled water as control, Na CL with- 1Mp osmotic potential, K
CL with -1.5 Mp osmotic potential, salicylic acid in 0.5 m. molar concentration) were used as subplots.
The results showed that water stress and priming treatments, had significant effects on seed yield,
biological yield, umbels number/pl, and umbellates number/ umbel in fennel; But plant height and harvest
index were not significant. 1000 seed weight was affected by interaction effect of water stress × priming.
Water stress increased water extract percent, but decreased total yield water extract.
Keywords: Fennel (Foeniculum vulgar Mill), Water stress, Seed Priming, Germination, Yield, Yield
components, Salisilic acid, K CL, Na CL, Water extract.
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