Iranian Journal of
Seed Science and Technology
Vol.: 7, No.: 1, Spring and Summer 2018
(pp: 95-108)
DOI: 10.22034/ijsst.2018.117055

""نشریه علوم و فناوری بذر ایران
79  بهار و تابستان،1  شماره،جلد هفتم
)75-101 (ص

بهینهسازی روشهای افزایش کارایی جوانهزنی و سبز شدن گیاه دارویی گل راعی
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 دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شهرکرد.1
 اعضای هيات علمی دانشگاه شهرکرد.2
)1931/82/12 :؛ تاریخ پذیرش1931/80/22 :(تاریخ دریافت
چکیده
) آزمایشی در دو مرحله در دانشگاهHypericum perforatum L.( به منظور تعيين بهترین روش افزایش کارایی جوانهزنی و رشد اوليه گياهچه گياه دارویی گل راعی
 ابتدا آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار درآزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی.شهرکرد انجام شد
 بار)به عنوان فاکتور اول و کاربرد هورمون-12  و-3 ،-1 ،-9 ، در پنج سطح (صفر1888  تيمارهای آزمایشی شامل پيش تيمار بذر با پلیاتيلن گالیکول.انجام گرفت
 درصد31/1  با ميانگينPEG -12 bar + GA 1000 ppm  نتایج نشان داد تيمار. پیپیام) به عنوان فاکتور دوم بودند1188  و1888 ،188 ،جيبرلين در چهار سطح (صفر
 و00/1  به ترتيب با ميانگينPEG -9 bar + GA 1000 ppm  وPEG -9 bar + GA 1500 ppm باالترین درصد جوانهزنی را به خود اختصاص داد که با تيمارهای
PEG -9 bar + GA 1000 ppm  تيمار. پایينترین درصد جوانهزنی را داشتند19/1  درحالیکه بذرهای شاهد با ميانگين. درصد جوانهزنی تفاوت معنیداری نداشت00

 برابر نسبت به شاهد2/11  و1/31 ،1/9 ،1/13  بنيه بذر یک و دو بود و ميزان این پارامترها را به ترتيب به اندازه، وزن خشک گياهچه،دارای بيشترین طول گياهچه
 تيمارهای استفاده. آزمایش دوم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. افزایش داد
02  با ميانگينPEG -12 bar + GA 1000 ppm  بررسی نتایج گلخانهای نشان داد تيمار.شده در این آزمایش شامل بهترین تيمارهای آزمایش اول به همراه شاهد بودند
 لذا پيشنهاد میشود به منظور بهينه سازی و. درصد عملکرد بهتری داشت11/99 درصد باالترین درصد سبز شدن را به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد با ميانگين
. استفاده گرددPEG -9 bar + GA 1000 ppm  وPEG -12 bar + GA 1000 ppm افزایش کارایی جوانهزنی بذر گياه دارویی گل راعی از پيشتيمار
 بنيه بذر، پرایمينگ، پلیاتيلن گالیکول، جيبرلين، گل راعی:کلمات کلیدی
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Abstract
Optimizing the best methods to enhancement of seed germination and early seedling growth of Hypericum perforatum L.
an experiment was conducted in Shahrekord University in two stages. In the first stage, a factorial experiment was done
in a randomized complete block design with four replications in seed science and Technology lab, Faculty of Agriculture.
Treatments consisted osmopriming with PEG in five levels (0, -3, -6, -9 and -12 bar) as first factor and application of GA
in four levels (0, 500, 1000 and 1500 ppm) as second factor. results showed that PEG -12 bar + GA 1000 ppm with an
average of 91.5% ranked the highest percentage of germination which had no significant difference with PEG -9 bar +
GA 1500 ppm and PEG -9 bar + GA 1000 ppm respectively with the germination percentage average 88 and 88.5%,
while the control seed with an average (53.5%) had the lowest percentage of germination. As well as combination
treatments PEG -9 bar + GA 1000 ppm increased seedling length, seedling dry weight and seed vigor and increased them
respectively as by as 1.19, 1.3, 1.96 and 2.14 times than control. The second experiment was conducted in a randomized
complete block design with three replications in the research greenhouses conditions, and treatments consisted of the best
treatments of first experiment and control. In greenhouse conditions osmopriming PEG -12 bar and application of GA
1000 ppm with an average of 82% ranked the highest percentage of emergence which had better performance than the
control with an average of 41.33 %. Finally to enhance seed performance of medicinal plant Hypericum perforatum L., it
could be recommended osmopriming with PEG -12 bar and application of GA 1000 ppm or PEG -9 bar + GA 1000 ppm.
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نعمتی خویی و همکاران

پایين و دارای تهویه اسات (.)Haigh and Barlow, 1987

مقدمه
گل راعی (علف چای یا هوفااریقون) باا ناام انگليسای
 St. John’s wortو ناام علمای ()Hypericum perforatum L.
گيااااهی علفااای ،چناااد سااااله و متعلااا باااه خاااانواده
 Hypericaceaeاست .در مناط مدیتراناه ای اروپاا ،آسايا،
جنوب آمریکا ،اساتراليا ،نيوزیلناد و ایاران گساترش دارد.
ارتفاع آن بين  98تا  38سانتیمتر ،ساقهها بدون کرک و تا
حدودی خزنده است .برگها قاشقی شکل ،بدون دمبرگ
و حاوی حفراتی با مقادیر باالیی از اسانس هستند .گالهاا
زرد رنگ و به صورت گلآذین دیهيم آرایش یافتهاند .در
برگ و حاشيه گلبرگهای گل راعی نقاط ریاز روشان و
تياارهای مشاااهده ماایشااود کااه محاال ترشااح شاايزوژن و
هيپرسااين هسااتند ( .)Karaji Bani, 2012از ترکيبااات
بيولااوژیکی فعااال گاال راعاای ماایتااوان بااه هيپرسااين،
سودهيپرسااين ،هيپرفااورین ،ادهيپرفااورین ،زانتااونهااا و
فالونوئياادها اشاااره کاارد (.)Radusienea et al., 2005
اثرات درمانی گل راعی شاامل خاصايت اد افساردگی،
درمااان کننااده التهابااات پوسااتی ،سااوختگیهااا و ساارطان
پوساات ،اثاارات ااد باکتریااایی و ااد ویروساای اساات
( .)Glisic et al., 2006اخيرا به خاطر داشاتن اثارات اد
ویروساای باارای درمااان بيماااری ایاادز بااه ایاان گياااه توجااه
بيشتری معطوف شده است (.)Karaji Bani, 2012
جوانااهزناای بااذر یکاای از مراحاال اصاالی رشااد گياااه
محسوب می شود و از طری اثراتی که بر استقرار گياهچاه
دارد سابب تیيياار در عملکارد کماای و کيفای محصااوالت
مایشاود ( .)Gharineh et al., 2004پاووهشهاای اخيار
مبين این است که با استفاده از تکنيکهاای آمااده ساازی
بذر مای تاوان باه جواناهزنای ساری و یکنواخات و ههاور
گياهی قوی و سالم دست یافت .پرایميناگ باه روشهاای
بهبود جوانهزنی بذر گفته مایشاود کاه در آن هاا آبادهی
کنترل شده به بذر اعمال میشود .درواق پرایمينگ روشی
برای خيساندن بذر در محلول های اسمزی باا پتانسايل آب

تيمارهای پرایميناااااااگ باااااااذر از قبيل اسموپرایمينگ،
هيدروپرایمينگ ،ماتریکس پااااااااااااارایمينگ و هورمون
پااااارایمينگ برای یکنواختی و تسری جوانهزنااااای ،رشد
گياهچه و افزایش عملکرد در بيشتر محصوالت تحت
شرایﻂ طبيعااای و غيااار طبيعااای بکاااار برده شااادهاناااد
(.)Basra et al., 2003
باتوجه به اینکه پرایمينگ باعث طی شدن مراحال اولياه
جوانااهزناای و تاایمين برخاای مااواد غااذایی و هورمااونهااای
موردنياز جوانهزنی میشود ،بنابراین بذرهای تيماار شاده در
مقایسه با بذرهای شاهد سری تار جواناه مایزنناد .از طرفای
بذرهای پرایم شده نسبت به شاهد جوانهزنی یکنواختتاری
نشاان مایدهناد ( .)Shahsavand et al., 2009مکایزاده
تفتاای و همکاااران ()Makizadeh Tafti et al., 2012
گزارش دادند که اسموپرایمينگ  -11بار پلیاتيلن گالیکاول
در دمای  21درجه سانتيگراد باعث افزایش سرعت جوانه زنی
گياااه بادرنجبویااه ( )Melissa officinalis L.ماایشااود.
اسموپرایمينگ بذر باعث افزایش معنیداری در سارعت و
درصد جوانه زنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه گياه مرزه
خوزساتانی ( )Satureja khuzestanica Jamzadگردیااد
(.)Aisvand et al., 2013
اسموپرایمينگ رازیانه (vulgare

 )Foeniculumبا

 PEG ،NaClو  K2SO4سبب افزایش درصد جوانه زنی و
افزایش طول ریشهچه و ساقهچه نسبت به تيمار شاهد شاااد
( .)Neamatollahi et al., 2009در پووهشااای دیگااار
مشاااخد شاااد کاااه اساااموپرایمينگ گيااااه بناااگ داناااه
( )Hyoscyamus niger L.باعاااث افااازایش سااارعت
جوانااهزناای ،طااول ریشااهچااه و طااول ساااقهچااه گردیااد
( .)Shafe et al., 2013رحمااااانپور و همکاااااران
( )Rahmanpur et al., 2007اههار داشتند کاه پرایميناگ
بذر گيااه اللاه دم روبااهی ( )Eremurus olgae Regelباا
هورمون جيبرلين باعث افزایش درصد جوانه زنی ،سارعت
جوانهزنی و بنيه بذر میگردد.

بهينهسازی روشهای افزایش کارایی...
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موسوی و همکاران ( )Musavi et al., 2012گازارش
دادند که تيمار شست و شاو هماراه باا سارمادهی و ساپس

39

دانشگاه شهرکرد جم آوری شد .تيمارهای مورد آزماون
و روش اعمال تيمارها به صورت زیر است:

جيبرلين باعث افزایش جوانهزنی بذر گل راعای نسابت باه

بااه منظااور آماااده سااازی اوليااه و جلااوگيری از انتشااار

شاااااااهد شااااااد .همچنااااااين جهااااااانی و همکاااااااران

آلودگی های سطحی به هروف کشات ،باذرها ماورد نظار

( )Jahani et al., 2012بياان داشاتند کاه تيماار باذر گال

برای هر تيمار به مدت  18ثانيه در اتانول  98درصد غوطاه

راعی با جيبرليک اسيد باعث افزایش درصد جوانهزنی بذر

ور گردیدنااد ،سااپس بااذرها بااا آب مقطاار اسااتریل شسااته

گردید .در آزمایشی دیگر مشخد شد که پرایمينگ باذر

شدند .در مرحله بعد بذور مورد نظر باه مادت  1دقيقاه در

گاال راعاای بااا هورمااون کينتااين باعااث افاازایش درصااد

محلول هيپوکلریت سدیم  1درصاد غوطاهور گردیدناد و

جوانااهزناای و طااول ساااقهچااه نساابت بااه شاااهد گردیااد

درنهایت بوسيله آب مقطر استریل شسته شادند .ساپس باه

( .)Sajadi et al., 2013در ساالهاای اخيار پاووهشهاای

مادت  21سااعت در دماای  28درجااه ساانتیگاراد تحاات

مختلفی برای افزایش جوانهزنی بذر گال راعای انجاام شاده

غلظتهاای مختلاف تيماار اسامزی (صافر -3 ،-1 ،-9 ،و

است اما نتاایج آزمایشاات مختلاف نشاان مایدهاد کااربرد

 -12بار محلاول پلایاتايلن گالیکاول  )1888قارار گرفتاه

روشهای مختلف در بهترین حالت باعث حصول جوانهزنی

سپس بوسيله آب مقطر استریل شسته شدند و در اداماه باه

کمتر از  18درصد شده است .از طرفی با توجاه باه ایان کاه

ماادت  21ساااعت در دمااای  28درجااه سااانتیگااراد در

بذر گياه دارویی گل راعی دارای درصاد جواناهزنای پاایين

غلظت های مختلف هورمون جيبرلين (صفر 1888 ،188 ،و

اساات و ساارعت و یکنااواختی جوانااهزناای مناساابی ناادارد

 1188پاایپاایام) قاارار داده شاادند .بااذرها در روی سااينی

( )Musavi et al., 2012; Cirak et al., 2004هادف از

گردان قرار گرفته و مرتباً هوادهی شادند .ساپس  1تکارار

ایاان آزمااایش بررساای تاااثير اسااموپرایمينگ ،پرایمينااگ

 18تایی از باذرها باه روش روی کاغاذ ( )TPدر هاروف

هورماااونی و نياااز کااااربرد همزماااان دو روش در بهباااود

پتری  38ميلای متاری کشات شاده و باه مادت  21روز در

خصوصيات جوانهزنی ،استقرار و رشد اوليه گياهچاه گال

دستگاه ژرميناتور با دمای  21درجه سانتیگاراد قارار داده

راعی می باشد.

شدند ( .)ISTA, 2011برای تهيه محلولهای اسمزی مورد
نياز از  PEG6000استفاده شد که مقادیر آن از طری فرمول

مواد و روشها
به منظور بررسی تیثير پرایمينگ هورمونی و پرایمينگ
اسمزی و نيز بررسی اثرات همزمان دو روش بر بهينهسازی
جوانه زنی و رشد اوليه گياهچه گل راعی این پاووهش در

ميشل و کافمن ( )1399بدست آمد.
)Ψ s = -C(1.18 ×10-2) - C2 (1.18 ×10-4
)+ CT (2.67 ×10-4) + C 2T (8.39 ×10-7

که در این فرمول:

دو بخش آزمایشگاهی و گلخانهای انجام گرفت .آزمایش

) (barپتانسيل اسمزی = Ψ s

اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاای کامال

) (g.l-1غلظت ماده = C

تصادفی با چهار تکرار در آزمایشاگاه علاوم و تکنولاوژی

) (oCدما = T

بااذر و آزمااایش دوم در قالااب طاارح بلااوکهااای کاماال
تصااادفی بااا سااه تکاارار در گلخانااه تحقيقاااتی دانشااکده
کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد .بذر گياه گل راعی
در سااال  1939از مزرعااه تحقيقاااتی دانشااکده کشاااورزی

در طی آزمون جوانهزنی ،صفات و شااخدهاای زیار
اندازهگيری شدند.
 )1درصد جوانهزنی (:)ISTA, 1999
GP = (GS / TS) × 100
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 = GSتعداد بذرهای جوانهزده = TS ،تعداد کل بذرها
 )2سرعت جوانهزنی (:)ISTA, 1999

نعمتی خویی و همکاران

تعداد بذرهای خارج شده از خاک بر اساس فرمل زیر
محاسبه گردید.

)GR=∑ (Gt / Dt

 = GRسااارعت جواناااهزنااای = Gt ،تعاااداد باااذرهای
جوانهزده در روز tام = Dt ،تعداد روزهای پس از کاشت
 )9شااااااااخدهاااااااای ویگاااااااور Iو ویگاااااااورII

EP = (ES / TS) × 100

محاسبات آماری داده هاای بدسات آماده توساﻂ نارم
افاازار  SASانجااام گرفاات و باارای مقایسااه ميااانگينهااا از
آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد استفاده گردید.

(:)Abdul-Baki and Anderson, 1973
)Vigor-I = SG/100 × Sl (cm
)Vigor-II = SG/100 × SDW (mg

 = SGدرصد جوانهزنی استاندارد = SL ،طول گياهچه
( = SDW ،)cmوزن خشک گياهچه ()mg
 )1شااااااخدهاااااای  T10و  T50توساااااﻂ برناماااااه
 GERMINATORمحاسبه شد (.)Joosen et al., 2010
 = T10مدت زمان تا رسيدن به  %18حداکثر جوانهزنی،
 = T50مدت زمان تا رسيدن به  %18حداکثر جوانهزنی.
]Tx= ti+[[N/2-ni](tj-ti)/nj-ni

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر  PEGو  GAو اثار
متقابل آنها بر درصد جوانهزنی باذر گال راعای در ساطح
یااک درصااد آماااری معناایدار بااود (جاادول  .)1مقایسااه
ميانگين ها نشان داد افازایش غلظات  PEGباعاث افازایش
درصد جوانهزنی شد .همچناين کااربرد هورماون جيبارلين
هم درصد جوانهزنی را افزایش داد .تيماار

PEG -12 bar

 + GA 1000 ppmبا ميانگين  31/1درصد دارای بيشاترین
درصد جوانهزنی بود که با تيمارهای

PEG -9 bar + GA

 = Nتعداد نهاایی باذرهای جواناهزده = nj ،ni ،تعاداد

 1500 ppmو  PEG -9 bar + GA 1000 ppmبه ترتيب

تجمعاای بااذرهای جوانااهزده در زمااان  niو  njزمااانی کااه

با ميانگين  00/1و  00درصد تفااوت معنایداری نداشات.

ni< N/2 < nj

به منظور ارزیابی اثار پرایميناگ بار درصاد نهاایی سابز
شاادن بااذرها در گلخانااه سااه تکاارار  18تااایی از بااذرها در
سينیهای نشاء کشت شد .در این آزمایش به منظور ارزیابی
خروج گياهچه از خاک در هنگام کشت ،از خاک معمولی
مزرعااه بااه عنااوان بسااتر کاشاات اسااتفاده شااد و تيمارهااای
آزمایشاای شااامل بهتاارین تيمارهااای آزمااایش اول شااامل
PEG -9 bar + GA ،PEG -6 bar + GA 1000 ppm

،PEG -9 bar + GA 1500 ppm ،1000 ppm
 PEG -12 bar + GA 1000 ppmو شاهد بودناد .باذرها
در شيارهایی به ع تقریبی  2سانتی متر کشت شادند و در
طی آزمون سبز شدن ،تعداد بذرهای سبز شده باه صاورت
روزانااه شاامارش و در نهایاات درصااد ساابز شاادن محاساابه
گردید.
 )1درصد سبز شدن (.)Egli and Tekrony, 1995

درحالی که تيمار شااهد باا مياانگين  19/1دارای کمتارین
درصااد جوانااهزناای بااود (شااکل  .)1قاارار دادن بااذرها در
پتانساااايل اساااامزی  -3و  -12بااااار  PEGبااااه منظااااور
اسموپرایمينگ و سپس کاربرد هورمون جيبارلين توانسات
درصد جوانهزنی را در این تيمارها به طور متوساﻂ 91/09
درصد نسبت بهشااهد افازایش دهاد .در آزمایشای کاه بار
روی گياهان دارویی باریجه ( )Ferula gummosaو مریم
نخودی ( )Teucrium poliumانجام گرفت مشاخد شاد
که پيش تيمار بذر با هورمون جيبرلين به طاور معنایداری
باعث افزایش درصاد جواناهزنای باذرها نسابت باه شااهد
گردید ( .)Nadjafi et al., 2006در آزمایشی آذرنيوناد و
همکااران ( )Azarnivand et al., 2009در گيااه مرتعای
آگروپایرون ( )Agropyron elongatomنشاان دادناد کاه
اسموپرایمينگ درصد جوانهزنی را بهبود بخشيد .جيبارلين
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تنظاايم کننااده توليااد آناازیم آلفااا آماايالز در بااذر اساات،

از کاربرد دوگانه پلیاتيلن گالیکاول و هورماون جيبارلين

آميالزها در هنگام جوانهزنی وهيفه تجزیه مناب ذخيارهای

در دست نيست.

بذر به فرم قابل استفاده جنين را برعهاده دارناد .آبسازیک

سرعت جوانهزنی

اساايد عملاای عکااس جيباارلين دارد و از ساانتز آناازیمهااای

اثر سطوح مختلف تيمارهای  GA ،PEGو اثر متقابال

تجزیه کننده ممانعت میکند .نسبت جيبرلين باه آبسازیک

آنها بر سرعت جوانهزنای در ساطح آمااری یاک درصاد

اساايد در بااذر تعيااين کننااده شااروع جوانااهزناای یااا عاادم

معنیدار بود (جادول  .)1افازایش غلظات  PEGو کااربرد

جوانه زنی است .اگر جيبرلين به طاور مصانوعی در اختياار

سااطوح مختلااف  GAباعااث افاازایش ساارعت جوانااهزناای

بذر قرار گيرد ،افزایش نسبت جيبرلين باه آبسازیک اسايد
باعث شروع و تشدید سنتز آنزیمهای تجزیاه کنناده نظيار
آلفااا آماايالز در بااذر شااده و جوانااهزناای آغاااز ماایشااود

گردید .باالترین سرعت جواناهزنای بارای تيماار

PEG -6

 bar + GA 1000 ppmبه ثبت رسيد که با تيمار

PEG -9

 bar + GA 1500 ppmو کاربرد  GA 1000 ppmتفااوت

( .)Taiz and Zieger., 2006اسموپرایمينگ باعث شاروع

معنیداری نداشت .ایان تيمارهاا سارعت جواناهزنای را تاا

و تسری فرآیند آبنوشی بذر تا حدی که آب جاذب شاده

نزدیک به  9/1برابر شاهد افزایش دادناد .جيبارلين عاالوه

برای آغاز وقای اولياه جواناهزنای کاافی باشاد ،اماا بارای

بر اینکه توانست اثر تيمارهای اساموپرایمينگ بار سارعت

خروج ریشهچه کافی نباشد ،میگردد و از این طری سبب

جوانهزنی را بهبود بخشد ،در بذرهای خشک (پرایم نشده)

گسترش دامنه دمایی جوانهزنی و افزایش درصد جوانهزنی

نيز سرعت جوانهزنی را افزایش داد (شکل .)2

میشود ( .)Akers and holley, 1986با این حال گزارشی

جدول  .1تجزیه واریانس تاثير تيمارهای پرایمينگ بر ویوگیهای جوانهزنی بذر گل راعی
Table 1. Analysis variance of priming treatment effect on seed germination parameters of St. John’s wort
ميانگين مربعات Mean squares

Seed vigor index II

شاخد ویگور 2

شاخد ویگور 1

Seed vigor index I

Seedling dry weight

وزن خشک گياهچه

Seedling length

زمان تا رسيدن به  18درصد جوانهزنی

زمان تا رسيدن به  18درصد جوانهزنی

Germination rate

سرعت جوانهزنی

Germination percentage

**420.8

**3.01

**87.77

**0.68

**529.85

**145.9

**355.9

**1983.5

3

**6.5

0.018ns

**7.27

0.031ns

**279.7

**291.7

**50.9

**59.13

12

2.52

0.016

2.67

0.02

9.9

6.3

1.18

7.34

57

6.32

6.29

5.22

5.53

3.6

4.14

4.9

3.4

-

طول گياهچه

**61.4

**0.23

**22.97

*0.05

**343.8

**254.7

**77.8

**186.8

4

T50

0.73ns

0.001ns

1.57ns

0.002ns

*33.94

8.27ns

3.32ns

2.43ns

3

T10

درصد جوانهزنی

df

درجه

مناب تیيير

آزادی

S.O.V

بلوک
Block
پلیاتيلن گالیکول
PEG
جيبرلين
GA
پلیاتيلن گالیکول× جيبرلين
PEG * GA
خطا
Error
ریب تیييرات
)CV (%

 * ،nsو ** :به ترتيب عدم معنیداری ،معنی دارد درسطح احتمال  1و  1درصد
ns, * and ** Insignificance, significant at 5% and 1% respectively
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شکل  .1اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر درصد جوانهزنی گل راعی
Figure 1. Effect of application of PEG and GA on seed germination of St. John's wort

شکل  .2اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر سرعت جوانهزنی گل راعی
Figure 2. Effect of application of PEG and GA on germination rate of St. John's wort

مکیزاده تفتی و همکاران ()Makizade tafti et al., 2012
گزارش دادند که اسموپرایمينگ  -11بار پلیاتيلن گالیکاول
در دمای  21درجه سانتيگراد به مدت پنج روز باعاث افازایش
معنااایداری در سااارعت جواناااه زنااای گيااااه بادرنجبویاااه
( )Melissa officinalis L.میشود .پرایمينگ بذر گياه اللاه
دم روباااهی بااا هورمااون جيباارلين باعااث افاازایش ساارعت
جواناهزنای باذر گردیاد ( .)Rahmanpor et al., 2007در
طااول پرایمينااگ بخش ای از مااواد غااذایی بااذر هياادروليز
میشود ،سنتز پروتئينها و آنزیمها بيشتر و قابليت دسترسی
به  ATPبرای جنين افزایش مییابد ،مجموعاه ایان عوامال
موجب رشد سری تر جنين نسبت به حالت عادی میگردد

(.)Dahal et al., 1990
زمان تا رسیدن به  10و  50درصد جوانهزنی ( T10و )T50

بررساایهااای انجااام شااده نشااان داد تاایثير تيمارهااای
پرایمينگ بار مادت زماان تاا رسايدن باه  18و  18درصاد
جوانااهزناای در سااطح یااک درصااد آماااری معناایدار بااود
(جدول  .)1بيشترین ميانگين زمان تا رسيدن باه  18درصاد
جوانااهزناای باارای شاااهد ثباات شااد درحااالی کااه تيمااار
 PEG -9 bar + GA 1500 ppmدر مدت زمان کوتاهتری
به  18درصد جوانهزنی رسايد و باا تيماار GA 1000 ppm

تفاااوت معناایداری نداشاات (شااکل  .)9ميااانگين زمااان تااا
رسااايدن باااه  18درصاااد جواناااهزنااای هااام بااارای تيماااار
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 PEG -6 bar + GA 1000 ppmکمترین مقدار بود که از

سری تر جوانهزنی مد نظر باشد از بين تيمارهای بااال تيماار

نظااار آمااااری باااا تيماااار  GA 1000 ppmو تيماااار

 PEG -9 bar + GA 1500 ppmبيشانهاد مای شاود .در

 PEG -9 bar + GA 1500 ppmتفاااوت معناایداری

آزمایشی که توساﻂ ( )Roohi et al., 2011بار روی ارقاام

نداشت .درحالی که بذرهای شاهد در طوالنی تارین زماان

مختلااف نخااود انجااام گرفاات مشااخد شااد کااه تيمارهااای

به پنجاه درصد جوانهزنی رسيدند (شاکل  .)1باا توجاه باه

پرایمينااگ و بااویوه پاايش تيمااار بااا هورمااون جيباارلين باعااث

اینکه پایين تر بودن زمان تا رسايدن باه ده و پنجااه درصاد

کاااهش  T50شااد .در آزمایشاای دیگاار مشااخد شااد کاااربرد

جوانهزنی حاکی از جوانهزنی سری تر و یکنواختتار باذر

روشهای پرایمينگ باعث کاهش مدت زمان الزم تا رسايدن

است ،چنين اساتنباط مای شاود کاه باذرهای تحات پارایم

به  18درصد جواناهزنای باذر در گيااه زراعای گنادم گردیاد

کارایی بهتری نسبت به بذرهای شاهد دارناد .اگار شاروع

(.)Ghandian Zanjan and Eradatmand Asli., 2012

شکل  .9اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر مدت زمان تا رسيدن به ده درصد جوانهزنی گل راعی
Figure 3. Effect of application of PEG and GA on time to reach ten germination percentage of St. John's wort

شکل  .1اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر مدت زمان تا رسيدن به پنجاه درصد جوانهزنی گل راعی
Figure 4. Effect of application of PEG and GA on time to reach fifty germination percentage of St. John's wort

طول گیاهچه

نتایج حاصل از اندازه گيری طول گياهچه نشان داد تایثير
کاربرد پلایاتايلنگالیکاول در ساطح آمااری پانج درصاد و

جيبرلين در سطح آماری یک درصد معنیدار بود (جدول .)1
بررسی اثر پلی اتيلن گالیکاول بار طاول گياهچاه گال
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راعی نشان داد افزایش غلظت  PEGدر ابتدا باعث افزایش

(شااکل  .)1جيباارلينهااا گروهاای از هورمااونهااای گياااهی

طااول گياهچااه گاال راعاای گردیااد بااه طااوری کااه تيمااار

هستند که باعاث تحریاک رشاد انادامهاای درحاال رشاد

 PEG -9 barبا مياانگين  2/11ساانتیمتار بااالترین طاول

می شوند .این هورماون هاای گيااهی باا تااثير بار سالولهای

گياهچااه را داشاات درحااالی کااه شاااهد بااا ميااانگين 2/1

مریستمی باعث تحریک رشد این نواحی در ریشه و سااقه

سانتی متر کمترین طول گياهچه را باه خاود اختصااص داد

شاده و منجار بااه افازایش طااول ریشاه و ساااقه مایگردنااد

(شکل  .)1پووهش ها حاکی از آن اسات کاه پايش تيماار

( .)Taiz and Zieger., 2006پاووهشهااا حاااکی از آن

بذر ميزان رشد گياهچه را تیيير میدهد .البته این تیييار در

است کاه پايش تيماار باذر ميازان رشاد گياهچاه را تیييار

گونه های مختلف گيااهی و در شارایﻂ مختلاف ،متفااوت

می دهد .البته این تیيير در گونه های مختلاف گيااهی و در

است .اختالف در رشد گياهچه بين بذرهای پارایم شاده و

شرایﻂ مختلف ،متفاوت است .اختالف در رشاد گياهچاه

پرایم نشده آشکار است ،به طوری کاه در باذرهای پارایم

بين بذرهای پارایم شاده و پارایم نشاده آشاکار اسات ،باه

شاااده طاااول و وزن خشاااک گياهچاااه بااايشتااار باااود

طاوری کاه در باذرهای پارایم شاده طاول و وزن خشاک

( .)Aisvand et al., 2013بررسای اثار جيبارلين بار طاول

گياهچاااه بااايشتااار باااود (

گياهچه گل راعی نشان داد کاربرد جيبرلين باعث افزایش

.)Neamatollahi et al., 2009; Riyazi et al., 2007

معنیداری در طول گياهچه شد و تيمار  GA 1500 ppmبا

اسموپرایمينگ با نيترات پتاسيم و پرایميناگ هورماونی باا

ميانگين  2/10سانتی متر بيشترین طول گياهچاه را باه خاود

جيبرلين به مدت  21ساعت باعاث افازایش معنایداری در

اختصاص داد که با تيمار  GA 1000 ppmبا ميانگين 2/11

طاااول گياهچاااه زیاااره سااابز نسااابت باااه شااااهد شاااد

سانتی متر اختالف معنیداری نداشت .درحاالی کاه شااهد

(.)Jabbari et al., 2011

;Aisvand et al., 2013

با ميانگين  2/20سانتی متر کمترین طول گياهچه را داشات

شکل  .1اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول بر طول گياهچه گل راعی
Figure 5. Effect of PEG on seedling lengh of St. John's wort

شکل  .1اثر کاربرد جيبرلين بر طول گياهچه گل راعی
Figure 6. Effect of gibberellin on seedling lengh of St. John's wort
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وزن خشک گیاهچه

 1000 ppmتفاااوت معناایداری نداشاات .در حااالی کااه

آناليز واریانس دادههاا نشاان داد وزن خشاک گياهچاه

کمتارین مقاادیر وزن خشااک مرباوط بااه عادم اسااتفاده از

تحت تیثير تيمارهای پرایمينگ و اثر متقابل آنها قرار گرفت

هورمااون در سااطوح مختلااف  PEGبااود (شااکل  .)9در

و واکنش به تيمارهای مورد استفاده در ساطح آمااری یاک

آزمایشای کاه باار روی گيااه زراعای نخااود انجاام گرفاات

درصااد معناایدار بااود (جاادول  .)1باااالترین وزن خشااک

مشخد شد که پيش تيمار بذر نخود با پلیاتيلن گالیکول

گياهچه مرباوط باه تيماار PEG -9 bar + GA 1000 ppm

و جيبرلين باعث افزایش وزن خشک ریشاهچاه نسابت باه

باود کاه باا تيمارهاای ،PEG -12 bar + GA 1000 ppm

شاهد گردید (.)Rohi et al., 2011

 PEG -9 bar + GA 1500 ppmو

PEG -6 bar + GA

شکل  .9اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر وزن خشک گياهچه گل راعی
Figure 7. Effect of application of PEG and GA on seedling dry weigth of St. John's wort

بنیه بذر

عدم استفاده از جيبرلين بدست آمد (شکل  0و .)3بنيه بذر

نتایج حاصل از این پووهش نشان داد که شاخدهاای

مجموعهای از ویوگیهاای باذر اسات کاه باعاث اساتقرار

بنيه  Iو  IIتحت تاثير تيمارهای پرایمينگ قارار گرفات باه

سری و یکنواخت پوشش گياهی میشود .محايﻂ یکای از

طوری که واکنش به تيمارها در سطح آماری یک درصاد

فاکتورهااای مااوثر باار بنيااه بااذر اساات و پاايش تيمااار بااذر

معنیدار بود (جدول  .)1اسموپرایمينگ بذر گل راعای باا

ماااایتوانااااد منجاااار بااااه افاااازایش بنيااااه بااااذر شااااود

 PEGباعث افزایش بنيه بذر گل راعی نسبت به شاهد شاد

( .)Deelouche and Caldwell., 1960مطالعاات مختلاف

و تيمار با هورمون جيبرلين این روناد را شادت بخشايد باه

حاکی از تیثير مثبت پرایمينگ بر بنيه بذر است .پيش تيمار

طوریکه تيمارهای  PEG + GAباعث افازایش معنایداری

بذر با هورمون جيبارلين باعاث افازایش بنياه باذر در گيااه

در شاخدهای بنيه بذر  Iو  IIگردیدند .در این ميان تيمار

زراعی گندم شد ( .)Mirshekari, 2014بر اسااس مطالعاه

 PEG -9 bar + GA 1000 ppmبااالترین مقادار را بارای

رحمااانپورو همکاااران ()Rahmanpour et al., 2007

هااار دوشااااخد بنياااه باااذر داشااات کا اه با اا تيمارهاااای

مشااخد شااد تيمااار بااذر گياااه دارویاای اللااه دم روباااهی

PEG -12 bar + GA

( )Eremurus olgae Regelباا هورمااون جيبارلين باعااث

 1500 ppmتفاوت معنیداری نداشت .پایين تارین مقادار

افزایش بنيه بذر نسبت باه باذرهای شااهد گردیاد .باا ایان

برای شاخد بنيه بذر یک و دو در تيماار شااهد و نياز در

وجااود گزارشاای از کاااربرد تلفيقاای جيباارلين و پلاایاتاايلن

 PEG -9 bar + GA 1500 ppmو
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گالیکول به ثبت نرسيده است .در آزمایشی دیگر مشخد

بذر در گياه زیاره سابز ( )Cuminum cyminum L.باعاث

شد که کاربرد جيبرلين ،اسموپرایمينگ و هيدروپرایمينگ

افزایش بنيه بذر میگردد (.)Jabbari et al., 2011

شکل  .0اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر شاخد بنيه بذر یک گل راعی
Figure 8. Effect of application of PEG and GA on seed vigor index I of St. John's wort

شکل  .3اثر کاربرد پلیاتيلن گالیکول و جيبرلين بر شاخد بنيه بذر دوگل راعی
Figure 9. Effect of application of PEG and GA on seed vigor index II of St. John's wort

درصد سبز شدن

که در مقایسه با شاهد با ميانگين  11/99درصد تایثير قابال

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تيمارهای پرایمينگ

توجهی در افزایش سبز شدن بذر داشت (شکل  .)18ملو و

بذر بر درصد سبز شادن گال راعای در گلخاناه در ساطح

همکاران ( )Mello etal., 2009گزارش دادناد پرایميناگ

آماری یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بر ایان اسااس

بااذر  Penstemon digitalisبااا هورمااون جيباارلين باعااث

تيمار ترکيبی  PEG -12 bar + GA 1000باا مياانگين 02

افزایش درصد سبز شدن در گلخانه گردید.

درصد باالترین درصد سبز شدن را به خاود اختصااص داد

بهينهسازی روشهای افزایش کارایی...

DOI: 10.22034/ijsst.2018.117055

181

جدول  -2تجزیه واریانس تاثير تيمارهای پرایمينگ بر درصد سبز شدن گل راعی
Table 2. Analysis variance of priming treatment effect on emergence percentage of St. John’s wort
ميانگين مربعات Mean squares
درصد سبز شدن

درجه آزادی

Emergence percentage

df

5.6ns

2

**766.26

4

6.26

8

3.74

-

مناب تیييرS.O.V
بلوک
Block
تيمار
Treatment
خطا
Error
ریب تیييرات
)CV (%

 * ،nsو ** :به ترتيب عدم معنیداری ،معنی دارد درسطح احتمال  1و  1درصد
ns, * and ** Insignificance, significant at 5% and 1% respectively

شکل  .18اثر پيش تيمار بذر بر درصد سبز شدن بذر گل راعی در گلخانه
Figure 10. Effect of pretreatment on emergence of St. John's wort in greenhouse conditions

نتااایج تیزیااه همبسااتدی درصااد ساابز شاادن بااا
شاخصهای جوانهزنی

نتااایج تجزیااه همبسااتگی بااين درصااد ساابز شاادن بااا
شاخد های جوانهزنی بذر گل راعای در جادول  9آماده
است .بر این اساس درصد سبز شادن باذر گال راعای در
گلخانه بيشترین همبستگی را با شاخدهاای بنياه باذر دو،
درصد جوانهزنی ،وزن خشک گياهچه و بنيه بذر یاک باه
ترتيااب بااا اارایب همبسااتگی  09/1 ،01/3 ،03/3و 02/9
درصد داشت .نتایج بدسات آماده تبياين مایکناد ساطوح
تيماری که در آزمایشگاه باعث حصول درصد جواناهزنای
و بنيه بذر باال تری شدند میتوانند در شارایﻂ کشات باذر

در خاک اثرات قابل قبولتری در بهبود سبز شدن و رشاد
گل راعی داشته باشند.

نتییه گیری
در سال های اخير اساتفاده از روشهاای آمااده ساازی
بذر برای افزایش کارایی و عملکرد باذر گياهاان مختلاف
بویوه گياهان دارویی و مرتعی بسيار گسترش یافتاه اسات.
پيش تيمار بذر با مواد مختلف شيميایی نظير هورماونهاا و
مواد اسمزی از طار مختلفای باعاث بهباود ویوگایهاای
جوانهزنی و افزایش پتانسيل بذر در توليد گياهچاه قاوی و
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سالم میشود .پایين بودن کيفيات باذر گيااه دارویای گال

با توجه به نتایج بدسات آماده از پاووهش حا ار باه نظار

راعاای باعااث حصااول درصااد جوانااهزناای پااایين ،عاادم

می رسد این روش می تواند برای بهباود پتانسايل هاای باذر

یکنواختی در جوانهزنی و عدم توانایی کاافی بارای تولياد

برخی گياهان دارویی و گياهاان مرتعای کاه جواناهزنای و

گياهچااه قااوی ماایگااردد .از ایناارو در ایاان پااووهش اثاار

رشد اوليه ناامطلوب دارناد و در راساتای احياای گياهاان

غلظت های مختلف پلیاتيلنگالیکول و هورمون جيبارلين

دارویاای و مرتعاای و ایجاااد شاارایﻂ مناسااب باارای کشاات

بر خصوصيات جوانهزنای ،رشاد اولياه گياهچاه و درصاد

گسترده آنها مؤثر واق شود .کما اینکه برخی از این بذرها

سبز شدن گياه دارویی گل راعی مورد مطالعه قرار گرفت.

به سبب وجود خواب ،ساکون یاا مکانيسامهاای ناشاناخته

بررسی نتایج نشان داد کاربرد هورمون جيبرلين و پلیاتيلن

دیگر در ابتادای کاار ناایکنواختی بااال نشاان مایدهناد و

گالیکول سبب بهبود در تمامی صفات مورد مطالعه نسبت

گاهی می توانند در خالل برنامه های زراعی دلسارد کنناده

به شاهد و نيز نسبت به کاربرد منفرد دو ماده می گاردد .از

باشند .این تکنيک باه صاورت تيماار باذرها باه مادت 21

PEG -12

ساعت در پتانسيل  -3و  -12بار پلیاتيلنگالیکول و سپس

 bar + GA 1000بااا ميااانگين جوانااهزناای  31/1درصااد،

کاااربرد غلظااتهااای  1888و  1188پاایپاایام هورمااون

ميانگين سبز شادن  02درصاد و نياز طاول و وزن خشاک

جيبرلين برای گل راعی پيشنهاد میگاردد .دليال ایان امار

گياهچه و بنيه بذر بسيار باالتر به عنوان کارآمدترین تيمار

همان گونه که در مناب آمده است ممکن است مرباوط باه

در بهبود پتانسيل های بذر گل راعی شناخته شد .باا وجاود

تیيير سطوح هورمونی در بذرها ،تیييرات آنزیمی و دیگار

اینکااه کاااربرد همزمااان دو ماااده شاايميایی متفاااوت باارای

مکانيسم هاای باذر باشاد کاه در مطالعاات بعادی باه آنهاا

پرایمينگ در پووهش های پيشين گزارش نشاده اسات اماا

پرداخته خواهد شد.

بين ترکيبهای تيماری بکار بارده شاده تيماار
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