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Abstract
To study the germination characteristics and seed dormancy of 15 medicinal plant species from the mentha family, two
laboratory experiments were conducted at 20-24OC based on completely randomized design with 4 replications of 25
seeds. In the first experiment, seed germination was considered in H2O. The results indicated that the highest germination
percentages were observed in Ocimum basilicum (%96) and Salvia macrosiphon (%95) while the lowest germination
were obtained in Marrubium crassidens (%5) and Nepeta bracteata (%0). In the second experiment, the effect of seed
dormancy breaking treatments including gibberllic acid (GA3) with 3 concentrations (250, 500 and 1000 ppm) and
potassium nitrate with 2 concentrations (500 and 1000 ppm) were studied on the germination of 10 plant species with low
germination in H2O. The highest germination percentages were observed in Marrubium crassidens showed germination
of %94 in 250 ppm GA3 and Ocimum santum (%91, %98) in 500 and 1000 ppm GA3 treatments, respectively. The lowest
germination (2, 5 and 3) was observed in Nepeta bracteata in all concentration of GA3. The potassium nitrate (both 500
and 1000 ppm) increased the germination of Ocimum santum up to %94 and %93 respectively. In the most studied
species, the mean germination time decreased in dormancy breaking treatments indicating a faster germination alongside
the increasing the germination percentages.
Keywords: Germination, Gibberellic Acid, Lamiacea family, Pottasium Nitrate, Seed Dormancy.
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خواجه حسینی و همکاران

خواب مانند پوسته سخت ،فیزیولوژیکی و ظیهره مهیباشهد

مقدمه
بسیاری از گونههای دارویی و معرهر وحشهی بهه دلیه
برداشت بی رویه و تخریهب رویشهگاهههای طبیعهی تحهت
خرر انقراض قرارگرفتهاند .افزایش تقاضای جههانی بهرای
ای گونه ها ،نیاز به اهلی کردن و کشهت آنهها را افهزایش
دادهاست .که به نظر میرسد راهکار مؤثری جههت تهیمی
بههازار و کههاهش فشههار بههر جوامههع گیاهههان وحشههی باشههد
(Bodeker et al., 1997؛ Lambert et al., 1997؛
Lang, 1998؛ Harnischfeger, 2000؛ .)Uniyal et al., 2002
با توجه به تنوع بسیار وسیع گونههای دارویهی ،روشههای
مت اوتی جهت تولید ،برداشت و ذخیره کهردن آنهها مهورد
نیاز است ،که کمتر مورد پهووهش قهرارگرفتههانهد .فقهدان
اطالعات در رابره با نیازهای جوانهزنی و روشهای کشت
و تکثیر بسهیاری از گیاههان دارویهی باعهم عهدم موفقیهت
فراینههههد اهلههههی کههههردن و کشههههت آنههههها شههههدهاسههههت
( .)Uniyal et al., 2002باتوجهه بهه اینکهه کشهت و اهلهی
کردن اکثر گیاهان بوسیله بهذر صهورتمهیگیهرد ،مرالعهه
خصوصیات جوانهزنی و بیولوژی بذر و روشهای شکست
خواب در آنها از مرالعات پایه و اولیه اهلی کردن گیاههان
دارویی و معرر بشهمارمهیرود .از جملهه مشهکالت اصهلی
بذور گیاهان دارویی و معرر خواب بذر اسهت کهه باعهم
مهیشهود ،ایه گیاههان تحههت شهرایط زراعهی جوانههزنههی
مرلههوبی نداشههتهباشههند ( .)Gupta, 2003خههواب بههذر بههه
خهواب فیزیکههی و فیزیولههوژیکی تقسههیممههیشههود .خههواب
فیزیکی به دلی مقاومتههای مکهانیکی و ظیهر قابه ن هوذ
بودن پوشهش ههای بهذر و خهواب فیزیولهوژیکی بهه دلیه
بازدارندههای جوانهزنی موجود در پوشهش بهذر یها جنهی
ات هها مههیافتههد .خههواب فیزیولههوژیکی بههه سههه گههروه
سرحی(ظیر عمیق) ،متوسط و عمیق تقسیممیشهود .نتهای
تحقیقات مختلف نشاندادهاست که بذور برخی از گیاهان
دارویههی ،علههفهههای هههرز و گیاهههان وحشههی بههه دلیهه
سازگاریههای اکولهوژیکی دارای مکهانیزمههای مختلهف

(Bewley and Black, 1994؛ .)Nikolaeva, 1977
انجم بی المللی آزمون بذر ( )ISTAروشهای مختل هی را
بههرای شکسههت خههواب و تحریه

جوانهههزنههی بههذر توصههیه

کردهاند ،که مهمتری آنها شهام سهرمادهی ،خهراشدههی،
کننهده جوانههزنهی (ماننهد

است اده از محلهولههای تحریه

جیبرلی  ،نیترات پتاسیم ،پلی اتیل گالیکول ،اتانول و تیوره)
و تنههاوبهههای نههوری و دمههایی مههیباشههد (.)ISTA, 2009
جیبرلی میتواند جایگزی نیازهای نوری بسیاری از بهذور
فتوبالسههتی

(مث ه کههاهو و توتههون) و همچنههی نیازهههای

سرمایی برخی بذور (مثه یهوت

و بهذر انهواع درختهان)

شود ()Koocheki and Azizi, 2005کهوچکی و عزیهزی
( )Koocheki and Azizi, 2005گزارش کردن کهه بهذور
کلپهههوره در تیمهههار اسهههید جیبرلیههه

 177 ،217و 1177

پههیپههیام بههه مههدت  02سههاعت و اسههید جیبرلی ه

1177

پیپیام همراه با انتقال به دمای  1درجه سانتیگراد به مدت
دو ه ته بیشتری درصد و سرعت جوانهزنی را در مقایسه با
تیمارهههای اسههید سههول وری

و سههرما داشههتند ،.بههه عههالوه

جوانهههزنههی بههذور  ،Anigozanthus manglesiiبوسههیله
خههراشدهههی ،کههاربرد اسههید جیبرلی ه

و نیتههرات پتاسههیم

افزایشیافت ( .)Tieu et al., 2001امروزه عقیهده بهر ایه
است که نیترات پتاسیم حساسیت به نور را افزایش میدهد
و بسیاری از بذرهای حساس به نور به نیتهرات پتاسهیم ههم
حساس هسهتند ( .)Baskin and baskin, 1998پتاسهیم بهه
عنوان محرکی برای جهذب اکسهیون و یها بهه عنهوان یه
فاکتور مکم فیتوکروم عمه مهیکنهد ،البتهه هنهوز نقهش
دقیهههق آن در تحریههه

جوانههههزنهههی ناشهههناختهاسهههت

( .)Ghaderi et al., 2008احیههایی و خواجههه حسههینی
( )Ehiaei and Khajeh-Hosseini, 2011گهزارشکردنهد
کههه کههاربرد نیتههرات پتاسههیم بههرای شکسههت خههواب بههذر
گونههای مختلف ،بیشتری اثهر را بهر روی خاکشهیر اقلیهد
( )Sisymbrium irioداشت و درصد جوانههزنهی آن را 24
درصد افزایشداد ،کمتری افزایش در درصهد جوانههزنهی
در بابونههه گههاوی ( )Tanacetum patheniumو خاکشههیر
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تربت جام ( )Sisymbrium irioبه ترتیب  12و  24درصهد

(جدول  .)1در آزمایش اول جوانههزنهی بهذور گونهه ههای

مشاهدهشد .همچنهی بیشهتری و کمتهری نشها نرمهال بهه

گیاهی با چهار تکرار در پتری دیشهایی بهه قرهر دهانهه 3

ترتیهههب در خرفهههه مشههههد (90( )Portulaca oleracea

سانتیمتر ،محتهوی کاظهذ صهافی مرطهوب و  21عهدد بهذر

درصد) و در خاکشیر تربت جام (24درصد) مشاهدهشد.

تحت شرایط کنترل شده دمها ( 24 -27درجهه سهانتیگراد)

در بسههیاری تحقیقههات (Ghasemi et al., 2005؛

مورد بررسیقرارگرفت .هر پتری دیش معادل ی

تکهرار

Hossein poor Ghazvini et al., 2012؛ Koocheki and

در نظر گرفتهشد .در طول آزمایش ،بذور با طول ریشه چه

 )Azizi, 2005اثر تیمارهای شکست خهواب بهذر بهر روی

 2-3میلیمتر به عنوان بذور جوانههزده درنظهرگرفتههشهدند.

گیاهههان خههانواده نعنههاع مههورد بررسههی قههرارگرفتهههاسههت.

پههس از  21روز از شههروع آزمههایش تعههداد ک ه بههذرهای

پور قزوینی و همکاران ( Hossein poor Ghazvini

از

حسی

جوانهزده شمارش و درصد جوانههزنهی بهذور ههر یه

 )et al., 2012نشاندادند که با کاربرد تیمارههای مختلهف

گونه ها محاسبهشد .بذور با جوانهزنی کمتهر از  97درصهد

رفههع خههواب شههام س هرمادهی ،خههراشدهههی شههیمیایی و

بههه عنههوان بههذور دارای خههواب در نظههرگرفتهههشههدند و در

خراشدهی مکانیکی بر روی سه گونهه مهرزه ()Satureja

آزمایش دوم اثهر پهن تیمهار شکسهت خهواب بهذر شهام

دراکوتیپهههایی بهها منشهها سردسههیری ،تیمههار سههرما موجههب

اسههت اده از تیمههارهههای اسههید جیبرلیه

افزایش درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه

پیپیام) و نیتهرات پتاسهیم ( 177و 1777پهی پهیام) نیهز بها

بذر شد .قاسمی و همکهاران ( )Ghasemi et al., 2005در

چهار تکرار بر روی ای بذور مورد بررسیقهرارگرفهت ،.و

بررسی اثر تیمارهای مختلف شکست خهواب شهام اسهید

در تیمار شاهد تنها از آب مقرر است اده شد .قب از اعمهال

و نیتهرات پتاسهیم بههر روی گیهاه آویشه دنههایی

تیمارهای شکست خواب ،بذور با اسهت اده از هیپوکلریهت

( ،)Thymus daenesisبیشههتری درصههد جوانهههزنههی را در

سدیم به مدت  3دقیقه ضهدع ونی شهدند و سهپس بها آب

تیمار نیترات پتاسیم بدستآوردند .شناخت گیاهان موجود

مقرر شستشو داده شدند .تها پایهان آزمهایش کاظهذ صهافی

در هههر منرقههه بههه عنههوان مرالعههی زیههر بنههایی ،بههرای سههایر

موجود در هر پتری دیش با است اده از آب مقرهر مرطهوب

طرحهای تحقیقهاتی محسهوب مهیشهود .خهانواده نعناایهان

نگهداشتهشد .داده ها بهر اسهاس طهرح کهامالً تصهادفی در

شام  277جنس و  3377گونه است ،کهه اکثهر گونهه هها

چهار تکرار آنهالیز و مقایسهه میهانگی هها بهه روش آزمهون

دارویهی

نههرمافههزار SAS

جیبرلیه

دارای اسانس میباشند .در ایران تا کنون مصار

بیش از  91گونه از خانواده نعناایان به اثبهات رسهیدهاسهت
( ،)Nadjafi et al., 2006کههه برخههی از خصوصههیات
دارویی آنها در جدول ( )1ذکر شده اسهت .ههد

از ایه

تحقیق ارزیابی جوانهزنهی و خهواب بهذور  14گونهه گیهاه
دارویی و معرر از خانواده نعناع و تعیی بهتری تیمار برای
شکست خواب بذور درگونههای دارای خواب بود.

مواد و روشها
بذور  14گونه گیاه دارویی متعلق به خهانواده نعنهاع از
رویشگاههای طبیعی آنها در استان کرمان جمهع آوریشهد

دانک ه (در سههر  1درصههد) بههه کم ه

( 217،177و1777

محاسبه شد.
محاسبه درصهد جوانههزنهی ( )GPبهذور بها اسهت اده از
فرمول زیر صورتگرفت:
()1
× 177

= درصد جوانهزنی بذور ()GP
تعدادبذرهای جوانه زده در روزآخر()NG
تعدادک بذرها()NT

متوسههط زمههان جوانهههزنههی ( )MGTنیههز بهها اسههت اده از
فرمول زیر محاسبهشد (:)Khajeh-Hosseini et al., 2009
()2

MGT= Σfx /Σx
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که در آن  :fتعداد روزها از شروع جوانهزنی x ،و xام:
تعداد بذور جوانه زده در هر روز
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بدستآمد و کمتری درصد جوانهزنی ( 1وصه ر درصهد)
به ترتیب در فراسیون و پونهبرگهدار مشاهدهشهد .همچنهی
اکثریت بذوری که درصد جوانههزنهی بهاتتری نسهبت بهه

نتایج و بحث

سایر بذور داشتند ،متوسهط زمهان جوانههزنهی کمتهری نیهز

درصد جوانه زنهی بهذور در آب مقرهر از صه ر تها 32
درصد متغیر بود .بیشتری درصد جوانه زنی (32و31درصد
بههه ترتیههب در بههذور ریحههان بههن ش و مههریم گلههی لولهههای

نشاندادند .بهطوریکه در ریحهان بهن ش بها جوانههزنهی 32
درصههد ،متوسههط زمههان جوانهههزنههی 2/4روز بدسههتآمههد.
(جدول.)1

جدول  -1خصوصیات جوانهزنی گونه گیاه دارویی مورد آزمایش در ای تحقیق
Table1- Characteristics of fourteen species of Medicinal plants used for the experiments.
متوسط زمان جوانهزنی (روز)

جوانه زنی()%

نام علمی

نام فارسی

شماره

)Mean Germination Time(day

)Germination (%

Latin Name

Persian Name

Number

10

5

Marrubium crassidens

فراسیون

1

8.8

9

Mentha longifolia

پونه

2

7.1

39

Nepeta bornmulleri

پونه هزاری

3

-

0

Nepeta bracteata

پونه برگدار

4

10.85

60

Nepeta fissa

پونه شکافته

5

7.3

70

Nepeta glomerulosa

پونه کرمانی

6

3.3

84

Nepeta assurgens

پونه برافراشته

7

2.4

96

Ocimum basilicum

ریحان بن ش

8

3.7

54

Ocimum santum

ریحان درختی

9

6.8

95

Salvia macrosiphon

مریم گلی

10

5.95

63

Satureja hortensis

مرزه

11

6.09

43

Stachys spectabilis

سنبله تماشایی

12

6.9

83

Thymus daenesis

آویش دنایی

13

11.3

6

Ziziphora tenuior

کاکوتی

14

در مجمههوع  17گونههه دارای جوانهههزنههی کمتههر از 97

برای درصد و متوسط زمان جوانهزنهی ،در سهر احتمهال

درصههد بودنههد کههه در آزمههایش دوم ،تیمارهههای شکسههت

 %1معنیدار بود (جدول .)2نتای مقایسه میهانگی تیمارهها

خواب بذر بر روی آنها اعمالشد .نتهای تجزیهی واریهانس

با آزمون دانک برای هر ص ت به شرح زیر میباشد:

نشان میدهد که اثر گیاه ،تیمار و اثر متقاب گیاه در تیمهار
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جدول -2نتای تجزیی واریانس درصد جوانهزنی در  17گونی گیاه دارویی تحت تیثیر تیمارهای اسیدجیبرلی

و نیتراتپتاسیم

Table 2- Variance Analysis of Germination percentages (G %) of ten medicinal plant species treated with
(KNO3). Gibberellic acid (GA3) and Potassium nitrate
آزمونF

میانگی مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

)F(5
**141.60

)MS(4
11686.4889

)SS(3
105178.40

)df(2
9

)S.O.V.(1
گیاه)(Plant

٭٭122.51

10110.8267

50554.1333

5

تیمار)(Treatment

**17.40

1435.8044

64611.20

45

82.5333

14856

180

گیاه)*(Plantتیمار)(Treatment
خرا)(Eror

15.94755

ضریب تغییرات
(Coefficient of Variation
** Denote significant differences at 0.01 probability levels.

** معنیدار بودن در سر احتمال  1درصد را نشان میدهد.

S.O.V.(1): Source of Variation, df(2): Degree of freedom, SS(3): Sum of square, MS(4): Mean of square(5): F test

جدول -3نتای تجزیی واریانس متوسط زمان جوانهزنی در  17گونی گیاه دارویی تحت تیثیر تیمارهای اسیدجیبرلی

و نیتراتپتاسیم

Table 3- Variance Analysis of Mean Germination Time (MGT) of ten medicinal plant species treated with
)Gibberellic acid (GA3) and Potassium nitrate (KNO3
آزمون F

درجه آزادی

منابع تغییرات

مجموع مربعات

میانگی مربعات

)F(5

)MS(4

)SS(3

)df(2

**69.95

171.252831

1541.275482

9

)S.O.V.(1
گیاه)(plant

**9.08

22.229529

111.147646

5

تیمار)(treatment

**6.10

14.932837

627.179145

42

گیاه)*(plantتیمار)(Treatment

1.482620

134.918417

161

خرا)(Eror
ضریب تغییرات

24.32417
** معنیدار بودن در سر احتمال  1درصد را نشان میدهد.

)(coefficient of Variation
**: Denote significant differences at 0.01 probability levels.

S.O.V.(1): Source of Variation, df(2): Degree of freedom, SS(3): Sum of square, MS(4): Mean of square(5): F test

تیمار اسید جیبرلیک
کاربرد تیمار اسید جیبرلی

( 31درصد) در ریحاندرختی و کمتری آن ( 1درصد) در
با ظلظتهای  177 ،217و

پونهبرگهدار بود .ظلظت  1777پهیپهیام اسهید جیبرلیه

،

 1777پههیپههیام جوانهههزنههی اکثریههت گیاهههان را بههه طههور

جوانهزنی سنبلهتماشایی را  3در صد کاهشداد و بیشهتری

معنهههیداری نسهههبت بهههه شهههاهد افهههزایشداد ()p>7/71

درصد جوانهزنی در ریحاندرختی ( 39درصد) و کمتهری

(جهدول .)3بهها ایه حههال در اکثریهت گیاهههان بههی سههروح

آن در پونهبرگهدار ( 3درصد) بدستآمد .در ظلظهت 217

تقهاوت معنهیداری وجهود

،گیاهان فراسیون ،پونه ،پونههزاری،

مختلف ظلظت اسید جیبرلیه

پیپیام اسید جیبرلی

نداشت .بیشتری درصد جوانهزنی درظلظت  217پهیپهیام

پونهشکافته ،پونهکرمانی ،ریحاندرختی و سهنبلهتماشهایی،

در گیههاه فراسههیون بهها  34درصههد و کمتههری آن در گیههاه

در ظلظت  177پیپیام گیاهان فراسیون ،پونه ،پونهشکافته،

پونهبرگهدار با  2درصد جوان زنهی مشهاهدهشهد .در تیمهار

پونهکرمانی و ریحاندرختی و در ظلظهت  1777پهیپهیام،

 ،بیشهتری درصهد جوانهه زنهی

پونه ،پونههزاری ،پونهشهکافته ،ریحهاندرختهی و کهاکوتی

 177پیپیام اسید جیبرلی
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 97یهها بههیش از  97درصههد جوانهههزنههی را نشههاندادنههد و در

همکاران ( )Khajeh-Hosseini et al., 2009با بررسی اثر

مجمههوع بیشههتری تعههداد گیاهههان جوانهههزده (بیشههتر از 97

تیمارهای مختلف بر روی چهارده گونه بذر گیهاه دارویهی

درصد) در ظلظت  217پیپیام مشاهدهشد (جدول.)4

موسیالژدار نشاندادند که نیترات پتاسیم جوانهزنی  1گونی
موسیالژ دار از جملهه ( )Plantago lancolataرا از  31بهه

تیمار نیترات پتاسیم
کاربرد تیمار نیترات پتاسیم به طهور معنهیداری باعهم
افزایش جوانهزنی اکثریهت گیاههان نسهبت بهه شهاهد شهد
(()p>7/71جدول.)1در تیمار نیترات پتاسیم با ظلظت 177
و 1777پیپیام باتتری درصد جوانهزنی به ترتیهب ( 34و
33درصد) در ریحاندرختی مشاهدهشهد کهه البتهه ت هاوت
معنیداری با یکدیگر نداشتند .جوانهزنی گیاهان فراسیون،
پونه ،پونههزاری ،سنبلهتماشایی و کاکوتی بهه ترتیهب ،23
 32 ،31 ،4و  27درصدافزایش معنیداری نسبت بهه شهاهد
داشهههت ( .)p>7/71در حالیکهههه جوانههههزنهههی گیاههههان
پونهشهکافته ،پونههکرمهانی و مهرزه بهه ترتیهب  11 ،21و 1
درصد کهاهش یافهت .در ظلظهت  1777پهیپهیام نیتهرات
پتاسیم ،گیاههان ریحهاندرختهی ( 33درصهد) و مهرزه (97
درصد) بیشتری جوانهزنی را داشهتند و گیاههان فراسهیون،
سنبلهتماشایی و کاکوتی بهه ترتیهب افهزایش  12 ،49و 10
درصدی را نسبت بهه شهاهد نشهاندادنهد کهه ایه افهزایش
درفراسههیون و کههاکوتی معنههیدار بههود ( .)p>7/71تیمههار
 1777پههیپههیام نیتههرات پتاسههیم جوانهههزنههی پونهههشههکافته،
پونهکرمانی را به ترتیب  22و  17درصهد نسهبت بهه شهاهد
کاهشداد .جوانهزنی پونهبرگهدار در هر دو ظلظت نیترات
پتاسیم ،هیچگونه تغییری با شاهد نداشت (جدول.)4
است اده از تیمار اسید جیبرلی

و نیترات پتاسیم ،باعم

رفههع عوام ه بازدارنههده درونههی فیزیولوژی ه

شههده و یهها

جوانهزنی را القا مهیکنهد (.)Ghadamyari et al., 2011
البته باید توجهنمود که بذور سالویا ،مرزه و پونهبرگهدار با
اعمال ای تیمار جوانهنزدنهد .اسهید جیبرلیه
ظشای سلولی بر فراینهد فیزیولوژیه

بها تهیثیر بهر

دانهه اثهر گذاشهته و

دانه ههایی کهه دارای منهابع کهافی جیبهرلی و یها ترکیبهات
نیتروژن محلهول باشهند ،مهیتواننهد در شهرایط مناسهب بهه
راحتی جوانهبزنند ( .)Giba et al., 2003خواجهحسهینی و

 32درصهههههههد رسهههههههاند .شهههههههریعتی و همکهههههههاران
( )Shariati et al., 2002گههزارشکردنههد کههه اعمههال
تیمارهایی مانند اسید جیبرلیه

بها ظلظهت  177پهیپهیام،

نیترات پتاسیم ،و تناوب دمایی و نوری اثهر معنهیداری بهر
جوانهزنی بهذر بومهادران ( )Achilea millefollumدارنهد.
ساری و همکاران ( )Sari et al., 1999نیز اثر محرکهای
نیتههرات پتاسههیم و جیبههرلی را بههر جوانهههزنههی گاوزبههان
( )Echinacea eangustifoliaمثبت بیانکردند .قاسهمی و
همکاران ( )Ghasemi et al., 2005بیهانداشهتند کهه تیمهار
نیترات پتاسیم و جیبرلی  177 ،177و  1777پیپیام به ترتیهب
 41 ،33 ،34و  32درصههد تعههداد بههذرهای جوانهههزده آویش ه
دنایی را نسبت به شاهد (آب مقرر) افزایشدادنهد .مکهی زاده
و همکههاران ( )Makkizadeh-Tafti et al., 2006aنشههان
دادنههد کههه تیمههار اسههید جیبرلی ه

بهها ظلظههتهههای  217و 177

پیپیام به طور معنهیداری سهبب افهزایش جوانههزنهی بهذرهای
اکیناسههه ( )Echinaceae angustifoliaنسههبت بههه شههاهد
گردید .در ظلظت  217پیپیام 00( ،درصد) و در  177پیپهیام
( 02درصد) جوانهزنی در اکیناسه مشاهدهگردید .نتهای حاصه
از تحقیهق نبئهی و همکهاران ( )Nabaei et al., 2011نشهان
دادند که با افزایش ظلظت هورمون اسید جیبرلی

از 177

پیپیام به  177پهیپهیام بهر در صهد جوانههزنهی بهذرهای
ریواس ( )Rheum ribesافهزودهشهد ،بهه طوریکهه کهه در
ظلظهت  177پههیپهیام بههه حههداکثر خهود یعنههی  29درصههد
رسید ،درحالیکهه تیمهار  7/2درصهد نیتهرات پتاسهیم تهیثیر
معنیداری روی جوانهزنی بذر ریواس نداشت .مکهی زاده
و همکههاران ( )Makkizadeh-Tafti et al., 2011bدر
بررسی اثر تیمارهای اسید جیبرلی

 177و  1777پیپهیام

و نیترات پتاسهیم  7/3درصهد همهراه بها آبشهویی ،افهزایش
درصههد جوانهههزنههی گیههاه کههور ( )Capparis spinosaرا
مشاهده کردند.
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در گیاهان پونههزاری و کاکوتی در هر دو ظلظت نیتهرات
پتاسیم نسبت به شاهد معنیدار بود (( )p>7/71جدول.)1

بههه اثبههات رسههیدهاسههت.

احیههایی و خواجههه حسههینی (Ehiaei and Khajeh-

چهاکرابورتی و همکهاران ()Chakraborty et al., 2003

 )Hosseini, 2011در بررسی اثرکاربرد نیترات پتاسهیم بهر

بیههانداشههتند کههه در گیههاه  Basilicum polystachyonبهها

بذور گیاهان دارویی نشاندادند که در اکثر بذور عالوه بر

درصد جوانهزنی کهاهش یافهت،

افزایش درصد جوانهزنی،کاهش متوسط زمان جوانهزنی و

بهطوریکه ظلظت  177پیپیام هیچ گونه تیثیری بر جهوان زنهی

در نتیجه افزایش سرعت جوانهزنی مشاهدهشد .مکهی زاده

تداشت .قدمیاری و همکهاران ()Ghadamyari et al., 2011

و همکهاران ( )Makkizadeh et al., 2011در گیهاه کهور

کاهش ظلظت اسید جیبرلی

اسههت اده همزمههان اسههید جیبرلیهه

و نیتههرات پتاسههیم بهها

( )Capparis spinosaنشاندادند که کوتهاهتری میهانگی

ظلظتهای بی  177تا  177پیپیام روی بهذرهای خهراش

زمان جوانهزنی در تیمار آبشویی به همراه اسهید جیبرلیه

داده شده تاتوره ( )Daturea stramoniumرا بهتری نتیجه

1777پهههیپهههیام (1/2روز) و  177پهههیپهههیام (1/4روز)

در جوانهزنی بیانکردند.

مشاهدهشهد .نتهای حاصه از تحقیهق کهوچکی و عزیهزی

به طور کلهی مهی تهوان چنهی نتیجههگرفهت کهه اکثهر

( )Koocheki and Azizi, 2005بر جوانهزنی گیاه کلپوره

و

( )Teucrium poliumنیههز نشههانداد کههه در ظلظههتهههای

نیترات پتاسیم پاسخ مثبت نشاندادند و درصهد جوانههزنهی

مختلف اسید جیبرلی

بیشتری فراوانی تجمعی جوانهزنی

افزایشیافت .بنابرای به نظهر مهیرسهد کهه یکهی از انهواع

مربوط به ظلظت  1177پیپیام و سپس ظلظتهای  217و

خواب بذر در گیاهان ای آزمایش پایی بودن نسبت مواد

 177پیپیام بود ولی تیثیرقاب مالحظههای بهر طهول دوره

کننده جوانهزنی (جیبرلی و سهیتوکنی ) بهه مهواد

جوانههههزنهههی نداشهههت .در حالیکهههه چه هانرن و همکهههاران

اسهید) اسهت کهه نهوعی

( )Chunren et al., 2003دریافتنهد کهه اثهر تیمهار اسهید

خواب فیزیولوژیکی میباشد .البته باید متذکرشد که چون

جیبرلی

بر روی گیاه  ،Echinacea angustifoliaزمهان

در اظلههب مههوارد جیبههرلی و نیتههرات پتاسههیم مههی توانههد

جوانههههزنهههی را تهههها  4روز کهههاهشداد .عمهههو آقههههایی

جایگزی سرمادهی شود ،بنهابرای پهیش تیمهار سهرمادهی

( )Amoaghaei, 2007نیز گزارش کرد کهه افهزودن اسهید

قبه ه از کاشهههت بهههذر مهههیتوانهههد در شکسهههت خهههواب

جیبرلی

همراه بها  3ه تهه سهرمادهی بهر روی بهذور کمها

فیزیولوژیکی ای گیاهان م ید واقعشود.

( )Ferula ovina Boissتعههداد روزهههای رسههیدن بههه 17

گیاهان ایه آزمهایش نسهبت بهه تیمهار اسهید جیبرلیه

تحری

بازدارنده جوانههزنهی (آبسهیزی

متوسط زمان جوانهزنی
متوسط زمان جوانهزنی در اکثریت گیاههان ،همهراه بها
افزایش درصد جوانهزنی در هر سه ظلظت اسید جیبرلیه
کاهشیافت ،که متوسط زمان جوانهزنی در هر سه ظلظهت
اسید جیبرلی

در گیاههان پونهه ،پونههههزاری و کهاکوتی

نسههبت بههه شههاهد کههاهش معنههیداری نشههانداد ()p>7/71
(جدول .)1تیمار نیترات پتاسیم ،متوسط زمان جوانهزنهی را
در اکثریت گیاهان نسبت به شاهد کاهشداد و ای کاهش

درصد جوانهزنهی را از  99روز بهرای تیمهار شهاهد (بهدون
اسید و سرمادهی) به  22روز کاهشداده است.
به نظر میرسد که افزایش متوسط جوانهزنی در برخی
از گیاهان ای آزمایش با وجود درصد جوانهزنهی بهات ،بهه
دلی پایی بودن سرعت جوانهزنی آنها باشد کهه در مهدت
زمههان طههوتنیتههری دوره جوانهههزنههی خههود را بههه پایههان
میرسانند .بنابرای الزاماً به دلی بات بودن درصد جوانهزنی
میانگی زمان جوانهزنی کوتاهتر نخواهدشد.
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 گونه گیاه دارویی17 و نیترات پتاسیم در
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) در ظلظت های مختلف اسید جیبرلی%(  مقایسه میانگی درصد جوانه زنی-4 جدول

Table 4- The comparison of germination percentages (G %) between ten medicinal plants treated with
different concentrations of Gibberellic acid (GA3) and Potassium nitrate (KNO3)

1000 ppm

(KNO3) نیترات پتاسیم

500 ppm

(KNO3)نیترات پتاسیم

تیمار

1000 ppm

اسید جیبرلی

اسید جیبرلی

500 ppm

250ppm

نام علمی

Control
(H2O)

نام فارسی

شماره

اسید جیبرلی

Treatment

فراسیون

Marrubium crassidens

5t

94a

87abc

77bcde

74cdef

53on

90ab

90ab

85abcd

13ts

9t

(GA)

1

(GA)

Latin Name

(GA)

Number

Persian
Name

2

پونه

Mentha longifolia

9t

3

پونه هزاری

Nepeta bornmulleri

39qp

84abcd

56klmn

80abcd

70defg

35pqr

4

پونه برگدار

Nepeta bracteata

0t

2t

5t

3t

0t

0t

5

پونه شکافته

Nepeta fissa

60jklm

82abcd

81abcd

80abcd

35pqr

38pq

80abcd

80abcd

74cdef

55lmno

60jklm

6

پونه کرمانی

Nepeta glomerulosa

70defg

7

ریحان درختی

Ocimum santum

54mno

93a

91ab

98abc

94a

93a

8

سنبله تماشایی

Stachys spectabili

43op

82abcd

68fghi

34pqr

79abcd

55lmno

9

مرزه

Satureja hortensis

63ijkl

64hijk

65ghjk

69efgh

58klmn

80abcd

10

کاکوتی

Ziziphora tenuior

74cdef

71defg

74cdef

90ab

26qrs

23rs

. بر اساس آزمون دانک میباشند%1 معنیداری در سر احتمال

ظیر مشترک دارای اختال

میانگی های با حرو

Different letters indicate significant differences in each treatment as determined by Dunkan test at P= 0.05.

 گونه گیاه دارویی17 و نیترات پتاسیم در

 مقایسه میانگی متوسط زمان جوانهزنی (روز) در ظلظتهای مختلف اسید جیبرلی-1 جدول

Table 5- The comparison of mean germination time (days) between ten medicinal plants treated with
different concentrations of Gibberellic acid (GA3) and Potassium nitrate (KNO3)
Treatment

(KNO3) نیترات پتاسیم

Marrubium crassidens

10defg

9.25 efgh

12bcd

9.41 defg

9.81defg

13.2b

2

پونه

Mentha longifolia

8.8 fghi

5.44 lmno

5.3lmno

5.6 lmno

13.2bc

10.3defg

3

پونه هزاری

Nepeta bornmulleri

7.1ijkl

3.25 opqr

2.95 qrst

2.54 st

7.5hijkl

2.7rst

4

پونه برگدار

-

10defg

16a

5

پونه شکافته

Nepeta fissa

6

پونه کرمانی

Nepeta glomerulosa

5.3 lmno

7

ریحان درختی

Ocimum santum

3.7 nopq

10.9

bcde

jklm

(GA)

500ppm

(GA)

(GA)
Nepeta bracteata

-

-

defg

110defg

6.5jklm

10.1defg

5.5 lmno

5.3 lmno

5.4 lmno

4.8mno

4.7lmno

2.32 t

2.3 t

2.62 rst

3.4opqr

3.3opqr

jklm

8.3ghij

4.5mnop

9.8

defg

cdef

10.2

defg

12

bcde

1000 ppm

فراسیون

500 ppm

1

1000 ppm

Control
(H2O)

نام علمی

اسید جیبرلی

Latin Name

نام فارسی

اسید جیبرلی

Persian
Name

شماره

250ppm

Number

اسید جیبرلی

(KNO3) نیترات پتاسیم

تیمار

8

سنبله تماشایی

Stachys spectabili

6.09

9

مرزه

Satureja hortensis

5.95 klmn

3.07qrst

2.97 qrst

3.2 opqr

3.6opqr

5.1lmno

10

کاکوتی

Ziziphora tenuior

11.3bcde

2.9qrst

3.3 opqr

3.2pqrs

4.2nopq

5.0lmno

10.6

9.4

. بر اساس آزمون دانک میباشند%1 معنیداری در سر احتمال

6.1

ظیر مشترک دارای اختال

میانگی های با حرو

Different letters indicate significant differences in each treatment as determined by Dunkan test at P= 0.05.
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