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 چکیده
هاي جوانه زنی و رشـد گیاهچـه  بر ویژگی اسید جیبرلیک ،  نیترات پتاسیم و تیمار سرما،   پرایمینگ تاثیر بررسی ظورنبه م

بـا دو   در قالب طرح آماري فاکتوریلایشی ،  آزمSatureja sahendicaسهندي  گیاه دارویی مرزه سه جمعیت  بذور  هاي
) نیتـرات  ppm  250،  500جیبرلیـک اسـید (    و تیمارهـا  شـامل    ) Aسـطح(  مجاریشن، زنینجاب و اسـکو)  ها ( سطح جمعیت

ن  در بانـک ژ  مایشگاه و گلخانه زطور جداگانه دردو شرایط آ به  ،  B)سطح (  درجه سانتی گراد) 4% ) و سرما (2% ، 1پتاسیم ( 
زنـی ،  جوانـه هـا صـفاتی از قبیـل درصـد    . پس از رشـد گیاهچـه  انجام گرفت 1390 - 91 ها و مراتع ایران در سالموسسه جنگل

بـه   بـه   ریشـه  هـا ، نسـبت   چـه تر و خشـک گیـاه  چه ، وزنگیاهچه ، طولساقه، طول چهریشهبذر ، طوليزنی ، بنیهجوانهسرعت
همچنین در شرایط گلخانه، صفاتی نظیـر   گیري شدند.اندازه در شرایط آزمایشگاه ، گیاهچه نسبت وزن تر و خشکچه و   ساقه

و نسـبت آنهـا انـدازه     چـه تر و خشک گیـاه وزنچه و نسبت آنها  ، طول گیاهچه،  چه وساقه درصد و سرعت سبزشدن،طول ربشه
اکثـر   بـا تیمارهـا در    هـا و اثـر متقابـل جمعیـت    هامعیتو ج ي بین تیمارهانتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقایسه شد.  گیري

چـه در شـرایط گلخانـه) در        ها و تیمارهـا بـراي درصـد سبزشـدن و طـول سـاقه       صفات دردو  شرایط آزمایش( بجز  بین جمعیت
رایط هـا نشـان داد کـه جمعیـت مجاریشـن از اسـتان آذربایجـان شـرقی در شـ         دار بود. مقایسـه میـانگین جمعیـت    % معنی5سطح 

) 41عـدد جوانـه درروز) شـاخص بتیـه (      15%)  و سرعت جوانه زنـی ( 97آزمایشگاه، در صفات بنیه اي نظیر درصد جوانه زنی (
% و یـک  17 ترتیـب در صورتی که در شراط گلخانه درصد و سرعت سبز شدن جمعت اسکو بـه   . بیشتر از سایر جمعیت ها بود

اسـید    تیمارهـاي  هـا نشـان داد کـه پرایمینـگ بـذر بـا       جمعیت براثر تیمارها   .ر بوددیگ جمعیت  عدد جوانه در روز بیشتر از دو
از سـبز شـدن و شـاخص بنیـه در دو شـرایط آزمـایش        ،درصـد  سـرعت جوانـه زنی  و  نظیـر درصـد   اي صفات بنیهدر  کلیجیبر

  بود.  ترموثر  ي دیگرتییمارها
  

  .اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیمچه،  هاي  بذر  و گیاهتوان بذر ، ویژگی  کلمات کلیدي:
  

   مقدمه
 Satureja sahendica با نام علمی ،مرزه سهندي

 )Lamiaceae( متعلق به خانواده نعناساله  گیاهی یک
با چندین ساقه به  ،اي، بالشتکی گیاهی بوتهاست. 

سانتیمتر.  این گونه انحصاري ایران  12 - 25ارتفاع 
کردستان  زنجان، هاي آذربایجان، باشد و در استان می

یران ا). Jamzad, 2009( و کرمانشاه پراکنش دارد
دومین کشور از نظر ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی 
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است اما سهم بسیار کمی از بازار جهانی گیاهان 
دارویی در اختیار ایران است.  پیکر رویشی مرزه 

اي است که سبب عرق و رفع نقرس  حاوي مواد موثره
ضد نفخ بوده و به هضم غذا نیز  می گردد این گیاه

 ).Faker Baher et al., 2001،.( کمک می کند

پایین بودن قدرت جوانه زنی و سایر مشکالت 
خاص گیاهان بومی پیشرفت تجاري در زمینه کشت و 
پرورش این نوع گیاهان را با مشکل روبرو کرده 

پرایکینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن است. 
ار گرفتن در بستر خود و مواجه با بذور پیش از قر

اکولوژیکی، به لحاظ فیزیولوژیکی و  شرایط
 آورند بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می

)Afzal et al.,2006 ;Ashraf and Foolad,2005( .  
تکنیک پرایمینگ بر اساس نظر دیگر محققین،  

یک تیمار قبل از کاشت است که در آن بذور به 
کنند. به طوري که  ل شده آب جذب میصورت کنتر

شود تا فرایندهاي متابولیکی پیش از  اجازه داده می
چه خارج نگردد  زنی در بذور رخ دهد اما ریشه جوانه

)Armin et al., 2010 .(هاي پرایمینگ سبب  روش
تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بذور تیمار 

هاي  روش. )Ghiyasi et al., 2008(گردد  شده نیز می
رایج جهت انجام تیمارهاي پرایمینگ شامل: 

هاي  (خیساندن بذور در محلول 1اسموپرایمینگ
اتیلن گلیکول، نیرات پتاسیم  اسمزي مانند محلول پلی

(خیساندن بذور در  2ها)، هالوپرایمینگ و هورمون
(خیساندن بذور  3هاي نمکی)، هیدروپرایمینگ محلول

(تیمار بذر با بستر  4گدر آب مقطر) ماتریک پرایمین

                                                                              

1 Osmopriming 
2 Halopriming 
3 Hydro priming 
4 Matricpriming 

(تیمار بذر با دماهاي  5مواد جامد)، ترموپرایمینگ
هاي  متغیر) و تیمار نمودن بذور با میکروارگانیسم

 6ها را بیوپرایمینگ خاص مانند برخی باکتري
استفاده از تکنیک اسموپرایمینگ نظیر    گویند. می

نیترات پتاسیم و اسید ژیبرلیک موجب رفع خواب 
 Ali-Arab et(ردد . علی عرب و همکارا ن گ بذور می

al, 2012 (هاي باالبردن توان  در تحقیقی، مطالعه روش
جوانه زنی و بنیه اي بذر و گیاهچه  با استفاده از 
تیمارهاي رفع خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی 

نتیجه ، mutica    Saturejaی مرزه گونههای جمعیت
م و اسید گرفتند که اثر تیمارهاي نیترات پتاسی

جیبرلیک جهت رفع خواب بذرها موثرتر از تیمارهاي 
دهی شیمیایی  دهی فیزیکی با سمباده  و خراش خراش

در طی پیش تیمار بذر  با الکل نسبت به شاهد بود.
دهد از جمله نگهداري  چندین فرآیند متفاوت رخ می

ها و  سازي و سنتز تعدادي از آنزیم و انتقال مواد، فعال
و  ATP یدها، ترمیم و بازسازي، سنتزنوکلئیک اس

 ,.Hosseini et al(ترمیم غشاي سیتوپالسمی می باشند 

با توجه به این موضوع که این گیاه گونه  ).2007
انحصاري ایران است و در مورد جوانه زنی این گیاه 

دستیابی به باالترین  بررسی دقیقی صورت نگرفته و
مطالعات به زنی پیش شرطی براي انجام  درصد جوانه

دلیل  باشد. به فارماکولوژیکی می زراعی و به نژادي،
هاي بذر مرزه سهندي و  پایین  وحشی بودن نمونه

ي آنها، بذور این گیاه،  بررسی  نامیه بودن قوه
اي  و بنیه زنی تیمارهاي مناسب به منظور بهبود جوانه

  آن ضروري است.
  

                                                                              

5 Thermopriming 
6. Biopriming 
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  ها  مواد و روش
این  طرح  1391 - 1390این پژوهش در سال 

آزمایشی در دو  شرایط آزمایشگاهی و گلخانه اي به 
صورت فاکتوریل در قالب طرح   طور جداگانه به

آماري پایه کامال تصادفی در سه تکرار  با اعمال 
تیمار اسید جیبرلیک ، نیترات پتاسیم ،  سرما و شاهد 

موسسه (انجام شد. بذور مورد نیاز از بانک ژن 
تهیه شدند.  مراتع ایرانها و  تحقیقات جنگل

هاي بذري مورد مطالعه به عنوان سطح اول  جمعیت

 -3مجاریشن - 2 اسکو - شامل: ا A)آزمایش (
زنینجاب که مشخصات جغرافیایی آنها که در جدول 

) Bمارها به عنوان سطح دوم (یت. ذکر شده است 1
   500 ، 250 سطح دو در کیبرلیج دیاس: شامل

PPM  ,در سرما% ,2 ،%1 سطح دو در میپتاس تراتین 
 .روز بود 21به مدت   گراد یسانت درجه 4 سطح کی

شاهد در نظر گرفته  عنوان به مقطر پرایم بذر با  آب
  شد. 

  مرزه سهندي  مورد مطالعه  هاي گونه مشخصات جغرافیایی و خصوصیات جمعیت -1جدول
Table1: Geogrphic characteristics and seed characteristics of three populaions of Sahandy savory 

  طول جغرافیایی 
Geogrphy latitude    

  عرض جغرافیا
Geogrphy attitude 

  وزن هزار دانه (گرم)
Seed thousand weight  

  منشاء جمعیت
Name of Population with  provenance  

  نام گونه
Species name  

46º14'47"  37º47'27"  0.38  ن شرقی)اسکو (آذربایجا  
Osko 

  
Satureja sahendica  

  46º53'58"  08"'38º52  0.025  (آذربایجان شرقی) مجاریشن  
Majarition 

46º53'58"  38º52'08"  0.02  (آذربایجان شرقی) زنینجاب  
Zeninjab 

  
در ابتدا کلیه بذور با قارچ کش ویتاواکس به مدت    
دقیقه ضدعفونی شده و سپس با آب مقطر شست و  5

بذر در نظر گرفته  20داده شدند. براي هر تیمار  شو
شد. براي پرایمینگ با اسید جیبرلیک و نیترات 

 48به مدت   پتاسیم، بذور در غلظت هاي ذکر شده
ساعت و در تاریکی روي کاغذ صافی و در پتري 
دیش خیسانده شدند و سپس در دماي اتاق به مدت 

شوند. طور کامل خشک  ساعت قرار گرفتند تا به 24
ها بر روي  دیش بعد از خشک کردن، بذور در پتري

یک الیه کاغذ صافی جهت جوانه زنی به ژرمیناتور با 
ساعت  16گراد و روشنایی  درجه سانتی 22±2دماي 

ساعت در روز انتقال یافتند. براي اعمال  8و تاریکی 
ها بر روي یک الیه  تیمار سرما ابتدا بذور در پتري

روز به  21د و سپس به مدت کاغذ صافی کشت شدن
درجه سانتیگراد منتقل شدند. بعد از  4یخچال با دماي 

ها از یخچال خارج شده و به   دیش روز پتري 21
گراد و روشنایی  درجه سانتی 22±2ژزمیناتور با دماي 

ساعت در روز منتقل شدند.  8ساعت و تاریکی  16
براي تعیین سرعت جوانه زنی شمارش بذور جوانه 

در کلیه تیمار ها از روز سوم به صورت سه روز  زده
روز انجام شد و بقیه صفات نظیر طول  18در میان تا 

چه، طول ریشه به ساقه، شاخص بنیه و  چه، ریشه ساقه
تعداد گیاهچه نرمال در روز هجدهم یادداشت 

  برداري شد. 
زنی از فرمول ارائه شده  براي تعیین سرعت جوانه 

  شد. استفاده) Maguire,1962( توسط مگیور
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چه از تمام  چه و ساقه گیري طول ریشه براي اندازه   
گیري شد و  گیاهچه هاي به دست آمده میانگین

 شاخص بنیه بذور به روش عبدالباکی و آندرسون

(Abdul-baki and Anderson, 1975)   هریک از براي
  تکرارها به دست آمد.

VI =  

VI1   =شاخص بنیه  
%Gr زنی = درصد جوانه  

MSH طول گیاهچه =  
غیر نرمال مواردي با مشخصات:  هاي گیاهچه

چه خارج شده کمتر از  فقدان ریشه اولیه،  طول ریشه
متر، از بین رفتن برگ اولیه ، شکاف در ریشه  میلی 2

اولیه،  پیچ خوردگی هیپوکوتیل، کوتاه شدن 
  ).Sarmadniya, 1996(شوند  هیپوکوتیل را شامل می

بذرها طبق دستور العمل ذکر شده براي  در گلخانه 
هایی با ارتفاع  مرحله آزمایشگاهی آماده و در گلدان

گرم  230متر که با  سانتی 8/9متر و قطر  سانتی 3/12
گرم پیت ماس پر شده بودند کشت شده  30خاك و 

درجه  35و به گلخانه با دماي حد اکثر روزانه 
گراد شبانه منتقل  درجه سانتی 17د و حداقل گرا سانتی
براي اعمال تیمار سرما هم بعد از کشت بذور . شدند

درجه به  4ها به سردخانه با دماي  ها، گلدان در گلدان
ها از  هفته گلدان 3هفته منتقل شدند . بعد از  3مدت 

سردخانه خارج شده و به محیط گلخانه منتقل شدند. 
طر استفاده شد در هر تکرار براي شاهد هم از آب مق

بذر کشت شد که در دماي  ثابت گلخانه قرار  20
ها به  گرفت. آبیاري بذور تا سبز شدن کامل گیاهچه

صورت روزانه انجام گرفت و شمارش از روز سوم 
                                                                              

1 . Vigour Index (VI) 

روز انجام  21به صورت سه روز در میان به مدت 
روز بعد از  45ها ( گرفت. بعد از رشد گیاهچه

ها خارج شده و صفات  ا از گلدانه کشت)، نمونه
درصد و سرعت سبزشدن، طول ساقه، ریشه و 
گیاهچه، نسبت ریشه به ساقه، وزن تر و خشک و 

گیري شدند.  نسبت وزن خشک به وزن تر اندازه
درصد سبز شدن و سرعت سبز شدن، طول ساقه، 
ریشه و گیاهچه مطابق روش آزمایشگاهی 

ري وزن خشک گی گیري شدند. براي اندازه اندازه
گیري شد بعد از  ها اندازه تر نمونه ها ابتدا وزن گیاهچه

ها به آون با دماي  ها نمونه گیري وزن تر گیاهچه اندازه
ساعت منتقل شدند  24گراد به مدت  درجه سانتی 80

ها توسط ترازو  ساعت وزن خشک نمونه 24بعد از 
  گیري شد. گرم) اندازه 0001/0(

  
  نتایج و بحث

 هآزمایشگا

مرزه  هاي جمعیتنتایج تجزیه واریانس براي 
تیمار بذر بر  اثر جمعیت و پیش که داد سهندي، نشان

دار بود،  گیري شده معنی روي کلیه صفات اندازه
همچنین اثر متقابل بین دو فاکتور جمعیت و تیمارها  

گیري شده به جز طول  نیز در کلیه صفات اندازه
  ).2دار بود (جدول  چه معنی ریشه

نتایج مقایسه میانگین اثر جمعیت بر بذور مرزه 
دار  ها تفاوت معنی سهندي نشان داد که بین جمعیت

وجود داشت و جمعیت مجاریشن نسبت به دو 
جمعیت دیگر داراي میانگین بیشتري در تمامی 

   ).3صفات بود (جدول 
ها و  نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل بین جمعیت

که جمعیت مجاریشن  با  تیمار پیش تیمار نشان داد 
زنی  ام، بیشترین درصد جوانه پی پی 250اسید جیبرلیک

درصد) نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود.  درصد   79(
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و سرعت جوانه زنی جمعیت اسکو با  همه تیمارها 
نسبت به شاهد بیشتر بود . بین درصد جوانه زنی   

د یکسان جمعیت زینجاب با همه تیمارها  نسبت با شاه

بود  و لی سرعت جوانه زنی جمعیت زینجاب با همه 
عدد/  3/6%  به میزان 2تیمارها  بویزه با نیترات پتاسیم 
  ).4روز  از شاهد بیشتر بود (جدول 

 شرایط در Satureja sahendicaبراي   جمعیت ها ، تیمارها و عکس العمل بین آنها بینهاي جوانه زنی  تجزیه واریانس ویژگی  -2جدول 
  آزمایشگاه

Table 2-  Mean square of seed  germination characteristics of populations, treatments and interaction between 
them for  Satureja sahendica in  laboratory condition  

  میانگین مربعات
Mean square 

    

  جه طول ساقه
lenght 
Shoot  

  چه طول ریشه
Root 

lenght 

  طول گیاهچه
Seedling 

length 

نسبت 
  چه چه/ساقه ریشه

Rootlet/Shootlet

شاخص بنیه 
  بذر

vigor 
index  

  تعداد گیاهچه نرمال
Number of 

normal seedling  

  زنی سرعت جوانه
Speed of 

Germination 

  زنی درصد جوانه
Germination 

Percent 

درجه 
  آزادي
Df  

  منابع تغییرات
S.O.V  

   جمعیت  2 **561.6 **33.2 **22.5 **847.4 *0.05 **486.5 **153.78 *98.54
Population  

  تیمار  5 **1310.7 **53.03 **52.4 **287.6 **0.19 **275.3 **108.94 **70.01
Treatment  

28.91* 13.23 ns 59.79* 0/04* 99.93* 1.44** 9.26** 261** 10  تیمار  جمعیت *  
Population* 

treatment  
  خطا  34 49.48 84.08 1.98 62.32 0.02 57.26 14.47 19.21

Error  
 ضریب تغییرات   7.60 11.83 7.6 15.94 19.25 11.39 13.37 11.05

CV  
ns،  *، ** : درصد 1و  5احتمال معنی دار در سطحو  دار غیرمعنیبه ترتیب  

ns ,*, ** =  non significant,  significant  at 5% and 1% respectively 

  
شاخص بنیه جمعیت زنینجاب با  پیش تیمار اسید 

و  از سایر  12ام، به میزان  پی پی 250و  500جیبرلیک 
تیمارها و شاهد بیشتر بود در صورتیکه  شاخص بنیه 

 250جمعیت مجاریشن با تیمار اسید جیبرلیک 

ام از شاهد و سایر  تیمارها بیشتر بود  (جدول  پی پی
کو با  پیش تیمار اسید ).  شاخص بنیه جمعیت اس4

از شاهد و سایر  54ام به میزان  پی پی 500جیبرلیک 
   ).4تیمارها بیشتر بود (جدول 

  
  در شرایط آزمایشگاه Satureja sahendica جمعیت  3خصوصیات جوانه زنی مقایسه میانگین  -3 جدول

Table3-  Mean Comparison seed germination  characteristics  of three population  Satureja Sahendica in 
laboratory condition  

تعداد گیاهچه 
 نرمال

Number of 
normal 

seedling   

شاخص 
 بنیه

Vigor 
index   

 طول گیاهچه
Seedling 

length(mm)  

نسبت ریشه 
 / ساقه

Rootlet 
/shoot 

let  

 چه طول ساقه
Shootlet 

length(mm)  

چه  طول ریشه
Rootlet 

length(mm)  

 زنی سرعت جوانه
Speed of 

germination 
(No of sprout 

.day  

 زنی درصد جوانه
Percent 

germination  

 نام جمعیت
Populations  

17.3b  27.7c  32.3b  0.79a  18.42a  13.9b  11.9b 86.4b  اسکو  
Osko 

19.4a  41.37a  42.6a  0.9a  23.1a  19.54a  14.54a  97.2a  مجاریشن 
Majarition  

18.8a  34.2b  36.4b  0.8a  20.96a  15.4b  13.5a  94.2a  زنینجاب 
Zeninjab  
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.باشد اي دانکن می % به روش آزمون چند دامنه5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه به مفهوم اختالف معنی  
Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Duncan's multiple range test. 

   
  در شرایط آزمایشگاه  Satureja sahendica سه جمعیت  روي بذور ها پیش تیمار مقایسه میانگین اثر متقابل بین  -4جدول 

Table 4- Mean Comparison seed germination characteristics between treatments on  seeds  of  three 
populations  of Satureja sahendica in laboratory condition  

  تعداد گیاهچه نرمال
Number of 

normal 
seedling  

  شاخص بنیه
Vigor 
index 

چه  طول ساقه
Shoot length 

(mm)  

ل طو
  چه هریش

چه به  نسبت طول ریشه
  چه ساقه

Rootlet/ shoot let  

طول گیاهچه 
Seedling 

length(mm)  

  زنی سرعت جوانه
Speed of 

germination.  

  زنی هدرصد جوان
Percent 

germination  

 تیمار
Treatment 

 جمعیت
Population 

16b 10.0h 13.5f 10.3e-
h 

0.99ab 23.8h 2.6g 41.8c-d شاهد 
Control 

 زنینجاب
Zeninjab 

17.3ab 10.23g-h 14.4f 9.3e-h 0.9ac 23.7h 4.8f-g 43.2c-d سرما 
Chilling 

20a 14.76 e-
h 

15.2e-f 16.8c-
f 

0.5e 32.0e-h 5.4f-g 45.7c-d  ام پی پی 500اسیدجیبرلیک  
Gibberlic acid 500 

(ppm) 
20a 11.66 e-

h 
16.7d-f 11e-h 0.7ce 27.7f-h 5..9f-g 42.1c-d  ام پی پی 250اسید جیبرلیک  

Gibberlic acid 250 
(ppm) 

20a 10.84 f-h 17.3d-f 8.2g-
h 

0.6de 25.4g-h 5.5f-g 40.3c-d  1نیترات پتاسیم%  Potassium 
nitrate 1% 

19.7a 10.37 f-h 16.8d-f 7.5h 0.8ae 24.3g-h 6..3e-g 42.7c-d  2نیترات پتاسیم % Potassium 
nitrate 2% 

16.7b 20.8 g-h 28.3ab 29.5b 0.99ab 57.8d-h 4.9f-g 36c-d شاهد 
Control 

 مجاریشن
Majarition 

20a 26.47 d-e 23.6b-e 11.7e-
h 

0.96ac 35.3d-h 9.7b-e 75a-b سرما 
Chilling 

20a 19.00 e-
h 

18.6c-f 16.3c-
g 

8/0 be 35d-h 7.4d-f 54.3b-c  ام پی پی 500اسیدجیبرلیک  
Gibberlic acid 500 

(ppm) 
20a 36.97 c-d 29.5a-b 17.3c-

e 
0.8be 46.8b-d 12.9a-b 79a  ام پی پی 250اسید جیبرلیک  

Gibberlic acid 250 
(ppm) 

20a 25.75 d-
g 

28.8a-b 6h 0.6de 34.4d-h 11.5a-c 74a-b  1نیترات پتاسیم%  Potassium 
nitrate 1% 

20a 25.38 d-
g 

28.3ab 6h 1.1a 34.3 d-h 4.9f-g 74a-b  2نیترات پتاسیم % Potassium 
nitrate 2% 

8.7c 10.76 h 20.9b-f 22c 0.8be 42.9d-f 2.6g 25.1d شاهد 
Control 

 اسکو
Osko 

18.3ab 40.48 b-c 24.1b-d 20.1c-
d 

1ab 44.2c-e 8.2c-f 91.6a سرما 
Chilling 

20a 53.60 a 23.4b-d 36.7a 0.9ad 60.1a 11.9a-c 89.2a  ام پی پی 500اسیدجیبرلیک  
Gibberlic acid 500 

(ppm) 
20a 50.36 a-

b 
32.7a 22.1c 0.6de 54.8a-c 13.8a 91.9a  ام پی پی 250اسید جیبرلیک  

Gibberlic acid 250 
(ppm) 

20a 35.19 c-d 28.9a-b 7.8g-
h 

0.7ce 36.7d-h 13.9a 95.9a  1نیترات پتاسیم%  Potassium 
nitrate 1% 

16.7b 42.83 a-c 33.2a 11.7e-
h 

0.8ae 45.2c-e 13.4a-b 95.4a  2نیترات پتاسیم % Potassium 
nitrate 2% 

  باشد اي دانکن می % به روش آزمون چند دامنه5دار در سطح احتمال  یحروف غیر مشابه در هر ستون  به مفهوم اختالف معن
Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Duncan's multiple range 
test. 

  

  گلخانه
مرزه  هاي جمعیتنتایج تجزیه واریانس براي 

روي صفات  که اثر جمعیت بر داد نشان سهندي
درصد و سرعت سبز شدن، وزن تر و نسبت وزن 

دار بود.  اثر نوع پیش تیمار  خشک به وزن تر معنی

گیري شده به جز طول  بذر بر روي کلیه صفات اندازه
دار بود، همچنین  چه و گیاهچه و وزن تر  معنی ریشه

اثر متقابل بین دو فاکتور جمعیت ها و تیمار ها  نیز در 
گیري شده به جز درصد سبز شدن  دازهکلیه صفات ان
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مقایسه  ). 5دار بود (جدول  چه  معنی و طول ساقه
ها نشان داد که دو جمعیت اسکو  میانگین بین جمعیت

و مجاریشن در اکثر صفات داراي حداکثر میانگین 
  ). 6بودند(جدول 

  
 در شرایط  Satureja sahendicaر  متقابل  آنها براي ، تیمارها،  و اثها بین جمعیتزنی  تجزیه واریانس خصوصیات جوانه -5جدول 

  گلخانه
Table 5-  Mean square of  seed emergence  characteristics  of populations, treatment and interaction between them for  

Satureja Sahendica in  greenhouse condition 
  میانگین مربعات 
Mean square  

    

وزن خشک نسبت 
  / وزن تر

DW/FW  

وزن 
  خشک
Dry 

weight  

  وزن تر
Fresh 

weight  

  طول گیاهچه
Seedling 

length  

نسبت ریشه / 
  ساقه

Rootlet 
/shoot let  

طول 
  چه ریشه

Rootlet 
length  

طول 
  چه ساقه

Shootlet 
length  

سبز سرعت 
  شدن

Speed of 
emergence  

  سبز شدندرصد 
Emergence%  

درجه 
  آزادي
DF 

  تغییراتمنابع 
S.O.V 

0.004** 0.02ns 556.1*
* 

102.9ns 0.3ns 45.1ns 37.3ns 0.76** 79.2** 2 جمعیت   
Population  

0.011** 7.14** 88.6ns 55.8ns 0.4* 7.3ns 55.9** 1.2** 1157.8** 5  پیش تیمار  
Treatment  

0.002** 2.04* 130.4*
* 

217.2** 0.4** 117.7** 23.9ns 0.5** 30.3ns 10  پیش تیمار  یتجمع *  
Population* 

treatment  
  خطا  34 14.7 0.05 12.95 25.4 0.11 45.4 38.6 0.7 0.0003

Error  
 ضریب تغییرات   25.6 24.5 19.9 25.1 27.9 17.7 20.99 25.4 18.9

CV  
ns،  *، ** : درصد 1و  5 احتمال معنی دار در سطحو  دار غیرمعنیبه ترتیب  

ns ,*, ** =  non significant,  significant  at 5% and 1% respectively 
 

  گلخانهدر شرایط  Satureja sahendica  جمعیت 3سبز شدن   خصوصیات مقایسه میانگین  -6جدول 
Table6 - Mean Comparison seed emergence characteristics of three populations for Satureja Sahendica  in 

greenhouse condition 
نسبت وزن 

خشک / وزن 
  تر

 Dw/fw  

 وزن خشک
Dry 

weight 
(mg) 

 تر وزن
Fresh 

weight 
(mg)  

 طول گیاهچه
Seedling 

length(mm)  

 چه نسبت ریشه
 چه ه/ ساق

Rootlet 
/shoot let  

 چه طول ساقه
Shootlet 

length(mm)  

 چه طول ریشه
Rootlet 

length(mm)  

سرعت سبز 
 شدن

Speed of 
emergence 

  ز شدنسبدرصد 
Percent 

emergence  

 جمعیت
Population  

0.073b  2.44a  34a  40.89a  1.18a  19.39a  21.5a  1.05a a 16.94  Osko  
0.099a  2.4a  23.29b  36.64a  1.099a  18.24ab  18.38a  0.93a  15.28ab  Majarition  
0.077b  2.38a  a  31.5  36.89a  1.32a  16.53b  20.36a  0.65b 12.78b  Zeninjab  
باشد اي دانکن می % به روش آزمون چند دامنه5دار در سطح احتمال  مشابه به مفهوم اختالف معنی رحروف غی  

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Duncan's multiple range test. 
  

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل بین جمعیت و پیش 
مار بر روي بذر سه جمعیت  مرزه گونه سهندي تی

نشان داد که سرعت سبز شدن  جمعیت زنینجاب   با 
عدد جوانه /روز  1%   به میزان  2تیمار نیترات پتاسیم 

بیشتر از شاهد و  سایر تیمارها بود ولی با  اسید 
ام براي کلیه صفات به ترتیب  پی پی 250جیبرلیک 

خشک  با  براي سرعت سبزشدن، وزن تر و

 054/0گرم،  میلی 9/0زده در روز،  جوانه 17/0مقادیر
). جمعیت 7گرم، در حداقل بود( جدول میلی

زده در  جوانه 8/1مجاریشن با تیمار  سرما  به میزان 
روز بیشترین سرعت سبز شدن را داشت ولی کمترین 

ام به  پی پی 500جیبرلیک    آن مربوط به تیمار اسید
).  وزن تر و خشک جمعیت 7جدولبود (  26/0میزان 

 2/0و  07/5زنینجاب با  سرما به ترتیب با مقادیر
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گرم بیشترین میزان میانگین را داشتند. نتایج  میلی
مقایسه میانگین اثر متقابل بین جمعیت در پیش تیمار 

نشان داد   Satureja sahendicaروي بذور مرزه گونه 
برلیک که جمعیت اسکو با پیش تیمارهاي اسید جی

متر  میلی  28و  8/50ام با مقادیر   پی پی 250و  500

بیشترین میانگین را براي صفات طول گیاهچه  و 
). سرعت سبز شدن جمعیت 7چه داشت( جدول ریشه

ام  به میزان  پی پی 250اسکو  با تیمار اسید جیبرلیک 
 ودـا بـارهـبیشتر از سایر تیم 7/1با تیمار سرما  به میزان 

  . )7( جدول
  

  در شرایط گلخانه Satureja sahendica سه جمعیت  و پیش تیمار بذور در ها مقایسه میانگین اثر متقابل بین جمعیت -7جدول
Table 7- Mean Comparison seed emergence characteristics between pre- treatments with populations in  three 

populations of  Satureja Sahendica  in greenhouse condition 
نسبت وزن 

خشک به وزن 
  تر

Dw/Fw 

  وزن خشک
Dry weight 

  وزن تر
Fresh 

weight 

 Rootچه  طول ریشه
length(mm)  

نسبت طول 
چه به  ریشه

  چه ساقه
Rootlet/ 
shoot let  

طول گیاهچه 
Seedling 

length(mm)  

  سرعت سبز شدن
Speed of 

Emergence.(No of 
sprout .day)  

ارتیم  
Treatment 

 جمعیت
Population 

0.057e 0.057efg 1e 19.3b-f 1.27bc 34.5cd 0.5f-h دشاه  
Control 

 زنینجاب
Zeninjab 

0.039c-e 0.2a 5.07a 26.7a-c 1.17bc 49.17ab 0.88d-f سرما 
Chilling 

0.027a -d 0.083def 3bc 18.3b-f 1.08c 35.3cd 0.64e-g 500 اسیدجیبرلیک 
ام پی پی  Gibberlic 

acid 500 (ppm) 
0.06e 0.054fg 0.9e 16.7d-f 1.39a-c 31.7d 0.17h 250 جیبرلیک اسید 

ام پی پی  Gibberlic 
acid 250 (ppm) 

0.050e 0.11bc 2.17c-e 23.3a-e 1.38ab 38b-d 1.03c-e  2پتاسیم% Potassium 
nitrate 2% 

0.036b-e 0.087c-e 2..37c-e 7.8b-f 1.2bc 32.7d 0.68ef 1 پتاسیم نیترات%  
Potassium nitrate 

1% 
0.039c-e 0.067d-g 1.7c-e 25a-d 1.99a 38.3b -d 0.98de دشاه  

Control 
 مجاریشن

Majarition 
0.033b-e 0.118b 3.27bc 17.2c-f 0.86c 37.2b -d 1.8a سرما 

Chilling 
0.026a-c 0.058d-g 2.17c-e 11.7f 0.72c 28.3d 0.26gh 500 یکاسیدجیبرل 

ام پی پی  Gibberlic 
acid 500 (ppm) 

0.029ab 0.057e-g 2.3c-e 16.7d-f 0.77c 38.3b -d 0.54f-h 250 جیبرلیک اسید 
ام پی پی  Gibberlic 

acid 250 (ppm) 
0.029a -d 0.087cd 3bc 14.17ef 0.86c 30.8d 0.57f-h  2پتاسیم% Potassium 

nitrate 2% 
0.024a 0.054fg 2.17c-e 25.6a-d 1.39a-c 46.8a-c 1.4ab 1 پتاسیم نیترات%  

Potassium nitrate 
1% 

0.039c-e 0.067d-g 1.7c-e 20b-f 1.3bc 35cd 0.73ef دشاه  
Control 

 اسکو
Osko 

0.033b-e 0.118b 3.27bc 16.55d-f 0.78c 37.88b-d 1.6ab سرما 
Chilling 

0.026a-c 0.058d-g 2.17c-e 30a 1.38a-c 53.3a 0.18h 500 اسیدجیبرلیک 
ام پی پی  Gibberlic 

acid 500 (ppm) 
0.024ab 0.057e-g 2.3c-e 27.5ab 1.17bc 50.8a 1..39bc 250 جیبرلیک اسید 

ام پی پی  Gibberlic 
acid 250 (ppm) 

0.029a -d 0.087cd 3bc 18.3b-f 1.03c 36.7b -d 1.2b-d  2پتاسیم% Potassium 
nitrate 2% 

0.024a 0.054f-g 2.17c-e 16.7d-f 1.39a-c 31.7d 1.26b -d 1 پتاسیم نیترات%  
Potassium nitrate 

1% 

  باشد اي دانکن می % به روش آزمون چند دامنه5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی
Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Duncan's multiple range test.  

  
  گیري بحث و نتیجه
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نتایج نشان داد که جمعیت مجاریشن در اثر 
ام داراي  پی پی 500پرایمینگ با اسید جیبرلیک 

زنی بود. جمعیت زنینجاب با  بیشترین درصد جوانه
ام و نیترات پتاسیم  پی پی 250تیمار اسید جیبرلیک 

اریشن با تیمارهاي اسید جیبرلیک %، جمعیت مج1
%، جمعیت 1ام و نیترات پتاسیم  پی پی250و  500

ام داراي  پی پی 250اسکو با تیمار اسید جیبرلیک 
). جمعیت 4زنی بودند (جدول  بیشترین سرعت جوانه

مجاریشن با تیمار سرما داراي بیشترین سرعت سبز 
نتایج به دست آمده با گزارش  ). 7( جدولشدن بود

که نشان دادند  (Ghayyad et al,2010) قیاد و همکاران
 Punus mahaleb( پرایمینگ بذر گوجه سبز محلب

L.(  ام باعث افزایش  پی پی 1250با اسید جیبرلیک
درصد) این گیاه شد. توکل  70زنی ( درصد جوانه

 (Tavakol-Afshari et al, 2010) افشاري و همکاران
ومول از اسید میکر 100نشان دادند که تیمار 

درصد  73زنی را در بذر گندم  جیبرلیک جوانه
عرب و  افزایش داد. همچنین این نتایج با نتیجه علی

مطابقت داشت زیرا  (Ali-Arab et al, 2012)همکاران 
هاي بذر  در تحقیقی ارزیابی رفع خواب نمونه

 Satureja(هایی از گونه مرزه بختیاري  جمعیت

bachtiarica ( ه از تیمارهاي فیزیکی و با استفاد
شیمیایی، به این نتیجه رسیدند که با توجه به نتایج اثر 

هاي مرزه بختیاري مشخص شد که  تیمارها بر جمعیت
اثر تیمارهاي نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک جهت 

دهی با  رفع خواب بذرها موثرتر از تیمارهاي خراش
 سمباده و الکل بود.

نرمال براي پرایمینگ  هاي رشد که به طور هورمون
ها  گیرند شامل: اکسین بذر مورد استفاده قرار می

)NAA1,IBA2,IAA3 ،(ها، کینیتین، اسید  جیبرلین
ها، اتیلن، برسینوالید و  آمین آبسیزیک، پلی

 et al,2004( سالیسیلیک اسید هستند.کایور و همکاران
Kaur (هاي  زنی دانه گزارش کردند که کاهش جوانه

ي افزودن  توان به وسیله رایط شور را، مینخود در ش
  جیبرلین خارجی جبران نمود.

زنی شود  هر عاملی که باعث افزایش سرعت جوانه
تر بذر و  تواند منجر به استقرار بهتر و مناسب می

گیاهچه جوان در خاك گردد. ماده مورد استفاده 
جهت انجام هیدروپرایمینگ، آب و ترجیحا آب 

زمان قرار دادن بذور در آب بر باشد. مدت  مقطر می
توان با  باشد و می اساس نوع گونه و بذر متفاوت می

هاي مختلف بهترین مدت زمان قرار  انجام آزمایش
 دادن بذور را جهت تیمار پرایمینگ بدست آورد

)Pill and Necker. 2001.(   
هیدروپرایمینگ باعث افزایش تحمل به خشکی و 

شود و  در گیاهان می ها کاهش آسیب آفات و بیماري
باعث بهبود سبز شدن و استقرار گیاهچه کلزا تحت 

و  کایا). Mehra and Raaj, 2002( شود شرایط تنش می
زنی و رشد  جوانه)  Kaya et al, 2006(همکاران 

گیاهچه بیشتري را در بذور هیدروپرایم شده نخود و 
آفتابگردان تحت تنش خشکی و شوري گزارش 

  کردند. 
زنی بذور پنبه  ایمینگ باعث بهبود جوانههیدروپر

شود  دانه تحت شرایط تنش و غیر تنش می
)Casenave and Toselli, 2007(.  قاسمی گلعذانی و

نشان ) Ghassemi-Golezani et al, 2008( همکاران
دادند هیدروپرایمینگ در نخود زراعی باعث افزایش 
                                                                              

1 . Nitro acetic acid 
2 . Indol botiric acid 
3 . Indol acetic acid 
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سرعت و درصد سبزشدن گیاهچه، عملکرد و اجزاي 
 Ehyaei(احیایی و خواجه حسینی شود.  کرد میعمل

and Khajehoseini, 2011 ( با بررسی خصوصیات
و بابونه گاوي ) Sisymbrium irio(زنی خاکشیر  جوانه

)Tanacetum parthenium ( در اثر کاربرد نیترات
زنی و  درصد نشان دادند که درصد جوانه 2/0پتاسیم 

  فزایش یافت.تعداد گیاهچه نرمال بذور مورد نظر ا
نتایج نشان داد که در شرایط گلخانه جمعیت اسکو با 

 30ام با مقادیر  پی پی 250و  500تیمار اسید جیبرلیک 
متر بیشترین میانگین را براي صفات طول  میلی 8/50و 

جمعیت مجاریشن   .)7ریشه و گیاهچه داشت (جدول 
ام براي صفت طول  پی پی 500با  اسید جیبرلیک 

متر کمترین میزان میانگین  میلی 3/28مقادیر  گیاهچه با
% با 1جمعیت زنینجاب با  نیترات پتاسیم   .را داشت

چه را داشت  متر کمترین طول ریشه میلی 8/7مقدار 
در شرایط آزمایشگاهی براي صفت طول  . )7(جدول 

چه  جمعیت زنینجاب با  تیمار سرما،   جمعیت  گیاه
ام و  پی پی 25و  500اسکو با  تیمار اسید جیبرلیک 

% نسبت به شاهد در حداکثر 2نیترات پتاسیم 
نتایج به دست آمده با گزارش شفیعی  . )4بود(جدول 

)Shafiei, 2012 ( که نشان داد تیمار سرما بر روي
صفات طول گیاهچه، شاخص بنیه و نسبت طول 

هاي گونه سهندیکا، و  چه در جمعیت چه به ساقه ریشه
انیکا اثر افزایشی دارد مطابقت بختیاریکا و خوزست

 این نتایج با نتیجه علیزاده و همکاران داشت.
)Alizadeh et al, 2012 ( مطابقت داشت زیرا در

 چه  ارزیابی جوانه زنی و بنیه بذر و گیاه  ،تحقیقی

 3، بیجار2هاي با منشا جمعیت بیجار بعضی از جمعیت
رهاي و قزوین  از  مرزه سهندي و با استفاده ار تیما

فیزیکی و شیمیایی در شرایط گلخانه، مورد استفاده  
قراردادند و نتیجه گرفتند که اثر تیمارهاي نیترات 

پتاسیم و اسید جیبرلیک جهت رفع خواب بذرها 
دهی فیزیکی با سمباده  و  موثرتر از تیمارهاي خراش

براي  .دهی شیمیایی با الکل نسبت به شاهد بود خراش
خشک جمعیت زنینجاب با  صفات وزن تر و وزن 

گرم بیشترین  میلی 2/0و  07/5سرما به ترتیب با مقادیر
میزان میانگین را داشتند. در تحقیقی مشابه گزارش 
شد که در اثر کاربرد تیمارهاي اسموپرایمینگ 

ن تر و یم) بر گیاه گندم وز(پرایمینگ با نیترات پتاس
ر ت ها به دلیل استقرار بهتر و سریع خشک تک بوته

زنی افزایش یافت  گیاه در اثر افزایش سرعت جوانه
)Harris et al, 2001 .(و همکاران  فاروق)Farooq et 

al, 2005 (هاي برنج  خشک گیاهچه نیز افزایش وزن
  ر اثر کاربرد تکنیک پرایمینگ گزارش کردند.را د

در نهایت میتوان اینطور بیان کرد که پرایمینگ 
ر پتانسیل اسمزي دما و بذور به طور عمده تحت تاثی

زنی  گیرد. افزایش خصوصیات جوانه زمان قرار می
آسیب دیده،  RNA و DNAممکن است به دلیل ترمیم 

آمادگی براي تقسیم و افزایش فعالیت آنتی 
نیترات پتاسیم ). Girolamo, 2012( اکسیدانتی باشد

زدن به نور را  احتماال حساسیت بذور در حال جوانه
و به عنوان یک فاکتور مکمل  دهد افزایش می

 ,Akram Ghaderi et al(کند  فیتوکروم عمل می

1997.(  
  

  گیري نتیجه
با توجه به نتایج  این تحقیق،  می توان نتیجه گیري  

کرد که از بین تیمارهاي مختلف استفاده شده براي 
و  500تیمار اسید جیبرلیک   پرایمینگ و بهبود بذور، 

فات اثر افزایشی قابل ام در اغلب ص پی پی 250
. جمعیت مجاریشن متعلق به گونه  توجهی داشت

مرزه سهندي داراي بنیه بذر بیشتري نسبت به سایر 
ها بود و از نظر سرعت جوانه زنی، قدرت  جمعیت
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گیاهچه، وزن تر خشک و طول گیاهچه و سایر 
آزمایش ،    زنی در دو شرایط خصوصیات جوانه

  وضعیت مطلوب تري داشت.
  

  اسگزاريسپ

هــا و  از مسـولین محتـرم  موسســه تحقیقـات جنگـل    
 مراتع کشور به دلیـل حمایـت مـالی از  ایـن تحقیـق      

  گردد.   قدردانی می و تشکر
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