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بهبود صفات و شاخصهای جوانهزنی سه اکوتیپ مرزه ( )Satureja hortensis L.با پرایمینگ بذر
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چکیده
توانایی جوانهزنی بذر مرحله مهمی برای استقرار مناسب میباشد .پرایمینگ بذر شامل روشهای بسیار سادهای است که میتواند
در بهبود جوانهزنی بذر و استقرار گیاهچه مؤثر باشد  .مرزه گیاه معطری است که در صنایع غذایی و داروسازی استفاده میشود.
برای ارزیابی تأثیر پرایمینگ بر جوانهزنی سه اکوتیپ خوزستانی ،اصفهانی و اردستانی مرزه ( )Satureja hortensis L.آزمایشی
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با  3تکرار انجام شد .فاکتورها شامل  4غلظت نیترات پتاسیم ( )0 , 50 ,100 ,200 ppmو
 3زمان پرایمینگ ( 24 ،0و  48ساعت) بود .نتایج نشان داد که در دو اکوتیپ اردستانی و خوزستانی مرزه ،اکثر پارامترهای
جوانهزنی در غلظت  200 ppmنیترات پتاسیم و زمان  48ساعت کاهش یافتند درحالیکه  24ساعت پس از تیمار با غلظت ppm
 100نیترات پتاسیم اغلب پارامترهای جوانهزنی اکوتیپ اصفهانی کاهش نشان دادند .بر اساس نتایج مشاهدهشده بهترین و
مؤثرترین تیمار نیترات پتاسیم در تحریک جوانهزنی هر اکوتیپ متفاوت بود .بهطورکلی بر اساس نتایج این آزمایش ،غلظت پایین
نیترات پتاسیم پارامترهای جوانهزنی و استقرار گیاهچه را بهبود بخشید اما غلظت باال صفات موردمطالعه را کاهش داد.
کلیدواژگان :پارامترهای جوانهزنی ،پیشتیمار ،مرزه ( ،)Satureja hortensis L.نیترات پتاسیم
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مقدمه
گیاهان دارویی دارای ترکیباتی هستند که در صنایع
داروسازی استفاده میشود ( .)Dalil, 2014این گیاهان از
گذشتههای دور برای درمان بیماریها و امروزه در علوم
پزشکی بهوفور کاربرد دارند ( .)Amiri et al., 2011به
عبارتی گیاهان دارویی از گیاهان مهم اقتصادی هستند که
به شکل خام یا فرآوریشده در طب سنتی و مدرن صنعتی
مورد بهرهوری قرار میگیرند ( Fathi Amirkhiz et al.,
 .)2012در حال حاضر یکی از مباحث جدید و کاربردی در
کشاورزی ،توسعهی تولید گیاهان دارویی است .فعالیتهای
وابسته به گیاهان دارویی در تأمین مواد اولیه صنایع
مختلف ،سالمت جامعه ،اشتغالزایی و ارزآوری در کشور
نقش مهمی دارد و باعث توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق
کمتر توسعهیافته میشود ،از طرف دیگر حفظ گونههای
گیاهان دارویی حائز اهمیت میباشد ( Cheraghi et al.,
 .)2012نبود شرایط مناسب در خاک یکی از مشکالتی است
که کشاورزی کشورهای در حال توسعه با آن مواجه است
که رشد نامتعادل گیاهچه ،کاهش درصد و یکنواختی
جوانهزنی و افزایش رقابت برای منابع محیطی و در نهایت
عملکرد متفاوت گونههای گیاهی را باعث میشود (صدقی و
همکاران .)2010 ،زراعیکردن گیاهان دارویی و معطر به
علت سازگارشدن چرخهی زندگی آنها با طبیعت ،با
مشکالتی مواجه بوده که شامل سخت بودن جوانهزنی بذر
گیاهان دارویی و رشد گیاهچه در مزرعه است ( Cheraghi
 .)Dalil, 2014; et al., 2012جوانهزنی بذر و استقرار
گیاهچه مراحل مهمی در چرخه زندگی گیاهان هستند و با
افزایش جوانهزنی بذر و استقرار گیاهچه میتوان کارایی
کشت گیاهان دارویی را بهبود بخشید (.)Dalil, 2014
یک روش ساده برای بهبود جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه و
در نتیجه افزایش کارایی استقرار و تولید گیاهان دارویی در
مزرعه پرایمینگ بذر است ( )Dalil, 2014که شامل جذب
مقدار کافی آب برای شروع جوانهزنی است .پرایمینگ بذر
تکنیکی است که بهواسطهی آن بذور پیش از قرارگرفتن در
بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط ،به لحاظ
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانهزنی را به دست
میآورند ( .)Seghatoleslami, 2010به کمک این روش
میتوان قدرت استقرار گیاهچهها و در نتیجه کارایی گیاه را
در مزارع بهبود بخشید ( .)Sedghi et al., 2010هدف از
پرایمینگ بذر افزایش درصد جوانهزنی ،کاهش میانگین

زمان جوانهزنی و بهبود رشد و بنیهی گیاهچهها در شرایط
محیطی مناسب و نامناسب است .این روش برای گیاهانی با
بذور ریز و اکثر گیاهان دارویی که ارزش اقتصادی باالیی با
جوانهزنی یکنواخت و سریع دارند موفقیتآمیز است
( .)Sedghi et al., 2010نتایج حاصل از پرایمینگ ،به مدت
و روش پرایمینگ بستگی دارد ( .)Dalil, 2014گیاه دارویی
مرزه با نام علمی  Satureja hortensis L.از گیاهان تیرهی
نعناع میباشد .این جنس شامل  30گونه بوده که  12گونه
از این جنس در ایران وجود دارد ( .)Eskandari, 2013مرزه
گیاهی علفی و یکساله است که ضدنفخ بوده و اسانس آن
خاصیت ضدویروسی ،ضدباکتریایی و ضدقارچی دارد و در
صنایع کنسروسازی و نوشابهسازی استفاده میشود
(.)Maghsoudlou et al., 2013; Seghatoleslami, 2010
اسانس این گیاه توانایی غیرفعال کردن رادیکالهایی مانند
آنیونهای سوپراکسید ،هیدروکسیل و هیدروپروکسیل را
دارد .کارواکرول ،ماده فنولیک ،از مهمترین ترکیبات اسانس
گیاه مرزه است ( .)Rasoulian et al., 2010کارواکرول
ایزومری از تیمول بوده و در الکل و اتر حل میشود و دارای
اثرات ضدمیکروبی ،ضددردی ،ضدالتهابی و ضدتشنجی
است ( .)Asaee et al., 2012در پژوهشی با ارزیابی پاسخ
رازیانه ) (Foeniculum vulgareبه تیمارهای پرایمینگ
متفاوت (جیبرلیکاسید  500 ppmو نیترات پتاسیم  %3به
مدت  24ساعت) باالترین درصد جوانهزنی در بذرهای تیمار
شده با نیترات پتاسیم به دست آمد .طول و وزن گیاهچه
در تیمار با نیترات پتاسیم و جیبرلیکاسید نسبت به بقیه
باالتر بود ( .)Dalil, 2014نتایج موفقیتآمیزی از پرایمینگ
با نیترات پتاسیم در گندم ،گوجهفرنگی ،برنج ،هندوانه و
خیار به دست آمده است ( .)Hoseini et al., 2013در
تحقیق دیگری نشان داده شده که هیدروپرایمینگ بعد از
 12ساعت ،در ریحان ( )Ocimum basilicum L.باعث
افزایش درصد جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه میشود (
 .)Dalil, 2014پژوهش حاضر نیز با هدف مطالعهی تأثیر
نیترات پتاسیم و زمان آغشتگی بر جوانهزنی و رشد اولیه در
گیاهچهی دو اکوتیپ خوزستانی و اردستانی مرزه
( )Satureja hortensis L.انجام شد.
مواد و روشها
در این تحقیق تأثیر هالوپرایمی نگ به همراه مدتز مان
ان جام پرایمی نگ بر جوا نهزنی دو اکوت یپ خوزستتت تانی و
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اردستانی گیاه مرزه ( )Satureja hortensis L.بررسی شد.
این آزمایش بهصتتتورت فاکتوریل با دو فاکتور غلظت های
مختلف نیترات پ تاستتتیم ( 100 ،50 ،0و  )ppm 200و
زمانهای آغشتتتتگی ( 24 ،0و  48ستتتاعت) در قالب طرح
کامالً تصادفی با  3تکرار در دانشگاه پیام نور مرکز خرمآباد
انجام شتتد .بذر مرزه از شتترکت پاکان بذر اصتتفهان تهیه
گردید .بذور در مدت مشخص شده درون محلول پرایمینگ
قرار گرفتند و ستتتتس تعداد  50بذر یکنواخت در ظروف
پتریدیش به همراه کاغذ صتتافی در دستتتگاه ژرمیناتور با
د مای  25˚Cقرار گر فت و برای جوا نهزنی از آب مقطر
استتتفاده شتتد .به مدت یک هفته بذور درون پتریدیش از
نظر جوانهزنی بررستتی شتتدند .معیار بذر جوانهزده ،خروج

ریشتتهچه به طول یک میلیمتر بود .صتتفات مختلفی نظیر
درصتتتتد جوا نهزنی ،ستتتر عت جوا نهزنی ،م یانگین مدت
جوانهزنی ،شتتتاخص جوانهزنی ،وزن تر ستتتاقهچه ،وزن تر
ریشتتهچه ،وزن خشتتک ستتاقهچه و وزن خشتتک ریشتتهچه
برر سی شد .تبدیل دادهها روی دادههایی که نرمال نبودند
صتتتورت گر فت و م حاستتت بات آ ماری با استتتت فاده از
نرمافزار  Minitabو  SPSSانجام شتتتد .از آزمون دانکن در
ستتط  0/05برای مقایستته میانگینها استتتفاده شتتد .با
استتتفاده از فرمولهای جدول  1صتتفات درصتتد جوانهزنی
( ،)GPسرعت جوانهزنی ( ،)GRشاخص جوانهزنی ( )GIو
میانگین زمان جوانهزنی ( )MGTمحاسبه شد.

جدول  -1روابط محاسباتی پارامترهای جوانهزنی
منابع مورد استفاده
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رابطه
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Scott et al., 1984
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شاخص

شماره معادله

درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
میانگین مدت جوانهزنی
شاخص جوانهزنی

() 1
() 2
() 3
() 4

 : Ngتعداد کل بذرهای جوانهزده طی دوره :Nt ،تعداد بذرهای کاشته شده :Ni ،تعداد بذرهای جوانهزده در یک روز مشخص :Di ،تعداد روزهای پس از
شروع جوانهزنی

نتایج و بحث
مرزه اکوتیپ اردستانی
تجزیه واریانس ن شان داد که فاکتورهای موردبرر سی تأثیر
متفاوتی روی صتتتفات اندازهگیریشتتتده داشتتتتند .بین
زمان های مختلف برای تمامی صتتتفات موردمطالعه به جز
وزن خ شک ری شهچه و ساقهچه در سط  0/1و  5در صد
تفاوت معنیداری وجود داشتت .غلظتهای مختلف نیترات
پتاستتیم باعث تفاوت معنیداری در ستتط  5درصتتد در
صفات در صد جوانهزنی ،وزن تر ری شهچه ،وزن تر ساقهچه
و شتتتاخص جوانهزنی شتتتد اما اثر متقابل این دو فاکتور
(غلظتتت و زمتتان) از نظر تتتأث یرگتتذاری بر ویژگیهتتای
موردمطالعه تن ها بر وزن تر ریشتتته چه ت فاوت معنیداری
ایجاد کرد (جدول  .)2باالترین در صد جوانهزنی و شاخص
جوانهزنی در تیمار  50و  100ppmنیترات پتاستتتیم و در
زمان صفر ساعت مشاهده شد ،در حالی که بیشترین وزن
خشتتک ستتاقهچه و ریشتتهچه مربوط به غلظت  50 ppmو
زمان  48ساعت بود .کمترین مقدار وزن تر ساقهچه ،وزن

خ شک ری شهچه ،وزن خ شک ساقهچه ،در صد جوانهزنی،
سرعت جوانهزنی و شاخص جوانهزنی در غلظت 200 ppm
و زمان  48ستتاعت پس از تیمار ،مشتتاهده شتتد .باالترین
سرعت جوانهزنی و کمترین مدتزمان جوانهزنی در غلظت
 100 ppmو زمان صفر به وقوع پیوست (جدول .)5
مرزه اکوتیپ خوزستانی
نتایج تجزیه واریانس برای اکوتیپ خوزستانی مرزه
نشاندهندهی تأثیر بسیار معنیدار ( )p<0.001اثر متقابل
غلظت در زمان برای صفات اندازهگیریشده بهجز میانگین
مدتزمان جوانهزنی بود اما غلظتهای مختلف نیترات
پتاسیم باعث تفاوت معنیداری بر صفات درصد جوانهزنی
( ،)p<0.001سرعت جوانهزنی ( ،)p<0.01وزن تر ساقهچه
( ،)p<0.05وزن خشک ساقهچه ( )p<0.01و شاخص جوانه-
زنی ( )p<0.01گردید و زمانهای مختلف ،تفاوت معنیداری
بر صفات موردمطالعه ایجاد نکرد (جدول  .)3باالترین وزن
تر ریشهچه و ساقهچه به ترتیب مربوط به غلظت  100و
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 50 ppmدر زمان  48ساعت پس از تیمار بود ،درحالیکه
پایینترین وزن تر ریشهچه و ساقهچه به ترتیب در غلظت
 100و  200 ppmدر زمان  48ساعت پس از تیمار مشاهده
شد .باالترین درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص
جوانهزنی در تیمارهای (غلظت  48 ،0 ppmساعت) و
کمترین مقدار برای این صفات در غلظت  200 ppmو 48
ساعت پس از تیمار مشاهده شد .باالترین وزن خشک ریشه-
چه در غلظت  0 ppmو  24ساعت ،باالترین وزن خشک
ساقهچه در غلظت  50 ppmو  48ساعت بود ،اما پایینترین
میانگین زمان جوانهزنی در غلظت  200 ppmو زمان صفر
مشاهده گردید (جدول  .)6نتایج این آزمایش نشان داد که
غلظت  100 ppmنیترات پتاسیم میتواند باعث افزایش
خصوصیات جوانهزنی (درصد ،سرعت و شاخص جوانهزنی)
اکوتیپ خوزستانی مرزه شود ،به شرط اینکه برای مدتزمان
بسیار کوتاهی در این غلظت قرار بگیرد .آبمقطر هم اگر
برای مدت طوالنی بذور در آن قرار داده شوند ،توانایی
افزایش این ویژگیهای جوانهزنی را داراست.
مرزه اکوتیپ اصفهان
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین
زمانهای مختلف برای صفات موردمطالعه در سط 0/1
درصد بهاستثناء وزن تر ریشهچه تفاوت معنیداری وجود
دارد اما بین غلظتهای مختلف نیترات پتاسیم و اثر متقابل
آنها با زمانهای متفاوت از نظر تأثیرگذاری بر ویژگیهای
موردمطالعه بهجز وزن تر ساقهچه و وزن خشک ریشهچه
تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول  .)4بهطورکلی می-
توان چنین نتیجهگیری نمود که تأثیر زمان پرایمینگ بر
ویژگیهای اندازهگیری شده بیشتر از غلظت پرایمینگ مورد
استفاده بوده است .باالترین مقدار برای صفات موردمطالعه
در زمان صفر مشاهده شد و بین زمان  24و  48ساعت
تفاوت معنیداری وجود نداشت .بیشترین وزن تر ساقهچه
و ریشهچه به ترتیب در غلظت 100 ppmو  200نیترات
پتاسیم با زمان صفر ساعت مشاهده شد .بیشترین سرعت
جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،شاخص جوانهزنی و میانگین
مدتزمان جوانهزنی مربوط به غلظت  50 ppmنیترات
پتاسیم و زمان صفر ساعت بود ،درحالیکه پایینترین
مقادیر برای صفات درصد جوانهزنی ،شاخص جوانهزنی و
میانگین مدتزمان جوانهزنی در غلظت  100 ppmپس از
 24ساعت مشاهده شد (جدول  .)7زمان آغشتگی بذر لگجی



( )Capparis spinosa L.تأثیر معنیداری بر بهبود صفات
جوانهزنی بذر نشان میدهد بهطوریکه با افزایش زمان
آغشتگی بذر ،افزایش صفات جوانهزنی مشاهده شد
( )Bahmani et al., 2014که با نتایج این آزمایش در تضاد
است .در این آزمایش باالترین مقدار برای اکثر پارامترهای
جوانهزنی در زمان صفر ساعت به دست آمد .مشخص شده
است که در صورت طوالنیشدن دورهی آمادهسازی ممکن
است خروج ریشهچه صورت گیرد و این امر مزیت پرایمینگ
را از بین میبرد ( .)Jabbari et al., 2011سطوحی از نیترات
پتاسیم که توسط  ISTAبرای تحریک جوانهزنی توصیهشده
و در اغلب تحقیقات نیز مورد استفاده قرار گرفته است0/1 ،
و  0/2درصد میباشد و استفاده از غلظتهای باالتر در
مواردی باعث کاهش جوانهزنی شده است
(.)Mahmoudzadeh and Bagheri, 2005
با توجه به این آزمایش میتوان نتیجه گرفت تأثیر نیترات
پتاسیم بر جوانهزنی بستگی به غلظت آن ،مدتزمان و نوع
گونه گیاه دارد .در این آزمایش تأثیر تیمار نیترات پتاستتیم
در بهبود خصتتتوصتتتیات جوانهزنی در اکوتیپهای مختلف
متفاوت بود ،بهطوریکه در اکوتیپ اصتتتفهان غلظت  50و
زمان صفر ،در اکوتیپ خوز ستان غلظت صفر و زمان 48
ساعت و اکوتیپ ارد ستان غلظت و زمان صفر باعث بهبود
اکثر خصوصیات جوانهزنی شد .محققان نشان دادند که در
تی مار های نیترات پ تاستتتیم در گ یاه دارویی گلتر ایرانی،
افزایش مدتزمان تیمار منجر به کاهش سرعت جوانهزنی
شده است ( )Cheraghi et al., 2012که با نتیجهی پژوهش
حا ضر مطابقت دارد .سایر محققان نیز عنوان نمودند که با
افزایش پتانستتیل استتمزی محلولهای پرایمینگ با نیترات
پتاستتتیم ،بنیهی گیاهچه و میزان جوانهزنی در گیاه برنج
کاهش می یا بد و ب یان داشتتتت ند کاهش جوا نهزنی در
تیمارهای ا سموپرایمینگ با نمکهای غیرآلی ممکن ا ست
بر اثر ایجاد تنش و سمیت یونی در محلولهای آنها با شد
( .)Basra et al., 2005مدتزمان پرایمینگ یکی از عوامل
مؤثر در فرآیند پیشتیمار بذور می باشتتتد که مدتزمان
مناستتب برای آمادهستتازی استتمزی با توجه به نوع مادهی
اسمزی ،پتانسیل اسمزی محلول ،دما و نوع گونهی گیاهی
متفاوت استتتت .اگر مدتزمان پرایمینگ طوالنی شتتتود،
ممکن استتت خروج ریشتتهچه صتتورت گیرد و باعث از بین
رفتن مزیت پرایمینگ شود.

بهبود صفات و شاخصهای جوانهزنی سه اکوتیپ مرزه ) (Satureja hortensis L.با...



جدول  -2تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی مورد مطالعه در اکوتیپ اردستانی مرزه
میانگین مربعات
درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

وزن تر
ریشهچه

وزن خشک
ریشهچه

وزن تر
ساقهچه

وزن خشک
ساقهچه

شاخص
جوانهزنی

میانگین
مدتزمان
جوانهزنی

زمان

2

***4/41

***5/64

**2/6

0/98ns

***4/73

2/07ns

**4/32

***5/91

غلظت

3

*1/66

1/29ns

*1/38

1/8ns

*1/58

1/67ns

*1/89

0/63ns

زمان × غلظت

6

0/7ns

0/96ns

*1/34

0/39ns

0/67ns

0/69ns

0/64ns

0/94ns

خطا

24

0/5

0/47

0/43

0/5

0/52

0/39

0/52

0/53

منبع تغییرات

* ** ،و *** :به ترتیب اختالف معنیدار در سط احتمال  1 ،5و  0/1درصد و  :nsاختالف غیر معنیدار

جدول  -3تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی مورد مطالعه در اکوتیپ خوزستانی مرزه
میانگین مربعات
درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

وزن تر
ریشهچه

وزن تر
ساقهچه

وزن خشک
ساقهچه

شاخص
جوانهزنی

میانگین
مدتزمان
جوانهزنی

زمان

2

0/69ns

2/87ns

0/000026ns

0/00004ns

**3/27

0/69ns

2/05ns

غلظت

3

**2/46

**7/86

0/00003ns

*0/0006

**2/26

**2/46

0/31ns

زمان × غلظت

6

***1/84

***8

*0/00006

*0/0006

**1/69

**1/84

1/24ns

خطا

24

0/5

1/07

0/000017

0/0001

0/35

0/49

0/85

منبع تغییرات

* ** ،و *** :به ترتیب اختالف معنیدار در سط احتمال  1 ،5و  0/1درصد و  :nsاختالف غیر معنیدار

جدول  -4تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی مورد مطالعه در اکوتیپ اصفهان مرزه
میانگین مربعات
درجه
آزادی

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

وزن تر
ریشهچه

وزن تر
ساقهچه

وزن خشک
ریشهچه

وزن خشک
ساقهچه

شاخص
جوانهزنی

میانگین
مدتزمان
جوانهزنی

زمان

2

**4/86

***4/77

***4/47

*3/99

1/66ns

1/2ns

**4/87

**4/33

غلظت

3

0/47ns

0/66ns

0/46ns

0/5ns

**1/88

0/99ns

0/5ns

0/7ns

زمان × غلظت

6

0/58ns

0/37ns

0/57ns

0/67ns

0/86ns

0/21ns

/63ns

0

0/8ns

خطا

24

0/75

0/8

0/7

0/75

0/6

0/97

0/73

0/71

منبع تغییرات

* ** ،و *** :به ترتیب اختالف معنیدار در سط احتمال  1 ،5و  0/1درصد و  :nsاختالف غیر معنیدار
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جدول  -5مقایسه میانگین صفات جوانه زنی بذر مرزه (اکوتیپ اردستانی) با تیمار نیترات پتاسیم و زمان آغشتگی
زمان آغشتگی (ساعت)
0

24

48

غلظت ()ppm

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

شاخص جوانهزنی

0
50
100
200
0
50
100
200
0
50
100
200

15/13a
14/47a
14/47a
9/41abc
9/41abc
7/33abc
8abc
7/33abc
9/41abc
12ab
4bc
2c

2/32ab
2/23abc
2/98a
1/5abcd
1/5abcd
0/68cd
1/59abcd
1/25bcd
1/51abcd
1/254abcd
0/67cd
0/22d

7/14a
7/14a
6/23ab
4/28abc
4/28abc
3/67abc
3/14bc
3/09bc
4/27abc
5/71ab
1/71c
1c

میانگینهای دارای حروف مشترک در ستون ،دارای تفاوت معنیدار در سط احتمال  5درصد نمیباشند.

جدول  -6مقایسه میانگین صفات جوانه زنی بذر مرزه (اکوتیپ خوزستانی) با تیمار نیترات پتاسیم و زمان آغشتگی
زمان آغشتگی (ساعت)
0

24

48

غلظت()ppm

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

شاخص جوانهزنی

0
50
100
200
0
50
100
200
0
50
100
200

18/67abcd
8/67d
28/67ab
7/33d
23/33abc
27/33ab
15/33bcd
18abcd
30/67a
24/67ab
10cd
6d

2/43bcdef
0/93ef
3/96ab
1/09ef
2/82cde
3/34bcd
2cdef
2/47bcdef
5/81a
4/2ab
1/47def
0/78f

1/33abcd
0/62d
2/05ab
0/52d
1/67abc
1/95ab
1/1bcd
1/28abcd
2/19a
1/76ab
0/71cd
0/43d

میانگینهای دارای حروف مشترک در ستون ،دارای تفاوت معنیدار در سط احتمال  5درصد نمیباشند.

جدول  -7مقایسه میانگین صفات جوانهزنی بذر مرزه (اکوتیپ اصفهان) با تیمار نیترات پتاسیم و زمان آغشتگی
زمان آغشتگی (ساعت)
0

24

48

غلظت()ppm
0
50
100
200
0
50
100
200
0
50
100
200

درصد جوانهزنی
abc

22/67
24/67a
23/33ab
17/38abcd
14/15abcd
12abcd
4/67d
6/67bcd
14/15abcd
6cd
11/33abcd
12/67abcd

سرعت جوانهزنی
a

2/76
2/8a
2/67ab
2/14ab
1/65ab
1/3ab
1/11ab
0/64b
1/65ab
0/66b
1/16ab
1/25ab

شاخص جوانهزنی
abc

11/34
12/33a
11/67ab
8/67abcd
7/01abc
6ab
1/76bcd
3/33abcd
7/01a
3ab
5/67cd
6/33d

میانگینهای دارای حروف مشترک در ستون ،دارای تفاوت معنیدار در سط احتمال  5درصد نمیباشند.



بهبود صفات و شاخصهای جوانهزنی سه اکوتیپ مرزه ) (Satureja hortensis L.با...

سایر پژوهشگران عنوان کردهاند افزایش زمان پرایمینگ،
سبب کاهش اکثر صفات در گیاه سیاهدانه میشود و دلیل
آن را آسیبدیدن بافت ،پوشش بذر و همچنین نشت مواد
و فساد آن گزارش نمودند (.)Fathi Amirkhiz et al., 2012
در این آزمایش ،با افزایش غلظت نیترات پتاسیم و همچنین
مدتزمان قرار گرفتن در این پیشتیمار اغلب خصوصیات
جوانهزنی در اکوتیپهای خوزستانی و اردستانی مرزه
کاهش یافتند و همچنین پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم
بر خصوصیات جوانهزنی مرزه اصفهان تأثیر منفی گذاشت.
افزایش مدتزمان پرایمینگ به بیش از  24ساعت روی گیاه
همیشهبهار ( )Calendula persicaباعث کاهش صفات
سرعت جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،طول ساقهچه ،شاخص
جوانهزنی ،وزن تر ساقهچه و وزن تر ریشهچه شد ( (Jabbari
 et al., 2011که با نتایج حاصل آزمایش حاضر ،در دو
اکوتیپ اردستانی و خوزستانی مطابقت دارد .غلظتهای
 0/6 ،0/4 ،0/2 ،0/1و  % 0/8نیترات پتاسیم در تاتوره
( )Datura stramniumباعث افزایش درصد جوانهزنی نشده
و در مواردی اثر بازدارنده داشتند (.)Tavili et al., 2009
تیمارهای آب جوش ،نیترات پتاسیم ،سولفوریکاسید 98
درصد ،سدیمآزاید بهجز غلظت  0/0001 Mو آب راکد روی
گیاه تاتوره ( )Datura stramonium L.مورد بررسی قرار
گرفت ،نتایج نشان داد درصد جوانهزنی شاهد بیشتر بوده و
در سط  5درصد تفاوت معنیداری با تیمارهای مذکور
داشت .یعنی تیمارهای استفادهشده نه تنها اثر مثبت روی
جوانهزنی نداشتند بلکه اثر بازدارندگی آنها نیز اثبات شد
( )Mahmoodzadeh et al., 2005که با نتایج این تحقیق
مبنی بر اثر کاهشی غلظت باالی نیترات پتاسیم بر اغلب
صفات جوانهزنی مطابقت دارد .استفاده از نیترات پتاسیم در
بذر گیاه لگجی ( )Capparis spiosaنشان داد که نیترات
پتاسیم باعث شکستن خواب بذر و افزایش جوانهزنی آن
میشود .زمان آغشتگی بذر لگجی تأثیر معنیداری بر بهبود
رشد اولیه گیاهچه نشان داد ،بهطوریکه با افزایش زمان
آغشتگی افزایش صفات جوانهزنی مشاهده شد ( Bahmani
 .)et al., 2014برخالف اثر مثبت افزایش زمان تیمار با
نیترات پتاسیم که اثر تحریککنندگی در جوانهزنی بذر گیاه
لگجی داشت ،در این بررسی بهطورکلی میتوان نتیجهگیری
کرد پیشتیمار بذور اکوتیپ خوزستانی مرزه با غلظتهای
باالی نیترات پتاسیم در زمان طوالنی آغشتگی تأثیر منفی
بر خصوصیات جوانهزنی داشته اما تیمار آب مقطر با افزایش

زمان ،روی خصوصیات مورد مطالعه اثر مثبتی داشته است.
در این تحقیق غلظتهای باالتر نیترات پتاسیم از جوانهزنی
جلوگیری میکند و ارزش مدتزمان تیمار با افزایش غلظت
نیترات پتاسیم در هر دو اکوتیپ کاهش مییابد.
در مطالعه حاضر بهترین نتایج برای وزن خشک ساقهچه
در اکوتیپهای خوزستانی و اردستانی مرزه مربوط به
غلظتهای پایینتر نیترات پتاسیم ( )50 ppmبود .نتایج
سایر پژوهشها نشان داده نیترات آمونیم بسته به نوع گونه
از جوانهزنی جلوگیری یا جوانهزنی را تحریک میکند.
بهطوریکه در آزمایشی گزارش شده که بهکار بردن غلظت
 0/02موالر نیترات پتاسیم در ترتیزک ( lepidium
 )latifoliumدرصد جوانهزنی را تا  %61افزایش میدهد اما
غلظتهای باالتر ،جوانهزنی را به تأخیر میاندازند.
بهطورکلی غلظت پایینتر محلولهای نیترات باعث توسعهی
جوانهزنی و دیگر پارامترهای گیاهچه میشود ،در حالی که
غلظتهای باالتر مانع آن میگردد ( Lal and Kasera,
 .)2014نتایج پژوهش دیگری نشان داد که درصد جوانهزنی
گل همیشهبهار ( )Calendula officinalisبا افزایش غلظت
نمکهای نیترات پتاسیم کاهش پیدا کرد و کمترین سرعت
جوانهزنی در غلظت  200mMو بیشترین در آن شاهد
(آبمقطر) مشاهده شد ( .)Rajabi et al., 2013تیمار بذر
خاکشیر ( )Descurainia Sophiaبا درصد پایینتر نیترات
پتاسیم  0/3درصد در تحریک جوانهزنی مؤثر بود ( Giri
 .)and tamta, 2012در گزارشی دیگر مشخص شد که تیمار
با نیترات پتاسیم درصد جوانهزنی بذرهای لگجی را تحریک
میکند .باالترین درصد جوانهزنی  %26زمانی به دست آمد
که بذرها با محلول  4000 mg/lنیترات پتاسیم برای 24
ساعت تیمار شدند ،اما درصد جوانهزنی در 8000 mg/l
کاهش یافت ( .)Khaninejad et al., 2012شکلهای
مختلف ترکیبات نیتروژنه برای تحریک جوانهزنی استفاده
میشوند که احتماالً با تغییر در نسبت آب ،جوانهزنی را
تحت تأثیر قرار میدهند .این ترکیبات نقش مهمی در
افزایش بازده و راندمان فیزیولوژیکی دارند .برای بهبود
جوانهزنی ،غلظتهای پایینتر نسبت به غلظتهای باالتر
مؤثرتر و مفیدتر میباشد ( )Lal and Kasera, 2014که
نتایج این تحقیق توسط یافتههای باال تأیید میشود.
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 با توجه به. این صتتفات را کاهش میدهد،غلظتهای باالتر
 بهترین و مؤثرترین،نتایج مشتتتاهدهشتتتده در این آزمایش
تی مار نیترات پ تاستتتیم در تحر یک جوا نهزنی هر اکوت یپ
 این ن تایج تأی یدکن ندهی تأثیر مث بت نیترات.مت فاوت بود
 منوط به اینکه،پتاستتیم بر خصتتوصتتیات جوانهزنی استتت
 بر،غل ظت و زمان مناستتتب قرارگرفتن بذر در این تی مار
.اساس گونه تعیین گردد
سپاسگزاری
از م سئول آزمای شگاه دان شگاه پیام نور مرکز خرمآباد بابت
. ستاسگزارم،همکاری در انجام این تحقیق

نتیجهگیری کلی
بر استتتاس نتایج این پژوهش در اکوتیپهای اردستتتتانی و
200ppm ) تیمارSatureja hortensis L.( خوزستانی مرزه
 اثر بازدارندگی، ستتتاعت48 نیترات پتاستتتیم با مدتزمان
، به عبارت دیگر.روی اکثر پارامترهای جوانهزنی داشتتتت
 نیترات پتاسیم به مدت200ppm پیشتیمار بذور با غلظت
 ا ما در مورد اکوت یپ. ستتتا عت مانع جوا نهزنی گرد ید48
اصتتتف هان پیشتی مار با آبمقطر در مدتز مان کو تاه در
مقای سه با نیترات پتا سیم تأثیر مثبتی بر اکثر خ صو صیات
، در دو اکوتیپ اردستتتان و خوزستتتانی.جوانهزنی داشتتت
غلظتهای پایین نیترات پتاسیم توسعهی جوانهزنی و دیگر
 در حالی که،پارامتر های گ یاه چه را به همراه دارد
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Abstract
Seed germination ability is an essential step for optimum stand establishment. Seed priming includes very simple
methods that could improve seed germination and establishment of the seedling. Satureja hortenssis L. is an
aromatic plant used in the food and pharmaceutical industry. To evaluate the effect of priming on germination of
Khuzestan, Isfahan, and Ardestan ecotypes of Satureja hortensis L, a factorial experiment on the base of a
completely randomized design was conducted with three replications. Factors are four concentration levels (0, 50,
100, and 200 ppm) of KNO3 and three priming time levels (0, 24, 48 hours). Results showed that germination
parameters reduced at 200 ppm of KNO3 and 48 h in the Khuzestan and Ardestan ecotypes, but for the Isfahan
ecotype, 24h after treatment with 100 ppm KNO3 most germination parameters were reduced. According to the
observed results, the best and most effective treatment for stimulation of germination is different for each ecotype.
In conclusion, these results showed that the low concentration of KNO3 increased germination and seedling
parameters, but the high concentration decreased studied traits.
Keywords: Germination parameters, pretreatment, savory (Satureja hortensis L.), nitrate potassium
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