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 چکیده

شد گیاهانزنی از مهمجوانه  ست  ترین مراحل ر ست که ممکن ا این های مختلفی قرار گیرد. ثیر تنشأهای طبیعی تحت تدر محیطا

سطوح مختلف  شت و  ستر کا سی اثرات نوع ب صیات جوانهپژوهش با هدف برر سید بر خصو زنی بذر گونۀ جیبرلیک و ایندول بوتریک ا

Salvadora persica  ماسه 50پیت ماس % -۳ ،کوکوپیت -2پیت ماس ، -۱، با دو فاکتور بستر کشت در چهار نوع )۱۳۹۸در سال +
پی پی ام( و ایندول بوتریک اسید  500و  250( و فاکتور دوم شامل جیبرلیک اسید )دو سطح %50+ ماسه %50کوکوپیت  -4و  %50

مذکور و  دو فاکتورتصادفی اثر  کامالً ۀسپس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایمیلی گرم بر لیتر( انجام شد.  500و  250)دو سطح 

شاهد در  شتکرار بر جوانه سهآب مقطر به عنوان  شد. Salvadora persicaۀ گیاه گیاهچ ۀد اولیزنی بذر و ر شان داد  بررسی  نتایج ن

چه و شاخص بنیۀ بذر در سطح آماری چه، وزن تر ساقهچه، گیاهچه، وزن تر ریشهچه، ساقهزنی، طول ریشهبستر کشت بر درصد جوانه

ندول بوتریک اسید بر کلیۀ صفات مورد بررسی های جیبرلیک و ایدار داشت. همچنین پیش تیمار بذور با هورمونیک درصد اثر معنی

ستر و پیش تیمار با هورموندر این آزمایش اثر معنی شت. اثر متقابل نوع ب صد دا سطح یک در صد جوانهدار در  صفات در زنی، ها بر 

چه اثر معنیو ساقهچه دار در سطح یک درصد داشت و بر وزن تر ریشهچه، گیاهچه و شاخص بنیۀ بذر اثر معنیچه، ساقهطول ریشه

درصد حاصل  ۷۳پی پی ام برابر با  250زنی در بستر کشت کوکوپیت و جیبرلیک اسید که بیشترین درصد جوانهطوریدار نداشت. به

سید  ستر پیت ماس و جیبرلیک ا ستسانتی متر به۶/2۹پی پی ام برابر با  250شد. همچنین باالترین طول گیاهچه در اثر کاربرد ب  د

شننود از پیش تیمار به لحاظ دارویی، صنننعتی و حفایتی پیشنننهاد می Salvadora persicaطور کلی با توجه به اهمیت گونۀ هآمد. ب

زنی و تولید نهال این گونه ام و بسنتر کشنت ترکیبی کوکوپیت و ماسنه برای تسنری  در روند جوانهپیپی 250بذر با جیبرلیک اسنید 
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 ۸۱۷ 

 مقدمه. 1
به ویژه  بذر  یت  حت اثر کیف بذر ت اسنننتقرار مطلوب 

]زنی اسنننت نامیه و یرفیت جوانه هبذر، قو ۀقدرت یا بنی

در میان اسنننتراتژی های مختلف، به من ور افشایش  .[4۳

نه بل از کاشنننت جوا تر، کم بذر، راحتزنی پیش تیمار ق

نه به تر تر و کم خطرهشی به  به هل قادر  یاه را  اسنننت و گ

ها سننازی بذر. آماده[۱]کند های مختلف محیطی میتنش

سیاری از فرآیند شده و ب های متابولیکی سبب جذب آب 

نه زنی  نه زنی بذر الزمند را بدون اینکه جوا که برای جوا

عال می تد ف یاف فاق ب ند طبیعی ات بذر  .[45]ک نگ  پرایمی

آن بذور پیش از قنرار گنرفتن  ۀتکنیکی است که به واسط

نود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط، به  نتر خ در بس

زنی را به لحاظ فیشیولوژیکی و بیوشننیمیایی آمادگی جوانه

ست می آورند. یا به عبارت دیگر پرایمینگ به تعدادی از د

ندروش نف بهبود دهن نای مختل نذو ۀه شود ر اطالق میب

دهی کنترل شنننده بذر اعمننننننال ها آبکه در تمامی آن

های فیشیولوژیکی . در عین حال فعالیت[۱5]شنننود منننی

بذر ر   خل  فاوت رطوبتی در دا مختلفی در سنننطوح مت

مان می کاهش دادن ز بذر  مار  هد و من ور از پیش تی د

نه نهجوا  کوتاه و بهبودۀ زنی در یک دورزنی، ر  دادن جوا

صد جوانه زنی و یکنواختی در آن میزنده شد مانی و در با

در این ۱مشننخص شننده اسننت که اسننید جیبرلیک  [.4۸]

سی را ایفا میآفر سا شیمیایی  کند.یندها نقش ا ترکیبات 

تابولیکی را تحریک  یت م عال یان نفوذ و ف به درون رو که 

اسنننید  .زنی مؤثر هسنننتندکند، اهلب در القای جوانهمی

باشننند که در ها میترین جیبرلینجیبرلیک یکی از مهم

های فیشیولوژیکی گیاهان ن یر فعالیت بسنننیاری از فرآیند

ها تقسننیم سننلولی مناطی مریسننتم، افشایش طولی سننلول

، افشایش سننرعت و درصنند جوانه زنی، افشایش رشنند [24]

شرایط مشرعهگیاهچه سی، گلدهی و عملکرد ، ای در  زودر

ارد اسننید جیبرلیک با افشایش تقسننیم سننلولی و دخالت د

ها بر روی جوانه زنی بذر مؤثر اسننت طویل شنندن سننلول

 
1 Gibberellic acid 

 Triadicaمطالعۀ دیگری که بر روی گونۀ درختی . [22]

sebifera زنی بر جوانه انجام شد نشان داد جیبرلین اسید

 [. محققین52سریعتر بذرهای این گونه تأثیر مثبت دارد ]

عه با محرکای ادر مطال های شنننیمیایی بر ثر پرایمینگ 

ی نه زنی و رشننند اول چه ۀبهبود جوا یاه  Festucaهای گ

arundinace  تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک را بررسننی

شان داد سید  کردند. نتایج ن سیلیک ا سالی که جیبرلیک و 

ها در زنی و رشد گیاهچهمحرک مناسبی برای بهبود جوانه

های پرایمینگ بذر با محرک باشننند وشنننرایط تنش می

زنی از طریی خنثی کردن شنننیمیایی فوق  بر بهبود جوانه

  .[۳۹] های آزاد و یا اکسیژن فعال اثر مثبت داردرادیکال

های گیاهی بودند که کشف ها اولین هورموناکسین

های انتهایی ساقه و ریشه و ها در جوانهشدند. اکسین

ده و از طریی محور های جوان تولید شهمچنین در برگ

شوند. ویژگی اصلی اکسین این است که گیاه منتقل می

 ها در ساقه یا کلئوپتیل بریده شدهسبب طویل شدن سلول

شوند و نیش بر وقایعی چون ( میAvena sativaیوالف )

 تشکیل ریشه، تمایش یابی بافت آوندی، پاسخ تروپیسمی و

هل تبررسی در گذارند. پیدایش جوانه جانبی تأثیر می

ی های مختلف ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک بر رو

( Camellia sasanquaهای کاملیا )زایی قلمهریشه

درصدی  ۸۱تا  ۷۷مشاهده شد این موارد باعث افشایش 

 [.۷شود ]زایی میریشه

امروزه در دنیا از کشت بدون خاک به عنوان نوعی 

افشایش کیفیت و کمیت فناوری تولید گیاهان که موجب 

ای گسترش شود، به طور فشآیندهمحصوالت باهبانی می

های کشت بدون خاک یا [. در سیستم2۸یافته است ]

هیدروپونیک، گیاهان در محیطی به هیر از خاک، به من ور 

رسیدن به حداکثر تراکم کشت، بهبود عملکرد و کاهش 

کشت های خاک زاد و مشکالت جذب عناصر، مورد آلودگی

[. از فاکتورهای مؤثر در موفقیت ۱۷گیرند ]و کار قرار می

توان به نوع بستر اشاره نمود که میکشت بدون خاک می

[. ۱4تواند دارای خواص فیشیکی و شیمیایی متفاوتی باشد ]



 ۱۳۹۹زمستان ، 4، شماره ۷۳مناب  طبیعی ایران، دوره جله رت  و آبخیشداری، مم 

 

 ۸۱۸ 

پیت ماس، بقایای چوب، بسترها شامل بسترهای آلی )

 الیاف نارگیل، تفاله نیشکر، پوست برنج و خاکبرگ( و

بسترهای معدنی )پرلیت، ورمی کولیت، پشم سنگ، فوم 

باشند. ترکیب بستر کشت پلی استر، شن و ماسه و ....( می

[. هریک از این مواد ۳0باید متناسب با نیاز گیاه باشد ]

های منحصر به فردی هستند. به طور کلی دارای ویژگی

موادی که به عنوان بستر کاشت و محافظ ریشۀ گیاه در 

شوند باید از یرفیت دون خاک استفاده میکشت ب

نگهداری آب و مواد هذایی باال، تهویۀ کافی، زهکشی 

مناسب، یرفیت تبادل کاتیونی باال برخوردار بوده و 

همچنین نباید هیچ گونه تأثیر سوء و مضری برای گیاه 

[. هشینۀ اولیۀ باالی این سیستم با تولید 20داشته باشند ]

تر با استفاده بهینه از فضا و مواد هذایی بیشتر و کیفیت باال

[. یک بستر کاشت مناسب 44شود ]مورد نیاز، توجیه می

عالوه بر داشتن خصوصیات مطلوب فیشیکی، شیمیایی و 

بیولوییکی باید در دسترس، نسبتاً ارزان، پایدار و به اندازۀ 

تر و حمل و نقل آن از کافی سبک باشد تا کار با آن راحت

[. پیت ماس، ذرات ۱0دی مقرون به صرفه باشد ]ن ر اقتصا

تجشیه شدۀ مواد آلی است که در مناطی مرطوب و سرد 

شود. نوع ترکیب و مواد تشکیل دهندۀ آن در انواع ایجاد می

مختلف متفاوت است. یک مادۀ گیاهی که به مقدار کمی 

ای و همچنین شرایط بیهای خشهتجشیه شده و در زمین

گردد و دارای ها تشکیل میها و باتالقهوازی مثل مرداب

PH  اسیدی می باشد، یرفیت تبادل کاتیونی این ماده باال

[. 4۳دارد ] ds/m 5/0پایین در حدود  ECاست و 

کوکوپیت، از دیگر بسترهای مورد استفاده در ازدیاد 

گیاهان، یک ترکیب حاصل از فرآیندسازی پوستۀ میوۀ 

فیشیکی مادهای اسفنجی و باشند که از ن ر نارگیل می

ماس بنوده، از نسبت مساوی لیگنین و سلولش  شبیه به پیت

های اخیر نیش به میشان زیادی در تشکیل شده و در سال

صنعت باهبانی در اروپا، آمریکا، اسنترالیا و کانادا مورد 

کوکوپینت فاقد بذر علف . [۳۳ت ]استفاده قرار گرفتنه اسن

 .و نگهداری آب در آن عالی استهرز بوده و قابلیت جذب 

بنوده، بنه خنثی  ۶/5تنا  5/5قابل قبول بین  ۀدارای اسیدیت

هنای قلینایی کمنک کنرده، موجنب خاک ۀنمودن اسیدیت

شود و نسنبت هنوا بنه آب  جذب مناسب مواد هذایی می

در آن کم است که این موضوع در انتشنار اکسنیژن در 

ترکیب آن با مواد دیگر،  .بود اطنراف ریشنه اثرگذار خواهد

تواند در افشایش تهویۀ ن یر پرالینت و ینا پوستۀ برنج، می

. [5زایی اثر گذار باشد ]ریشهعنوان بسنتر  کوکوپیت به

ماسه نوعی بستر کشت معدنی است و شامل ذرات سنگی 

میلی متر است و در اثر هوادیدگی  05/0-2ریشی به قطر 

رد. ترکیبات کانی آن به نوع گیهای مختلف شکل میسنگ

سنگ مادر بستگی دارد. ماسۀ کوارتش که به طور عمده از 

ترکیبات پیچیدۀ سیلیسی تشکیل شده است، عموماً به 

گردد. ماسه فاقد مواد هذایی است من ور ازدیاد استفاده می

و قدرت تبادل کاتیونی نیش ندارد و اکثراً به صورت ترکیب 

 [. 24گردد ]با مواد آلی استفاده می

زنی بذور ای که بر روی اثر نوع بستر بر جوانهدر مطالعه

انجام شد، نتایج آن  Cyclamen trochopteranthumگیاه 

نشان داد، بهترین نوع بستر برای جوانه زنی بذور این گونه 

باشد. زیرا سیکالمن بستر مخلوط پیت و پرالیت و ماسه می

گیرد و در مقایسه میدر این بستر تهویه به خوبی صورت 

[. ۸رسد ]می %۹۳با شاهد درصد جوانه زنی بذور به 

محققین گشارش کردند که وجود ماسه در بستر سبب 

زنی بذور، افشایش تعداد افشایش سرعت و درصد جوانه

های کامل، افشایش سطح برگ و افشایش قدرت برگچه

[. مطالعات نشان 4شود ]های سیکالمن ایرانی میگیاهچه

 با اینکه کولیت ورمی+ هوموس+ خاک بستر دهد،یم

 پشت پرده گیاه عروسک نشای اولیۀ رشد بر تأثیری چندان

(Physalis alkekengiنداشته ) درصد بیشترین، است 

 اولیۀ رشد که حالی در شد مشاهده این بستر در زنیجوانه

 ماسه+ مرهی کود+ خاک و مرهی کود+ بستر خاک در نشا

[. محققین 2۸است ] بوده بهتر بسترها به دیگر نسبت

گشارش کردند که وجود مواد آلی، شن و ماسه در بستر 

-شود تا میشان جوانهسبب می Zizania texanaکشت گیاه 

زنی بذور افشایش یابد و قدرت رشد گیاه زنی و سرعت جوانه
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-های جانبی بیشتری تولید میافشایش یافته تعداد شاخه

-تحقیقی تأثیر نوع بستر و هورمون[. همچنین در ۳5کند ]

ایی زایی و تکثیر گیاه سرو نقرههای رشد بر ریشه

(Cupressus arizonica  بررسی شد نتایج نشان داد که )

زایی، طول ریشه و تعداد ریشه در بیشترین درصد ریشه

 ۳000بستر  پیت+ پرلیت و هورمون اکسین با هل ت 

[. نتایج پژوهشی دیگری 24] گرم در لیتر مشاهده شدمیلی

-نشان داد که بیشترین تأثیر بر طول ریشه در بستر ماسه

 Callistemon viminalisای کوکوپیت برای گیاه درختچه

[. در پژوهشی که بر روی اثر نوع بستر بر 4۷حاصل شد ]

انجام  Moringa oleifera Lamزنی بذرهای درخت  جوانه

درصد  50درصد خاک+  50شد. نتایج نشان داد نوع بستر 

در  M. oleifera کود مرهی بهترین تیمار برای تولید نهال

زنی و بر جوانه کمپوستانواع  [. تأثیر2۳نهالستان است ]

هفت  با Leucaena leucocephalaهای نهال ۀرشد اولی

 ۱:۱به نسبت  کمپوستتیمار نشان داد که خاک مخلوط با 

به دلیل داشتن درصد مواد آلی مناسب، بهترین خاک برای 

 [.۱۸] باشدزنی و رشد این گونه میجوانه

متعلی  Salvadora persicaگیاه مسواک با نام علمی 

ای است به بوده و درختچه Salvadoraceaeبه خانوادۀ 

های زیادی دارد. مناطی متر که شاخه ۳ارتفاع متوسط 

در جهان، جنوب آسیا، ایران، مصر، مهم رویش این گیاه 

ترین نواحی رویش آن باشد. مهمهندوستان و عربستان می

عبارتند از الر، بندر عباس، میناب، مکران، چابهار  در ایران

 S. persicaهای مختلف گیاه [. قسمت2۱و کنارک است ]

، ترکیبات گوگردی و ترکیبات ۱به علت دارا بودن تانن

دارای اثر ضد میکروبی قوی و گسترده بر ، 2ایشوتیوسیانید

ها است. سایر ترکیبات شیمیایی روی انواع میکروارگانیشم

، 5، آلکالوئید ها4، فالونوئید ها ۳مانند روهن های فرار

نیش از این گیاه گشارش شده  ۷هاو ترپنوئید ۶ساپونین ها

است. وجود این ترکیبات باعث شده است که این گیاه برای 

 
1 Tannins 
2 Iso tiucianaid 
3 Volatile oil or Essential oil 
4 Flavonoids 

-گیرد. دهها مورد استفاده قرار مییاری از بیماریدرمان بس

ها تحقیی در جهان نشان داده است که این اثرات به 

های هیر هوازی که باعث خصوص در موارد میکروارگانیشم

آل است. فلوراید باشد، انتخابی و ایدهپوسیدگی دندان می

های قابل توجه، به همراه ترکیبات دیگر موجود در ساقه

ها سواک باعث خاصیت قوی ضد پوسیدگی دندانگیاه م

همچنین از روهن این گیاه جهت مصارف . [۳شود ]می

 . [۳4]شود مختلفی استفاده می

 انترین مراحل رشد گیاهاز مهم و تولید نهال زنیجوانه

ثیر أهای طبیعی تحت تدر محیطاست که ممکن است 

به اهمیت دارویی باالی  ن رهای مختلفی قرار گیرد. تنش

صنعت پششکی، حفایت در  ، کاربرد آن درS. persicaگیاه 

از ها، نیبرابر فرسایش خاک و سازگاری باال با انواع خاک

های این گیاه با است نسبت به توسعه و گسترش رویشگاه

ارزش جهت کشت اقتصادی در سطح وسی  اقدامات الزم 

ترین زنی از مهمولیۀ جوانهصورت گیرد. با توجه به آزمون ا

 S. persicaمشکالت پیش رو جهت کشت و کار گیاه 

ا هدف باشد. لذا این پژوهش بزنی و تولید نهال آن میجوانه

سید بررسی تأ ثیر پرایمینگ با جیبرلیک و ایندول بوتریک ا

اه زنی و تولید نهال گیو نوع بستر کشت جهت بهبود جوانه

S. persica صورت پذیرفت. 
 

 شناسی. روش2

این پژوهش به من ور بررسی اثر نوع بستر کاشت و 

های جیبرلیک و ایندول بوتریک پیش تیمار با هورمون

در مرکش تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب  طبیعی اسید 

برای انجام  انجام شد. ۱۳۹۸جنوب استان کرمان در سال 

 کامالً  ۀزمایش فاکتوریل براساس طرح پایآاین تحقیی از 

فاکتور  2و عدد بذر در هر تکرار(  5)تکرار  4تصادفی با 

پیت  -۱نوع ) 4فاکتور اول بستر کشت در  .استفاده شد

5 Alkaloid 
6 Saponins 
7 Terpen 
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 -4 %50+ ماسه 50پیت ماس % -۳کوکوپیت و  -2ماس ،

و فاکتور دوم جیبرلیک اسید (  %50+ ماسه %50کوکوپیت 

پی پی ام( و ایندول بوتریک اسید  500و  250)هل ت 

آب مقطر  ۀمن ور مقایسهپی پی ام(، و ب 500و  250ح )سط

 S. persica ۀسپس بذر گیاهچبه عنوان تیمار شاهد بود. 

-از مرکش تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان

در کنار صندل  ۀجیرفت تهیه شد )بذرهای الزم از منطق

 آزمایش اجرای از (. قبلگردیدآوری جم  ۱۳۹۸تابستان 

به  درصد 5سدیم  کلریتهیپو محلول ۀوسیل بهبذرها  ابتدا

 از استفاده با بار چندین سپس وضد عفونی  دقیقه 5مدت 

سپس بذرها به مدت  .[4۱]شدند  شوو  شست مقطر آب

 ۱0پی پی ام و  500و  250ساعت با جیبرلیک اسید  24

گرم در لیتر میلی 500و  250ساعت با ایندول بوتریک اسید 

زمان گراد پرایم شدند و همسانتی ۀدرج 25، در دمای [4۶]

از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. پس از پایان 

خیساندن، تمامی بذرها با آب مقطر شسته شدند و  ۀدور

های کشت با بسترهای به سینیپس از خشک شدن  

زنی بذور در دمای متوسط جوانهمختلف انتقال داده شد. 

طی یک  طبیعی در گلخانه،گراد و نور درجۀ سانتی 25

زنی، روزه ثبت گردید و در نهایت درصد جوانه 40 ۀدور

چه و گیاهچه، وزن تر ریشه چه، وزن چه، ساقهطول ریشه

برای گیری شد. بذر اندازه ۀتر ساقه چه و شاخص بنی

گیری طول ریشه چه و ساقه چه از کولیس، وزن تر اندازه

و گرم  00۱/0با دقت ریشه و ساقه از ترازوهای دیجیتالی 

بذر  بر اساس روابط  ۀو شاخص بنی [۹]زنی درصد جوانه

 زیرمحاسبه شدند. 

 (درصد جوانه زنی)

 ۱معادله 
100


N

G
GP) ۱( 

 GP= زنیدرصد جوانه، G= تعداد بذر جوانه زده،N   =

     تعداد کل بذر

   2معادله 

  چه چه + طول ریشهطول ساقه= طول گیاهچه 

 

 (بذر ۀبنی شاخص)

  ۳معادله 
100

% MSHGr
Vi


    

IV        = بذر ۀشاخص بنی  ،  MSH = میانگین طولی

=  Gr،   متر حسب میلیچه( بر چه + ساقهچه )ریشهگیاه

 زنی.درصد جوانه

 -Kolmogroveپس از بررسی نرمالیته با آزمون 

Smirnov ها با ازمون و همگمی واریانسLevene ،های داده

لیل تجشیه و تح   SASبه دست آمده با استفاده از نرم افشار 

ن ای دانکها با آزمون چند دامنهمیانگین ۀشدند و مقایس

 .انجام گرفت

 

 . نتایج3

ت یابی  به من ور ارز مایش  با أاین آز نگ  ثیر پرایمی

ید و نوع  ندول بوتریک اسننن یک و ای هورمون های جیبرل

برای پیدا  S. persicaبسننتر کشننت بر روی بذر گیاهچه 

های جوانه زنی کردن مؤثرترین تیمارها در بهبود شنناخص

چه  یاه ی S. persicaبذور گ تایج تجش فت. ن جام گر  ۀان

گ پرایمین وبستر کشت  ۀواریانس نشان داد که اثرات ساد

درصند جوانه زنی، طول ریشنه چه، سناقه  بر کلیۀ صنفات

ساقه چه چه، طول گیاهچه شه چه، وزن تر  و  ، وزن تر ری

. دار بودبذر در سنننطح یک درصننند معنی ۀشننناخص بنی

ها همچنین اثر متقابل بستر کشت و پیش تیمار با هورمون

چه در سطح چه و ساقهتر ریشهبر کلیۀ صفات به جش وزن

 (. ۱ )جدول دار بودری معنییک درصد آما
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 S. persicaو بستر کشت بر صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی  هاواریانس اثر سطوح مختلف هورمون ۀتجزی . 1جدول

 مناب  تغییرات
درجه 

 آزادی

درصد جوانه 

 زنی

طول ریشه 

 چه
 وزن تر ریشه چه طول گیاهچه طول ساقه چه

وزن تر ساقه 

 چه
 شاخص بنیه بذر

 ۳ **0۱/۶54 **۸۸/۸0 **40/۶0 **5۷/2۷۸ **0002/0 **00۳/0 **۹/۱00۳52۱ (Aبستر کشت)

 4 **۷0/۸40 **2۳/۸۳ **50/۶۹ **۷5/25۷ **000۱/0 **00۳/0 **2/۱40۱5۱۳ (Bهورمون)

A×B ۱2 **04/۳5 **۹5/2 **۱۸/2 **04/۸ ns00000۱/0 ns000۱/0 **4/۶۶۳2۱ 

 0۱/۹2۷4 000۱/0 00000۳/0 5۶/۱ ۷۷/0 45/0 24/۱5 40 خطا

 42/۱2 ۸۳/۱۳ ۷۶/۸ ۶4/۷ 5۸/۱0 42/۸ 52/۸ - ضریب تغییرات

ns ،**  درصد ۱و  به ترتیب هیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال 

 زنیدرصد جوانه. 1.3

ایندول بوتریک های جیبرلیک و با هورمون پرایم کردن 

زنی در بذور پرایم دار درصد جوانهسبب افشایش معنی اسید

مورد شده نسبت به بذور شاهد شد. بسترهای کشت 

ای که زنی شدند. به گونهبهبود درصد جوانه استفاده باعث

زنی در تیمار بستر کشت کوکوپیت بیشترین درصد جوانه

 ۷۳ه میشان ام بپیپی 250 ک اسیدبا کاربرد توأم جیبرلی

زنی در بستر درصد مشاهده شد و کمترین درصد جوانه

درصد  ۳4کشت پیت ماس بدون عمل پرایمینگ به میشان 

دیده شد. همچنین در بستر کشت کوکوپیت + ماسه کاربرد 

زنی را به میشان ام درصد جوانهپیپی 500 ک اسیدجیبرلی

 افشایش داد  کدرصد نسبت به عدم مصرف جیبرلی 4۶

 (.۱کل ش)
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 S. persica کنش پرایمینگ و بستر کشتمقادیر میانگین درصد جوانه زنی در برهم .1شکل 

 

 

 چه طول ریشه. 2.3

ها نشان داد که بستر کشت، پرایمینگ بذور بررسی داده

صفت طول ریشه ها در سطح یک درصد بر کنش آنو برهم

های (. براساس یافته۱)جدول  داری داشتثیر معنیأچه ت

پرایمینگ بذور با تیمارهای مختلف سبب بهبود (2شکل )

، که بیشترین گردیدچه نسبت به بذور شاهد طول ریشه

پی پی  250چه مربوط به تیمار جیبرلیک اسید طول ریشه

ول م بستر کشت کوکوپیت+ ماسه به طأام با کاربرد تو

چه در بستر متر بود و کمترین طول ریشهمیلی 50/۱۶

  2/۳کشت پیت ماس و عدم پرایمینگ به ترتیب به طول 

 . (2)شکل  متر بودمیلی

 

 

 S. persica چه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشتمقادیر میانگین طول ریشه .2شکل 

 

 چهطول ساقه. 3.3

ها نشان داد که بستر کشت، واریانس داده ۀنتایج تجشی

چه در سطح یک ها بر طول ساقهپرایمینگ و برهمکنش آن

(. با افشایش سطوح پرایمینگ ۱)جدول  دار بوددرصد معنی

ای طول ساقه چه در بسترهای کشت افشایش یافت به گونه

کوکوپیت+ ماسه چه در بستر کشت که بیشترین طول ساقه

 ۶/۱5پی پی ام به طول  500 ک اسیدبه همراه جیبرلی

درصدی این پارامتر را نسبت  ۷0متر بود که افشایش میلی

میلی متر(  ۶/4به تیمار پیت ماس و عدم کاربرد پرایمینگ )

ها نشان داد که (. یافته2شکل ) به نمایش گذاشت

-سپی پی ام در بستر کشت پیت ما 500 ک اسیدجیبرلی

میلی متر و  ۹0/۱2چه را به میشان ماسه طول ساقه+

پی پی ام در بستر کشت  250 ک همچنین جیبرلی

میلی متر  ۱/۱۳چه را به میشان کوکوپیت+ ماسه طول ساقه

افشایش داد که این دو تیمار از لحاظ آماری تفاوتی با هم 

 (. ۳شکل ) نداشتند
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 S. persica چه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشتمقادیر میانگین طول ساقه .3شکل 

 

 طول گیاهچه. 4.3

بستر کشت، پرایمینگ  ۀنتایج نشان داد که اثرات ساد

ها بر طول گیاهچه در سطح یک درصد و برهمکنش آن

(. با افشایش سطوح مختلف ۱)جدول  دار شدمعنی

پرایمینگ طول گیاهچه در بسترهای کشت مختلف 

ای که بیشترین طول گیاهچه در افشایش یافت. به گونه

 ک اسیدماسه با کاربرد توأم جیبرلی+بستر کشت کوکوپیت

 ۳0/2۷و  ۶/2۹ام به ترتیب به طول پیپی 500و  250

سانتی متر بود و کمترین میشان آن در بستر کشت پیت 

متر سانتی ۹/۷شاهد( به طول )ماس بدون پرایمینگ 

ها نشان داد که پرایمینگ بذور با ایندول مشاهده شد. یافته

پی پی ام در بستر  500و  250های بوتریک اسید با هل ت

داری بر طول گیاهچه کشت کوکوپیت+ماسه تفاوت معنی

S. persica (4)شکل  نداشتند . 

 

 

 S. persica مقادیر میانگین طول گیاهچه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت .4شکل 
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 چهچه و ساقهوزن تر ریشه. 5.3

ها نشان داد که اثرات ساده واریانس داده ۀنتایج تجشی 

چه چه و ریشهتر ساقهبستر کشت و پرایمینگ بذور بر وزن

-ها معنیکنش آنولی بر همدار در سطح یک درصد معنی

چه در بسترهای کشت آلی تر ساقه(. وزن۱جدول) دار نشد

+ معدنی به کار گرفته شده در این پژوهش نسبت به 

ای که به گونه بسترهای کشت آلی به تنهایی افشایش یافت.

ماسه + چه در بستر کشت کوکوپیتتر ساقهبیشترین وزن

تر  درصدی وزن ۳0 شگرم بود که افشای ۱۱/0به میشان 

گرم(  0۷۶/0) چه را نسبت به بستر کشت پیت ماسساقه

چه در (. همچنین وزن تر ساقه5شکل به نمایش گذاشت )

بذور پرایمینگ شده نسبت به بذور شاهد افشایش یافت. 

 لی به جیبرلیک اسیدعچه متتر ساقهبیشترین میشان وزن

یشان وزن تر کمترین م بود و (گرم ۱۱4/0ام )پیپی 500

گرم( مشاهده شد که  0۷۱/0چه در تیمار شاهد )ساقه

درصدی این صفت نسبت به تیمار  ۳۷حاکی از افشایش 

 (. ۶شکل ) شاهد بود

چه را نسبت به بذور پرایم کردن بذور وزن تر ریشه 

 ۀتر ریششاهد( افشایش داند. بیشترین وزن)پرایم نشده 

پی  250در هورمون جیبرلیک اسید  S. persica ۀگیاهچ

 ۳۷گرم مشاهده شد که افشایش  02۷/0پی ام به میشان 

)عدم مصرف  درصدی این صفت را نسبت به تیمار شاهد

( به نمایش گذاشت. همچنین ایندول بوتریک کجیبرلی

چه را به ام به ترتیب وزن تر ریشهپیپی 500و  250اسید 

دادند و تفاوتی بین گرم افشایش  02۱/0و  020/0میشان 

چه در (. بیشترین وزن تر ریشه۷شکل ) ها وجود نداشتآن

گرم و  02۷/0ماسه به میشان  +بستر کشت کوکوپیت

کمترین میشان آن در بستر کشت پیت ماس به میشان 

  (.۸شکل ) گرم دیده شد 0۱۷/0
 

 

 

 S. persica چهساقه اثر بستر کشت بر وزن تر. 5شکل 
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 S. persica چهاثر پرایمینگ بر وزن تر ساقه .۶ شکل

 

 

 

 S. persica چهاثر پرایمینگ بر وزن تر ریشه .۷شکل 
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 S. persica چهاثر بستر کشت بر وزن تر ریشه .۸شکل 

 

 بذر ۀشاخص بنی .6.3

ها نشان داد که بستر کشت، واریانس داده ۀنتایج تجشی

 .Sبذر  ۀها بر شاخص بنیپرایمینگ و برهمکنش آن

persica داری داشتثیر معنیأدر سطح یک درصد ت (-

(. با افشایش سطوح مختلف پرایمینگ هورمونی ۱جدول 

های کشت شامل جیبرلین و ایندول بوتریک اسید در بستر

ای که ونهبذر نیش افشایش یافت. به گ ۀمختلف شاخص بنی

در بستر کشت ترکیبی  بذر ۀبیشترین شاخص بنی

ام به پیپی250م جیبرلین أکوکوپیت+ ماسه با کاربرد تو

بذر  ۀمشاهده شد و کمترین شاخص بنی 4۶/۱۸۸4میشان 

 متعلی به بستر کشت پیت ماس و عدم کاربرد پرایمینگ

ام بود. نتایج حاصله نشان پیپی ۳۳/250شاهد( به میشان )

ام در بستر کشت پیپی 250که کاربرد جیبرلیک اسید  داد

درصد  ۷4بذر را حدود  ۀکوکوپیت+ ماسه شاخص بنی

 (.۹شکل ) نسبت به عدم مصرف آن افشایش داد
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 گیریبحث و نتیجه. 4

-های مناسب جهت افشایش درصد جوانهیکی از راه حل

های تولیدی و در نهایت رشد و زنی، کیفیت گیاهچه

پرایمینگ یک راه حل  .باشدپرایمینگ می ،عملکرد گیاهان

زنی و عملکرد گیاه ساده و مفید جهت افشایش درصد جوانه

زنی جنین تحریک شده و آندوسپرم . طی جوانه[4۹] است

جنین و فعالیت  ۀ. فشار ناشی از توسع[2۶] شودمتراکم می

های آندوسپرم در سلول ۀهای هیدرولیتیک در دیوارآنشیم

طی از دست دادن آب ممکن است سبب تغییر در شکل 

که این منجر به فضای آزاد و تسهیل در امر  ،ها شودبافت

  .[۱۶] شودچه میروج ریشهجوانه زنی و خ

بستر  ۀاثرات سادنتایج نشان داد که در این مطالعه 

زنی، طول درصد جوانه بر کلیۀ صفات پرایمینگ وکشت 

چه، وزن تر ، وزن تر ریشهچه، طول گیاهچهچه، ساقهریشه

. همچنین اثر دار بودبذر معنی ۀو شاخص بنی چه ساقه

چه و تنها بر وزن تر ریشهمتقابل بستر کشت و پیش تیمار 

و افشایش  زنی. افشایش درصد جوانهدار نبودچه معنیساقه

فعالیت آنشیمی و هضم احتماالً وابستگی زیادی به فعالیت 

که در آزمایش به طوری[ ۳۷]دارد  کهورمون جیبرلی

خصوص هحاضر مشاهده شد با کاربرد هر دو هورمون ب

ت. اکسین ها به خودی زنی بهبود یافجیبرلیک اسید جوانه

و از طریی  [2۹] زنی نیستندخود هورمون الزم برای جوانه

چه و نیش با فعال چه و ریشهکمک به طویل شدن ساقه

نمودن زمین گرایی و نورگرایی، رشد رویان و در نهایت 

بیان داشتند محققین . [۳2] کنندزنی را تن یم میجوانه

سطوح آنشیم کاتاالز که پیش تیمار هورمونی موجب افشایش 

زنی را افشایش های جوانهو پراکسیداز شده و شاخص

های مختلف حاکی از آن است که گشارش. [۱2] دهدمی

زنی و سبش شدن بذر پرایمینگ باعث افشایش درصد جوانه

داری بر ثیر بسیار معنیأ. نوع بستر کشت ت[۶] گرددمی

درصد  ای که بیشترینزنی داشت به گونهدرصد جوانه

درصد  2۶/5۳زنی در بستر کشت کوکوپیت به میشان جوانه

درصدی این صفت نسبت به بستر  2۸بود که سبب افشایش 

در تحقیقی اثرات کشت ترکیبی پیت ماس و ماسه شد. 

زنی و رشد بذرهای درخت بسترهای مختلف بر میشان جوانه

ای  در شرایط گلخانه (chestnut nurseryشاه بلوط )

کولیت شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمیبررسی 

ماس موجب افشایش زنی و پیتباعث افشایش سرعت جوانه

در مورد اثرات و خصوصیات  [.۱۳] شودها میرشد گیاهچه

های توان به بهتر شدن پایداری خاکدانه مفید کوکوپیت می

خاک و کاهش فرسایش خاک، یرفیت نگهداری بسیار 

زنی و رشد هینه و کاهش زمان جوانهخوب آب، آبیاری ب

کود دامی+ ورمی ) ثیر بستر کشتأسری  ریشه اشاره کرد. ت

زنی گیاه گل جعفری کمپوست( بر صفت درصد جوانه

(Tagetes erecta )[. ۳۷شده است ]دار گشارش معنی

، شن و ماسه در بستر که وجود مواد آلی شده استگشارش 

-شود تا میشان جوانهیسبب م Zizania texanaکشت گیاه 

[. در مطالعۀ ۳5] زنی بذور افشایش یابدزنی و سرعت جوانه

 اهیگ یبرا تیکوکوپ-بستر ماسه دیگری تأثیر مثبت

 ه استشد گشارش Callistemon viminalis یادرختچه

 Pinusپژوهشی که بر روی گونۀ درختی . [4۷]

halepensis Mill.  زنی جوانهدرصد انجام شده نشان داد که

بذر در ترکیب کود دامی مخلوط شده با خاک برگ در 

 -2خاک رایج نهالستان )شاهد(، ) مقایسه با سایر تیمارها

خاک شاهد + خاک  -۳(، ۱:5خاک شاهد + کود دامی )

 .[2ه است ]از وضعیت بهتری برخوردار بود ((۱:5برگ )

م جیبرلیک اسید و بستر کشت باعث بهبود أثیر توأت

چه و گیاهچه گردید. اسید جیبرلیک چه، ساقهشهطول ری

در بسیاری از فرآیندهای فیشیولوژیکی گیاهان ن یر فعالیت 

ها تقسیم سلولی مناطی مریستم، افشایش طولی سلول

ای و افشایش رشد گیاهچه زنی، افشایش درصد جوانه[24]

و  چهساقهچه، ریشهدخالت دارد. دلیل افشایش طول  [۱۹]

ها باشد کن است به خاطر افشایش طول میانگرهگیاهچه مم

-که یکی از مهم دهدتحقیقات نشان میکه در این رابطه 

افشایش طول ساقه از طریی افشایش  کترین اثرات جیبرلی
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های گیاهی مثل هورمون. [24] باشدها میمیانگره

زنی و یند جوانهآجیبرلیک اسید نقش بسیار مهمی را در فر

که با نتایج این تحقیی مطابقت [ ۳۹]کنند رشد ایفا می

زنی و رشد جوانهبر بهبود جیبرلیک اسید  مثبتدارد. تأثیر 

[ و ۳۹] Festuca arundinaceaهای اولی گیاهچه

Datura Stramonium  [40]  تحت تنش با ترکیبات

ترین عوامل در یکی از مهم آللوپاتیک گشارش شده است.

 بستر کشت مناسب است.ایجاد کشت بدون خاک انتخاب 

برای تولید موفی محصوالت در کشت بدون خاک احتیاج 

های مختلف کشت کافی از مواد هذایی در بستر ۀبه ذخیر

ثیر بستر أتای در مطالعه .باشددر هر مرحله از رشد گیاه می

بیشترین  و شددار گشارش معنیرا ها کشت بر رشد گیاهچه

میانگین را در تیمار مخلوط پرلیت، ورمی کولیت و پرالیت 

گشارش کردند که وجود ماسه محققین . [۳۶] نشان دادند

زنی بذور، افشایش تعداد در بستر سبب افشایش درصد جوانه

های سیکالمن های کامل و افشایش قدرت گیاهچهبرگچه

 [.4] شودایرانی می

پرایمینگ با جیبرلیک و  نتایج نشنننان داد اثر متقابل

چه ایندول بوتریک اسید و نوع بستر کشت بر وزن تر ریشه

دار نبود. ولی کاربرد جیبرلیک اسنننید چه معنیو سننناقه

ثیر را بر صنننفات مذکور نسنننبت به ایندول أبیشنننترین ت

ساقه  شه چه و  شت. همچنین وزن تر ری سید دا بوتریک ا

ترین پاسخ چه به بستر کشت ترکیبی کوکوبیت و ماسه به

چه چه و ساقهیکی از دالیل افشایش وزن تر ریشهرا داشت. 

توسننط هورمون اسننید جیبرلیک احتماالً به خاطر افشایش 

در رشنند و تقسننیمات سننلولی از طریی تأثیر بر سنننتش و 

سین می شد. فعالیت هورمون اک سین از هورمونبا های اک

شه سلولی، افشایش ری سیم  سری  تق های جانبی، طریی ت

بخش هوایی و تشننکیل بافت آوندی، رشنند و نمو گیاه را 

های خاصی افشایش رشد را در در هل تو  کنندتنطیم می

میکرو  ۱0 ای هل تمطالعهدر  .[۱۱] پی خواهند داشنننت

 Bambusaهای وزن تر و خشک را در گیاهچه IBAموالر 

arundinacea  درصننند افشایش داد که با  ۳۶/5۶به میشان

 . [4۹] نتایج این تحقیی مطابقت ندارد

بیشترین اثر بر بهبود شاخص بنیۀ بذر با کاربرد توام 

پی پی ام و بستر  250تیمار جیبرلیک اسید در هل ت 

گشارش  دست آمد. محققینترکیبی کوکوپیت و ماسه به

شرایط دیم و  ام درپیپی ۱00نمودند که اسید جیبرلیک 

. همچنین گشارش [۱۹] بذر نخود را افشایش داد ۀآبی بنی

بذر  ۀکه پرایمینگ بذر عدس سبب افشایش بنی شده

بذر از دو صفت درصد  ۀ. از آنجا که بنی[۳0گردیده است ]

هر تیماری که ، آیدزنی و طول گیاهچه به دست میجوانه

 .دهدشایش میبذر را نیش اف ۀاین دو مؤلفه را افشایش دهد بنی

یکی از عوامل دست یابی به عملکرد باال در واحد سطح 

تر ها و استقرار سری زنی باالی بذردرصد و سرعت جوانه

های حاصل از بذور کشت شده است. به طور گیاهچه

زنی و درصد بذور استقرار یافته طبیعی هر چه سرعت جوانه

ب و عناصر بیشتر باشد. استفاده از مناب  رشد ن یر نور، آ

 .Sهذایی بیشتر خواهد بود. با توجه به اهمیت گونۀ 

persica به لحاظ دارویی، صنعتی و حفایتی پیشنهاد می-

ام و پیپی 250شود از پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید 

بستر کشت ترکیبی کوکوپیت و ماسه برای تسری  در روند 
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