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 روشنایی در شرایط تاریکی و
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 چکیده

-اسانس اندام است. و چندساله معطر، علفی نعناعیان،گیاهیاز تیره ( Melissa officinalis  L)  با نام علمیبادرنجبویه 
ن ای زنی آنو کند بودن جوانه گیاهاین  دارویی اهمیت به باتوجه .باشدبیش از هفتاد نوع ترکیب می دارایهای هوایی آن 

تاریکی رایط زنی آن ها در شبر جوانهو جبرلین  با نیترات پتاسیم بادرنجبویهتحقیق به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذور 
  mg/L و mg/L0,1 دو سطح )  نیترات پتاسیم درآزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با دو فاکتور . انجام شدو روشنایی 

انجام  بذر (10  )هر تکرار شامل در سه تکرار در شرایط تاریکی و روشنایی)   600و 𝒎𝒈𝒍 (200 ،400( و جبرلین در سه سطح 0,3
 25آزمایشگاه ) ر دمایو جبرلین د ساعت در نیترات پتاسیم 24شد. سطوح تیماردهی شامل شاهد و تیمار بذر به مدت 

، متوسط زنیکه شرایط روشنایی بیشترین تاثیر را در صفات شاخص جوانهنتایج نشان داد ( اعمال گردید.انتی گراددرجه س
-طول ریشه که چه داشتزنی، وزن تر،وزن خشک و طول ساقهزنی، ضریب سرعت جوانهزنی، درصد نهایی جوانهزمان جوانه

بیشترین  𝐦𝐠𝐥 3/0میلیمتر باالترین میزان را داشت. نیترات پتاسیم 19/14ا ب 𝐦𝐠𝐥 1/0چه در شرایط تاریکی و نیترات پتاسیم
زنی و زنی، ضریب سرعت جوانهزنی ،متوسط زمان جوانهمیزان تاثیر رابر روی صفات وزن تر،وزن خشک، شاخص جوانه

زنی و زنی، سرعت جوانهش درصد جوانهو تاریکی  باعث افزای 𝐦𝐠𝐥 3/0زنی نهایی داشت.تیمار نیترات پتاسیمدرصد جوانه
 ها شد. افزایش وزن تر گیاهچه

 برلین، جوانه زنی.یکلمات کلیدی: بادرنجبویه، نیترات پتاسیم، ج

 مقدمه
اسانس اندام های هوایی آن است . و چندساله معطر، علفی نعناعیان،گیاهیاز تیره  Melissa officinalis  Lبادرنجبویه با نام علمی

 33سیترونالل، %39(. ازمهم ترین ترکیبات شناسایی شده آنCapecka and Mareczek,2005)باشدش از هفتاد نوع ترکیب میحاوی بی

 معده، مفرح و نشاط روده، آن آرامبخش اعصاب، ضد بیماریهای قلبی، خواص درمانیاز وژرانیول است.  ) سیترونالل،لینالول(سیترال  %
ای بازار پسند در میان مصرف کنندگان داروهای گیاهی به منظور بهره بردن از اثرات آرام یه به عنوان گونهبادرنجبو .آور می توان نام برد

 .(BahtiyarcaBagdat ,and, Cosge,2006)می باشد بخشی ان مطرح 
های ثیر بر بخشباشد. این ترکیبات با تاهای رشد گیاهی میهای فایق آمدن بر خواب، تیمار بذر با تنظیم کنندهیکی از روش

ایجاد  (GA) به جیبرلینABA) )باشند. خواب رویان توسط نسبت باالی اسید آبسزیکزنی آن موثر میمختلف بذر، بر خواب و جوانه
پایین است. برای رهایی دانه از این نوع خواب و شروع  GA باال و نسبت به ABA شود، و این درحالی است که حساسیت دانه بهمی

و افزایش  ABA باشد که همراه با کاهش حساسیت بهمی  ABA/GA ها و کاهش نسبتیاز به تغییر در بیوسنتز هورمونزنی نجوانه
هایی هستند ها از جمله فیتوهورمونجیبرلینکنند. جوانه زنی بذر را کنترل می GA خواب رویان و ABA.دهدرخ می GA حساسیت به

ی سلول تامین ها رشد سلول را با افزایش ضریب کشسانی دیوارهدخالت دارند. جیبرلین زنی مستقیماکه در کنترل و تسریع جوانه
شود. این امر باعث کاهش پتانسیل آب سلول و در نتیجه باعث هیدرولیز نشاسته وتبدیل آن به قند می کنند. متعاقب آن جیبرلینمی
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به عبارت دیگر اسید جیبرلیک به عنوان  .دهدل شدن سلول رخ میشود. به دنبال این فرآیند طویتسهیل ورود آب به درون سلول می
تواند سبب شکستن خواب فیزیولوژیکی بذر شود. اسید جیبرلیک از طریق القا بیوسنتز آنزیم آلفا آمیالز باعث شیمیایی می یک محرک
 (.Steber and McCour, 2001)شودزنی و در نتیجه شکست خواب بذر گیاهان میشروع جوانه

قرار  ان مورد بررسیزنی افزایش بهبود جوانهبه منظورتاثیر تیمارهای ذکر شده  حقیقبا توجه به کند بودن جوانه زنی این گیاه، هدف ت
 گرفت.

 مواد و روش ها
 (0,3و 𝒎𝒈𝒍0,1سطح) دوشامل نیترات پتاسیم در  تیمارهاد. پیش انجام ششاهد تهران تحقیق در دانشکده کشاورزی دانشگاه این 

 انجام شد. بذر (10)هر تکرار شامل سه تکرار و تیمار شاهد در شرایط تاریکی و روشنایی با) ۶00و 𝒎𝒈𝒍200 ،۴00) سطح و جبرلین در سه
ثانیه انجام گرفت که الزم به ذکر است پس از هربار 30به مدت  %70دقیقه و اتانول  ۵به مدت  %2در ابتدا ضدعفونی بذور با هیپوکلریت 

 پیشبذر درون یک پتری دیش ضدعفونی شده قرار داده شد.  10ضدعفونی شستشو بذور با آب مقطر صورت گرفت و در نهایت هر
درجه سانتی 2۵( در دمای آزمایشگاه )۶00و  𝒎𝒈𝒍200 ،۴00های)ساعت با غلظت 2۴قرار دادن بذور در جبرلین به مدت -1: تیمارهای

درجه سانتی گراد(. 2۵( در دمای آزمایشگاه )0,3و 𝒎𝒈𝒍0,1های)ساعت با غلظت 2۴یترات پتاسیم به مدت قرار دادن بذور در ن -2گراد(.
 آب میلیلیتر 3حاوی دیش پتری داخل در واتمن صافی کاغذ دوالیه روی بذر10 تعداد ،هاتیمار اعمالبه منظور اجرای آزمایش پس از

 صورتنهم به  روز تا  شروع دوم روز از زدهجوانه بذرهای شمارش .قرارگرفتندکی وروشنایی در شرایط تاری هادیش پتری و داده قرار مقطر
نهم  روز آزمایش پایا بنابراین نداد، نشان زنیجوانه در تغییری متوالی روز11 در بذرها شمارش بعد، به دهم روز از .گرفت انجام روزانه

-(، ضریب سرعت جوانهFGPنهایی) زنیجوانه رصد(،دMGTزنی)مان جوانه(، متوسط زGRزنی)صفات شاخض جوانه .شد درنظرگرفته
 .گردید محاسبهچه چه، طول ساقه(،،طول ریشهWD( وزن خشک)WF(، وزن تر)CVGزنی)

 نتیجه و بحث
ر داشت تاثیر معنی دار ی بر صفات مورد نظ %1فاکتور نور بر روی صفات مورد برسی تاثیر گذار بود. این فاکتور در سطح احتمال 

(، متوسط زمان GRدهد که شرایط روشنایی بیشترین تاثیر را در صفات شاخص جوانه زنی )ها نشان می(. .مقایسه میانگین1)جدول 
چه ( و طول ساقهWD، وزن خشک )(WF)، وزن تر(CVG)، ضریب سرعت جوانه زنی(FGP)(، درصد نهایی جوانه زنیMGTجوانه زنی )

باالترین میزان را داشت. تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی جوانه  𝑚𝑔𝑙 0/1یط تاریکی و پتاسیم نیتراتداشت.و طول ریشه چه در شرا
بیشترین میزان تاثیر  𝑚𝑔𝑙 3/0دهد که تیمار نیترات پتاسیمنشان می 2معنی دار شد و جدول  %1زنی بذر بادرنجبویه در سطح احتمال 
زنی، ضریب سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی نهایی شاخص جوانه زنی ،متوسط زمان جوانهرابر روی صفات وزن تر،وزن خشک، 

باالترین میزان را نشان دادند. در اثر متقابل این دو فاکتور با یکدیگر طبق  𝑚𝑔𝑙 ۶00و  ۴00چه غلظت جبرلین داشت. در صفت طول ساقه
و روشنایی  باعث افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ،وزن تر و خشک  پتاسیم نیترات3/0دهد که تیمار نمودارها نشان می

  (.1باالترین میزان را داشت)نمودار 𝑚𝑔𝑙 1/0چه در شرایط تاریکی و پتاسیم نیترات ( طول ریشه2،3،۴چه شد)نمودارها و طول ساقهگیاهچه
 وانه زنی بذر یادرنجبویهمقایسه میانگین اثر نور بر صفات مورد مطالعه در ج -1جدول 

 داری ندارند.مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی های دارای حروفمیانگین

 مقایسه میانگین اثر پیش تیمار بر صفات مورد مطالعه در جوانه زنی بذر یادرنجبویه -2جدول 

 طول ریشه چه    طول ساقه چهGR       MGT           WF        WD       FGP          CVG           تیمار)نور(         
 میلیمتر           میلیمتر                –درصد        میلیگرم     میلیگرم          روز                        - واحد

 b      (L1)۵3/۴3 a           30/۶b       ۶1/2۵    b22/13 b      22/۵7      b۴2/20        a73/10         b17/1۸تاریکی
 a     (L2)۶۴/۸0a           ۴1/۶     a۵۵ /3۵ a     22 /20a    ۶۶/71  a ۴9/2۸      b70/۶  a             17/32روشنایی
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Cotrol b ۸9/۶0 b 92/۵ bc00/27  b۶۶/1۴ ab00/70  d۶۴/19 b21/9 c۵0/20 
GA200 c 79/۵1 a۴۵/۶ bc  1۶/29    b 00/1۶    ab 33/۶3     b۶3/2۶       d 12/7      b79/23       
GA400 b 91/۶2 a ۴۸/۶ b ۵/31 b1۶/1۶ c 33/۵3  cd3۵/21 c20/۸ a07/2۸ 
GA600 b ۴۴/۵9      a۵۶/۶ c 1۶/2۵ b33/1۴      bc 00/۶0  b۶۴/2۵ cd70/7         a3۶/27 
KN0/1 b ۸۵/۶0     ab2۶/۶   c ۵/2۵ b۶۶/13 ab33/7۶  c09/22 a۴2/10 b    03/23 
KN0/3      a ۶2/7۶ a۴7/۶ a1۶/39 a۵/2۵ a۶۶/7۶        a3۸/31 ab۶۴/9         a27/2۸ 

 طول ریشه چه    طول ساقه چه GR          MGT      WF           WD         FGP       CVG       (Tپیش تیمار)
 میلیمتر          میلیمتر               –درصد        میلیگرم          میلیگرم          روز                        -د                واح

 داری ندارند.های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیمیانگین

 

 

 

 

 

 

 

 
ن ترکیب ممکن است باعث بیوسنتز اکسین شده و باعث در پاسخ به فرآیندهای متابولیکی بذور، مفید است. ای نیترات پتاسیم

زنی بذور های شیمیایی مانند نیترات پتاسیم بر جوانهیکی از دالیل اثر مثبت محرک (.khan et al., 1999ردد)شروع رویش جنین گ
(  است )قاسمی پیر ABAاسید )احتماالً به دلیل به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد مانند آبسیزیک 

 .گرددمی درجنین سمی یونهای تجمع مانع پتاسیم نیترات احتماال کهمطرح کردند (1999اندونتر ) و (. دمیر2007بلوطی و همکاران، 
وانه افزایش جسازد و به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش نیاز نوری و نیترات پتاسیم، خواب بذور نیازمند به نور را در تاریکی برطرف می

بیشترین میزان تاثیر رابر روی صفات وزن تر،وزن  𝑚𝑔𝑙 3/0د که با نتایج بدست آمده این آزمایش تیمار نیترات پتاسیمشوزنی شناخته می
( در 200۶) همکاران دمیر و(. khan et al., 1999خشک، شاخص جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی نهایی داشت)

مطالعه ی خود روی جوانه زنی بذور آفتابگردان تحت تنش شوری اظهار داشتند هرچند که تنش باعث کاهش در میزان و سرعت جوانه 
( 2003. نصیری و بابک خانلو )زنی می گردد، ولی تیمار بذور با نیترات پتاسیم می تواند در بهبود میزان و سرعت جوانه زنی موثر باشد

 این نتایج اساس بر است شده گیاه کزل بذر زنی جوانه باعث داری معنی طور هب 200ppm غلظت در جیبرلین ونهورمگزارش کردند که 

که با نتایج بدست آمده  است دار معنی زنیجوانه هایعامل همة در درصد 5 سطح در ppm 300 و ppm 150 اسیدجیبرلیک اثر تحقیق،
 ابقت دارد.درصفت متوسط زمان جوانه زنی و طول ساقه چه مط

اثر متقابل نور و پیش تیمارها بر طول ریشه -1نمودار
چه

 
اثر متقابل نور و پیش تیمارها بر طول ساقه چه-2نمودار  
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 از ایتأثیرمجموعه تحت بذر سرمادهی، دورۀ طول در که آنجا دانست،از زنی جوانه محرک عوامل مهمترین از توان می را جیبرلین

 و ها بازدارنده غلظت کاهش با فرایندها از بخشی فقط و شد خواهد زنی جوانه به منجر زمان طول در ها آن برایند که دارد قرار فرایندها
 استفاده توانمی بذر زنی جوانه در کمکی و محرک عامل عنوان به را جیبرلین بنابراین،. کندمی القا را زنی جوانه کها، محر شافزای

 (.Nasiri and Isvand, 2002)کرد
 منابع

زنی یک جوانه. بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحر13۸۶قاسمی پیر بلوطی،ا. گل پرور، م. ریاص دهکردی و ع. نوید.  .1
 .1۸۶-192(: ص 7۴پنج گونه گیاه دارویی منطقة چهار محال و بختیاری. مجله پژوهش. سازندگی. شماره )

2. BahtiyarcaBagdat ,R, Cosge, B,the essential oil of lemon balm(Melissa officinalis L.), its components and using 
fields, OmuZir. Fak.Dergisi, 21(1):116-121,2006. 

3. Capecka, E.&Mareczek,A.(2005). Antioxidant activity of fresh and dry herbs of  omeLamiaceae species. Food 
Chem,93,223-226./ 

4. Demir, I., and VanDeVenter, H.A. 1999. The effect of priming treatments onThe performance of water melon 
(Citrilluslanatus(Thunb.)Matsum&Nakai) seeds under temperature and osmotic stress. Seed Sci. Technol. 27: 
871–875. 

5. Khan, J., M. Rauf, Z. Ali, H. Rashid & M.S. Khattack, 1999. Different stratification techniques effects on seed 
germination of Pistachio. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2:1412-1414. 

6. Nasiri, M., and Isvand, H.M. (2002). Effects of sulfuric acid on seed dormancy reaking and germination of 
Carob tree and Silk tree. Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 8: 95-113. 

7. Nasiri, M., Babakhanloo, P., and Maddah Arefi, H. (2003). Seed germination in Kozal (Diplotaenia 
damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond). Iranian Journal of RangelandsForests Plant Breeding and 
Genetic Research, 11(2):256 -275. 

8. Steber CM, McCourt P. A role for brassinosteroids in germination in Arabidopsis.Plant Physiology. 2001; 
125(2): 763-769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


