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گیاه دارویی ماریتیغال  زنی بذرخصوصیات جوانهبر  تیمارارزیابی اثر پیش

 ) 

 
 3، علی قادری2، خدیجه احمدی،1حشمت امیدی



  
 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و دانشگاه شاهد.، عضو هئیت علمی، ول: دانشیارنويسنده مسئ-و  1

 ( 

 
            2-دکتری تخصصی و رشته آگروتکنولوژی، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و دانشگاه شاهددانشجو ، 

 
  

   2-دپارتمان مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ايران، استاديار 
 

 

 چكیده 
ورت صهای رشد گیاه ماريتیغال بهزنی و ويژگیمنظور بررسی اثر پرايمینگ عنصر سیلیکات سديم  بر خصوصیات جوانهبه

تکرار اجرا شد.  1با  1931فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی در آزمايشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 

درصد سیلیکات سديم( بود.  2و  1سطح )شاهد )عدم مصرف(،  9در  ی آزمايش شامل عنصر سیلیکات سديمفاکتورها

چه، وزن چه و ساقهزنی، طول ريشهنگین مدت زمان جوانهزنی، میاگیری شامل درصد و سرعت جوانهصفات مورد اندازه

گیری بجزء تعداد گیاهچه غیرعادی و ی صفات مورد اندازهخشک گیاهچه، ضريب آلومتری بود. سیلیکات سديم بر همه

دار شد. غلظت يک درصد سیلیکات سديم دارای باالترين درصد و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال يک درصد معنی

توان گفت غلظت يک درصد پیش تیمار سیلیکات سديم بهترين ضريب آلومتری است. می چه وزنی، طول ريشهجوانه ضريب

 تیمارهای به کار رفته در اين آزمايش هستند.

 

 زنی، ضريب آلومتری، سیلیکات سديم.خارمريم، درصد جوانهواژگان كلیدی: 

 

 مقدمه -1
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خانواده کاسنی است که در صنايع داروسازی کشور کاربرد فراوانی دارد. گیاهی است ماريتیغال يکی از گیاهان دارويی مهم 

های پهن و شکننده با ظاهری مرمری شکل و در متر است. برگسانتی 152-252 يکساله، با ساقه گل دهنده به طولعلفی،

، دارای ناف سفید رنگ و (ه تخم آفتابگردانشبی)بذرهای ماريتیغال به اندازه دانه گندم  زرد وجود دارد.ای آن خارهایکناره

اين گیاهان با درجات متفاوتی دارای خواب  هایبذر (. ،2222) ای روشن استوهقهبرجسته و سطح صاف به رنگ

گیاهان های اين ها انجام شده، سبز شدن و استقرار گیاهچهآن تری که رویسازی کمچنین به دلیل کارهای اهلیباشد و هممی

های آب و شوری دو عامل محدود کننده استقرار و تولید گیاه آب و هوای نیمه خشک، تنش شود. درمعموالً به کندی انجام می

 زراعی هستند. 

 ثیر دارد. بسیاری از گیاهان قادر به جذب سیلیکاتأسیلیکات سديم يکی از عناصر مفید است که بر رشد و سالمت گیاه ت

، گفتارمنش)خوش باشددرصد زيست توده گیاهی متغیر می 1/2- 12ار جذب بر اساس نوع گونه گیاهی بینسديم  بوده و مقد

 وری،های شتواند باعث افزايش تولید و کیفیت محصول، کاهش تبخیر و تعرق، افزايش مقاومت به تنش(. اين عنصر می1932

ای هاکسیدان و کاهش حساسیت به بعضی بیماریی آنتیها، افزايش تحريک تولید برخی آنزيمخشکی و سمیت فلزات سنگین

های مؤثر برای غلبه بذر يکی از روش(. استفاده از تکنیک پرايمینگ1932، گفتارمنشقارچی در گیاهانی مثل خیار شود )خوش

ات خصوصی برتیمار عنصر سیلیکات سديم  پیشدر اين تحقیق اثر  (. ،1335و  ) باشدبر اين مشکل می

 .گیاه دارويی ماريتیغال مورد مطالعه قرار گرفتو فاکتورهای رشد زنی جوانه

 

 هامواد و روش -2
صورت فاکتوريل در قالب طرح  پايه کامالً اين پژوهش در آزمايشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد به

درصد  2و  1سطح )شاهد )عدم مصرف(،  9تیمار سیلیکات سديم  در تکرار انجام شد. فاکتور آزمايش شامل  1تصادفی در 

برای  متر بودند.میلی 2چه زده شمارش شدند دارای حداقل طول ريشهسیلیکات سديم( بود. بذرهای که به عنوان بذرهای جوانه

فی طور تصاداز هر محیط کشت به زده،زنی و پارامترهای رشد پس از ثابت شدن تعداد بذرهای جوانهگیری خصوصیات جوانهاندازه

 22ها در درون آون با دمای گیاهچه نرمال انتخاب شدند. در اين آزمايش، وزن خشک گیاهچه ماريتیغال با قرار دادن نمونه 5

متر تعیین گرديد. هايی برحسب سانتیطول گیاهچه (.2219و همکاران،  ) ساعت تعیین گرديد 13درجه به مدت 

تری، عبارت است از نسبت طولی يا وزنی ساقه چه به ريشه چه است که با کاهش آب قابل استفاده برای گیاه، اين ضريب آلوم

ش مارش ابضريب نیز کم می شود. برای تیمارهای مختلف اين آزمايش ضريب آلومتری با نسبت طولی محاسبه شده است. 

-و همچنین ضريب جوانه2زنیجوانه زمانــانگین مدتمی(، ) 1درصد جوانه زنیزده، روزانــه بــذرهای جوانه

 (.1331و همکاران،  ) نددتعیین گردي 9و  2، 1روابط زنی است طبق جوانه زمانکـه عکس میانگین مدت 9زنی
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 زده درجوانههای تعداد بذر: تعداد روز،تعداد کل بذرها، تعداد بذرهای جوانه زده،  ،دلهدر اين معا

ها شامل تجزيه داده آمـاری است. تجزيـه جوانه زدهنیز کل تعداد بذرهای  زنی وتعداد روزهـا از ابتدای جوانه،هرروز

 رفتانجام گدرصد  5در سطح  دانکنو مقايسه میانگین صفات مورد ارزيابی با آزمون  افزاراستفاده از نرم واريانس با

 

 و بحث نتایج -3
گیاه  بجز وزن خشک گیاهچه زنیداری بر صفات جوانهتیمار اثر معنیهای حاصل از پژوهش حاضر، پیشباتوجه با داده

 .(1)جدول  دارويی ماريتیغال داشت

 زنی كلجوانه -3-1

(. نتايج نشان داد که کاربرد يک زنی کل داشتند )سیلیکات سديم  تأثیر معنی داری بر صفت جوانهپیش تیمار 

توان گفت که از لحاظ آماری با عدم کاربرد سیلیکات از زنی کل را داشت البته میترين تعداد جوانهدرصد سیلیکات سديم بیش

(. نتايج اين 2زنی کل گذاشت )جدول سديم  تآثیر منفی بر تعداد جوانه لحاظ آماری تفاوتی ندارد. با افزايش غلظت سیلیکات

ه زنی و تأثیر مثبتی بر خصوصیات آن داشت. با توجدهد که کاربرد غلظت پايین سیلیکات سديم کمک به جوانهپژوهش نشان می

 نی شد.زباعث افزايش درصد جوانهتیمار سیلیکات سديم ( پیش2211)و همکاران به نتايج 
 زنی و پارامترهای رشد گیاه ماریتیغال تحت اثر پیش تیمارتجزیه واریانس خصوصیات جوانه ( 1)جدول  

درصد. 5و  1دار در سطح احتمال دار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 

 
 سیلیكات سدیم  رتیما پیش ماریتیغال تحت صفات مختلفمیانگین  (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 .ای دانکن ندارند داری بر اساس آزمون چند دامنههای دارای حروف مشترك تفاوت معنیدر هر ستون تیمار میانگین

 

 میانگین مربعات

ضريب 

 آلومتری

طول 

 چهساقه

طول 

چهريشه

وزن خشک 

گیاهچه

میانگین 

مدت زمان 

زنیجوانه

ضريب 

 سرعت

زنیجوانه

درصد 

 زنیجوانه

زنی جوانه

 کل

درجه 

 آزادی

منابع تغییر

51/9  15/12  7/122  2222/2  27/2  3/112  2215 2/32  2  سیلیکات سديم 

29/2 29/2 1/2 221/2 222/2 37/7 91/2 2/1 3 خطا

13/12 25/2 21/2 1/3 29/9 1 7/37 7/37  ضريب تغییرات

ضريب 

 آلومتری

طول 

چهساقه

طول 

چهريشه

گیاهچه 

عادی

میانگین مدت 

زنیزمان جوانه

ضريب 

زنیجوانه

درصد 

زنیجوانه

-جوانه

 زنی کل

 سیلیکات سديم

)%( 

13/1  1/9  13/5  1/1  5/1  3/27  72 2/15  2

22/2  21/9  91/7  13/5  9/1  2/72  5/73  7/15  1

57/1  77/1  73/2  27/2  1/1  7/23  22 12 2
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 زنیدرصد جوانه -3-2

(. تیمار يک درصد سیلیکات 1زنی در سطح احتمال يک درصد داشتند )جدول بر درصد جوانهداری تیمار بکار رفته اثر معنی

زنی بذر ماريتیغال را به خود اختصاص ترين  مقدار درصد جوانهدرصد کم 22درصد با  2ترين و غلظت درصد بیش 5/73سديم با 

 (. 2ا غلظت يک درصد سیلیکات سديم نداشت )جدول دادند. عدم کاربرد پیش تیمار سیلیکات سديم  از لحاظ آماری تفاوتی ب

 

 زنیمیانگین مدت زمان و ضریب جوانه -3-3

ب زنی و ضري( حاکی از اثر معنی دار پیش تیمار سیلیکات سديم  بر میانگین مدت زمان جوانه1نتايج جدول تجزيه واريانس )

زنی به ترتیب مربوط به تیمارهای ترين میانگین مدت زمان جوانهترين و کم(. بیشزنی بذر گیاه ماريتیغال داشتند )جوانه

عدم کاربرد سیلیکات سديم و غلظت يک درصد بود. با توجه به اينکه با افزايش غلظت سیلیکات سديم میانگین مدت زمان 

زنی وانهتیمار ضريب ج های کم تأثیر بیشتری دارد بر اين صفت دارد. با افزيش غلظت پیشيابد ولی غلظتزنی کاهش میجوانه

(. زوکارينی گزارش 2زنی را به خود اختصاص داد )جدول ترين ضريب جوانهدرصد بیش 2/72يابد. غلظت يک درصد با افزايش می

ی، اکرد که کاربرد سیلیکات سديم  تعادل رشدی گیاه لوبیا را از طريق کاهش اثرات مخرب تنش شوری مانند کاهش هدايت روزنه

سیلیکات سديم  همچنین باعث  (. ،2223) کندکاهش پتاسیم برگها و غیره حفظ می محتوای نسبی برگ،کاهش 

و  ) شودهای غشا میشود و مانع پراکسیده شدن چربیکاهش خسارات اکسیداتیو ايجاد شده توسط تنش شوری می

 .(2223همکاران، 

 

 وزن خشک گیاهچه -3-4

داری بر وزن خشک گیاهچه نداشت و اثر متقابل اين دو تنش شوری ناشی از کلريد سديم تأثیر معنیسیلیکات سديم  و 

های کلريد سديم تأثیری رسد درصد سیلیکات سديم  و غلظت(. به نظر می1دار شد )جدول درصد بر اين صفت معنی 5در سطح 

شود. ها نمیموالر باعث کاهش وزن خشک گیاهچهمیلی 122توان گفت شوری بر وزن خشک گیاهچه ماريتیغال نداشتند. می

ای هکه کاهش پتانسیل آب توسط کلريد سديم و يا افزايش قابل توجه غلظت يون( 1931ها با نتايج زيبايی و همکاران )اين يافته

و کاهش وزن خشک اندام  ترين عوامل بازدارنده رشد گیاه گلرنگ بودندسديم و کلر تأثیر آنها بر توازن عناصر غذايی، از مهم

 هوايی در نتیجه افزايش شوری را در پی داشت، در تضاد بود. 

 

 و ضریب آلومتری چهساقه چه،طول ریشه -3-5

چه و ترين طول ريشه(. بیشچه و نسبت آنها داشت )چه، ساقهداری بر صفات طول ريشهتیمار تأثیر معنیپیش

و نسبت  چهترين طول ريشهمربوط به کاربرد يک درصد پیش تیمار سیلیکات سديم بود، کمچه چه به ساقهنسبت طول ريشه

تیمار است. با افزايش غلظت سیلیکات درصد و عدم کاربرد پیش 2وح غلظت چه به ترتیب مربوط به سطچه به ساقهطول ريشه

چه و نسبت آنها : نتايج مشابهی چه، ساقهشه(. طول ري2چه داشت و باعث کاهش آن شد )جدول سديم اثر منفی بر طول ساقه

در رابطه با سويا گزارش شده است.  (2229) و همکاران در ارتباط با يونجه،   (2222)و  توسط 

باشند و جلوگیری از رشد آنها واکنش های مهمی جهت ارزيابی واکنش گیاهان به تنش شوری میچه شاخصچه و ساقهريشه

تواند به دلیل اثرات سمی ناشی از نمک و يا عدم توازن در مقادير چه میچه و ساقهطبیعی به تنش است. کاهش طول ريشه

چه و خروج آن از بذر اصوالً در نتیجه بزرگ شدن توسعه ريشه (.2225و همکاران،  ) عناصر غذايی در بذر گیاه باشد
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بر بنا(.  ،2221و  ) باشدزنی میست که مربوط به رويدادهای بعد از جوانهای اباشد و تقسیم سلولی پديدهسلول می

تیمار شده یشهای حاصل از بذرهای پافزايش سرعت رشد و توسعه ريشه در گیاهچه( 1331)و همکاران  های يافته

 ار باشد و اين مسأله در کنار جذب بهتر آبتیملولی در کالهک ريشه در شرايط پیشتواند ناشی از شدت يافتن تقسیمات سمی

 گردد.و مواد غذايی سبب بهبود استقرار اين گیاهان می


 رییگنتیجه -5
زنی بذر و رشد گیاهچه ماريتیغال تحت اثر عنصر سیلیسیم قرار گرفت. نتايج بدست آمده از اين پژوهش صفات جوانه طی

 زنی بذور گیاهان کاربردبرای بهبود خصوصیات جوانه گیاه دارويی ماريتیغال شد.زنی بذرهای های جوانهو موجب افزايش ويژگی

 شود.های کم توصیه میتیمار در غلظتپیش

 

 تشكر و قدردانی
بدين وسیله از مسئولین دانشکده کشاورزی و آزمايشگاه تکنولوژی بذر که امکانات اين پژوهش را فراهم کردند، تشکر و 

 کنیم.قدردانی می

 

 منابع مورد استفاده

شتی، ح.  . 1 سبی و توزيع ماده     1931زيبايی، س.، رحیمی، الف.، و د شی، محتوی کلروفیل، محتوی آب ن شد روي . تأثیر پرايمینگ بذر بر ر

 .17-53(: 5)2خشک در رقم گلدشت گلرنگ در شرايط تنش شوری، مجله تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی. 


















































 همایش ملی اولین

 گیاهان دارویی و معطری ارزش چالش های فراروی تکمیل زنجیره

 ارومیه -9911بهمن  52






6





 




















 





















 











