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  چكيده

هاي . اين گياه خواص متعددي از جمله تاثير در درمان بيمارياستحاوي مواد موثره فراواني  وگياهان دارويي بادرشبويه از جمله 
اين تحقيق، به منظور بذر است.  زنيجوانه در روند اصالح گياهان اولين گام نياز به اطالع جامع از خصوصياتباشد. قلبي را دارا مي
زني، سرعت جوانه زني، ضريبجوانه زمان مدت ميانگيننظير  دو توده مشهد و نيشابور بذرزني جوانه اي خصوصياتبررسي مقايسه

در گياه  هاي اصالحيبرنامهبراي  بذر مناسب از نظر صفات مذكورتعيين  و زنيزني و همگني جوانهزني، واريانس جوانهجوانه
مورد  دو توده نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دادند كه بين تكرار به اجرا در آمد. 4از طريق طرح كامال تصادفي با  بويهشدربا

از نظر كليه صفات مورد  هتلينگ نشان داد كه بين توده مشهد و نيشابور 2Tآماره چند متغيره . ارددنوجود  داريمطالعه اختالف معني
درصد  1دار در سطح احتمال ت و معنيزني همبستگي مثبزني با ضريب جوانهجوانه سرعت دار وجود ندارد.معني تفاوت مطالعه

و  توده نيشابوردر نتيجه  درصد داشت. 1دار در سطح احتمال زني همبستگي منفي و معنيداشت ولي با ميانگين مدت زمان جوانه
 هاي اصالحي در بادرشبويه مناسب تشخيص داده شدند.براي برنامه زنياز نظر خصوصيات جوانه مشهد

 

 بذر زنيجوانهخصوصيات  ،تنوع ژنتيكي بويه،بادرشكلمات كليدي: 

 

  مقدمه

ه و شاطرامرزه، ي، بادرشبو، بادرشبويبادرشب يفارس يهاو نام .Dracocephalum moldavica L يمه با نام عليبادرشبو دارويي اهيگ
هان دارويي شاخه مهمي در حال حاضر كشت گيا .ستا ز و شرق اروپاكشده در مر يو اهل يزكمر يايآس يه بومكاست  يعلف ياهيگ

. به همين دليل در عموم رودخت داروهاي موجود به شمار مياز كشاورزي و منبع اصلي استخراج و توليد مواد اوليه براي سا

كشورهاي پيشرفته مراكز تحقيقاتي خاص گياهان دارويي تاسيس شده است كه اين مراكز تحقيقاتي، هر روز مواد موثره متعددي را در 
 داراسانس ييهوا اندام و شهدآور يگلها ياه دارويي دارايگ بادرشبويه. كنندها شناسايي و معرفي ميبه همراه تاثير مطلوب آنگياهان 

 يهابكين تريترياصل نرال و وليژران ال،يژران استات،ليژران هك شده ييشناسا GC/MSو  GCروش  به بكيتر 66اه يگ نيا در. است
  ).5(هستند  شده شناخته

زني يك فرايند فيزيولوژيك پيچيده جوانه .باشدترين مراحل بحراني در چرخه زندگي گياه ميزني و استقرار گياهچه از مهمجوانه
گيرد. تاخير و استقرار نامناسب گياهچه از معضالت مهم در نواحي است است كه تحت تاثير عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي قرار مي

حيطي مانند تنش خشكي، شوري و دماي پايين مواجه هستند. از اين رو هر عاملي كه از طريق كاهش سرعت هاي مكه گياهان با تنش
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زني خوب گردد. بنابراين جوانهزني منجر به استقرار نامناسب و تراكم پايين گياهچه شود، باعث كاهش عملكرد ميو يكنواختي جوانه
 در يبررس .ي استقرار خوب گياهچه و توليد عملكرد مطلوب ضروري استو مناسب تحت محدوده وسيعي از شرايط محيطي، برا

 وهرنگ،ك ،يمحل گرده رينظ ارقام از يسريك يزن جوانه مرحله در هك داد نشان يبوم برنج رقم ستيب يا اهچهيگ و يزن جوانه مرحله

  .)3( دادند نشان سرما تنش به را ييباال تحمل اوندا رقم همانند رود ندهيزا و يسازندگ

زني گياه دارويي بادرشبويه وجود نداشت، با توجه به اينكه هيچ اطالعي در مورد جوانهبا توجه به اهميت گياه دارويي بادرشبويه و نيز 
  زني مورد بررسي قرار گيرد.ژنتيكي بر يكنواختي و سرعت جوانه تنوعدر اين مطالعه سعي شده تا اثرات 

  

    هامواد و روش

در قالب طرح  1392ژنتيكي، آزمايشي در سال  تنوعزني بذر گياه دارويي بادرشبويه تحت تاثير هاي جوانهژگيبه منظور بررسي وي
توده  2تكرار در آزمايشگاه گياهان دارويي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل  4كامالً تصادفي و با 

متر بود سانتي 10گراد) تامين شد. هر واحد آزمايشي شامل يك پتري ديش به قطر ه سانتيدرج 22بادرشبويه بود. دما توسط چمبر (
  بذر در آن و بر روي كاغذ صافي قرار داده شد. 25كه تعداد 

)، ميانگين CG( يزن)، نرخ جوانهPG، درصد (به صورت روز شمار زان بذور جوانه زدهيو پس از شمارش م يزنان آزمون جوانهيدر پا
هاي آماري تجزيه .) محاسبه شدUGزني () و همگني جوانهVG)، يكنواختي (واريانس) (CV)، سرعت (MGTزني (زمان جوانه مدت
  ترسيم شد. Excelافزار انجام شد. نمودار با نرم  SPSSافزاربا نرم

  

  نتايج و بحث

داشت (جدول نداري تاثير معني ادرشبويهگياه دارويي ب زنيهاي جوانهويژگيبر  ژنتيكي تنوعنتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد كه 
از نظر كليه صفات مورد  ) نشان داد كه بين توده مشهد و نيشابور216/87درصد ( 5هتلينگ در سطح احتمال  2Tآماره چند متغيره  ).1

ژنتيكي، همبستگي بين  تنوعه و گيري شدراي مشخص كردن رابطه بين صفات اندازهبهمچنين  دار وجود ندارد.اختالف معنيمطالعه 
زني، سرعت جوانه ضريب زني،جوانه زمان مدت ميانگينزني، آنها حساب شد. نتايج حاصل نشان داد كه بين صفات درصد جوانه

سرعت ژنتيكي در اكثر حاالت همبستگي نزديكي وجود دارد. ولي بين  تنوعبا  زنيزني و همگني جوانهواريانس جوانه زني،جوانه
  ).2همبستگي وجود ندارد (جدول زنيجوانهدرصد و  زنيوانهج

اي برخوردار است به طوري كه در استقرار مطلوب و عملكرد زني و سبز شدن از اهميت ويژهدر چرخه زندگي گياهان مرحله جوانه
زني سطح درصد و سرعت جوانه يكي از عوامل دستيابي به عملكرد باال در واحدرود. نهايي عامل مهم و تعيين كننده به شمار مي

زده در زني و درصد بذور جوانهبذور كشت شده است. به طور طبيعي هر چه سرعت جوانه ازهاي حاصل بذرها و استقرار گياهچه
 اهشك در تواننديم يمختلف عوامل هك چند هرمزرعه بيشتر باشد استفاده از منابع رشد نظير نور، آب و عناصر غذايي بهتر خواهد بود. 

 از يطيمح طيشرا از ياريبس در يضرور عامل يك عنوان به بذر هياول شيرو قدرت اما باشند موثر اهچهيگ و استقرار شدن سبز

 در و يرطوبت تيمحدود طيدر شرا خصوص به امر نيا تياهم هك است داده نشان مختلف قاتيتحق است. برخوردار يفراوان تياهم

 20، 10، صفرهاي ) در مطالعه خود در رابطه با اثرات اشعه گاما در دز1372است. فتوكيان ( شتريب مراتب به نيپائ يها حرارت درجه

ارتباط  زنيجوانهرقم برنج ايراني گزارش داد كه بين دز اشعه گاما و درصد  6سولفات بر متيلزا شيميايي ديكيلورنتگن و جهش 30و 
كيلو رنتگن  10بيش از اشعه گاما است. اختالف دز  زنيجوانهسولفات بر درصد متيلمشخصي وجود ندارد و اثر تضعيف كنندگي دي

ها از شاهد كمتر بوده است. وي بذر تيمار زنيجوانهدار نبوده است. در بيشتر تيمارها درصد معني زنيجوانهبا شاهد از نظر درصد 
 . ترنر و نيكوالس)1( باشدبذر برنج موثر مي زنيجوانهزا و اثر متقابل آنها در درصد همچنين گزارش داد كه نوع رقم، نوع و دز جهش
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 درصد رينظ ياتيخصوص .)4( اندنموده گزارش را گندم پيژنوت 22 ديتول و اهچهيگ هيش اوليرو قدرت نيب يمثبت يهمبستگ )1987(

 برخوردار زين يباال يريپذ وراثت از هك يهاصفت عنوان به هااهچهيگ يابيارز در شدن سبز سرعت و يزنجوانه سرعت ،يزنهوانج

براي  زنيجوانهاز نظر خصوصيات  درشبويهگياه دارويي بابين دو توده با توجه به نتايج بدست آمده،  .)2(باشند يم مطرح هستند،
  هاي اصالحي تفاوت وجود ندارد.شركت در برنامه

  

 گيري شده در طرح كامال تصادفي  راي صفات مختلف اندازهتجزيه واريانس ب -1جدول 

درجه   منابع تغييرات
  آزادي

 زمان مدت ميانگين

  زنيجوانه

درصد
  زنيجوانه

 ضريب

جوانه
  زني

سرعت 
  زنيجوانه

واريانس 
  زنيجوانه

همگني 
  زنيجوانه

  1  تيمار
ns

008/0 
ns

18 
ns

475/3  
ns

 153/15  
ns

 307/4  
ns

 069/0  

  043/0  840/2  059/11 216/7 667/12 013/0  6  خطا

ns،  باشدمي دارياختالف معن وجود عدمنشان دهنده.  

  

  گيري شده و دز پرتودهي در طرح كامال تصادفيضرايب همبستگي بين صفات اندازه -2جدول 

واريانس 
 زنيجوانه

جوانهسرعت 
 زني

 زمان مدت ميانگين

  زنيجوانه

 ضريب

 زنيجوانه

درصد
 زنيجوانه

 

  زنيجوانه ضريب 246/0    

   **
  زنيجوانه زمان مدت ميانگين -252/0 -999/0

  **
864/0- **

 زنيجوانهسرعت  704/0 861/0

 **
992/0 *

797/0- *
793/0 *

 زنيجوانهواريانس  785/0

**
998/0- **

989/0- *
796/0 *

791/0- *
 زنيجوانههمگني  -785/0

*
  باشد.درصد مي 1و  5ها در سطوح احتمال تگيدار بودن همبسدهنده معنينشان**و 

  

 
 دو توده بادرشبويه زنيجوانهرابطه بين خصوصيات  -1شكل 
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Abstract  

Moldavian balmherbs contain very active substances. Several properties of this plant in the treatment of heart 

disease has affected. The first step requires comprehensive reform process in plants is seed germination. In 

this study, to evaluate the seed germination of two Populations of Mashhad and Nishabur Included: mean 

germination time, germination Coefficient, germination rate, germination variance and germination 

homogeneity and appropriate seed set of traits for plant breeding programs through a completely randomized 

design with four replications Moldavian balm implemented. The results of this experiment showed that there 

was no significant difference between the two Populations studied. Multivariate Hotelling T2 statistic shows 

that there is no significant difference between the Populations of Mashhad and Nishabur. Germination rate 

with germination Coefficient showed significant positive correlation at 1% level but significant negative 

correlation with mean germination time at the 1% level. Thus, Nishabur and Mashhad Populations of 

germination characteristics were suitable for breeding programs in Moldavian balm. 
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