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 چکیده

تواند است که می یاهای بسیار سادهباشد. پرایمینگ بذر شامل روشبرای استقرار مناسب می یمهممرحله زنی بذر توانایی جوانه

 شود.می زی استفاده. مرزه گیاه معطری است که در صنایع غذایی و داروسازنی بذر و استقرار گیاهچه مؤثر باشددر بهبود جوانه

 ی( آزمایش.Satureja hortensis Lو اردستانی مرزه ) ، اصفهانیاکوتیپ خوزستانی سهزنی پرایمینگ بر جوانه یربرای ارزیابی تأث

( و ppm 200, 100, 50,  0) یمپتاس یتراتغلظت ن 4تکرار انجام شد. فاکتورها شامل  3ا فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی ب

های پارامتر کثردر دو اکوتیپ اردستانی و خوزستانی مرزه، ا که داد نتایج نشان ساعت( بود. 48و  24، 0گ )زمان پرایمین 3

 ppmساعت پس از تیمار با غلظت  24که یافتند درحالیساعت کاهش  48و زمان  یمپتاس یتراتن ppm 200زنی در غلظت جوانه

بهترین و شده . بر اساس نتایج مشاهدهاکوتیپ اصفهانی کاهش نشان دادندزنی یم اغلب پارامترهای جوانهپتاسیترات ن 100

غلظت پایین ج این آزمایش، ی بر اساس نتایطورکلبهزنی هر اکوتیپ متفاوت بود. یم در تحریک جوانهپتاس یتراتنین تیمار مؤثرتر

 داد.ه را کاهش غلظت باال صفات موردمطالعاما  بهبود بخشیدگیاهچه را  استقرار زنی وهای جوانهپتاسیم پارامتر نیترات

 

 یمپتاس یتراتن(، .Satureja hortensis Lتیمار، مرزه )زنی، پیشهای جوانهپارامتر :واژگانکلید
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 مقدمه

دارای ترکیباتی هستند که در صنایع  دارویی گیاهان

 از (. این گیاهانDalil, 2014شود )داروسازی استفاده می

 در علوم امروزه و هابرای درمان بیماری دور هایگذشته

به (. Amiri et al., 2011کاربرد دارند ) وفوربه پزشکی

که  هستند اقتصادی مهم گیاهان از دارویی گیاهان یعبارت

صنعتی  مدرن و سنتی طب شده دربه شکل خام یا فرآوری

 ,.Fathi Amirkhiz et alگیرند )می قرار وریبهره مورد

 در کاربردی و جدید یکی از مباحث (. در حال حاضر2012

های فعالیت است. دارویی گیاهان ی تولیدتوسعه ،کشاورزی

صنایع  اولیه مواد در تأمین دارویی گیاهان وابسته به

کشور  در ارزآوری و زاییاشتغال جامعه، سالمت مختلف،

 مناطق اجتماعی-اقتصادی توسعه نقش مهمی دارد و باعث

 هایگونه حفظ دیگر از طرف ،شودمی یافتهتوسعه کمتر

 ,.Cheraghi et alباشد )می اهمیت حائز دارویی گیاهان

(. نبود شرایط مناسب در خاک یکی از مشکالتی است 2012

که کشاورزی کشورهای در حال توسعه با آن مواجه است 

یکنواختی  که رشد نامتعادل گیاهچه، کاهش درصد و

زنی و افزایش رقابت برای منابع محیطی و در نهایت جوانه

شود )صدقی و های گیاهی را باعث میعملکرد متفاوت گونه

کردن گیاهان دارویی و معطر به (. زراعی2010همکاران، 

با طبیعت، با  هاآنی زندگی شدن چرخهعلت سازگار

نی بذر زجوانه مشکالتی مواجه بوده که شامل سخت بودن

 Cheraghiگیاهان دارویی و رشد گیاهچه در مزرعه است )

et al., 2012 Dalil, 2014; .)زنی بذر و استقرار جوانه

گیاهچه مراحل مهمی در چرخه زندگی گیاهان هستند و با 

توان کارایی زنی بذر و استقرار گیاهچه میافزایش جوانه

 (.Dalil, 2014کشت گیاهان دارویی را بهبود بخشید )

زنی بذر و رشد گیاهچه و یک روش ساده برای بهبود جوانه

در نتیجه افزایش کارایی استقرار و تولید گیاهان دارویی در 

شامل جذب  ( کهDalil, 2014مزرعه پرایمینگ بذر است )

 بذر زنی است. پرایمینگمقدار کافی آب برای شروع جوانه

 در قرارگرفتن از بذور پیش ی آنهواسطبه که است تکنیکی

 لحاظ به محیط، شرایط اکولوژیکی با مواجهه و خود بستر

 دست به را زنیجوانه بیوشیمیایی آمادگی و فیزیولوژیکی

به کمک این روش  .(Seghatoleslami, 2010) آورندمی

 گیاه را کارایی نتیجه در و هاگیاهچه استقرار توان قدرتمی

(. هدف از Sedghi et al., 2010مزارع بهبود بخشید ) در

زنی، کاهش میانگین پرایمینگ بذر افزایش درصد جوانه

ها در شرایط ی گیاهچهزنی و بهبود رشد و بنیهزمان جوانه

محیطی مناسب و نامناسب است. این روش برای گیاهانی با 

بذور ریز و اکثر گیاهان دارویی که ارزش اقتصادی باالیی با 

آمیز است ند موفقیتزنی یکنواخت و سریع دارجوانه

(Sedghi et al., 2010 .) نتایج حاصل از پرایمینگ، به مدت

(. گیاه دارویی Dalil, 2014و روش پرایمینگ بستگی دارد )

ی از گیاهان تیره .Satureja hortensis Lمرزه با نام علمی 

گونه  12گونه بوده که  30باشد. این جنس شامل نعناع می

مرزه (. Eskandari, 2013وجود دارد )از این جنس در ایران 

 آن اسانس و بوده نفخضد که است سالهیک و علفی گیاهی

 در و دارد قارچیضد و باکتریاییویروسی، ضدخاصیت ضد

شود استفاده می سازینوشابه و کنسروسازی صنایع

(Maghsoudlou et al., 2013; Seghatoleslami, 2010) .

هایی مانند فعال کردن رادیکالغیراسانس این گیاه توانایی 

های سوپراکسید، هیدروکسیل و هیدروپروکسیل را آنیون

ین ترکیبات اسانس ترمهمدارد. کارواکرول، ماده فنولیک، از 

(. کارواکرول Rasoulian et al., 2010گیاه مرزه است )

شود و دارای ایزومری از تیمول بوده و در الکل و اتر حل می

تشنجی التهابی و ضددردی، ضدروبی، ضدمیکاثرات ضد

در پژوهشی با ارزیابی پاسخ  (.Asaee et al., 2012است )

به تیمارهای پرایمینگ  (Foeniculum vulgare)رازیانه 

به  %3یم پتاس یتراتنو  ppm 500اسید متفاوت )جیبرلیک

زنی در بذرهای تیمار ساعت( باالترین درصد جوانه 24مدت 

آمد. طول و وزن گیاهچه  به دستیم پتاس یتراتنشده با 

اسید نسبت به بقیه در تیمار با نیترات پتاسیم و جیبرلیک

آمیزی از پرایمینگ نتایج موفقیت(. Dalil, 2014باالتر بود )

ی، برنج، هندوانه و فرنگگوجهدر گندم، با نیترات پتاسیم 

(. در Hoseini et al., 2013آمده است ) به دستخیار 

پرایمینگ بعد از دیگری نشان داده شده که هیدرو یقتحق

( باعث .Ocimum basilicum Lساعت، در ریحان ) 12

شود ) زنی و وزن خشک گیاهچه میافزایش درصد جوانه

Dalil, 2014یر تأثی (. پژوهش حاضر نیز با هدف مطالعه

زنی و رشد اولیه در نیترات پتاسیم و زمان آغشتگی بر جوانه

اکوتیپ خوزستانی و اردستانی مرزه  ی دوگیاهچه

(Satureja hortensis L..انجام شد ) 

 

 هامواد و روش

هالو    تأثیر  به همراه    در این تحقیق  نگ  مان مدت پرایمی  ز

نه     نگ بر جوا جام پرایمی تانی و    ان یپ خوزستتت زنی دو اکوت



 
                                                             مرزه اکوتیپ سه زنیجوانه هایشاخص و صفات بهبود (Satureja hortensis L.) ...با 

( بررسی شد.    .Satureja hortensis Lاردستانی گیاه مرزه ) 

های   فاکتوریل با دو فاکتور غلظت      صتتتورتبه این آزمایش  

تاستتتیم )   ( و  ppm 200و  100، 50، 0مختلف نیترات پ

ستتتاعت( در قالب طرح  48و  24، 0های آغشتتتتگی )زمان

آباد تکرار در دانشگاه پیام نور مرکز خرم  3تصادفی با   کامالً

انجام شتتد. بذر مرزه از شتترکت پاکان بذر اصتتفهان تهیه   

درون محلول پرایمینگ  شده مشخص گردید. بذور در مدت 

بذر یکنواخت در ظروف    50قرار گرفتند و ستتتتس تعداد   

یش به همراه کاغذ صتتافی در دستتتگاه ژرمیناتور با   دیپتر

مای   نه    C˚25د فت و برای جوا زنی از آب مقطر قرار گر

دیش از  استتتفاده شتتد. به مدت یک هفته بذور درون پتری

زده، خروج بذر جوانه زنی بررستتی شتتدند. معیار نظر جوانه

متر بود. صتتفات مختلفی نظیر چه به طول یک میلیریشتته

نه  نه   درصتتتتد جوا عت جوا مدت     زنی، ستتتر یانگین  زنی، م

چه، وزن تر  زنی، وزن تر ستتتاقه زنی، شتتتاخص جوانه جوانه 

چه چه و وزن خشتتک ریشتتهچه، وزن خشتتک ستتاقهریشتته

شد. تبدیل داده    سی  ودند  هایی که نرمال نبها روی دادهبرر

فاده از             با استتتت ماری  بات آ حاستتت فت و م صتتتورت گر

انجام شتتتد. از آزمون دانکن در   SPSSو  Minitabافزارنرم

ها استتتفاده شتتد. با   برای مقایستته میانگین 05/0ستتط  

زنی صتتفات درصتتد جوانه 1های جدول استتتفاده از فرمول

(GP سرعت جوانه شاخص جوانه GRزنی )(،  ( و  GIزنی )(، 

 ( محاسبه شد.MGTزنی )وانهمیانگین زمان ج

 
 

 زنیهای جوانهروابط محاسباتی پارامتر -1جدول 

 Ng طی دوره،  زدهجوانه: تعداد کل بذرهایNt ،تعداد بذرهای کاشته شده :Niزده در یک روز مشخص، : تعداد بذرهای جوانهDi پس از : تعداد روزهای

 زنیشروع جوانه

 

 نتایج و بحث

 مرزه اکوتیپ اردستانی

شان داد که فاکتور  س های تجزیه واریانس ن یر  تأثی موردبرر

ندازه     شتتتده داشتتتتند. بین   گیریمتفاوتی روی صتتتفات ا

 به جز  موردمطالعه  های مختلف برای تمامی صتتتفات    زمان 

شه    شک ری ساقه وزن خ سط  چه و  صد   5و  1/0 چه در  در

های مختلف نیترات داری وجود داشتت. غلظت تفاوت معنی

درصتتد در   5داری در ستتط   باعث تفاوت معنی پتاستتیم 

شه  زنی، وزن ترصفات درصد جوانه   ساقه ری چه چه، وزن تر 

  زنی شتتتد اما اثر متقابل این دو فاکتور     و شتتتاخص جوانه 

هتتای یرگتتذاری بر ویژگی    تتتأث )غلظتتت و زمتتان( از نظر     

عه   ها بر وزن تر ریشتتته   موردمطال فاوت معنی  تن داری چه ت

صد جوانه (. 2ایجاد کرد )جدول  شاخص   باالترین در زنی و 

نیترات پتاستتتیم و در  ppm 100و  50 زنی در تیمارجوانه

زمان صفر ساعت مشاهده شد، در حالی که بیشترین وزن       

و   ppm  50چه مربوط به غلظتچه و ریشتتهخشتتک ستتاقه

ساقه ساع  48زمان  چه، وزن ت بود. کمترین مقدار وزن تر 

شه    شک ری ساقه   خ شک  صد جوانه چه، وزن خ زنی، چه، در

 ppm  200زنی در غلظتزنی و شاخص جوانه سرعت جوانه 

ستتاعت پس از تیمار، مشتتاهده شتتد. باالترین     48و زمان 

 زنی در غلظتجوانه زمانمدتزنی و کمترین سرعت جوانه

ppm  100  (.5وقوع پیوست )جدول و زمان صفر به 
 

 مرزه اکوتیپ خوزستانی

نتایج تجزیه واریانس برای اکوتیپ خوزستانی مرزه 

( اثر متقابل p<0.001دار )یر بسیار معنیتأثی دهندهنشان

جز میانگین شده بهگیریغلظت در زمان برای صفات اندازه

های مختلف نیترات غلظتزنی بود اما جوانه زمانمدت

زنی داری بر صفات درصد جوانهباعث تفاوت معنیپتاسیم 

(p<0.001سرعت جوانه ،)زنی (p<0.01)چه ، وزن تر ساقه

(p<0.05وزن خشک ساقه ،)( چهp<0.01و شاخص جوانه )-

داری های مختلف، تفاوت معنی( گردید و زمانp<0.01زنی )

باالترین وزن  (.3 ایجاد نکرد )جدول موردمطالعهبر صفات 

 و 100چه به ترتیب مربوط به غلظت چه و ساقهتر ریشه

 منابع مورد استفاده رابطه شاخص شماره معادله

(1) زنیدرصد جوانه   100          ( ×Nt/Ng∑) Salehzadeh et al., 2009 

(2) زنیسرعت جوانه   100 ( ×Di/Ni∑) Salehzadeh et al., 2009 

(3) زنیمیانگین مدت جوانه   ∑(DiNi)/∑Ng Salehzadeh et al., 2009 

(4) زنیشاخص جوانه   ∑(DiNi)/Nt Scott et al., 1984 
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ppm  50  که حالیساعت پس از تیمار بود، در 48در زمان

چه به ترتیب در غلظت چه و ساقهترین وزن تر ریشهپایین

ساعت پس از تیمار مشاهده  48در زمان  ppm  200و 100

زنی و شاخص زنی، سرعت جوانهشد. باالترین درصد جوانه

ساعت( و  ppm  0 ،48ی در تیمارهای )غلظتزنجوانه

 48و  ppm  200کمترین مقدار برای این صفات در غلظت

-ساعت پس از تیمار مشاهده شد. باالترین وزن خشک ریشه

ساعت، باالترین وزن خشک  24و  ppm  0چه در غلظت

ترین ساعت بود، اما پایین 48و  ppm50 چه در غلظت ساقه

و زمان صفر  ppm 200در غلظت  زنیمیانگین زمان جوانه

(. نتایج این آزمایش نشان داد که 6 مشاهده گردید )جدول

تواند باعث افزایش یم میپتاس یتراتن ppm 100غلظت 

زنی( زنی )درصد، سرعت و شاخص جوانهخصوصیات جوانه

 زمانمدتاکوتیپ خوزستانی مرزه شود، به شرط اینکه برای 

مقطر هم اگر ار بگیرد. آببسیار کوتاهی در این غلظت قر

برای مدت طوالنی بذور در آن قرار داده شوند، توانایی 

 زنی را داراست.  های جوانهافزایش این ویژگی
 

 مرزه اکوتیپ اصفهان

ها نشان داد که بین نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

 1/0در سط   موردمطالعههای مختلف برای صفات زمان

داری وجود چه تفاوت معنیوزن تر ریشه استثناءبهدرصد 

و اثر متقابل  های مختلف نیترات پتاسیمدارد اما بین غلظت

های یرگذاری بر ویژگیتأثهای متفاوت از نظر زمان با هاآن

چه چه و وزن خشک ریشهوزن تر ساقه جزبه موردمطالعه

-ی میطورکلبه(. 4داری وجود ندارد )جدول تفاوت معنی

یر زمان پرایمینگ بر تأثگیری نمود که چنین نتیجهتوان 

گیری شده بیشتر از غلظت پرایمینگ مورد های اندازهویژگی

 موردمطالعهاستفاده بوده است. باالترین مقدار برای صفات 

ساعت  48و  24در زمان صفر مشاهده شد و بین زمان 

چه بیشترین وزن تر ساقهداری وجود نداشت. تفاوت معنی

نیترات  200و ppm  100 چه به ترتیب در غلظتشهو ری

مشاهده شد. بیشترین سرعت زمان صفر ساعت پتاسیم با 

زنی و میانگین زنی، شاخص جوانهزنی، درصد جوانهجوانه

نیترات  ppm 50زنی مربوط به غلظت جوانه زمانمدت

ترین که پایینحالیپتاسیم و زمان صفر ساعت بود، در

زنی و زنی، شاخص جوانهصفات درصد جوانهمقادیر برای 

پس از  ppm 100 زنی در غلظتجوانه زمانمدتمیانگین 

آغشتگی بذر لگجی  . زمان(7جدول ) شد ساعت مشاهده 24

(Capparis spinosa L. )داری بر بهبود صفات یر معنیتأث

که با افزایش زمان طوریدهد بهزنی بذر نشان میجوانه

زنی مشاهده شد افزایش صفات جوانهآغشتگی بذر، 

(Bahmani et al., 2014 که با نتایج این آزمایش در تضاد )

است. در این آزمایش باالترین مقدار برای اکثر پارامترهای 

آمد. مشخص شده  به دستزنی در زمان صفر ساعت جوانه

 ممکن سازیی آمادهدوره شدنطوالنی در صورت است که

 پرایمینگ امر مزیت و این گیرد صورت چهریشه خروج است

ز نیترات (. سطوحی اJabbari et al., 2011برد )می بین از را

شده زنی توصیهبرای تحریک جوانه ISTAپتاسیم که توسط 

 1/0و در اغلب تحقیقات نیز مورد استفاده قرار گرفته است، 

های باالتر در باشد و استفاده از غلظتدرصد می 2/0و 

 شده استزنی باعث کاهش جوانهمواردی 

(Mahmoudzadeh and Bagheri, 2005 .) 

یر نیترات تأث توان نتیجه گرفت   با توجه به این آزمایش می    

و نوع  زمانمدتزنی بستگی به غلظت آن،  پتاسیم بر جوانه 

یر تیمار نیترات پتاستتیم  تأثگونه گیاه دارد. در این آزمایش 

های مختلف اکوتیپزنی در در بهبود خصتتتوصتتتیات جوانه

و   50که در اکوتیپ اصتتتفهان غلظت  طوریمتفاوت بود، به 

صفر و زمان       ستان غلظت  صفر، در اکوتیپ خوز  48زمان 

صفر باعث بهبود      ستان غلظت و زمان  ساعت و اکوتیپ ارد

در  محققان نشان دادند که زنی شد.  اکثر خصوصیات جوانه  

های    مار تاستتتیم  تی یاه دارویی گلتر  نیترات پ ایرانی،   در گ

 زنیجوانه سرعت  کاهش به تیمار منجر زمانمدتافزایش 

ی پژوهش  ( که با نتیجهCheraghi et al., 2012است ) شده

سایر محققان نیز عنوان نمودند که    با حاضر مطابقت دارد. 

های پرایمینگ با نیترات استتمزی محلول پتانستتیل افزایش

گیاه برنج   زنی دری گیاهچه و میزان جوانه   پتاستتتیم، بنیه  

نه          کاهش می  کاهش جوا ند  یان داشتتتت بد و ب زنی در یا

سموپرایمینگ با نمک  ست  های غیرتیمارهای ا آلی ممکن ا

شد    هاآنهای بر اثر ایجاد تنش و سمیت یونی در محلول  با

(Basra et al., 2005 .)پرایمینگ یکی از عوامل  زمانمدت

 زمان مدت باشتتتد که    تیمار بذور می  در فرآیند پیش  مؤثر

ی هماد نوع با توجه به ستتازی استتمزیآماده برای مناستتب

 گیاهی یگونه نوع و محلول، دما اسمزی  پتانسیل  اسمزی، 

شتتتود،   طوالنی پرایمینگ  زمان مدت  استتتت. اگر متفاوت 

باعث از بین  و گیرد صتتورت چهریشتته خروج استتت ممکن

 شود. پرایمینگ رفتن مزیت
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 زنی مورد مطالعه در اکوتیپ اردستانی مرزهتجزیه واریانس خصوصیات جوانه -2جدول 

   داریمعن ریغ: اختالف nsدرصد و  1/0و  1، 5دار در سط  احتمال به ترتیب اختالف معنی ***:*، ** و   

 

 زنی مورد مطالعه در اکوتیپ خوزستانی مرزهتجزیه واریانس خصوصیات جوانه -3جدول 

   داریمعن ریغ: اختالف nsدرصد و  1/0و  1، 5دار در سط  احتمال به ترتیب اختالف معنی *، ** و ***:

 

 

 زنی مورد مطالعه در اکوتیپ اصفهان مرزهتجزیه واریانس خصوصیات جوانه -4جدول 

  داریمعن ریغ: اختالف nsدرصد و  1/0و  1، 5دار در سط  احتمال به ترتیب اختالف معنی *، ** و ***:

 درجه منبع تغییرات

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 درصد 

 یزنجوانه

 سرعت

 یزنجوانه 

 وزن تر 

 چهشهیر

 وزن خشک 

 چهشهیر

 وزن تر 

 چهساقه

 وزن خشک 

 چهساقه

 شاخص

 یزنجوانه 

 میانگین 

 زمان مدت

 یزنجوانه

 ***0/98ns ***73/4  2/07ns 4/32**  5/91 6/2** 64/5*** 41/4*** 2 زمان

 ns29/1 *38/1 1/8ns *58/1 1/67ns 1/89* 0/63ns 66/1* 3 غلظت

 ns7/0 ns96/0 *34/1 0/39ns ns67/0 0/69ns 0/64ns 0/94ns 6 غلظت ×زمان 

5/0 24 خطا  47/0  43/0  5/0  52/0 39/0  52/0  53/0  

 درجه منبع تغییرات

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 درصد

 زنیجوانه 

 سرعت 

 زنیجوانه

تر وزن 

 چهشهیر

 وزن تر

 چهساقه

خشک وزن 

 چهساقه

 شاخص

 زنیجوانه

 میانگین 

 زمانمدت

 زنیجوانه

 ns69/0 ns87/2 ns000026/0 0/00004ns 3/27** 0/69ns 2/05ns 2 زمان

 ns00003/0 *0006/0 2/26** 2/46** 0/31ns 86/7** 46/2** 3 غلظت

 1/24ns **1/84 **1/69 0006/0* 00006/0* 8*** 84/1*** 6 غلظت ×زمان 

5/0 24 خطا  07/1  000017/0  0001/0  35/0  49/0  85/0  

 درجه منبع تغییرات

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 درصد

 زنیجوانه 

 سرعت 

 زنیجوانه

 تر وزن 

 چهشهیر

 وزن تر 

 چهساقه

 وزن خشک 

 چهریشه

 وزن خشک

 چهساقه 

 شاخص

 زنیجوانه 

 میانگین

 زمانمدت 

 زنیجوانه 

 ns66/1 ns2/1 **87/4 **33/4 99/3* 47/4*** 77/4*** 86/4** 2 زمان

 ns47/0 ns66/0 ns46/0 ns5/0 **88/1 ns99/0 ns5/0 ns7/0 3 غلظت

 ns58/0 ns37/0 ns57/0 ns67/0 ns86/0 ns21/0 ns63/0 ns8/0 6 غلظت ×زمان 

 71/0 73/0 97/0 6/0 75/0 7/0 8/0 75/0 24 خطا
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زنی بذر مرزه )اکوتیپ خوزستانی( با تیمار نیترات پتاسیم و زمان آغشتگیمقایسه میانگین صفات جوانه -6جدول   
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 زنی بذر مرزه )اکوتیپ اصفهان( با تیمار نیترات پتاسیم و زمان آغشتگیجوانهمقایسه میانگین صفات  -7جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

.باشنددرصد نمی 5در سط  احتمال  دارهای دارای حروف مشترک در ستون، دارای تفاوت معنیمیانگین

یزنجوانهشاخص  زنیسرعت جوانه  زنیدرصد جوانه   زمان آغشتگی )ساعت(  (ppmغلظت ) 
7/14a 2/32ab  15/13a 0  

0  7/14a 2/23abc 14/47a 50 

 6/23ab 2/98a 14/47a 100 

 4/28abc  1/5abcd 9/41abc 200 

4/28abc  1/5abcd 9/41abc 0  

24 
 

3/67abc 0/68cd 7/33abc 50 

3/14bc 1/59abcd 8abc 100 

3/09bc 1/25bcd 7/33abc 200 

4/27abc 1/51abcd 9/41abc 0  

48  5/71ab  1/254abcd 12ab 50 

1/71c  0/67cd 4bc 100 

1c  0/22d 2c 200 

یزنجوانهشاخص  زنیسرعت جوانه  زنیدرصد جوانه   زمان آغشتگی )ساعت(  (ppmغلظت) 
 1/33abcd 2/43bcdef  18/67abcd 0  

0  0/62d 0/93ef 8/67d 50 

 2/05ab 3/96ab 28/67ab 100 

 0/52d  1/09ef 7/33d 200 

1/67abc  2/82cde 23/33abc 0  

24 
 

1/95ab 3/34bcd 27/33ab 50 

1/1bcd 2cdef 15/33bcd 100 

 1/28abcd 2/47bcdef 18abcd 200 

 2/19a 5/81a 30/67a 0  

48  1/76ab  4/2ab 24/67ab 50 

 0/71cd  1/47def 10cd 100 

 0/43d  0/78f 6d 200 

یزنجوانهشاخص  زنیسرعت جوانه  زنیدرصد جوانه   زمان آغشتگی )ساعت(  (ppmغلظت) 
 11/34abc 2/76a  22/67abc 0  

0  12/33a 2/8a 24/67a 50 

 11/67ab 2/67ab 23/33ab 100 

8/67abcd 2/14ab 17/38abcd 200 

7/01abc  1/65ab 14/15abcd 0  

24 
 

6ab 1/3ab 12abcd 50 

1/76bcd 1/11ab 4/67d 100 

 3/33abcd 0/64b 6/67bcd 200 

 7/01a 1/65ab 14/15abcd 0  

48 3ab  0/66b 6cd 50 

 5/67cd  1/16ab 11/33abcd 100 

 6/33d  1/25ab 12/67abcd 200 
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 پرایمینگ، زمان اند افزایشسایر پژوهشگران عنوان کرده

دلیل  شود وصفات در گیاه سیاهدانه می اکثر کاهش سبب

 مواد نشت همچنین بذر و پوشش بافت، یدندیبآسآن را 

(. Fathi Amirkhiz et al., 2012)آن گزارش نمودند  فساد و

در این آزمایش، با افزایش غلظت نیترات پتاسیم و همچنین 

تیمار اغلب خصوصیات در این پیش قرار گرفتن زمانمدت

های خوزستانی و اردستانی مرزه زنی در اکوتیپجوانه

نیترات پتاسیم کاهش یافتند و همچنین پرایمینگ بذر با 

یر منفی گذاشت. تأثزنی مرزه اصفهان بر خصوصیات جوانه

روی گیاه  ساعت 24 از بیش به پرایمینگ زمانمدت افزایش

 باعث کاهش صفات (Calendula persicaبهار )یشههم

 چه، شاخصساقه طول زنی،جوانه زنی، درصدجوانه سرعت

 Jabbari)شد ) چهریشه وزن تر و چهساقه وزن تر زنی،جوانه

et al., 2011 آزمایش حاضر، در دو  حاصل نتایج با که

های غلظتدارد.  مطابقت اکوتیپ اردستانی و خوزستانی

% نیترات پتاسیم در تاتوره  8/0و  6/0، 4/0، 2/0، 1/0

(Datura stramniumباعث افزایش درصد جوانه ) زنی نشده

(. Tavili et al., 2009داشتند ) بازدارندهو در مواردی اثر 

 98 اسیدیم، سولفوریکپتاس یتراتن جوش، آب تیمارهای

راکد روی  آب و M  0001/0غلظت جزبه آزایدسدیم درصد،

( مورد بررسی قرار .Datura stramonium L)گیاه تاتوره 

بوده و  بیشتر شاهد زنیجوانه درصد گرفت، نتایج نشان داد

 تیمارهای مذکور با یدارمعنی تفاوت درصد 5سط   در

 روی مثبت اثر تنها نه شده تیمارهای استفاده داشت. یعنی

 شد اثبات نیز هاآن دارندگیباز اثر نداشتند بلکه زنیجوانه

(Mahmoodzadeh et al., 2005 که با نتایج این تحقیق )

مبنی بر اثر کاهشی غلظت باالی نیترات پتاسیم بر اغلب 

استفاده از نیترات پتاسیم در زنی مطابقت دارد. صفات جوانه

( نشان داد که نیترات Capparis spiosaبذر گیاه لگجی )

زنی آن پتاسیم باعث شکستن خواب بذر و افزایش جوانه

داری بر بهبود یر معنیتأثشود. زمان آغشتگی بذر لگجی می

که با افزایش زمان طوریرشد اولیه گیاهچه نشان داد، به

 Bahmaniزنی مشاهده شد )جوانهآغشتگی افزایش صفات 

et al., 2014 برخالف اثر مثبت افزایش زمان تیمار با .)

زنی بذر گیاه کنندگی در جوانهنیترات پتاسیم که اثر تحریک

گیری توان نتیجهی میطورکلبهلگجی داشت، در این بررسی 

های تیمار بذور اکوتیپ خوزستانی مرزه با غلظتکرد پیش

یر منفی تأثتاسیم در زمان طوالنی آغشتگی باالی نیترات پ

زنی داشته اما تیمار آب مقطر با افزایش بر خصوصیات جوانه

زمان، روی خصوصیات مورد مطالعه اثر مثبتی داشته است. 

زنی های باالتر نیترات پتاسیم از جوانهدر این تحقیق غلظت

تیمار با افزایش غلظت  زمانمدتکند و ارزش جلوگیری می

 یابد.رات پتاسیم در هر دو اکوتیپ کاهش مینیت

چه در مطالعه حاضر بهترین نتایج برای وزن خشک ساقه 

های خوزستانی و اردستانی مرزه مربوط به در اکوتیپ

( بود. نتایج ppm 50تر نیترات پتاسیم )های پایینغلظت

یم بسته به نوع گونه آمون یتراتنها نشان داده سایر پژوهش

کند. زنی را تحریک میزنی جلوگیری یا جوانهاز جوانه

کار بردن غلظت که در آزمایشی گزارش شده که بهیطوربه

 lepidiumموالر نیترات پتاسیم در ترتیزک ) 02/0

latifoliumدهد اما افزایش می %61زنی را تا ( درصد جوانه

اندازند. یر میتأخزنی را به های باالتر، جوانهغلظت

ی های نیترات باعث توسعهتر محلوللظت پایینی غطورکلبه

شود، در حالی که زنی و دیگر پارامترهای گیاهچه میجوانه

 ,Lal and Kasera) گرددهای باالتر مانع آن میغلظت

زنی نتایج پژوهش دیگری نشان داد که درصد جوانه (.2014

( با افزایش غلظت Calendula officinalisبهار )یشههمگل 

ای نیترات پتاسیم کاهش پیدا کرد و کمترین سرعت هنمک

و بیشترین در آن شاهد  mM200زنی در غلظت جوانه

(. تیمار بذر Rajabi et al., 2013مقطر( مشاهده شد ))آب

تر نیترات ( با درصد پایینDescurainia Sophia) خاکشیر

 Giriبود ) مؤثرزنی درصد در تحریک جوانه 3/0پتاسیم 

and tamta, 2012 در گزارشی دیگر مشخص شد که تیمار .)

زنی بذرهای لگجی را تحریک با نیترات پتاسیم درصد جوانه

آمد  به دستزمانی  %26زنی کند. باالترین درصد جوانهمی

 24نیترات پتاسیم برای  mg/l4000 که بذرها با محلول 

 mg/l8000 زنی در ساعت تیمار شدند، اما درصد جوانه

های شکل (.Khaninejad et al., 2012) کاهش یافت

زنی استفاده مختلف ترکیبات نیتروژنه برای تحریک جوانه

زنی را با تغییر در نسبت آب، جوانه احتماالًشوند که می

دهند. این ترکیبات نقش مهمی در یر قرار میتحت تأث

افزایش بازده و راندمان فیزیولوژیکی دارند. برای بهبود 

های باالتر تر نسبت به غلظتهای پایینزنی، غلظتجوانه

که ( Lal and Kasera, 2014باشد )و مفیدتر می مؤثرتر

 شود. أیید میتهای باال نتایج این تحقیق توسط یافته

 

 

 



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 گیری کلینتیجه

های اردستتتتانی و  بر استتتاس نتایج این پژوهش در اکوتیپ

  ppm200( تیمار .Satureja hortensis Lخوزستانی مرزه ) 

ستتتاعت، اثر بازدارندگی   48 زمانمدتنیترات پتاستتتیم با 

دیگر،   به عبارت  زنی داشتتتت. روی اکثر پارامترهای جوانه   

نیترات پتاسیم به مدت   ppm200تیمار بذور با غلظت پیش

نه     48 مانع جوا عت  یپ     ستتتا ما در مورد اکوت ید. ا زنی گرد

هان پیش  با آب  اصتتتف مار  مان مدت مقطر در تی تاه در   ز کو

سیم    مق سه با نیترات پتا صیات    تأثای صو یر مثبتی بر اکثر خ

زنی داشتتت. در دو اکوتیپ اردستتتان و خوزستتتانی،   جوانه

زنی و دیگر  ی جوانههای پایین نیترات پتاسیم توسعهغلظت

که               حالی  به همراه دارد، در  چه را  یاه های گ پارامتر

دهد. با توجه به های باالتر، این صتتفات را کاهش میغلظت

ین مؤثرتربهترین و  در این آزمایش، شتتتدهنتایج مشتتتاهده

نه      تاستتتیم در تحریک جوا مار نیترات پ یپ  تی زنی هر اکوت

تایج    فاوت بود. این ن نده  تأ مت یدکن بت نیترات  تأث ی ی یر مث

که ینازنی استتت، منوط به پتاستتیم بر خصتتوصتتیات جوانه

ناستتتب قرار     بذر در این  غلظت و زمان م مار، بر  گرفتن  تی

 ونه تعیین گردد.اساس گ
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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.  
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