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 (15/2/1333یرش: تاریخ پذ -24/6/1332)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ای گیاه سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی گیاهچه هایویژگیتیمار بذر بر زمان پیشدتمنظور تعیین بهترین روش و مهب

فاکتوریل بر د. هر دو آزمایش در قالب صورت مجزا در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمهو گلدانی، دو آزمایش ب

تیمار بذر )هاردنینگ، هیدروترمال، هیدروپرایم، کلریدپتاسیم، های مختلف پیشتصادفی اجرا شدند که روش امالا ک پایه طرح

ساعت( تیمارهای آزمایشی بودند. نتایج حاصل از  6 و 3زمان )پتاسیم و شاهد( و مدتکلسیم، کلریدسدیم، نیتراتنیترات

ی و چه در های مختلف پرایمینگ چه در شرایط آزمایشگاهداری بین روشمعنی واریانس نشان داد که اختالف کامالاتجزیه

با این حال  .دشگونه اختالفی مشاهده نزمان پرایمینگ در شرایط آزمایشگاهی هیچولی بین مدت شتشرایط گلدانی وجود دا

توجه در این تحقیق . نکته قابلشدتر زنی بیشهای جوانهلفهؤم تیمار برثیر مثبت پیشأنی، تزمان در شرایط گلدابا افزایش مدت

که کلریدسدیم در شرایط طوریهب، شوندزنی نمیهای جوانهلفهؤتیمار باعث بهبود مهای پیشاین بود که تمامی روش

طور کلی هبند. یسه با شاهد شدزنی در مقاجوانهآزمایشگاهی و هیدروترمال در شرایط گلدانی باعث کاهش درصد و سرعت

یم پتاستیمارهای هاردنینگ و کلریدو پیش زنی گیاه سرخارگلجوانه هایویژگیثیر مثبتی بر أت ،تیمارمختلف پیشهای روش

تیمارها توان از این پیشند. بنابراین میزنی داشتجوانهسرعت و قدرتثیر را بر صفات درصد، أساعت بیشترین ت 6زمان در مدت

منظور افزایش تحمل گیاه به شرایط نامساعد محیطی و افزایش یکنواختی و هارگل ببذر گیاه سرخجهت بهبود قدرت و کیفیت

 سطح سبزمزرعه استفاده نمود. 
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 مقدمه

طور سریع هی( اگرچه بمواد دارویی مصنوعی )شیمیای

ثیر مشخصی هستند، ولی اکثر أبخشند و دارای تاثر می

گذارند. لذا ها عوارض جانبی نامطلوبی بر بدن انسان میآن

-امروزه کشت گیاهان دارویی و تولید مشتقات حاصل از آن

ده است شتجارت پر رونق گیاهان دارویی ها، سبب ایجاد 

(Omidbaigi, 2222از جمله گیا .)ر هان دارویی بسیا

ثره دانه آن در درمان ؤمطلوب که در طب جدید از مواد م

شود، گیاه ویروسی از جمله ایدز استفاده می هایبیماری

( گیاهی Echinacea Purpureaسرخارگل ).است سرخارگل

ساله و از خانواده کاسنی است. این گیاه بومی علفی چند

ه دلیل خواص ( و بBernath, 1333آمریکای شمالی بوده )

دارویی بسیار مطلوب آن امروزه در اکثر نقاط اروپا و آسیا و 

شود. این می طور انبوه کشتهحتی برخی از نقاط ایران ب

کلی طور کولوژیکی ایران سازگار بوده و بهگیاه با شرایط ا

ثره موجود ؤشود. مواد متوقع محسوب میجزء گیاهان کم

-ریشه و پیکر رویشی گونهه اعم از در تمام پیکره این گیا

های مختلف سرخارگل خاصیت ضد قارچی، ضد باکتری و 

ها جهت معالجه سرماخوردگی، ضد ویروسی داشته و از آن

ها، های دهان و دندان، معالجه انواع مسمومیتبیماری

های تنفسی و تقویت سیستم دفاعی بدن استفاده بیماری

 ;Hobbs, 1334; Melchart and Linde, 1334شود )می

Bruneton, 1335; Bauer and Remiger, 1393; 

Barrett, 2223; Seemanova et al., 2226; عالوه .)

های مختلف سرخارگل در بعضی کشورهای براین، گونه

ها و عنوان گیاهان زینتی در پاركاروپایی و آمریکایی به

 ,Wagner and Farnsworthشوند )ها کشت میباغ

1331; Miller, 2225.) 

ح شده دارای قوه نامیه های اصالچه واریتهامروزه اگر

محیطی زنده  هایتنشباشند ولی به دلیل وجود باالیی می

شود و گیاهچه در آنها با مشکل روبرو میتولید  ،زندهو غیر

-ه کاهش خواهد یافت. یکی از تکنیکدرصد ظهور گیاهچ

مال اع بذرها، زنیجوانه های رایج جهت افزایش بهبود

 Heydecker andبذر است ) تیمارشپی تکنیک

Coolbear, 1399تکنیک یک عنوان بذر به تیمار(. پیش 

 بهبود برای که است حلیراه سریع، و هزینهآسان، کم

-پیش اعمال شده است. هدف از پیشنهاد بذرها زنیجوانه

 و درصد بهبود زنی وجوانه زمان دادن کاهش ،بذر تیمار

 ;Hill, 1333باشد )می آن در زنیجوانه یکنواختی

Taylor, 1339; Basra et al., 2223; Ghiyasi et al., 

کند و مار، بذر آب جذب میتی(. طی فرایند پیش2229

-میزنی انجام های متابولیکی ضروری برای جوانهفعالیت

گیرد. به عقیده چه صورت نمیشود ولی ظهور ریشه

(؛ Nascimento and Aragão, 2224ناسیمنتو و آراگائو )

( و طالبیان و Ashraf and Foolad, 2225اشرف و فوالد )

یک باعث ( این تکنTalebian et al., 2229)همکاران 

 زنی و استقرار گیاهچه شده وبهبود سرعت و قدرت جوانه

یابد. کروچ و همکاران در نهایت عملکرد گیاه افزایش می

(Koroch et al., 2222 عملیات تولید ) سرخارگل را به

خاطر ظهور ضعیف گیاهچه و هزینه باالی بذر بسیار متغیر 

پاشی مستقیم در زارش کردند و بیان نمودند که بذرگ

-می قبولمزرعه باعث ظهور تعداد گیاهچه کم و غیر قابل

داخلی شود. یکی از دالیل این امر را نفوذپذیری کم غشاء 

باعث خواب  د که این موضوعانبذر سرخارگل عنوان کرده

تیمار در این گیاه های پیششود. لذا اعمال تکنیکبذر می

 Basra etتواند بسیار مفید واقع شود. باسرا و همکاران )می

al., 2223رهای مختلف از قبیل تیما( عنوان کردند پیش

ر داوششتیمار بذر، خیس کردن بذر و پسخت شدن، پیش

اهان مختلف را یاهچه گیزنی و رشد گ، جوانهرهاکردن بذ

 ,.Mubshar et alدهد. موبشار و همکاران )افزایش می

تیمار تحت ارش نمودند که بهبود ناشی از پیش( گز2226

یاهی، پتانسیل آب برای انجام از قبیل گونه گ عواملیثیر أت

ر و ت بذتیمار، دما، قدرپیش زمان انجامتیمار، مدتپیش

گیرد. بیشونی و ار میشده قرپرایم رهاینبارداری بذشرایط ا

( گزارش نمودند که Bishnoi et al., 2212همکاران )

در  9222گلیکول اتیلنسرخارگل با پلی رهایتیمار بذپیش

ی مکانیکی، دهپاسکال با خراشمگا -5/2سیل آبی پتان

 رهانی بذزانهزنی و همچنین درصد جومیانگین روز تا جوانه

 .یش داده استداری افزاطور معنیهسرخارگل را ب

 هایویژگیتیمار بذر برمثبت پیش با توجه به اثر

های محیطی تنشزنی گیاهان مختلف و نیز وجود جوانه

مختلف و اهمیت کاربرد گیاه دارویی سرخارگل در طب 

زمان سنتی، این تحقیق جهت تعیین بهترین روش و مدت

گیاه سرخارگل به  ایگیاهچههای ویژگیتیمار بذر بر پیش

 رحله اجرا درآمد.م
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 هامواد و روش

تیمار و مختلف پیش هایثیر روشاامنظور مطالعه تهب

ای و گیاهچه هایویژگیتیمار بذر بر زمان پیشمدت

زنی گیاه دارویی سرخارگل، دو تحقیق های جوانهشاخص

و گلدانی در قالب  صورت مجزا در شرایط آزمایشگاهیهب

طرح کامالا تصادفی در دانشکده فاکتوریل بر پایه  آزمایش

کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. هر کدام از 

های اول روش عاملشامل تیمارهای زیر بودند:  هاآزمایش

مختلف پرایمینگ در هشت سطح )هاردنینگ، هیدروترمال، 

کلسیم، کلریدسدیم، هیدروپرایمینگ، کلریدپتاسیم، نیترات

زمان دوم مدت عاملار )شاهد(( و یم و بدون تیمپتاسنیترات

ساعت. در تیمار هاردنینگ  6و  3پرایمینگ در دو سطح 

عفونی پس از ضد رهاس و خشک کردن بذر( بذ)روش خی

شدن به مدت سه ساعت در آب مقطر قرار داده شده و 

نگه سپس به مدت یک ساعت در داخل دستمال کاغذی 

تیمار د. در ش بار تکرار و این کار دو داشته شدند

عفونی پس از ضد رهابذ)روش آب گرمایشی(  هیدروترمال

 35ب مقطر دارای دمای شدن به مدت شش ساعت در آ

ینگ ند. در تیمار هیدروپرایمدش گراد نگهداریدرجه سانتی

عفونی شدن به مدت پس از ضد رها)روش آب مقطر( بذ

. همچنین غلظت نددشآب مقطر نگهداری شش ساعت در 

کلسیم، کلریدسدیم، لریدپتاسیم، نیتراتها )ککلیه نمک

پتاسیم( مورد استفاده در این آزمایش طوری تهیه نیترات

ده مگاپاسکال ایجاد کر -3/1شدند که پتانسیل اسمزی 

دوم )مدت زمان پرایمینگ(  عاملباشند. قابل ذکر است که 

های نمک و با استفاده از محلول شوریبرای تیمارهای 

های پرایمینگ مورد دورهپس از اتمام  د. در نهایتشاعمال 

ه توسط آب مقطر شسته و شدپرایمینگ رهایبذ ،نظر

ای اتاق و شرایط تا رسیدن به وزن اولیه در دم رهاتمامی بذ

در شرایط آزمایشگاهی در  رها. بذشدندتاریکی خشک 

ناتور قرار گراد در داخل ژرمیدرجه سانتی 22 ± 1دمای 

پتری پالستیکی با های ظرفدر  زنیو بررسی جوانهگرفتند

ت گرفت. قبل صور 1استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

با استفاده از الکل  پتری هایظرفاز شروع آزمایش 

بذر قرار عدد  122 پتریظرفضدعفونی شده، در داخل هر 

له بذر به فاص 25داده شد. در شرایط گلدانی در هر گلدان 

متر کشت شدند. یسانتنیممتر و به عمق حدود سانتی 5

 رهایبذزده در شرایط آزمایشگاهی و جوانه رهایشمارش بذ

ساعت پس از شروع  24سبز شده در شرایط گلدانی، 

گرفت. مدت ظهر انجام می 12هر روز در ساعت  آزمایش و

روز و در شرایط  14زمان آزمایش در شرایط آزمایشگاهی 

در  رهازنی بذروز طول کشید. معیار جوانه 21نی گلدا

 2چه حداقل به طول شرایط آزمایشگاهی، خروج ریشه

( ولی در شرایط گلدانی بیرون ISTA, 2223متر )میلی

ابل رویت شدن آن در نظر گرفته آمدن از سطح خاك و ق

  شد.

 

 زنیهای جوانهروابط محاسباتی شاخص -1جدول 
Table 1- Equations of germination indices 

استفاده  منابع مورد

(References) 
 (Indexشاخص ) (equationرابطه )

شماره معادله 

(equation number) 

Panwar and 

Bhardwaj, 2225 100

N

n
 = GP  

 زنیدرصد جوانه
Germination percentage 

(1) 

Kulkarni et al., 

2229 


it

in
 =GR زنیسرعت جوانه 

Germination rate 
(2) 

Kulkarni et al., 

2229 


 

n

init )(
 = MGT زنیمیانگین مدت جوانه 

Mean germination time 
(3) 

ISTA, 2223 
100

)(
 = GV

RLPLMeanGR 
 زنیقدرت جوانه 

Germination vigour 
(4) 

n =طی دوره، زده کل بذرهای جوانهinزده در یک فاصله زمانی مشخص ای جوانه= تعداد بذرهit ،it تعداد =

 چه= طول ریشهRLچه، = طول ساقهPL= تعداد بذرهای کاشته شده، Nزنی، روزهای پس از شروع جوانه
n=Total of germinated seeds during period, ni = The number of germinated seeds at an interval 

of distinct period; ti, ti = The number of days after the start of germination, N =Number of 

sowed seeds, PL = Plumule length, RL = Radicle Length  
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زنی از طریق انهدرصد جو 32در ضمن صفت روز تا 

 Soltaniمعادله خط رگرسیونی )درون یابی( محاسبه شد )

et al., 2221.) گیری طول در روز آخر آزمایش برای اندازه

طور ه، از هر ظرف پتری و هر گلدان بهچچه و ساقهریشه

نمونه برداشت شد و بعد قسمت هوایی و  12تصادفی 

متر ب میلیکش بر حسچه از هم جدا شدند و با خطریشه

دند و صفات وزن تر و وزن خشک گیاهچه نیز با شمحاسبه 

گیری شدند. جهت تجزیه و اندازه 2221/2ا دقت ترازویی ب

ها با آزمون تحلیل آماری ابتدا شرط نرمال بودن داده

( و Kolmogorov-Smirnov اسمیرنوف-کولموگروف

( Leveneها به وسیله آزمون لون )همگنی واریانس داده

آماری با استفاده از  هایهد. در نهایت کلیه محاسبشمون آز

 انجام شد. SAS (3.2) افزارنرم

 

 نتایج و بحث

با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در 

گلدانی  ( و2گیاه سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی )جدول 

تیمار های مختلف پیش( مشخص شد که روش3)جدول 

های شاخص بر در سطح آماری یک درصد یدارمعنی ثیرأت

ها توان از بین آنلذا می .زنی گیاه سرخارگل داشتندجوانه

 رهایسازی بذتیمار را جهت آمادهبهترین روش پیش

سرخارگل جهت کشت استفاده نمود. از طرفی مشخص شد 

ر تیمار از لحاظ کلیه صفات دهای پیشزمانکه بین مدت

-گونه اختالف معنی( هیچ2 )جدول شرایط آزمایشگاهی

( 3ر شرایط گلدانی )جدول د ولی دشداری مالحظه ن

-شاهده شد. این نتیجه نیز بیان میداری میمعن اختالف

که شرایط مطلوب و دلیل ایندارد در شرایط آزمایشگاهی به

 ،های تیمارزمانلذا اختالفی بین مدت ،کنترل استقابل

ل نمودند بیه هم عمزمان شمشاهده نشده و هر دو مدت

که محیط کشت شبیه دلیل اینولی در شرایط گلدانی به

پرایم  ،که بهتر رهائیلذا بذ ،باشدمی شرایط واقعی مزرعه

باشند. لذا فیت بیشتر و باالتری برخوردار میاند از کیشده

داری معنی هایاختالف ،تیمارهای پیشزمانبین مدت

× تیمار پیش رهمکنشبده است. همچنین نتایج شمشاهده 

-هب ،تیمار نشان داد که در بیشتر صفاتزمان پیشمدت

در سطح  داریمعنیاختالف  خصوص در شرایط گلدانی

دارد که این نتیجه بیان می شتوجود داآماری یک درصد 

های زمانتیمار در مدتهای پیشکه هر کدام از روش

زنی جوانههای لفهؤم ثیر را برأبیشترین ت ،تیمار خاصپیش

 ،گینتوان با انجام مقایسه میانمی بنابراین اند.داشته

تیمار زمان پیشتیمار و مدتبهترین روش پیش برهمکنش

ها جهت گیاه سرخارگل تعیین نمود و از آن رهایرا برای بذ

خصوص در هب ،قبل از کاشت رهابهبود قوای زیستی بذ

استفاده  زاتنشهای نامطلوب و ای و محیطشرایط مزرعه

( با Shakarami et al., 2211شاکرمی و همکاران )نمود. 

پرایمینگ بر مقاومت به شوری  مطالعه اثر تیمارهای

 Festuca arundinaceaو  Festuca ovina Lرهایبذ

Schreb رشد اولیه، ضمن بیان زنی و در مرحله جوانه

-پیش العمل بهدار بین ارقام از لحاظ عکساختالف معنی

ثیر أتیمار تهای مختلف پیشبیان نمودند که روش تیمار،

زنی داشتند و پرایمینگ های جوانهلفهؤم داری برمعنی

زنی و افزایش درصد عث کاهش میانگین زمان جوانهبا

و شاخص بنیه در  ساقه چهچه، طولزنی، طول ریشهجوانه

 مقایسه با بذرهای شاهد یا بدون پرایمینگ شده است.

تیمار پیش برهمکنشمقایسه میانگین  نتایج حاصل از

زمان پرایم در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی به در مدت

طور که در ارائه شده است. همان 5و  4ترتیب در جدول 

تیمار بذر تکنیکی است که در آن پیش ،دشمقدمه اشاره 

ای هیدراته شوند )آماس اندازه شود بذرها تااجازه داده می

زنی انجام گردد اما ه مراحل اولیه جوانهکطوریکنند(، به

ی دوم چه خارج نشود. به عبارت دیگر، بذرها تا مرحلهریشه

شوند روند ولی وارد مرحله سوم نمیمی جذب آب پیش

(Badek et al., 2226; Ghassemi and Esmaeilpour, 

زنی قرار چه دوباره در شرایط جوانهچنان رها(. این بذ2229

و کیفیت  بنیهپرایم دارای غیر رهایقایسه با بذدر م ،بگیرند

زنند. با این حال این جوانه می باشند و سریعاا می باالتری

تیمار موضوع همیشه صادق نبوده و در بعضی از مواقع پیش

شود. در این تحقیق و کیفیت بذر می بنیهبذر باعث کاهش 

( کلرید 4مشخص شد که در شرایط آزمایشگاهی )جدول 

زنی( در جوانه درصد 33/53ساعت ) 3زمان ر مدتسدیم د

زنی( باعث کاهش جوانه درصد 69/59مقایسه با شاهد )

کاهش  درصد 12حدود در زنی شده است )درصد جوانه

( روش 5یافته است( و در شرایط گلدانی )جدول 

 درصد 4و 1ساعت ) 6و  3زمان هیدروترمال در مدت

زنی( درصد جوانه درصد 12زنی( در مقایسه با شاهد )جوانه

کاهش  درصد 92-32حدود در زنی بذر سرخارگل را جوانه

 داده است.
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زنی در ست یکی از دالیل کاهش درصد جوانهممکن ا

درجه  35آب گرم )پرایمینگ هیدروترمال استفاده از 

باشد که ها( میواد و روشگراد، توضیح بیشتر در مسانتی

ها و مواد دیواره سلولی، آنزیم منفی بر رویثیر أاین امر ت

ت که کیفیت غذایی بذر داشته و در مجموع باعث شده اس

اثر  به شدت رهازنی بذجوانهدرصد  بذر کاهش یافته و بر

 Penalosaدر این راستا پنالوسا و ایرا )نفی داشته است. م

and Eira, 1333 نمودند که تعیین زمان مناسب ( بیان

تیمار بر ثیر منفی پیشأاز ت تیمار موجب جلوگیریپیش

و  زنیجمله درصد و سرعت جوانه زنی ازجوانه هایویژگی

حسینی و خواجه شود.شده میرشد گیاهچه بذور پرایم

( در تحقیق Khajeh-Hosseini et al., 2223همکاران )

زنی و کاهش جوانه سدیم باعثکه کلریدخود مشاهده کردند

گونه بیان را این ا علتهآن .شده است رهارشد اولیه بذ

باعث  کلریدسدیمموجود در  کلر وسدیم  هایکردند که یون

ها مسمومیت بذرها شده و اجازه جذب و نفوذ آب را به آن

آوری مثل تنش اسمزی، زیان اثر ،دهد. در واقع شورینمی

ناصر غذایی داشته و سمیت یونی و اختالل در جذب ع

-ها را کاهش میهای آنهزنی بذر و رشد اولیه گیاهچجوانه

و کایدان  (. یاگهمورAlshammary et al., 2224دهد )

(Yaghmur and Kaydan, 2229 )و  گندم و قاسمی در

 در (Ghassemi and Esmaeilpour, 2229پور )اسماعیل

های هندوانه نیز بیان کردند که بعضی از روش رهایبذ

 دارند. ارهزنی و رشد بذجوانه براثر منفی  ،تیمارپیش

ق ی تیمار مطالعه شده در این تحقهای دیگر پیشروش

زنی بهبود و افزایش میزان درصد جوانهنشان دادند که باعث 

ه  ای ش  وند و از ای  ن ب  ین، روشدر گی  اه س  رخارگل م  ی

زم ان پتاس یم در م دتهاردنینگ، کلریدپتاس یم و نیت رات

 33/33، 34ترتی ب  شش ساعت در شرایط آزمایشگاهی )به

 درص د 69/59در مقایسه با ش اهد )زنی( جوانه درصد 99 و

 52-62ان د )زنی ش دهزنی( باعث افزایش درصد جوانهجوانه

ه ای هاردنین گ و (. از طرفی در شرایط گلدانی روشدرصد

و  49پتاسیم در مدت زمان شش ساعت به ترتی ب ب ا کلرید

ش اخص  ب ر ثیر مثب ت راأزنی بیش ترین ت انهدرصد جو 44

و در مقایس ه ب ا  زنی گی اه س رخارگل داش تندوانهدرصد ج

براب ر  4توانس تند ت ا ح دود  زن ی(جوان ه درصد 12شاهد )

ت وان از طور کلی م یهزنی را افزایش دهند. بنابراین بجوانه

 س رخارگل رهایها جهت بهبود قوای زیس تی ب ذاین روش

خصوص در شرایط نامس اعد محیط ی اس تفاده نم ود. از هب

 ،زم ان پ رایمیش م دتشخص شد که ب ا اف زاطرف دیگر م

ر ای ن راس تا ده ا بهت ر ش ده اس ت. تیمارثیر ای ن پ یشأت

س رما، ات یلن، اس ید جیبرلی ک، نور،  مطالعات متعددی اثر

را  9222گلیک ول ات یلنبا پلی تیماردهی بذر و پیشخراش

 زن یجوان ه ه ایویژگیبود منظور غلبه بر خواب بذر و بهبه

اند و نتایج مثبت ی در ای ن ارزیابی قرار دادهسرخارگل مورد 

. از (Bishnoi et al., 2212)دس ت آم ده اس ت هزمین ه ب 

بسیار زیادی ح اکی از بهب ود رفت ار  هایطرفی نیز گزارش

زنی، بنی ه ب ذر، های متوسط زمان جوانهزنی و شاخصجوانه

قرار اولیه زنی و استجوانه چه، نرخچه، طول ساقهطول ریشه

نتایج (. Lee and Kim, 2222باشد )شده میذور پرایمدر ب

ب رای ص فت س رعت  کنشبرهمحاصل از مقایسه میانگین 

( نش ان داد ک ه 4زنی در شرایط آزمایشگاهی )جدول جوانه

ار کلریدس دیم  تیم پیش ،زنیه د جوان انند صفت درص هم

تنها باعث بهبود س رعت ( نه64/4زمان سه ساعت )در مدت

( 2/6بلکه حتی درمقایسه ب ا ش اهد ) ،ی نشده استزنجوانه

را ک اهش داده اس ت. همچن ین در  آن درصد 25 حدوددر 

زم ان س ه تیمار هی دروترمال در م دتشرایط گلدانی پیش

 32ح دود در ( 43/2( در مقایس ه ب ا ش اهد )93/1ساعت )

رمض انی و زن ی را ک اهش داده اس ت. سرعت جوان ه درصد

 Ramezani and Rezaeiی س  وخت آبان  دانی )یرض  ا

Sokht-Abandani, 2211تیم ار ( در تحقیق ی روی پ یش

زنی به ای ن نتیج ه های جوانهای بر ویژگیبذر سورگوم دانه

زنی در نیترات پتاسیم ب ا رسیدند که کمترین سرعت جوانه

-باش د. خواج هساعت م ی 4غلظت دو درصد و مدت زمان 

( Khajeh-Hosseini et al., 2223حس ینی و همک اران )

گلیکول سبب اتیلنبیان کردند که کلریدسدیم بیشتر از پلی

ش ود. م رادی زن ی در ب ذر س ویا م یکاهش سرعت جوان ه

( نی ز Moradi Dezfuli et al., 2229دزفولی و همکاران )

تیم ار ب ذرهای ذرت باع ث اف زایش گزارش کردند که پیش

یک ول گلات یلنک ه پل یدر حالی ،گرددزنی میسرعت جوانه

در مقاب ل  ش ود.زن ی م یباعث کاهش سرعت جوانه 6222

زم ان ش ش ار هاردنینگ در مدتتیممشخص شد که پیش

و چه در ش رایط گل دانی  چه در شرایط آزمایشگاهی ساعت

زنی داشتند و صفت سرعت جوانه رثیر مثبت را بأبیشترین ت

زن ی را اب ر س رعت جوان هبر 5/5و  5/1به ترتیب توانس تند 

ب ین  شود اخ تالفطور که مشاهده مییش دهند. همانافزا

نی بیش تر از تیمار و ش اهد در ش رایط گل داهای پیشروش

-که علت آن به ش رایط غیرقاب ل استشرایط آزمایشگاهی 
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مقایسه با شرایط آزمایش گاهی کنترل و نامساعد گلدانی در 

ی ک ه ش باهت گردد. به عبارت دیگر در شرایط گل دانبرمی

ک ه بس تر ب ذر به دلیل این ،ای داردشرایط مزرعهزیادی به 

و  ریزجان دارانه ا، حاوی شرایط نامطلوب از جمله ب اکتری

ه ای محیط ی از جمل ه ت نشین زا و همچن عوامل بیماری

ت که این عوامل خشکی، غرقاب و سفتی خاك بستر بذر اس

تیماره ای اصل از پ یشح رهایشود بذدر مجموع باعث می

ط ور هب  ،بنیه و کیفیت متف اوتی هس تند مختلف که دارای

 ه ایاختالفیکسان سبز نشوند. بنابراین در شرایط گلدانی 

زن  ی و رش  د ه  ای جوان  همش  اهده ش  ده در ب  ین ش  اخص

تیماره ای مختل ف بس یار حاصل از پ یش رهاای بذگیاهچه

ک ه دلی ل ای ناست ولی در شرایط آزمایش گاهی ب هزیادتر 

 ه ایاخ تالفل ذا  ،باش دیش ده م شرایط مطلوب و کنترل

حاص ل از تیماره ای مختل ف  رهایمشاهده ش ده ب ین ب ذ

باش د ک ه ای ن نت ایج ب ا نت ایج اش رف و ف اروغ اندك م ی

(Ashraf and Foolad, 2225 و طالبی  ان و همک  اران )

(Talebian et al., 2229هم ).خوانی کامل دارد 

زنی و سرعت رصد جوانهاز طرف دیگر نتایج حاصل از د

زن  ی چ  ه در ش  رایط گل  دانی و چ  ه در ش  رایط ان  هجو

تیماره ایی ک ه و پ یش بودن دشبیه هم  آزمایشگاهی دقیقاا

-جوان هاز سرعت  متعاقباا ،زنی بیشتری داشتنددرصد جوانه

ه ای روشزنی باالتری برخ وردار بودن د. ب ه عب ارت دیگ ر 

زن ی و جوان ه ه ایویژگ یرتیماری که اثرات مطلوبی بپیش

این  رهایباعث شده است که بذ ،نداداشته رهابذای گیاهچه

تیماره  ا چ  ه در ش  رایط گل  دانی و چ  ه در ش  رابط پ  یش

-ه ای پ یشحاص ل از روش رهاییشگاهی نسبت به بذآزما

زن ی جوان ههای نامطلوب بهتر عمل کرده و از شاخصتیمار 

-طور که م یهمان طور کلیهتری برخوردار باشند. بمطلوب

در م دت  هارب ذ ،زنی بیشتر باشدوانهدانیم هرچه سرعت ج

-رسند. ل ذا م یمی زمان کمتری به سطح سبز قابل قبولی

ان ش ش س اعت زم تیمار هاردنینگ در م دتتوان از پیش

خصوص هسرخارگل ب رهایزنی بذجهت بهبود سرعت جوانه

باسرا و همکاران در شرایط نامساعد اول فصل استفاده نمود. 

(Basra et al., 2223بی )تیماره ایی از ان کردند که پ یش

رایمینگ، ماتریکو پرایمین گ سمو پرایمینگ، هیدروپقبیل ا

زنی، رشد گیاهچ ه تیمار هورمونی برای تسریع جوانهو پیش

و ت نش  طبیعیغلب گیاهان زراعی تحت شرایط و عملکرد ا

 Demir Kayaشوند. دمیرکایا و همکاران )کار گرفته میهب

et al., 2226 )آفتابگردان، افض ل و  یق خود بر رویدر تحق

( در تحقی ق خ ود ب ر روی Afzal et al., 2226همک ارن )

 ,.Murungu et alکل زا و مورونگ و و همک اران ) رهایب ذ

 ک ه نمودن د پنب ه گ زارش در تحقیق خود ب ر روی (2223

-جوان ه یکنواختی و درصد، سرعت افزایش باعث پرایمینگ

ه ای مه م ی ویژگ  یک ی از .دش وب ذرمی سبزش دن و زنی

م ای ن  پرای ر غی رهایذ شده در مقایسه با ب پرایم رهایذ ب

-زن ی ق رار م یه ط مطلوب جوان  ی در شرای است که وقت

چه اقه چه و سه د ریش  ولی زده و ته وان ج عاا سری ،رند گی

ار  ده بسی  م ش  پرای  رهایذ ه ب  اهچ کنند و طول گیمی

 Heydecker) باش  دم  ی م پرای ر غی رهایذ ر از ب بیشت

and Coolbear, 1399; Lee and Kim 2222; 

Murungu et al., 2223 در این تحقیق مشخص شد که .)

ثیر مثبت ی أبا شاهد ت تیمار در مقایسه های پیشکلیه روش

چ ه، های رشد رویش ی س رخارگل )ط ول ریش هشاخص بر

چه و طول گیاهچه( در شرایط آزمایشگاه )جدول طول ساقه

( داش تند. در ش رایط آزمایش گاهی 5و گلدانی )ج دول  (4

پتاسیم در مدت زمان شش س اعت و هاردنین گ در نیترات

مت ر سانتی 93/2و  99/2مدت زمان سه ساعت به ترتیب با 

طول گیاهچه، در مقایسه با شاهد )کمترین ط ول گیاهچ ه 

ثیر مثبت را در اف زایش رش د أمتر( بیشترین تسانتی 69/1

ه سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی داشتند و ب ه رویشی گیا

درص د اف زایش  66و  91چ ه را هترتیب توانستند طول گیا

زم ان دهند. در شرایط گلدانی نیز روش هاردنینگ در مدت

تیم ار ه ای پ یششش س اعت در مقایس ه ب ا دیگ ر روش

ثیر مثبت را در اف زایش ط ول گیاهچ ه داش ت أبیشترین ت

ش اهد )کمت رین  رهایمقایسه با بذدر  متر( وسانتی 95/2)

براب ر  4/3متر( طول گیاهچ ه را سانتی 95/2چه، هطول گیا

( و Artola et al., 2223آرت وال و همک اران )اف زایش داد. 

( در تحقی ق Caseiro et al., 2224کاس یرو و همک ارن )

-خود بیان نمودند که هیدروپرایمینگ باعث افزایش جوان ه

ها دلیل این امر را قرار گرفتن شود. آنمی رهاد بذزنی و رش

 زمان بیشتر نسبت به ش اهد دانس تند.بذرها در آب با مدت

تیم ار ش ده  رهایه ب ذطور کلی هر چه کیفیت بذر و بنیهب

 زن ی ب االتردرص د و س رعت جوان ه رهااین بذ ،بیشتر باشد

درص د  32خواهند داشت، لذا در م دت زم ان کمت ری ب ه 

 .(Basra et al., 2224)رسند زنی میجوانه
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در این تحقیق مشخص شد ک ه روش هی دروترمال در 

( ک ه کمت رین درص د و 5 زمان س ه س اعت )ج دولمدت

کمترین مقدار می انگین  متعاقباا ،زنی را داشتسرعت جوانه

زنی درصد جوانه 32یشترین مدت روز تا زنی و بمدت جوانه

ن شش ت زماکه روش هاردنینگ در مددر حالی ،را دارا بود

-لآای ده ،های پ یش تیم ارساعت در مقایسه با دیگر روش

زن ی و روز ت ا یت را از لحاظ میانگین مدت جوانهترین موقع

 Basra etباس را و همک اران )زنی داش ت. درصد جوانه 32

al., 2224یم ار ب ذر تکردند که پیش ( در تحقیق خود بیان

اظت بذرها حفشت تا سبز شدن و باعث کوتاه شدن زمان کا

مرحله بحرانی استقرار گیاهچ ه  زنده دراز عوامل زنده و غیر

یماره ا یکن واختی س بز ش دن را شود. همچنین ای ن تمی

واخ ت و بهب ود شوند که منج ر ب ه اس تقرار یکنمی موجب

 Soltaniسلطانی و همکاران ) شود.عملکرد در محصول می

et al., 2226و حس اساولین  ،زنی( بیان نمودند که جوانه-

ی ن محقق ین ا .باش دترین مرحله رشد و نم و گی اهی م ی

زن ی و زنی، میانگین زم ان جوان ههمچنین یکنواختی جوانه

ترین پارامتره ای کیفی ت ب ذر معرف ی سبز شدن را از مهم

 کردند.

فات ارزی ابی ت رین ص زن ی یک ی از مه مقدرت جوان ه

باش د و ه ر چ ه مق دار آن بیش تر کیفیت و قدرت بذر می

باش د. هنده کیفی ت و ق درت ب االتر ب ذر م یدنشان ،اشدب

ض رب ص فات دانیم ای ن ص فت از حاص لطور که میهمان

 ,ISTAش ود )چه محاسبه میهزنی و طول گیاجوانهدرصد 

-جوان ههایی که باعث افزایش درص دتیمار(. لذا پیش2223

باع ث بهب ود ق درت  متعاقب اا ،چ ه ش وندهزنی و ط ول گیا

گردند. مقایسه می انگین اث رات متقاب ل می رهازنی بذجوانه

ه ای زنی نشان داد ک ه کلی ه روشبرای صفت قدرت جوانه

ش اهد باع ث بهب ود ص فت ق درت  تیمار در مقایسه باپیش

( 4رایط آزمایش  گاهی )ج  دول ان  د. در ش  ش  ده زن  یجوان  ه

ین بیشتر 53/2پتاسیم در مدت زمان شش ساعت با نیترات

زنی داشت و در مقایسه ب ا درت جوانهمقدار را برای صفت ق

براب ر  5/2زن ی را جوانه ( توانست صفت قدرت33/2شاهد )

( نیز مشخص شد 5گلدانی )جدول افزایش دهد. در شرایط 

( 94/3پتاسیم در مدت زمان شش ساعت )تیمار کلریدپیش

 13زن ی را ( صفت ق درت جوان ه23/2ه با شاهد )در مقایس

 ,.Sivritepe et alتپ و همکاران )سیوریبرابر افزایش داد. 

-پ رایم رهایب ذ( نیز در تحقیق خود بیان نمودند که 2223

ب ه ت ری نس بت زنی بسیار مطل وبشده دارای قدرت جوانه

توانند از رطوبت خاك، عناصر پرایم هستند. لذا میبذور غیر

ه دفا ه است  هین  ور ب ط هدی ب  ع خورشی غذایی و تشعش

ت گیاه قادر خواهد ب ود قب ل از وق وع صوراین ایند و در نم

 دوره نمو خود را به پایان برساند. ،های زودرستنش

برای صفت وزن تر و  کنشبرهمنتایج مقایسه میانگین 

( و گلدانی 4خشک گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی )جدول 

تیم ار های مختل ف پ یش( نیز نشان داد که روش5)جدول 

ش وزن تر و خش ک گیاهچ ه در مقایسه با شاهد باعث افزای

 ،بین ی ب ودانتظار و پیشقابل ،اند. این نتیجهسرخارگل شده

مار  تیپیش ،طور که در صفات قبلی مشاهده شدهمان ونچ

خصوص درصد هزنی به وان های جه لفؤ ود م ذر باعث بهب ب

چ ه، زنی و افزایش رشد رویشی )طول ریش هو سرعت جوانه

ش وند ک ه ای ن ام ر در ه( م یچه و طول گیاهچطول ساقه

گردد. در ای ن تحقی ق نهایت باعث افزایش وزن گیاهچه می

شاهد چه  رهایو خشک گیاهچه بذ د که وزن ترشمشخص 

( و چه در شرایط گل دانی 4در شرایط آزمایشگاهی )جدول 

شده کمترین مقدار را پرایم رهایبذ ( در مقایسه با5)جدول 

تیم ار را های پ یشب روشثیر مطلوأداشتند و این نتیجه ت

ده د. در نهای ت نشان می رهاهای رشد بذدر بهبود شاخص

زمان شش ساعت مشخص شد که روش هاردنینگ در مدت

 ریسه بیشترین مقدار وزن تر و خشک گیاهچه را داشتند. 

که پ یش کردند ( گزارشHarris et al., 2221همکاران) و

 ی اه، گل دهیگ رش د بهت ر و اس تقرار ذرت باعث بذر تیمار

و همک  اران  الی  اس ش  ود.م  ی بیش  تر آن عملک  رد و زودت  ر

(Ellis and Butcher, 1399ب ا ) ثیرأت  آزمایش ی انج ام 

 پیاز گیاهچه رشد و بذر زنیجوانه هایمؤلفه بر را پرایمینگ

 دارای ش اهد ب ه نس بت شدهپرایم نمودند که بذرهای بیان

 بیش تری هگیاهچ  خش ک و وزن زنیجوانه و سرعت درصد

با مطالعه روابط همبس تگی ب ین ص فات در ش رایط  بودند.

( مش خص ش د ک ه ص فت درص د 6آزمایشگاهی )ج دول 

زنی با کلی ه ص فات ارتب اط مثبت ی دارد و بیش ترین جوانه

زنی، وزن خش ک و وزن همبستگی را با صفات قدرت جوانه

 تر گیاهچه برقرار کرده است.
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تیمار که هایی از پیشدارد که روشاین نتیجه بیان می

باعث بهبود  متعاقباا  ،شوندزنی در گیاه میباعث بهبود جوانه

های رشد رویش گیاه و افزایش وزن خشک گیاهچه شاخص

که مطالعه روابط همبستگی بین صفات در حالی ،گرددمی

کلیه صفات  ( نشان داد که بین9در شرایط گلدانی )جدول 

 زنی اثرات کامالادرصد جوانه 32مورد مطالعه به جز روز تا 

داری وجود دارد که این امر بیانگر این موضوع مثبت و معنی

ای زنی در شرایط مزرعهاست که بهبود در درصد جوانه

زنی و زنی، میانگین مدت جوانهباعث بهبود در سرعت جوانه

ایت باعث بهبود قدرت طول گیاهچه شده که این امر در نه

زنی و وزن گیاهچه و کاهش مدت زمان رسیدن به جوانه

 طور که قبالا شود. بنابراین همانزنی میدرصد جوانه 32

تیمار بذر جهت تقویت توان از تکنیک پیشاشاره گردید می

زنی استفاده های جوانهلفهؤبذر و نیز بهبود م بنیهکیفیت و 

های رشد باعث بهبود شاخص نمود که این امر متعاقباا

ل  د اول فص اع ط نامس وص در شرای خصهرویشی گیاه ب

 ود. شی م

 گیری كلینتیجه

حقیق نشان داد که استفاده از نتایج حاصل از این ت

موع باعث بهبود قدرت و کیفیت تیمار بذر در مجپیش

-لفهؤشده دارای مپرایم رهایشده و بذ گلسرخار رهایبذ

 .باشندرشد رویشی بهتری می هایویژگیو نی زجوانههای 

ر بذر تیماهای مختلف پیشتوان از بین تکنیکلذا می

اه زنی گیهای جوانهلفهؤبهترین روش را جهت بهبود م

ین توجه در احال نکته قابلسرخارگل استفاده نمود. با این

 تیمار از جملههای پیشتحقیق این بود که بعضی از روش

های نامطلوب عنوان روشیدروترمال بهسدیم و هکلرید

ها تیمار بذر گیاه سرخارگل معرفی شدند و این روشپیش

بلکه  ،زنی نداشتندهای جوانهلفهؤم ثیر مثبتی برأنه تنها ت

ند. از طرفی مشخص رها شدو کیفیت بذ بنیهباعث کاهش 

زمان تیمار و مدتهای مختلف پیششد که بین روش

-یه صفات در شرایط گلدانی اختالفتیمار از لحاظ کلپیش

در  کندد. این نتیجه بیان میش اهدهبیشتری مش های

قابل که شرایط مطلوب و دلیل اینشرایط آزمایشگاهی به

تیمار های مختلف پیشبین روش هایاختالفکنترل است 

که دلیل اینولی در شرایط گلدانی به باشدو شاهد کم می

اند از که پرایم شده رهائیمحیط کشت نامطلوب است و بذ

 هایاختالفباشند، لذا ی برخوردار میکیفیت بیشتر و باالتر

 .باشدتیمار و شاهد بیشتر میهای مختلف پیشبین روش

 ل اعتمادتر ی قاب ط گلدان ل از شرای ج حاص ن نتای رای بناب

زمان باشند. همچنین نتایج نشان دادند که بین مدتمی

توان لذا می ،داری وجود داردمعنی کامالاتیمار اختالف پیش

م  مه عواملتیمار بذر یکی از زمان پیشتبیان نمود که مد

ات علمی و کاربردی  باشد و باید در تحقیقمار می تیپیش

تیمار بذر را در زمان پیشآن را لحاظ نموده و بهترین مدت

 تیمار برهر گونه گیاهی تعیین کرد و باعث بهبود اثر پیش

طور کلی در هزنی و رشد گیاهچه شد. بهای جوانهشاخص

تیمار زمان پیشاین تحقیق مشخص شد که هر چه مدت

های لفهؤمتیمارها بر در اکثر موارد اثر پیش ،یابدافزایش می

های هاردنینگ و کلرید یابد و روشزنی بهبود میجوانه

مثبت را  زمان شش ساعت بیشترین اثرپتاسیم در مدت

توان های گیاهچه گیاه سرخارگل داشتند. لذا میاخصبرش

 رهایارها جهت بهبود قدرت و کیفیت بذاز این تیم

خصوص در شرایط نامساعد محیطی جهت هسرخارگل ب

ع استفاده بهینه از رطوبت خاك، عناصر غذایی و تشعش

که قادرند ضمن این رهاخورشیدی استفاده نمود. این بذ

درس دوره نمو خود را به پایان های زوقبل از وقوع تنش

توانند با افزایش سطح سبز مزرعه باعث افزایش د، مینبرسان
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Abstract 
To determine the best method and time of priming on seedling characteristics of Echinacea 

purpurea seed in vitro and pot conditions, two separated experiments were carried out at the Faculty 

of Agriculture, University of Urmia, Iran. Both of experiments were factorial experiments on a 

randomize design. Treatments contain methods of priming (Hardening, hydrothermal, hydro priming, 

KCl2, CaNo3, NaCl, KNo3 and control) and time of priming (3 and 6 h). Results of the variance 

analysis indicated that there were significant differences between priming methods both in vitro and 

pot conditions. But it is not reported any differences between priming times in vitro condition. 

However, with the increasing length of priming time in pot condition, positive effects of priming 

methods on germination components were more. Point of interest in this study was that all priming 

methods didn’t improve germination components. NaCl priming in vitro and hydro thermal priming in 

pot condition reduced rate and percentage of germination as compared to control. However, in total, 

the different methods of priming had positive effects on germination characteristics of Echinacea 

Purpurea seed. Hardening and KCl2 priming at 6 h had the positive highest effects on rate and 

percentage of germination and seed vigor. Therefore, these methods can be used to increase quality 

and vigor of Echinacea Purpurea seed and subsequently increase plant tolerance to unfavorable 

environmental conditions as well as uniformity and seedling emergence. 
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