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نحوه توانمند سازی وافزايش بنیه بذر در شش گونه از جنس های کاکوتی و آویشن
Seed enhancement methods to increasing seed vigor of six species of
Ziziphora and Thymus genera
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کشت و اهلی کردن گیاهان داروئی با توجه به تولید اسانس ارزشمند و سازگاری با بخشهای وسیعی از مراتع استپی و
نیمه استپی کشور ضروري میباشد .برخالف گیاهان زراعی ،بذر گیاهان وحشی بهرغم داشتن قوه نامیه بصورت یکنواخت در
مزرعه جوانه نمیزنند .فرآيند توانمند سازي بذر از طریق پرايمينگ بذر ،درصد جوانهزني و بنيهاي بذرها را نسبت به شاهد
افزایش میدهد و میتوانند مورد استفاده بهرهبرداران جهت کشت و کار قرارگيرند .در این تحقیق ،خصوصیات جوانه زنی
بذر سه گونه از جنس کاکوتی ( Ziziphora tenuior ،Ziziphora clinopodioidesو  )Ziziphora capitataو سه گونه از
جنس آویشن (  Thymus kotschyanus ،Thymus lancifoliusو  (Thymus daenensisدر آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانک
ژن منابع طبیعی وابسته به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در سال  1394مورد مطالعه قرار گرفتند .بذر گونهها در معرض
تیمارهای پرایمینگ شامل اﺳﻤﻮﭘﺮاﻳﻤﻴنگ (ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦﮔﻼﻳﻜﻮل) ،ﻫﻮرﻣﻮﻧﺎل پرایمینگ (اﺳﻴﺪﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ) ،ماتریکس پرایمینگ
(ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ ،پرلیت و زئولیت) ،ﻫﻴﺪروپرایمینگ (خیساندن در آب مقطر) و ﺷﺎﻫﺪ (ﺑﺪون ﭘﺮاﻳﻤﻴﻨﮓ) قرار گرفتند .در گونه
 T.lancifoliusحداکثر طول و وزن گیاهچه ،با ماتریکس پرایمینگ مشاهده شد ولی در گونه  ،T.kotschyanusتیمار اسید
جیبرلیک موجب افزایش طول گیاهچه و هیدروپرایمینگ موجب افزایش وزن گیاهچه شدند .تیمار بذر با ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ در
گونه Z.clinopodioidesموجب افزایش طول گیاهچه( )%34و وزن تر گیاهچه ( )%17شد .تیمار بذرها با پرلیت در گونه
 Z.capitataموجب افزایش  13درصدی وزن گیاهچه نسبت به شاهد گردید .يافتههاي اين مطالعه نشان داد که پرايمينگ با
مواد جامد (ماتريکس پرايمينگ) داراي بيشترين اثر در توانمند کردن بذر گیاهان گونههای مذکور بود.

واژه های کلیدی :اسمو پرایمینگ ،پرايمينگ بذر ،ماتریکس پرایمینگ ،هورمونال پرایمینگ

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئولalizadeh202003@gmail.com :
50

نحوه توانمند سازی وافزايش بنیه بذر ....

مقدمه

قرار نمیگیرد .عوامل متعددی در کاهش جوانه

افزايش روزافزون جمعيت و نيز افزايش

زنی بذرها نقش دارند که مهمترین آنها خواب

متعدد آنها باعث برداشت بيرويه اين گياهان

اگرچه خواب بذر يك مزيت اكولوژيكي

تمايل به استفاده از گياهان دارويي بدليل مزاياي

بذر1میباشد.

از رويشگاههاي طبيعي و در نتيجه تسريع روند

جهت حفظ حيات گياهان است كه در شرايط

انقراض بسياري از گونههاي با ارزش داروئي شده

مناسب جوانه زده تا نسل گياه حفظ شود ولي

است .همچنين وقوع تنشهاي محيطي طبيعي

در کشت و اهلی سازی گیاهان وحشی ضرورت

موجب فرسايش شديد ژنتيکي در گونههاي

روياندن بذر ،قبل از اتمام دوره خواب وجود

گياهي گرديده است .از اينرو توسعه کشت اين

داشته و بايد روش روياندن اين قبیل بذرها

گياهان ،با کاهش فشار از رويشگاههاي طبيعي

مشخص شود .یکی از معضالت گونههای

نه تنها از انقراض اين گونهها جلوگيري ميکند،

وحشی نبود کافی نبودن اطالعات در زمینه

بلکه ميتواند جوابگوي نياز رو به افزايش تقاضا

شکستن خواب بذر میباشد .روشهای متعددی

نيز باشد .گونههای مختلف آویشن کاربردهاي

برای خواب شکنی بذرها از قبیل اعمال تنشهای

وسيعي در زمينه بهداشتي ،دارويي و صنايع

فیزیکی مثل گرما و سرما و خراش دهی فیزیکی

غذايي دارد .اسانس آويشن جز ده اسانس

و شیمیایی و پرایمینگ 2بذر پیشنهاد شده است

معروف دنياست که داراي خواص ضد باکتري،

(.)Alizadeh et al., 2012

ضد قارچي ،آنتي اکسيدان و نگه دارنده طبيعي

پرایمینگ بنا به تعریف به تعدادي از

غذا ميباشد (James et al., 1991(.

روشهاي مختلف بهبود دهنده بذر گفته میشود

گونههای آویشن و کاکوتی بصورت

که در تمامی آنها آبدهی کنترل شده بذر اعمال

زراعت کشت و کار میشوند .با توجه به

از جوانهزنی میشود ،ولی از خروج ریشهچه

وحشی بهرهبرداری میشوند و بندرت بصورت

میشود که منجر به فعالیتهاي متابولیکی پیش

تولید اسانس روغنی ارزشمند و سازگاری این

جلوگیري میشود) .(Basra et al., 2003هدف

گونهها با بخشهای وسیعی از مراتع استپی و

پرایمینگ کوتاه کردن فاصله کاشت تا ظاهر

نیمه استپی کشور ،کشت و اهلی کردن آنها

شدن گیاهچه و حمایت از گیاهچه در برابر عوامل

جهت توسعه کشت در مناطق مختلف کشور

زنده و غیرزنده طی مرحله جوانه زنی استقرار

ضروري میباشد .برخالف گیاهان زراعی ،بذر

گیاهچه است تا با استقرار سریعتر گیاهان موجب

گیاهان وحشی به رغم داشتن قوه نامیه بصورت

استفاده بیشتر از عناصر غذایی ،رطوبت خاك و

یکنواخت جوانه نمیزنند و ممکن است

تشعشع خورشیدگردد (.)Farooq، 2005

کشاورز مقدار بذر توصیه شده کشت نماید

پرایمینگ بذرها قبل از کشت انجام میشود
و درنتیجه موجب بهبود کلی جوانهزنی و رشد

ولی تعداد کمی از بذرها بصورت طبیعی جوانه

1- Dormancy
2- Seed priming

بزنند و به همین دلیل مورد استقبال کشاورزان
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گیاهچه میشود  .در روش هیدروپرایمینگ،3

بروش نشا کاري در محيط خاک قرار ميگيرند.

شیمیایی تیمار میشوند .این نوع پرایمینگ بسیار

بذرزاد هم جزو فرآیند توانمند سازی میباشد.

استفاده از تیمارها جهت کنترل بیماری و آفات

بذرها با آب خالص و بدون استفاده از هیچ ماده

با توجه به اهميت اين گونههای دارویی،

ساده و ارزان بوده و مقدار جذب آب از طریق

کشت و اهلی کردن آنها جهت توسعه کشت در

مدت زمانی که بذرها در تماس با آب هستند

مناطق مختلف کشور ضروري است .هدف از

کنترل میشود .اسموپرایمینگ 4نیز نوع خاصی

این تحقیق استفاده از روشهاي توانمند سازي

از آماده سازي پیش از کاشت بذرها میباشد

شامل پرایمینگ برای بهبود جوانهزنی  ،رشد

که از طریق قراردادن بذرها در محلولهایی

گیاهچه براي استقرار ،تحمل به تنش ،آسان

با پتانسیل اسمزي پایین مانند مانیتول ،کود

نمودن عملیات کشت بوده است.

شیمیایی (نظیر اوره) ،پلی اتیلن گلیکول،

مواد و روش ها

سولفات سدیم ،سولفات منیزیم ،کلرورسدیم،

در اين تحقيق بذر سه گونه از جنس آويشن

کلرورپتاسیم و کلرورکلسیم) صورت میگیرد

شاملkotschyanus ،Thymus lancifolius :

).(Ashraf and Foolad, 2005

 )2006( Halmerروشهایی را که موجب

 Thymusو  Thymus daenensisو سه گونه

نهایت باعث بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت

 Ziziphora tenuior ،ZiziphraوZiziphora

از جنس کاکوتي شامل clinopodioides

افزایش و استمرار عملکرد رویش بذر و در

 capitataقبل از کاشت با ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي

میگردد را عمل توانمند سازی نامید.

اﺳﻤﻮﭘﺮاﻳﻤﻴنگ ،ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦﮔﻼﻳﻜﻮل ( 0/6و 0/9

 )2000( McDonaldروش های توانمند سازی

مگاپاسگال) به روش  Michel,و Kaufman

بذرها شامل :پلت کردن بذر ،پرایمینگ بذر

( ، )1963ﻫﻮرﻣﻮﻧﺎل پرایمینگ (اﺳﻴﺪﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ

بروش های هیدرو پرایمینگ ،اسموپرایمینگ،

و اکسین با دو غلظت  250و  500میلیگرم

هورمونال پرایمینگ و ماتریکس پرایمینگ بوده

در لیتر) و ماتریکس پرایمینگ به نسبت یک

را گزارش نمودند )1991( Pill .یکی از روش

درصد شامل ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ در گونههای (Z.

های توانمند سازی بذر را عمل پيش جوانه دار

 clinopodioidesو  ،)T. lancifoliusپرلیت

کردن بذر نسبت داد که در اين روش بذرهاي

در گونههای( Z.capitataو )T.kotschyanus

کامل خيس خورده در حد اشباع تا حد ظهور

و زئولیت در گونههای ( T.daenensisو Z.

ريشچه از رشد کامل خشک شده و سپس

 )tenuiorو ﻫﻴﺪرو پرایمینگ (آب مقطر)

در محيط سيال قرار مي گيرند .اينگونه بذرها

و ﺷﺎﻫﺪ (ﺑﺪونﭘﺮاﻳﻤﻴﻨﮓ) در شرایط گلخانه

جهت القای تحمل به خشکی ،خشک میشوند.

مطالعه شدند .آزمایش به صورت فاکتوریل در
قالب طرح کام ً
ال تصادفی ،طراحی و در گلخانه

جهت کامل کردن فرايند ظهور گياهچه کامل و
استقرار با بيرون آوردن آنها از محيط مرطوب
3- Hydropriming
4- osmopriming

بانک ژن منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگلها
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و مراتع کشور در سال  1394اجرا گردید .بعد

گردید (جداول  1و  .)2نتایج بدست آمده برای

جلوگیری از آلوده شدن به قارچ از محلول

بذر این گونه با ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ موجب افزایش 34

گونه  Z. clinopodioidesنشان داد که تیمار

از اعمال تیمارهای پرایم بر روی بذور ،برای

و  71درصد افزایش طول گیاهچه و وزن گیاهچه

قارچ کش ویتاواکس( )Carboxintiramبا

نسبت به شاهد گردید (جدول  1و  2و شکل .)1

غلظت  2در هزار به مدت  5دقیقه در هر لوله

نتایج بدست آمده برای گونه  Z. capitataنشان

آزمایشی قرار داده شد .بذور درون لولهها را

داد که تیمارهای پرایمینگ تاثیری بر افزایش

با  5میلیلیتر از محلول تیمارهای مورد مطالعه

طول گیاهچه نداشتند ولی تیمار بذرها با پرلیت

آغشته کرده و سپس در دمای اتاق  20±c20به

موجب افزایش  13درصدی وزن گیاهچه نسبت

مدت  24ساعت قرار داده شدند .طی گذشت

به شاهد گردید (جدول  .)2نتایج بدست آمده

این زمان محلولهای پرایم از داخل لولهها تخلیه

برای گونه  T. daenensisنشان داد که پرایم

شدند .پس از خشک شدن ،به منظور ارزیابی

بذرها با زئولیت و هیدروپرایمینگ موجب

جوانه زنی بذور پرایم شده و شاهد ،تمامی بذور

افزایش  7و  21درصدی طول و وزن گیاهچه

در گلدان پالستیکی به نسبت مساوی  1:1:1از

نسبت به شاهد گردید (جدول .)3در نهایت در

خاک ،ماسه و خاک کشت شدند .آبیاری بذور

گونه  Z. tenuiorپرایم بذرها با زئولیت اگرچه

تا سبز شدن به صورت مه پاش و روزانه انجام

از لحاظ آماری تفاوت معنیدار با شاهد نداشت

پذیرفت پس از  24روز صفات مرتبط با رشد

ولی موجب افزایش وزن گیاهچه گردید (جدول

گیاه چه از قبیل طول و وزن گیاهچه به روش

..)3

 Lekhو  )1993( Khairwalاندازه گیری شدند.

يافتههاي تحقيقي  Alizadehو همکاران

تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری

( Amini .)2012و همکاران (Sajjadi,، )2014

 SAS9.1و مقایسه میانگین ها با استفاده از
آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام

شد.

 Jagharghو همکاران ( ،)2013مويد بر استفاده
از روشهاي پرايمينگ جهت باال بردن توان

جوانه زني برخي گونه دارويي جنسهای مرزه

نتایج و بحث

نتایج اثر تیمارهای پرایمینگ برای صفات

) )Saturejaو بابونه ( )Anthemisميباشند.

نتایج نشان داد که در گونه T. lancifolius

از روشهاي هورمونال پرايمينگ (اسيد

در تحقيق آنها مشخص گرديد که استفاده

جوانه زنی در جدول های 1و 2و  3آمده است.

حداکثر طول و وزن گیاهچه ،با ماتریکس

جيبرليک) در باال بردن خصوصيات جوانه زني

در حالیکه در گونه  T. kotschyanusاسید

 )Saturejaاز جنس مرزه و pseudocotula

و خصوصيات سبز شدن گونه (macrantha

پرایمینگ بدست آمد (جدولهای  1و.)2

 Anthemisاز جنس بابونه موثر بود.

جیبرلیک موجب افزایش طول گیاهچه و
هیدروپرایمینگ موجب افزایش وزن گیاهچه
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جدول -1اثر تیمارهای پرایمینگ بر طول گیاهچه (میلیمتر) در  4گونه از جنس آویشن و کاکوتی در شرایط گلخانه

ﻧﺎم ﺗﯿﻤﺎر

شاهد
پلی اتیلن گالیکول 0/6مگاپاسگال
پلی اتیلن گالیکول 0/9مگاپاسگال
اسید جیبرلیک  250پی پی ام
اسید جیبرلیک 500پی پی ام
هیدروپرایمینگ
پرلیت /ورمیکولیت

T.lancifolius

T.kotschyanus

Z.clinopodioides

Z.capitata

60/38 b
56/04 c
52/79 cd
49/98 de
47/66 e
56/82 c
65/36 a

60/09 ab
56/30 b
62/00 ab
65/34 a
65/26 a
60/99 ab
56/65 b

65/32 c
68/84 b
67/95 b
53/57 e
59/53 d
70/72 b
87/66 a

64/92 a
51/77 c
59/25 b
57/82 b
63/50 a
61/18 ab
56/32 bc

حروف غيرمشابه به مفهوم اختالف معني دار در سطح احتمال  %5به روش آزمون چند دامنه اي دانكن مي باشد

جدول- 2اثر تیمارهای پرایمینگ بر وزن تر گیاهچه (میلیگرم)در  4گونه از جنس آویشن و کاکوتی در شرایط گلخانه
نام تیمار

شاهد
پلی اتیلن گالیکول 0/6مگاپاسگال
پلی اتیلن گالیکول 0/9مگاپاسگال
اسید جیبرلیک  250پی پی ام
اسید جیبرلیک 500پی پی ام
هیدروپرایمینگ
پرلیت /ورمیکولیت

T.lancifolius

T.kotschyanus

Z.clinopodioides

Z.capitata

382/7 b
348/4 b
393/0 b
228/4 c
254/2 c
364/3 b
576/8 a

42/14 a
25/47 c
29/90 bc
28/89 bc
34/02 ab
39/44 a
34/41 ab

443/5 c
516/2 bc
548/8 b
342/8 d
316/7 d
432/8 c
759/5 a

31/48 a
18/42 b
18/37 b
26/87 ab
26/15 ab
26/80 ab
35/28 a

حروف غیرمشابه به مفهوم اختالف معنی دار در سطح احتمال  %5به روش آزمون چند دامنه اي دانکن می باشد

جدول - 3اثر تيمارهاي پرایمينگ بر طول و وزن گياهچه در  2گونه T.daenensisوZ.tenuiorدر شرایط گلخانه

ﻧﺎم ﺗﯿﻤﺎر

شاهد
پلی اتیلن گالیکول 0/6مگاپاسگال
پلی اتیلن گالیکول 0/9مگاپاسگال
اکسین 250پی پی ام
اکسین 500پی پی ام
هیدروپرایمینگ
زئولیت

طول گياهچه (ميليمتر)

T.daenensis
44/88 b
44/26 b
45/90 b
39/84 c
40/95 c
47/79 a
47/12 a

Z.tenuior
60/72a
51/68 c
54/53 b
45/47 d
54/26 b
53/98 b
56/60 a

وزن تر گياهچه (ميليگرم)

T.daenensis
84/00b
82/44 b
87/00 b
56/67 c
54/00 c
102/71 a
98/78 a

Z. tenuior
87/11 a
72/44 b
71/51 b
47/72 d
66/18 c
85/86 a
92/78 a

حروف غیرمشابه به مفهوم اختالف معنی دار در سطح احتمال  %5به روش آزمون چند دامنه اي دانکن می باشد
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نحوه توانمند سازی وافزايش بنیه بذر ....

شاهد (بدون پرايم)

پرايم بذر با ورميکوليت

شکل  :1رویش گياهچههاي کاکوتی  Ziziphora clinopodioidesدر اثر پرایمينگ با ورميکوليت در مقایسه با
شاهد

یافته های ترویجی

کاربردی این تحقیق براي کشت و اهلی کردن

يافته هاي اين مطالعه نشان داد که پرايمينگ

گياهان دارويي در مزرعه میباشد.

تشکر و قدرداني

با مواد جامد (ماتريکس پرايمينگ) بيشترين
اثر در توانمند کردن بذر در گونههای آويشن

بدين وسيله از رياست محترم و معاونت

و کاکوتي داشت .بطوری که تیمار بذرها با

محترم پژوهشي موسسه تحقيقات جنگل ها و

ماتریکس پرایمینگ (ورمیکولیت) ،در دو

مراتع کشور و کارشناسان آزمایشگاه تکنولوزی

گونه  T. lancifoliusو Z.clinopodioides

بذر بانک ژن منابع طبيعي قدردانی ميگردد.

موجب افزایش طول و وزن تر گیاهچه گردید.
پرایم بذرها در گونه  Z.capitataبا پرلیت ،دو
گونه  T.daenensisو  Z.tenuiorبا زئولیت،

وزن گیاهچه را نسبت به شاهد افزایش داد.

با توجه به برتری ماتریکس پرایمینگ

نسبت به سایر تیمارها ،برای توانمند سازی بذر

آويشن و کاکوتي ،ابتدا با استفاده از موادی
مثل ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ ،پرلیت و زئولیت محلولهایی

با غلظت یک درصد آماده گردد و سپس بذر
گونههای مذکور به مدت  24ساعت در محلول

فوق غوطه ور شوند .پس از آن بذرها از محلول

خارج شده و سپس با دمای اتاق خشک شوند.
این روش یکی از مهمترین توصیه ترویجی
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Abstract
M. A., Alizadeh, A. A., Jafari, Seed enhancement methods to increasing seed vigor of six species of
Ziziphora and Thymus genera
Iranian Medicinal Plants Technology. Vol 01, No. 01, 2018. Page 5: 50-56(in Persian)

Cultivation and domestication of medicinal plants is high priority for their
essential oil production and growing as in wide range of climatic conditions in
steppic and semi steppic region of Iran. The seeds of wild plants species have high
viability, but they have no uniform emergence in the field. The seeds enhancement
process through seeds priming causes to increasing germination percentage and
seed vigor and the primed seeds have beneficiaries for cultivation. were examined
using osmopriming (polyethylene glycol), hormonal priming (gibberellic acid),
matrix priming (vermiculite, perlite, zeolite,), hydropriming (distill water), and
control (without priming) in seed technology laboratory of natural resource gene
bank in Research Institute of Forest and rangeland, Tehran, Iran in 2015. In this
research, the seed emergence characteristics of three species of Ziziphora genus
(Ziziphra clinopodioides, Ziziphora tenuior and Ziziphora capitata) and three
species of Thymus genus (Thymus lancifolius, Thymus kotschyanus and Thymus
daenensis). The maximum seedling length and seedling weight were observed in
T. lancifolius using matrix priming. For T.kotschyanus application of Gibberellic
acid and hydro-priming cause to increasing seedling length and seedling weight,
respectively. For the species of Z. clinopodioides, the seed priming using vermiculite
led to increasing of seedling length and weight up to 34% and 17%, respectively.
The seed treatment with perlite caused higher seedling weight (13%) of Z. capitata
than that for control. The result showed that priming with solid material (matrix
priming) were more effect on seed enhancement.
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