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 یدهچک

 دارویدی  گیاهدان  تكثیدر  عمدده  موانع از یكی دیگر طرف از باشد.می گیاهچه شدن سبز در کلیدي فرایند و گیاه زندگی چرخه در نموي مرحله حساسترین و اولین بذر زنیجوانه

 کد   بذرزنی جوانه و خواب شكستن جهت دما و پرایمینگ تیمار بهترین یافتن منظور به اینرو از باشد.می بذر خواب و زنیجوانه میزان محدودیت طبیعی رویشگاه از خارج در

 انجدا   1331 سدا   در بیرچندد  واحدد  اسدالمی  آزاد دانشگاه کشاورزي دانشكده در عامل 2 و تكرار 4 با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل رتصو به آزمایشی بیابانی کش

 دو در (لیتدر  بر گر میلی 577 و 257 ،7) جیبرلی  اسید ،ساعت 41 و 24 زمانی سطح دو در %2 پتاسیم نیترات رتیما شامل سطح 11 در بذر خواب شكست روش او  عامل .شد

 و درصدد  بیشدترین  داد نشان نتایج بود. (سلسیوس درجه 25 و 27 ،15) سطح سه رد دما دو  عامل و روز( 21 و 14 ،0) مدت به مرطوب سرمادهی و ساعت 41 و 24 زمانی سطح

 تر وزن ساقه، به ریشه نسبت چه،ریشه طو  گیاهچه، طو  بیشترین و سلسیوس درجه 25 دماي در روز 21 و 0 مرطوب سرمادهی پرایمینگ به مربوط ترتیب بهزنی انهجو سرعت

 و روز 21 مرطدوب  سدرمادهی  ندابراین ب بدود.  سلسدیوس  درجه 15 دماي و روز 21 مرطوب سرمادهی به مربوط بذر بنیه وزنی شاخص و بذر بنیه طولی شاخص گیاهچه، خش  و

 .شد مشخص بیابانی شک ک  بذرزنی جوانه و بذر خواب شكستن جهت دما و تیمار بهترین سلسیوس درجه 25 و 15 هايدما

  پتاسیم. نیترات بیابانی، کش ک  مرطوب، سرمادهی دما، ،زنیجوانه ،جیبرلی  اسید کلیدی: کلمات
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Abstract 

Seed germination is the first and most sensitive developmental stage in the plant life cycle and the key process in seedling 

emergence. On the other hand, one of the major barriers to optimum use of medicinal plants outside the natural habitat is 

limited level of seed germination and seed dormancy. Hence in order to find the best priming and temperature treatment to 

dormancy breaking and seed germination of medicinal plant seed Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss a factorial experiment 

based on the completely randomized design with four replications and two factors was conducted in Islamic Azad 

University, Birjand branch in 2017. The first factor of priming type is 11 levels included in potassium nitrate 2% treatment at 

two times of 24 and 48 hours, gibberellic acid (0, 250 and 500 mg/ l) at two times of 24 and 48 hours, and stratification (7, 

14 and 21 days). The second factor was temperature at three levels (15, 20 and 25 °c). The results showed that highest 

germination rate and percent germination were related to stratification at 7 and 21 days at 25 °c and maximum seedling 

length, plumule length, radicle length, radicle/plumule length ratio, wet weight of seedling, dry weight of seedling, percent 

germination, germination rate, longitudinal index seed vigor, weight index seed vigor related to 21 days wet temperature and 

15°c. Therefore, 21 days stratification and temperatures of 15 and 25 °c were the best priming and temperature treatments to 

dormancy breaking and seed germination of medicinal plant seed Pulicaria gnaphalodes. 

Keywords: Germination; Gibberellic acid, Potassium nitrate, Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss, Stratification, Temperature.
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 مقدمه

 علمددی نددا  بددا بیابددانی شددددکُ کدد  دارویددی گیدداه

(Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss)  بدده متعلدد 

 ،سالهچند علفددی، گیدداهی ،(Asterace) کاسددنی خددانواده

 بددا ،تُنَ  یا کماردددمت هاگبر ،شتهافرا و سترا ساقه داراي

 رتبهصو ینآذگل روشن، زرد رنگ به کوچ  هايگل

  باشدددددددددددمددددددددددی فندقه همیو داراي و کوچ  ياکپه

(Batooli et al., 2017). جنس Pulicaria گونه 17 شامل 

 آسدیا  و آفریقدا  شدما   تدا  اروپدا  از گسترده طوربه که است

 گونده  ایدن  (.Mumivand et al., 2010) اسدت  شده توزیع

  دارد. وجدددود پاکسدددتان و افغانسدددتان مصدددر، ایدددران، در

 ،P. gnaphalodes، P. Arabica) جدنس  ایدن  از گونده  5

P. vulgaris، P. dysenterica و P. salvifolia) ندواحی  در 

 بخددش جنددوبی، غربددی، شددرقی، مندداط  در ایددران مختلدد 

 ;Ravandeh et al., 2011) رویندمی غربی شما  و مرکزي

Salar Bashi et al., 2013). جددنس Pulicaria داراي 

 بده  سدنتی  طدب  در و اسدت  لوسمیضد و التهابضد فعالیت

 و آنفدوننزا  هداي نشدانه  و عالئم کاهش بر، تب و مدر عنوان

 قددولنج، التهدداب، درمددان و روده اخددتالنت وردگی،سددرماخ

 اسدتفاده  نفخ ضد عنوان به و حد از بیش تعرق و سرفه درمان

 بداکتري ضد ضدتشنج، خواص داراي این بر عالوه .شودمی

 .دارد کداربرد  گرمازدگی درمان و باشدمی هیستامین آنتی و

 بده  و مانریدایی ضد قارچی،ضد میكروبی،ضد فعالیت داراي

 دارد کاربرد پوستی هايناراحتی رفع در و اسها  ضد نوانع

  باشدددد مدددی  کشدددی حشدددره  خدددواص  داراي همچندددین  و

(Asghar et al.,2014; Salar Bashi et al., 2013; 

Mumivand et al., 2010). 

 گیاهی توارثی ذخایر حفظ و تكثیر عامل مهمترین بذر

 و اولددین بددذر زنددیجواندده و (Hadi et al., 2011) اسددت

 ید   و گیداه  زنددگی  چرخده  در نمدوي  مرحله حساسترین

  باشددددمدددی گیاهچددده شددددن سدددبز در کلیددددي فرایندددد

(Windauer et al., 2007.) مواندع  از یكدی  دیگر طرف از 

 طبیعدی  رویشدگاه  از خارج در دارویی گیاهان تكثیر عمده

 باشدددمددی بددذر خددواب و زنددیجواندده میددزان محدددودیت

(Nabaei et al., 2014).  سدبب  کده  هدایی روش از یكدی 

 تیمدار  پدیش  شود،می گیاهچه استقرار و زنیجوانه افزایش

 پرایمینددگ باشددد،مددی 1پرایمینددگ یددا کاشددت از قبددل بددذر

 شددودمددی زنددیجواندده خصوصددیات بهبددود باعدد  همچنددین

(Asadi Aghbolaghi and Sedghi, 2014; Sajjadi 

Jaghargh et al., 2013; Di Girolamo and Barbanti, 

 هداي بخش بر تاثیر با گیاهی رشد هايکننده تنظیم .(2012

 مدوثر  آن زندی جوانده  و بدذر  خواب شكستن بر بذر، مختل 

 جیبرلی  اسید مانند گیاهی رشد هايکننده تنظیم .باشندمی

 به آن تبدیل و ايذخیره نشاسته شدن شكسته موجب بذر در

 دفرآیند  شدرو   موجدب  و شده جنین براي استفاده قابل مواد

 هداي گونده  از بسدیاري  در رازندی  جوانه و شودمی زنیجوانه

 ;Jabbari et al., 2011) دهدددمددی افددزایش گیدداهی

Yamauchi et al., 2004).  توسد   بدذر  خدواب  شكسدتن 

  خدددارمریم دارویدددی گیددداه در جیبرلیددد  اسدددید تیمدددار

(Silybum marianum L.)  همكددداران و نبئدددی توسددد 

(Nabaei et al., 2013) ماک در و (Ferula ovina)  توس 

 شددده گدزارش  (Hadi et al., 2011) همكداران  و هدادي 

 ایدن  در کده  شدیمیایی  مواد سایر از جیبرلین بر عالوه است.

 نیتدرات  بده  تدوان می ،شود می استفاده آنها از وفور به زمینه

 زندی جوانه براي که هاییبذر از بسیاري نمود. اشاره پتاسیم

 مثبدت  پاسدخ  پتاسیم نیترات به سبتن هستند، نور به نیازمند

 پتاسدیم  نیتدرات  تداثیر  تحدت  زندی جوانه افزایش و دهندمی

 و زنددیجواندده بددراي هددابددذر نددوري نیدداز دلیددل تواندددمددی

 .(Nabaei et al., 2014) باشدد  آنهدا  بدودن  فتوبالسدتی  

 مهمی نقش مرطوب سرمادهی است شده گزارش همچنین

 کندد. مدی  ایفدا   بذر خواب شكستن وزنی جوانه فرآیند در

 دلیدل  به تواندمی سرما اثر در بذر خواب شكستن سازوکار

 و نوکلئید   اسید متابولیسم آنزیمی، تجهیزات شكل تغییر

 یدا  کداهش  آبدوسدتی،  افدزایش  بدا  بذر کلوئیدي ساختار یا

 کداهش  مدثال  بدذر  درونزندی  جوانده  هداي بازدارنده حذف

                                                           
1 Priming 
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 باشد جیبرلین زسنت و کردن فعا  یا و آبسیزی  اسید میزان

(Hadi et al., 2011).  و شدریفی  تحقید   نتدایج  اسداس  بدر 

  و سدددرما هدددايتیمدددار بدددین از (1312) اسدددماعیلپدددور

 Bunium persicum) سیاه زیره بذر در هاسیتوکنین برخی

(Boiss.) B.Fedtsch.) پددیش متقابددل اثددر کدده دریافتنددد 

 فعر وزنی جوانه افزایش باع  هورمونی تیمار و سرمادهی

 .شودمی بذر این خواب

 مشكالتی با بیابانی کش ک  درزنی جوانه آنجاییكه از

زندی  جوانده  یكنواختی عد  وزنی جوانه پایین درصد قبیل از

 بده  مربدوط  مشدكالت  نمدودن  برطدرف  لدذا  باشدد، می روبرو

 در آغدازین  قدمی عنوان به بیابانی کش ک  ربذزنی جوانه

 بده  توجده  بدا  بندابراین  .اسدت  گیداه  ایدن  کردن اهلی و کشت

 جهدت  در مطلدوب  و بهینده  اطالعدات  داشدتن  و فوق مطالب

 است. شده انجا  پژوهش این بوته استقرار و سازي اهلی

 هاروش و مواد

 رویشگاه از 1331 ماهآبان در بیابانی کش ک  هايبذر

 دهسدتان  در نوفرسدت  رویشگاه .شدند آوري جمع نوفرست

 جندوب  در بیرجندد  شهرسدتان  مرکدزي  بخش توابع از باقران

 دقیقده  43 و درجده  32 مختصدات  بدا  جندوبی  خراسدان  شرقی

 دارد. قدرار  شرقی طو  دقیقه 21 و درجه 53 و شمالی عرض

 تصدادفی  کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت هب آزمایش

 اسدالمی  آزاد دانشدگاه  تحقیقداتی  آزمایشدگاه  در تكدرار  4 با

-بذر ابتدا ها،بذر آوري جمع از بعد شد. انجا  بیرجند واحد

 ثانیده  37 مددت  بده  %3 سدیم هیپوکلریت محلو  وسیله به ها

 مقطدر  آب از اسدتفاده  بدا  بدار  چندد  آن از پدس  و عفدونی ضد

 او  عامدل  شدد.  اعمدا   هدا تیمدار  سپس و شدند داده شستشو

 خیسداندن  (1 شدامل:  سطح 11 در بذر خواب شكست روش

 ساعت، 41 و 24 مدت به شاهد عنوان به مقطر آب رد هابذر

 41 و 24 مددت  بده  %2 پتاسدیم  نیترات در هابذر خیساندن (2

 257) جیبرلید   اسید محلو  در هابذر خیساندن (3 ساعت،

 (4 و سدداعت 41 و 24 مدددت بدده (لیتددر بددر گددر میلددی 577و

 14 ،0) مدت به سلسیوس درجه 5 دماي در هابذر سرمادهی

 سدطح  سده  ردزندی  جوانده  يدما دو  عامل و بود (روز 21 و

 عدد 35 تعداد گرفت. انجا  (سلسیوس درجه 25 و 27 ،15)

 صدافی  کاغذ روي و پتري ظروف داخل و شد شمارش بذر

 داخدل  بده  پتدري  ظروف هاتیمار اعما  از پس .شدند کشت

 سداعت  1 و روشدنایی  سداعت  11 ندوري  شرای  با انكوباتور

 منتقدل  (سلسدیوس  درجده  25 و 27 ،15) هايدما در تاریكی

 آزمددایش طددی در هدداپتریدددیش درون صددافی کاغددذ شدددند.

 24 زده جواندده يهدا بدذر  شدمارش  شدد.  نگهداشدته  مرطدوب 

 هداي بذر شمارش شد. آغاز انكوباتور به انتقا  از بعد ساعت

 زده جوانه هايبذر تعداد که داشت ادامه جایی تا هزد جوانه

 .اندم ثابت متوالی روز دو در

 سددرعت و درصددد شددامل:زنددی جواندده هددايشدداخص

 نسدبت  چه،ریشه و چهساقه طو  گیاهچه، طو  ،زنیجوانه

 شدد.  گیدري اندازه گیاهچه خش  و تر وزن ساقه، به ریشه

 یقه از چهریشه طو  و انتهایی جوانه تا یقه از چهساقه طو 

 دقید   کدش  خد   با مترمیلی حسب بر اصلی ریشه نوك تا

 خش  وزن و چهریشه و گیاهچه تر وزن .شد ريگیاندازه

 24 مددت  بده  اتداق  دمداي  در هدا نمونده  شدن خش  از بعد

 گدر   7771/7 دقت با دیجیتا  ترازوي از استفاده با ساعت

 (1) معادلده  اساس برزنی جوانه درصد .گردید گیرياندازه

(Jabbari et al., 2011): 

GP= n/N × 100 

 کدل  تعدداد  :N و زدهجوانه ربذ تعداد :n معادله این در

 (2) معادلده  اسداس  بدر زندی  جوانده  سرعت و باشدمی هابذر

(Ghahremani et al., 2018): 

Rs= ∑ Si/ Di 

Rs: روز(، در زده جوانده  بدذر  )تعدداد زنی جوانه سرعت 

Si: و شمارش هر در زده جوانه بذر تعداد Di:  تدا  روز تعدداد 

 (3) عادلهم اساس بر بذر بنیه طولی شاخص .بود  ا n شمارش

SVI= 177/(چهگیاه طو  ×زنی جوانه درصد)  

 محاسدبه  (4) معادلده  اساس بر بذر بنیه وزنی شاخص و

 (:Adebisi et al., 2013) گردید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
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SVI= 177(گیاهچه خش  وزن ×زنی جوانه /)درصد  

 از اسدتفاده  بدا  هاداده تحلیل و تجزیه و آماري محاسبات

 از هدا میدانگین  مقایسده  بدراي  گرفدت.  انجدا   SAS افدزار  نر 

 رسددم بددراي و %5 سددطح در دانكددن ايدامندده چنددد آزمددون

 ذکدر  بده  نز  .شدد  اسدتفاده  EXCEL افدزار  ندر   از هانمودار

 .گرفت انجا  نیز یآزمایش يهاداده بودن نرما  آزمون است

 نتایج

 همچندین  و ساده اتاثر داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 دمدا  و بدذر(  خدواب  شكسدت  وش)ر پرایمیندگ  متقابل اثر

 احتمدا   سطح درزنی جوانه مطالعه مورد صفات کلیه براي

 (.1 )جدو  بود دارمعنی درصد ی 

 (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss) بیابانی کش ک  بذورزنی جوانه و خواب شكستن بر دما و پرایمینگ اثر واریانس تجزیه -1 جدو 

Table 1- Analysis of variance the effect of priming and temperature on seed dormancy and germination 

Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss 
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 دما 2 0.000361** 1032.85** 8749.47** 265.98** 0.000713** **0.04 1.05** 274.01** 321.59** 1065.83**
 Temperature 

**1175.93 **116.68 **728.34 **3.46 0.01** 
**

0.0000799 **602.49 **5835.08 **1727.14 **
 پرایمینگ 10 0008940.0

 Priming 

**248.86 **60.55 **199.57 **1.94 0.01** **
0.0000524 **86.15 **1019.15 **218.10 **

0.0000308 20 
پرایمینگ × دما  

Temperature×Priming 

 خطا 99 0.00000244 42.49 76.97 2.73 0.00000361 0.001 0.15 18.68 3.64 26.29

Error 

 تغییرات ضریب درصد 25.58 27.74 14.41 23.95 20.92 16.81 28.57 21.58 12.41 14.49
 Coefficient of variation% 

 :** level probability 1% at significant. .% 1 احتما  سطح در دارمعنی :**

 

( نشددان داد کدده 2هددا )جدددو  نتددایج مقایسدده میددانگین

مادهی بیشترین شاخص وزنی بنیه بذر مربوط بده تیمدار سدر   

 52/7درجدده سلسدددیوس )  15روز در دمدداي   21مرطددوب  

ساعت به ترتیب  41و  24گر ( بود که نسبت به شاهد میلی

درصد برتري داشت. بیشترین شاخص طولی  0/12و  5/11

روز در  21بنیه بدذر مربدوط بده تیمدار سدرمادهی مرطدوب       

متر( بود که نسبت به میلی 4/52درجه سلسیوس ) 15دماي 

درصددد  5/17و  2/13سدداعت بدده ترتیددب   41و  24شدداهد 

زندی مربدوط بده تیمدار     برتري داشت. بیشترین درصد جوانه

 35درجه سلسیوس ) 25روز در دماي  0سرمادهی مرطوب 

سداعت بده ترتیدب     41و  24درصد( بود که نسبت به شاهد 

درصد افزایش داشت. نز  به ذکر است کده   3/11و  3/02

درجده   25ز در دمداي  رو 0هداي سدرمادهی مرطدوب    تیمار

درجده   27روز در دماي  14سلسیوس و سرمادهی مرطوب 

زندی در ید  گدروه آمداري     سلسیوس از نظر درصد جوانه

 (.2قرار گرفتند )جدو  
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 (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss) بیابانی کش ک  بذورزنی جوانه و خواب شكستن بر دما و پرایمینگ هايتیمار اثرمتقابل میانگین مقایسه -2 جدو 

Table 2- Mean comparison of interaction of priming treatments and temperature on seed dormancy and 

germination Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss 
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 دما پرایمینگ/
Priming/ Temperature 

34.90fi 19.60ae 15.30kp 0.73ik 3.58fh 0.34df 2.88gl 25.71l 8.82jl 0.07lp Control 24 h- 15 oc 

32.81gj 19.65ae 13.73mr 0.66jk 2.85h 0.30fg 5.09fg 31.42kl 10.21jk 0.09ko Control 48 h- 15 oc 

37.80ei 18.97ae 18.82in 1.01fk 3.27h 0.38cf 4.70fh 42.14hk 16.35hj 0.15il kno3 24 h- 15 oc 

35.40fi 19.78ad 15.62kp 0.88hk 3.68fh 0.56a 6.40ef 49.99fi 17.48gj 0.28cf kno3 48 h- 15 oc 

20.78l 13.41hk 7.36rs 0.60k 3.44gh 0.405ce 1.36jm 60.71eg 13.28ij 0.24eh GA250 24 h- 15 oc 

24.66kl 16.45eh 8.21qr 0.57k 3.60fh 0.33df 1.54jm 62.85eg 15.60hj 0.20gi GA250 48 h- 15 oc 

2.88m 1.50m 1.38st 1.10fk 0i 0k 0.11lm 7.14m 0.38kl 0p GA500 24 h- 15 oc 

0m 0m 0t 0l 0i 0k 0m 0m 0l 0p GA500 48 h- 15 oc 

37.31fi 10.53kl 26.78dg 2.92b 7.22ab 0.5ab 3.56gj 63.57ef 25.94eh 0.32ce Strati 7 Day- 15 oc 

46.08be 9.33l 36.76b 2.85b 8.10a 0.56a 10.76d 82.14ad 38.37bd 0.45b Strati 14 Day- 15 oc 

56.46a 11.73kl 44.73a 4.07a 8.42a 0.57a 8.29e 92.14ab 52.40a 0.52a Strati 21 Day- 15 oc 

29.92ik 12.63ik 17.28jo 1.52dh 4.98ef 0.38cf 1.47jm 48.57gj 14.55ij 0.19gj Control 24 h- 20 oc 

35.09fi 15.50fi 19.59gn 1.34dj 6.01be 0.37cf 3.32gj 55.00fh 19.47gj 0.20fi Control 48 h- 20 oc 

31.89hk 15.01gj 16.88jo 1.19ek 5.58ce 0.29fh 2.08hm 51.42fh 16.40hj 0.15im kno3 24 h- 20 oc 

43.19bf 17.11cg 26.08di 1.59dg 6.50bc 0.42bd 12.63d 72.14de 31.19cf 0.31ce kno3 48 h- 20 oc 

35.90fi 15.08gi 20.82fm 1.49dh 4.96ef 0.46bc 3.00gk 77.85bd 27.94dg 0.36c GA250 24 h- 20 oc 

41.64cf 15.23gi 26.41dh 1.81de 5.25ce 0.34df 4.51fi 86.43ac 36.17bd 0.29ce GA250 48 h- 20 oc 

25.80jl 13.09ik 12.71nr 1.11fk 4.82dg 0.37cf 2.98gk 89.28ab 23.02fi 0.33cd GA500 24 h- 20 oc 

21.35l 11.98jl 9.36pr 0.91gk 3.70fh 0.35df 1.84im 74.28ce 15.99hj 0.26dg GA500 48 h- 20 oc 

51.11ab 15.55fi 35.57bc 2.42bc 4.67eg 0.38cf 18.88c 87.86ac 34.87be 0.33cd Strati 7 Day- 20 oc 

47.25bd 17.01cg 30.24cd 1.88cd 5.85be 0.34df 18.80c 94.28a 44.72ab 0.32ce Strati 14 Day- 20 oc 

41.06cg 17.78bg 23.27dj 1.68df 6.05be 0.32ef 23.15b 90.71ab 37.25bd 0.29ce Strati 21 Day- 20 oc 

39.84dg 17.54bg 22.29ek 1.34df 5.83be 0.08jk 1.18jm 37.14il 15.22hj 0.03op Control 24 h- 25 oc 

41.32cg 16.72dg 24.60di 1.52dh 6.11be 0.13ij 2.70gm 35.71jl 14.93ij 0.05np Control 48 h- 25 oc 

37.98ei 18.60af 19.38hn 1.10fk 6.27be 0.15ij 2.11hm 49.28fj 18.81gj 0.07mp kno3 24 h- 25 oc 

41.01cg 19.31ae 21.70ek 1.19ek 6.49bc 0.15ij 2.57gm 34.28kl 13.72ij 0.05np kno3 48 h- 25 oc 

42.02cf 20.19ac 21.83ek 1.15ek 6.53bc 0.12ij 3.74gj 90.00ab 37.96bd 0.11jn GA250 24 h- 25 oc 

30.94ik 16.59dg 14.35lq 0.91gk 4.70eg 0.20hi 2.68gm 74.28ce 23.53fi 0.15il GA250 48 h- 25 oc 

38.11ei 17.51bg 20.59gm 1.20ek 5.90be 0.15ij 2.02hm 62.14eg 23.71fi 0.09ko GA500 24 h- 25 oc 

24.50kl 12.81ik 11.70or 1.19ek 5.66ce 0.02k 0.25km 9.28m 2.29kl 0.00p GA500 48 h- 25 oc 

47.55bd 19.04ae 28.52de 1.52dh 6.01be 0.16ij 18.98c 95.00a 45.05ab 0.15im Strati 7 Day- 25 oc 

48.57bc 20.71ab 27.86df 1.38di 6.72bc 0.21gi 25.17b 83.57ad 40.69bc 0.18hj Strati 14 Day- 25 oc 

42.34cf 21.19a 21.16fl 1.04fk 6.29bd 0.18ij 28.98a 92.14ab 38.97bc 0.16ik Strati 21 Day- 25 oc 

 باشد.می %1 آماري سطح در داريمعنی اختالف دهندهنشان مشابهغیر حروف

Control= 3 شاهد، تیمارKNO= 3 پتاسیم، نیتراتGA=  و اسید جیبرلی Strati= مرطوب. سرمادهی 
Different letters represent a significant difference in the probability level of 1%. 

Control= control treatment, KNO3=Potassium Nitrate, GA3= Acid Gibberllic, Strati= Stratification 
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 کدده داد نشددان (2 )جدددو  هددامیددانگین مقایسدده نتددایج

 سددرمادهی تیمددار بدده مربددوطزنددی جواندده سددرعت بیشددترین

 بددذر 23) سلسددیوس درجدده 25 دمدداي در روز 21 مرطددوب

 ساعت 41 و 24 شاهد به نسبت که بود (روز در زده جوانه

 بیشدترین  داشدت.  افدزایش  درصدد  4/12 و 1/37 ترتیدب  به

 21 مرطوب سرمادهی تیمار به مربوط گیاهچه خش  وزن

 کده  بود گر (میلی50/7) سلسیوس درجه 15 دماي در روز

 4/40 و 4/47 ترتیدب  بده  سداعت  41 و 24 شداهد  بده  نسبت

 هداي تیمدار  کده  اسدت  ذکدر  بده  نز  داشدت.  برتري درصد

 و سلسدیوس  درجه 15 دماي در روز 21 مرطوب سرمادهی

 از سلسیوس درجه 15 دماي در روز 14 مرطوب سرمادهی

 قددرار آمدداري گددروه یدد  در گیاهچدده خشدد  وزن نظددر

 بده  مربدوط  گیاهچده  تدر  وزن بیشدترین  (.2 )جددو   گرفتند

 درجدده 15 دمدداي در روز 21 مرطددوب رمادهیسدد تیمددار

 41 و 24 شاهد به نسبت که بود گر (میلی 42/1) سلسیوس

 داشددت. برتددري درصددد 2/11 و 5/50 ترتیددب بدده سدداعت

 سلسدیوس  درجده  15 دماي در روز 21 سرمادهی هايتیمار

 سلسدیوس  درجه 15 دماي در روز 14 مرطوب سرمادهی و

 قددرار آمدداري وهگدر  یدد  در نیددز گیاهچده  تددر وزن نظدر  از

 سداقه  بده  ریشده  طدو   نسدبت  بیشدترین  (.2 )جددو   گرفتند

 15 دمداي  در روز 21 مرطدوب  سدرمادهی  تیمدار  به مربوط

 و 24 شاهد به نسبت که بود متر(میلی 1/4) سلسیوس درجه

 داشدت.  برتدري  درصدد  1/13 و 1/12 ترتیدب  به ساعت 41

 مرطدوب  سدرمادهی  تیمار به مربوط چهریشه طو  بیشترین

 بدود  متدر( میلی 4/44) سلسیوس درجه 15 دماي در روز 21

 3/13 و 1/15 ترتیب به ساعت 41 و 24 شاهد به نسبت که

 تیمار به مربوط چهساقه طو  بیشترین داشت. برتري درصد

 سلسدیوس  درجده  25 دمداي  در روز 21 مرطوب سرمادهی

 بده  ساعت 41 و 24 شاهد به نسبت که بود متر(میلی 2/21)

 طددو  بیشددترین داشددت. برتددري درصددد 3/0 و 5/0 ترتیددب

 در روز 21 مرطددوب سددرمادهی تیمددار بدده مربددوط گیاهچدده

 به نسبت که بود ( مترمیلی 5/51) سلسیوس درجه 15 دماي

 درصددد 3/41 و 0/41 ترتیددب بدده سدداعت 41 و 24 شدداهد

 بدده مربددوط هددامیددانگین مقایسدده کمتددرین و داشددت برتددري

 41 و 24 لیتدر  بدر  گدر  میلی 577 جیبرلی  اسید پرایمینگ

 کددهبطددوري بددود، سلسددیوس درجدده 15 دمدداي در سدداعت

 کاهش شاهد به نسبت را مطالعه موردزنی جوانه هايمولفه

 (.2 )جدو  داد

 بحث

 افددزایش ینبیشددتر رضددحا پددژوهش نتددایج اسدداس بددر

 بده  مربدوط  بیابدانی  کدش  ک  بذرزنی جوانه هايشاخص

 دهدمی نشان هایافته بود. بذر مرطوب سرمادهی پرایمینگ

 براي که است استانداردي هايروش از مرطوب سرمادهی

  شدددودمدددی اسدددتفاده خفتددده ربدددذزندددی جوانددده افدددزایش

(Nadjafi et al., 2006.) تفتددی زادهمكددی و فرهددودي 

(Farhoudi and Makizade Tafti, 2014) نمودندد،  بیان نیز 

 و شدود مدی  جیبرلید   اسدید  سدنتز  تحرید   سبب سرمادهی

 آمدیالز،  آلفدا  آندزیم  فعالیدت  افدزایش  سدبب  جیبرلی  اسید

 مقاومت کاهش و آندوسپر  غذایی ذخایر مصرف تحری 

 زندی جوانده  افدزایش  شود.می آندوسپر  هايسلو  مكانیكی

 پوسدته  شدن شكافته از ناشی سرمادهی تیمار واسطه به هابذر

 بدر  بدذر  پوسدته  مكانیكی مقاومت از که سرماست اثر در بذر

 عامدل  کده  دارد وجدود  احتما  این همچنین کاهد.یم رویان

 هداي محدرك  زا، درون جیبرلید   اسدید  سنتز بر عالوه سرما

 و سدرعت  افدزایش  موجدب  کده  کندد می فعا  نیز را دیگري

 سدرما  تیمار رسدمی نظر به گردد.می هابذر زنیجوانه درصد

 میدزان  افدزایش  و بازدارنده هايهورمون میزان کاهش سبب

 افدزایش  سدبب  ترتیدب  ایدن  بده  و شده محرك ايههورمون

 همزمدان  طوربه هارویداد این شود.می بذر زنیجوانه پتانسیل

 هدا هورمدون  بدین  توازن نتیجه هابذر در زنیجوانه و داده رخ

 (.Tipirdamaz and Gomurgen, 2000) باشدمی

 بدا  همسدو  (Nadjafi et al., 2006) همكداران  و فیجن

 (Ferula gummosa) باریجدده در آزمددایش ایددن نتددایج

 مددت  به سلسیوس درجه 5 مرطوب سرمادهی نمودند، گزارش

 گردیددد.زنددی جواندده سددرعت و درصددد افددزایش سددبب روز 14
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 نیدز  (Aghilian et al., 2014) همكداران  و عقیلیدان  همچندین 

 هايتیمار سایر به نسبت مرطوب سرمادهی نمودند گزارش

  فدددزایشا و بدددذر خدددواب شكسدددتن سدددبب ،آزمدددایش

 ,Calendula officinalisدارویدی  گیاهدان  درزندی  جوانده 

Saponaria officinalis, Echinacea purpurea, 
Malva silvestrys, Melissa officinalis, Plantago 

psyllium و Rudbeckia hirta  .بیددان  محققددین گردیددد 

 علفددی و چددوبی هددايگوندده هیدراتدده يهددابددذر اندددنمددوده

 قدرار  17 تدا  1 بدین  پدایین  نسدبتا  حدرارت  درجده  در کهزمانی

 در محددوده  ایدن  شدود، مدی  شكسدته  شدان  خواب گیرند،می

 بدراي  که دمایی ترینمطلوب است. متفاوت دیگر هايگونه

 درجده  5 بده  نزدید   دمداي  است شده گزارش هاگونه اکثر

 تدا  روز چندد  بدین  زمدانی  دوره در سرمادهی است. سلسیوس

 خدواب  عم  به سرمادهی دوره طو  شود.می انجا  ماه چند

 باعد   سدرما  کده  اسدت  شدده  گزارش همچنین دارد. بستگی

 بیوسدنتز  افدزایش  یدا زنی جوانه هايکننده مهار سطح کاهش

 است ممكن تغییر دو هر یا و شودمیزنی جوانه هايهورمون

 دو هددر از تعددادلی ایجدداد بددا و شددده انجددا  همزمددان طددور بدده

 ;Nasiri et al., 2004) دشدو می شكسته بذر خواب هورمون

Tipirdamaz and Gomurgen, 2000). بلدد  و بیددولی 

(Bewle and Black, 1994 ) تیمددار داشددتند اظهددار نیددز 

 بازدارندده  هايهورمون تراز کاهش سبب مرطوب دهیسرما

 محدرك  هداي هورمدون  تراز افزایش و آبسیزی  اسید مانند

 زندی جوانده  شافزای سبب ترتیب بدین شده، هاجیبرلین مانند

 کریمیدان  توسد   تحقید   ایدن  مشدابه  مشاهدات شود.می بذر

 (Karimian Farimam et al., 2011) همكداران  و فریمدان 

 و نجفددی ،(.Echinacea purpurea L) سددرخارگل در

 نخددودي مددریم در (Nadjafi et al., 2006) همكدداران

(Teucrium polium)، حاجیبلند و رضوي (Razavi and 

Hajiboland, 2009 ) جاشیر در (Prangos ferulaceae،) 

 (Mellati nokhandan et al., 2013) همكاران و نوخندان ملتی

 (،.Nepeta bracteata Benth) داربرگدده سددايپوندده در

 در (Khatibzadeh et al., 2013) همكاران و زاده خطیب

 زادهمكی (،Levisticum officinale Koch) رومی انجدان

 در (Makizade Tafti et al., 2006) همكداران  و تفتدی 

 و بداقري  و (.Echinacea angustifolia D.C) گل سرخار

 خدددروس تددداج در (Baghri et al., 2000) همكددداران

(Amaranthus retroflexus) اساس بر است. شده گزارش 

 سدرمادهی  زمدان  مددت  افدزایش  ابد  هامیانگین مقایسه نتایج

زندی  جوانده  هايشاخص روز 21 و 14 به روز 0 از مرطوب

 ایدن  نتدایج  بدا  همسدو  ،(2 )جدو  یافت بهبود مطالعه مورد

 نیدز  (Farhudi et al., 2015) همكداران  و فرهدودي  تحقی 

 روز 21 از مرطدوب  سرمادهی زمات شدنطوننی دریافتند

 سدرخارگل زندی  جوانده  خصوصیات بهبود سبب روز 43 به

(Echinacea purpurea) رسدد مدی  نظدر  بده  چنین .دیگرد 

 دلیدل  بده  شده پرایم هايبذرزنی جوانه سرعت بودن بانتر

 افدزایش  چده، ریشه طو  افزایش بر عالوه اولیه، رشد بهبود

 است شده گزارش است. داشته دنبا  به نیز را چهساقه طو 

 تداثیر  تحدت  را بدذر  نهدایی زنی جوانه درصد که عاملی هر

 بدذر،  اولیده  رشدد  بر رتاثی دلیل به مستقیم طور به دهد، قرار

 داد خواهدد  قرار تاثیر تحت نیز را چهساقه و چهریشه طو 

(Khorramdel et al., 2014).  خشد   و تدر  وزن افدزایش 

 بهبود و همزمانزنی جوانه علت به است ممكن نیز گیاهچه

 طددو  افددزایش و پرایمینددگ طددی در RNA و DNA سددنتز

 در سدلولی  تقسدیم  سبب به است ممكن چهریشه و چهساقه

  باشددددد پرایمینددددگ از اسددددتفاده بددددا سدددداقه و ریشدددده

(Khaninejad et al., 2012.) 

 سدطح  در دمایی سطح سه در نیز پتاسیم نیترات کاربرد

 بدود  دارمعندی  مطالعده  مدورد  صفات بر درصد ی  احتما 

 هايشاخص هامیانگین مقایسه نتایج اساس بر و (1 )جدو 

 داد افددزایش شدداهد هبدد نسدبت  را مطالعدده مددوردزنددی جوانده 

 آلددیغیددر هددايترکیددب اسددت شددده گددزارش (.2 )جدددو 

 را نور به حساسیت توانندمی پتاسیم نیترات نظیر دارنیتروژن

 را مثبددت فتوبالسددتی  هددابددذر نددوري نیدداز و داده افددزایش

 هابذر زنیجوانه در .(Nabaei et al., 2013) دهند کاهش

 فعالیددت و یداکسدد نیتریدد  یددا و هددانیتددرات تدديثیر بددین

 پتاسیم نیترات دارد. وجود عملی ارتباط نوعی هافیتوکرو 
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 مثبت فتوبالستی  زنیجوانه بر خود کنندگی تحری  اثر

 طدور  بده  هابذر این در A فیتوکرو  که کندمی اعما  وقتی

 گدزارش  (.Toole et al., 1995) باشدد  داشدته  وجدود  فعا 

 اندوا   دیگدر  با عملی ارتباط هیچ پتاسیم نیترات است شده

 هدا بدذر  زندی جوانه در نیترات اثرگذاري و ندارد فیتوکرو 

 طی در همچنین باشد،می اکسید نیتری  با مرتب  ايپدیده

 و پتاسدیم  نیترات هايیون )هالوپرایمینگ( پرایمینگاسمو

 سدبب  کده  یابندد مدی  تجمع بذر درون محلو  سدیم کلرید

 شدود. مدی  بآ پتانسیل کاهش طری  از آب جذب افزایش

 هددالو اصددلی ترکیبددات از یكددی عنددوان بدده پتاسددیم نیتددرات

 بدذر  در نیتدروژن  و پتاسدیم  غلظت افزایش باع  پرایمینگ

 درصدد  افزایش پرایمینگهالو مزایاي مهمترین از شود.می

 یكنواختی گیاه، رشد سرعت افزایش ،زنیجوانه سرعت و

 بدا  هدا  دان تولید به منجر مجمو  در که باشدمیزنی جوانه

 .(Nabaei et al., 2013) شودمی برتر صفات

 از اسدتفاده  کده  (2 )جددو   داد نشان هامیانگین مقایسه

 24 از پرایمینددگ مدددت افددزایش و جیبرلیدد  اسددید تیمددار

 و سرعت سلسیوس درجه 15 دماي در ساعت 41 به ساعت

 کده بطوري داد، کاهش شاهد به نسبت رازنی جوانه درصد

 41 مدت به جیبرلی  اسید لیتر بر گر میلی 577 غلظت در

 بدود  صدفر زندی  جوانده  سلسیوس درجه 15 دماي در ساعت

 لیتدر  بدر  گدر  میلی 577 غلظت رسد،می نظر به ،(2 )جدو 

زندی  جوانده  روي بر ساعت 41 و 24 بمدت جیبرلی  اسید

 اسدت.  داشدته  بازدارندده  یدا  و منفدی  اثدر  بیابانی کش ک 

 بدر  زابدرون  جیبدرلین  رمدون هو اثر نمودند گزارش محققین

 و اسدت  بحراندی  هايغلظت دارايزنی جوانه افزایش روي

 بددر بازدارندددگی اثددر آسددتانه حددد از بیشددتر هددايغلظددت

 در کده  چده نآ .(Rajabian et al., 2007) داردزندی  جوانده 

 در بدذر زندی  جوانده  روي بر جیبرلی  اسید تیمار اثر مورد

 تیمار این ثبتم نقش گویاي شده، ذکر مختل  گزارشات

 طور به ،است گیاهی هايگونه از بسیاري بذرزنی جوانه بر

 پژوهشی در (Nabaei et al., 2014) همكاران و نبئی مثا 

 خدارمریم  بدذر  در شدكنی  خواب وزنی جوانه منظور به که

(Silybum marianum (L.) Gaertn) از اسدددتفاده بدددا 

 و اکسددددین کینتددددین، جیبرلیدددد ، اسددددید هددددايتیمار

 تیمار بهترین نمودند، گزارش دادند، انجا  سینواستروئیدبرا

 لیتدر  بدر  گدر  میلدی  577 جیبرلی  اسید هاتیمار این بین در

 همكدداران و فرهددودي توسدد  مشددابه نتددایج همچنددین .بددود

(Farhoudi et al., 2015) سددددرخارگل بددددذر در 

(Echinacea purpurea)، حشددددددمتی و اسددددددعدي  

(Asaadi and Heshmati, 2015) آویشدددن بدددذر در 

 و هادي و (.Thymus transcaucasicus Ronn) خراسانی

  کمددددا بددددذر در (Hadi et al., 2011) همكدددداران

(Ferula ovina) است. شده گزارش 

 (Moravcova et al., 2007) همكداران  و موراوکدوا 

 (mantegazzianum Heracleum) گلپدر  بدذر  نمودند بیان

 بددراي و زندددنمددی هجواندد طددوننی خشدد  انبددارداري از بعددد

 در جیبرلید   اسدید  و دارد سدرمادهی  دوره بده  نیداز زنی جوانه

 شدود. نمدی  آنزندی  جوانده  موجدب  آن رسدیده  تدازه  هداي بذر

 کامدل  رشدد  از پدس زندی  جوانده  اسدت  شده گزارش همچنین

 جیبرلید   اسدید  و افتدد مدی  اتفداق  پدایین  دماي در نابالغ جنین

 نیداز  شدود.  بدذر  سدرمایی  نیاز جایگزین کامل طور به تواندنمی

 شدرای   در طبیعدی  رویشگاه در راحتی به تواندمی بذر سرمایی

 از کمتدر  آن متوسد   دمداي  که زمستان و یاییز مرطوب و سرد

 Razavi and) شددود تددامین اسددت سلسددیوس درجدده 17

Hajiboland, 2009; Moravcova et al., 2007). 

 اسددید تیمددار بددودن اثددر بددی مددورد در کدده گزارشدداتی

 بدذر،  ندو   به توانمی را دارد وجودزنی جوانه بر یبرلی ج

 داد، نسدبت  آن بدا  بذر تیمار زمان مدت و غلظت بذر، سن

 257 غلظت از استفاده تحقی  این نتایج اساس بر کهبطوري

 سداعت  41 و 24 مددت  بده  جیبرلی  اسید لیتر بر گر میلی

زندی  جوانه هايشاخص سلسیوس درجه 25 و 27 دماي در

  همكددداران و هدددادي داد. افدددزایش شددداهد بددده نسدددبت را

(Hadi et al., 2011) تیمدار  کدم  هداي غلظدت  دادندد  نشان 

 (Angelica glauca) ختدایی  سدنبل بذر در جیبرلید   اسید

 بدا  همسو .گردیدزنی جوانه سرعت و رصدد بهبود موجب
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 اسدید  لیتدر  بدر  گدر  میلدی  257 پرایمینگ تحقی ، این نتایج

 به نسبت رازنی جوانه درصد ساعت 24 مدت به جیبرلی 

 افدزایش  (Capparis spinosa) کبر دارویی گیاه در شاهد

 فرهدودي  پژوهش نتایج .(Khaninejad et al., 2012) داد

 سدرخارگل  گیاه در (Farhoudi et al., 2015) همكاران و

(Echinacea purpurea)  تدر  وزن بیشدترین  داد نشدان  نیدز 

 257 غلظدت  بدا  تیمدار  در ربدذ  زنیجوانه درصد و گیاهچه

 شدده  گزارش آمد. بدست جیبرلی  اسید لیتر بر گر میلی

 ندو   از کاسدنی  تیدره  هايگونه بیشتر در بذر خواب است،

 نامناسددب  نسددبت بدده کدده اسددت فیزیولددوژیكی خددواب

 بدذر  زندی جوانده  بازدارندده  و کنندده  تحری  هايهورمون

 انگیاهد  خواب شكستن هايروش از یكی شود.می مربوط

 گیداهی  رشدد  هداي کنندده  تنظدیم  با بذر تیمار کاسنی، تیره

 .(ISTA, 1996) باشدمی

 اسددید نمددود، بیددان (Greipsson, 2001) گریپسددون

 بدذر زندی  جوانه تحری  در عمده هورمون ی  جیبرلی 

زنی جوانه در بذر غذایی ذخایر زیهجت تحری  با که است

 اسددید ایددن بددر عددالوه دارد. نقددش خددواب داراي هددايبددذر

 خفتده  بدذر  در کده  پپتیددي  پلدی  دو شدن ناپدید جیبرلی 

 آبسیزی  اسید با که هاییبذر در همچنین و هستند فراوان

 اسید دهد،می نشان هایافته کند.می تسریع را اند،شده تیمار

 اسددید متابولیسددم تنظددیم در جیبرلیدد  اسددید و آبسددیزی 

 بده  و ددارن دخالت بذر خواب طی در پروتئین و نوکلئی 

 دارد بددذر خددواب حفددظ در مهمددی نقددش رسدددمددی نظددر

(Nicolas et al., 1996). داد نشددان هددامیددانگین مقایسدده 

 بده  جیبرلید   اسدید  لیتر بر گر میلی 577 غلظت از استفاده

 سلسددیوس درجدده 15 دمدداي در سدداعت 41 و 24 مدددت

 کده  (2 )جددو   داد کداهش  شداهد  بده  نسبت رازنی جوانه

 شدود. مدی  مربدوط  دمدا  بده  احتمان ربذی زنجوانه عد  یلدل

 محیطی هايعامل مهمترین از یكی دما است شده گزارش

 مطلدوب  دمداي  باشد.می گیاهچه استقرار وزنی جوانه براي

 اسدت.  سلسدیوس  درجده  35 تدا  25 دماي گیاهان اکثر براي

  سددداپونددده دارویدددی گیددداه در (Emek, 2017) امیددد 

(Nepeta viscida Boiss.) درصددد بیشددترین ود،نمدد بیددان 

 آمددد. بدسددت سلسددیوس درجدده 25 دمدداي درزنددی جواندده

 گدزارش  نیز محقی  سایر توس زنی جوانه براي دما اهمیت

 .(Khanna et al., 2013) است شده

 کلی گیرینتیجه

 انددوا  داد نشدان  حاضدر  پدژوهش  نتددایج کلدی  طدور  بده 

 بیابدانی  کدش  کد   بدذر  درزندی  جوانه میزان بر پرایمینگ

 سددایر بدده نسددبت مرطددوب سددرمادهی تیمددار و دبددو مددوثر

 افددزایش سددبب تحقیدد  ایددن در رفتدده بكددار هددايتیمار

 از گردیدد.  بیابدانی  کدش  ک  بذرزنی جوانه هايشاخص

 خدالف  بدر  جیبرلید   اسدید  يبدان  هداي غلظت یگر طرف

 کد   هداي بدذر زندی  جوانده  در سودمندي اثر پایین غلظت

 نداشت. بیابانی کش

 

 Reference منابع

Adebisi, M.A., F.S. Okelola, M.O. Ajala, T.O. Kehinde, I.O. Daniel, and O.O. Ajani. 2013. Evaluation of 

variations in seed vigour characters of West African rice (Oryza sativa L.) genotypes using multivariate 

technique. J. Plant Sci. 4: 356-363.  

Aghilian, S., M. Khajeh-Hosseini, and S. Anvarkhah. 2014. Evaluation of seed dormancy in forty 

medicinal plant species. J. Agric. Crop Sci. 7(10): 760-768.  

Asaadi, A.M., and Gh.A. Heshmati. 2015. The effect of different treatments on breaking seeds dormancy 

and inducing germination of Thymus transcaucasicus Ronn. and Zataria moltiflora Boiss. J. Plant Res. 

(Iranian J. Biol.). 28 (1): 12-22. (In Persian, with English Abstract) 



 1477 بهار / 1 شماره /17 جلد / ایران بذر فناوري و علو  نشریه  همكاران وهراتی 

11 

Asadi Aghbolaghi, M., and M. Sedghi. 2014. The effect of osmo and hormone priming on germination and 

seed reserve utilization of millet seeds under drought stress. J. Stress Physiol. Biochem. 10(1): 214-221. 

Asghari, G., F. Zahabi, A. Eskandarian, H. Yousefi, and M. Asghari. 2014. Chemical composition and 

leishmanicidal activity of Pulicaria gnaphalodes essential oil. Res. J. Pharmacognosy. 1(4): 27-33. 

Baghari, Z., A. Mahmoodzade, and M. Nojavan. 2000. The effect of different physical and chemical 

treatments on seed breakage and seed germination of species Amaranthus retroflexus, Melilotus Officinalis, 

Datura Stramonium. M.Sc. Dissertation, Univ. of Urmia, Iran. (In Persian, with English Abstract) 
Batooli, H., A. Haghir Ebrahim Abadi, E. Karimi Khozani, and A. Mazoochi. 2017. The Survey of the 

essential oil composition of Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss from Brzok of Kashan. Eco-Phytochemi. J. 

Med. Plants. 5(17): 65-77. (In Persian, with English Abstract) 

Bewley, J. D., and M. Black. 1994. Seeds: Physiology of development and germination. Elsevier Scientific 

Publication B.V., Amsterdam, Netherlands. 

Di Girolamo, G., and L. Barbanti. 2012. Treatment conditions and biochemical processes influencing seed 

priming effectiveness. Ital. J. Agron. 7(25): 178-188. 

Emek, Y. 2017. Effect of temperature on in vitro seed germination and mean germination time of endemic 

medicinal plant Nepeta viscida Boiss. (Lamiaceae). J. Biotechnol. Biosci. 5(5): 49-52. 
Farhoudi, R., and M. Makizadeh Tafti. 2014. Evalution Kelussia odoratissma seed dormancy breaking 

under gibberellin acid and stratification. J. Seed Sci. Technol. 3(2): 241-249. (In Persian, with English 

Abstract) 
Farhoudi, R., A. Modhej, and A. R. Jamshidi. 2015. Echinacea purpurea seed pretreatment to improve 

germination. J. Fish. Hydrobiol. 10(9): 58-61. 

Ghahremani, A., E. Ganji Moghadam, M. Tatari, and S. Khosroyar. 2018. Effect of chilling and 

chemical treatment on seed dormancy of Withania somnifera. J. Seed Res. 8(1): 47-60. (In Persian, with 

English Abstract) 

Greipsson, S. 2001. Effects of stratification and GA3 on seed germination of a sand stabilising grass Leymus 

arenarius used in reclamation. J. Seed Sci. Technol. 29: 1-10. 

Hadi, N., M. Souri, and R. Omidbeigi. 2011. The effect of cold stratification and gibberellic acid 

pretreatments on seed germination of Archangelica, Tanacetum cinerariaefolium and Chelidonium majus. J. 

Hort. Sci. (Agric. Sci. Technol.). 25(4): 397-403. (In Persian, with English Abstract) 

ISTA .1996. International rules for seed testing. Seed Sci. Technol. 13: 299-513. 

Jabbari, R, M. Amini Dehaghi, F. Ganji Arjenaki1, and K. Agahi. 2011. How duration and methods of 

priming may affect the germination of cumin seeds (Cuminum cyminum L.). J. Agron. Sci. 4(4): 23-30. (In 

Persian, with English Abstract) 

Karimian Farimam, Z., M. Azizi, and S. Noori. 2011. Seed germination and dormancy breaking 

techniques for Echinacea purpurea L. J. Biol. Environ. Sci. 5(13): 7-10. 

Khaninejad, S., I.H. Arefi, and M. Kafi. 2012. Effect of priming on dormancy breaking and seedling 

establishment of caper (Capparis spinosa L.). Int. Conf. Appl. Life Sci., Turkey, 10-12 September: 365-370. 

Khanna, P.K., A. Kumar, R. Chandra, and V. Verma. 2013. Germination behavior of seeds of Withania 

somnifera (L.) Dunal: a high value medicinal plant. Physiol. Mol. Biol. Plants. 19(3): 449–454. 
Khatibzadeh, R., Azizi, M., and H. Arouei. 2013. The effect of surface disinfection treatments and cold 

stratification on seed germination (Levisticum officinale Koch.) invitro conditions. J. Hort. Sci. 27(2): 130-

138. (In Persian, with English Abstract) 
Khorramdel, S., A. Nezami, and A. Mollafilabi. 2013. Evaluation of germination characteristics for some 

Khorasan's Cumin (Cuminum cyminum L.) seed landraces under fall planting dates. Res. Crop Ecosyst. 1(1): 

55-67. (In Persian, with English Abstract) 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=11026


 1477 بهار / 1 شماره /17 جلد / ایران بذر فناوري و علو  نشریه  بر... مختل  دماهاي و پرایمینگ متفاوت هايشیوه مطالعه

13 

Makkizadeh, M., R. Farhoudi, H.A. Naghdi badi, and A. Mehdizadeh. 2006. Assigning the best 

treatment for increasing germination of three medicinal plants seeds: Rubia tinctourum L., Echinacea 

angustifolia D.C. and Myrtus communis L. J. Med. Aromatic Plants. 22(2): 105-116. (In Persian, with 

English Abstract) 

Mellati Nokhandan, H., M. Kafi, and F. Najafi. 2013. Study of dormancy breaking methods and 

measurement of the germination index (Nepeta bracteata Benth.). M.Sc. Dissertation, Ferdowsi Univ. of 

Mashhad, Iran. (In Persian, with English Abstract) 

Moravcova, L., P. Pysek, L. Krinke, J. Pergl, I. Perglova, and K. Thompson. 2007. Seed germination, 

dispersal and seed bank in Heracleum mantegazzianum. Pp 74-91. In P. Pysek, M.J.W. Cock, W. Nentwig, 

and H.P. Ravn (ed.) Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). CABI, 

Wallingford. 

Mumivand, H., A.R. Rustaii, K. Jahanbin, and D. Dastan. 2010. Essential oil composition of Pulicaria 

dysenterica L. from Iran. J. Essential Oil Bearing Plants. 13(6): 717–720. 

Nabaei, M., P. Roshandel, and A.R. Mohammadkhani. 2013. The effects of plant growth regulators on 

breaking seed dormancy in Silybum marianum L. J. Cell Tissue. 4(1): 45-54. (In Persian, with English 

Abstract) 

Nabaei, M., P. Roshandel, and A.R. Mohammadkhani. 2014. Effect of chemical treatments, pre-moist 

chilling, hot and tap water on seed dormancy breaking in Arctium lappa. J. Plant Res. (Iran. J. Biol.). 26(2): 

217-225. (In Persian, with English Abstract) 

Nadjafi, F., M. Bannayan, L.Tabrizi, and M. Rastgoo. 2006. Seed germination and dormancy breaking 

techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. J. Arid Environ. 64: 542–547. 

Nasiri, M., H. Madah Aarefi, and H.R. Eisavand. 2004. Investigation of changes in seed potency and seed 

dormancy of some species in the natural resources gene bank. J. Range. For. Plants Breed. Genet. Res. 12(2): 

163-182. (In Persian, with English Abstract) 

Nicolas, C., G. Nicolas, and D. Rodriguez. 1996. Antagonistic effects on abscisic acid and gibberellic acid 

on the breaking of dormancy of Fagus sylvatica seeds. Physiol. Plant. 96: 244-250. 

Rajabian, T., A. Saboora, B. Hassani, and H. Fallah Hosseini. 2007. Effects of GA3 and chilling on seed 

germination of Ferula assa-foetida, as a medicinal plant. J. Med. Aromatic Plants. 23(3): 39-404. (In Persian, 

with English Abstract) 

Ravandeh, M., J. Valizadeh, M. Noroozifar, and M. Khorasani Motlagh. 2011. Screening of chemical 

composition of essential oil, mineral elements and antioxidant activity in Pulicaria Undulata L. from Iran. J. 

Med. Plant Res. 5(10): 2035-2040. 

Razavi, S.M., and R. Hajiboland. 2009. Dormancy breaking and germination of Prangos ferulaceae seeds. 

J. Biosci. 3: 78-83.  

Sajjadi Jaghargh, S.S., M.A. Alizadeh, and M. Kalagari. 2013. Assessment of seed emergence 

characteristics and seedlings vigor of three populations aromatic medicinal plant species of Anthemis 

pseudocotula Boiss by using of priming technique and pre-chilling. Bull. Environ. Pharmacol. Life Sci. 3(1): 

143-150.  

Salar Bashi, D., A. Ghani, and J. Asili. 2013. Essential oil composition of Pulicaria gnaphalodes (Vent.) 

Boiss. growing in Iran. J. Essential Oil-Bearing Plants. 16(2): 252–256. 

Sharifi, M., and M. Pouresmael. 2003. Effects of some chemical substances on dormancy breaking  

and induction of seed germination in Bunium persicum (Boiss.) fedtsch. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 10(2): 

33-41. 

Sudharani, M., and A. Padmasri. 2014. Assessment of seed vigor tests for relative storability and field 

performance in cotton. J. Agric. Veter. Sci. 7 (8): 1-4. 

Tipirdamaz, R., and A.N. Gomurgen. 2000. The effects of temperature and gibberellic acid on germination 

of Eranthis hyemalis seeds. Res. Note Turk Bot. 24: 143–145. 

Toole, E.H., V.K. Toole, H.A. Borthwick, and S.B. Hendricks. 1995. Photocontrol of Lepidium sp. seed 

germination. Plant Physiol. 30(1): 15-21. 



 1477 بهار / 1 شماره /17 جلد / ایران بذر فناوري و علو  نشریه  همكاران وهراتی 

07 

Windauer, L., A. Altuna, and R. Benech-Arnold. 2007. Hydrotime analysis of Lesquerella fendleri seed 

germination responses to priming treatments. Indust. Crop Product. 25(1): 70–74. 

Yamauchi, Y., M. Ogawa, A. Kuwahara, A. Hanada, Y. Kamiya, and Sh. Yamaguchi. 2004. Activation 

of gibberellin biosynthesis and response pathways by low temperature during imbibition of Arabidopsis 

thaliana seeds. The Plant Cell. 16: 367–378. 


