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اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانهزنی گونۀ
Salvadora persica
 مرتضی صابری*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،ایران.
 سهیال نوری؛ استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،ایران.
 فهیمه رشیدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،ایران.

چکیده
جوانهزنی از مهمترین مراحل ر شد گیاهان ا ست که ممکن ا ست در محیطهای طبیعی تحت تأثیر تنشهای مختلفی قرار گیرد .این
پژوهش با هدف برر سی اثرات نوع ب ستر کا شت و سطوح مختلف جیبرلیک و ایندول بوتریک ا سید بر خ صو صیات جوانهزنی بذر گونۀ
 Salvadora persicaدر سال  ،۱۳۹۸با دو فاکتور بستر کشت در چهار نوع ( -۱پیت ماس  -2،کوکوپیت -۳ ،پیت ماس  +50%ماسه
 50%و  -4کوکوپیت  +%50ماسه  )%50و فاکتور دوم شامل جیبرلیک اسید (دو سطح  250و  500پی پی ام) و ایندول بوتریک اسید
(دو سطح  250و  500میلی گرم بر لیتر) انجام شد .سپس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامالً تصادفی اثر دو فاکتور مذکور و
آب مقطر به عنوان شاهد در سه تکرار بر جوانهزنی بذر و ر شد اولیۀ گیاهچۀ گیاه  Salvadora persicaبرر سی شد .نتایج ن شان داد
بستر کشت بر درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه ،ساقهچه ،گیاهچه ،وزن تر ریشهچه ،وزن تر ساقهچه و شاخص بنیۀ بذر در سطح آماری
یک درصد اثر معنی دار داشت .همچنین پیش تیمار بذور با هورمونهای جیبرلیک و ایندول بوتریک اسید بر کلیۀ صفات مورد بررسی
در این آزمایش اثر معنی دار در سطح یک در صد دا شت .اثر متقابل نوع ب ستر و پیش تیمار با هورمونها بر صفات در صد جوانهزنی،
طول ریشهچه ،ساقهچه ،گیاهچه و شاخص بنیۀ بذر اثر معنی دار در سطح یک درصد داشت و بر وزن تر ریشهچه و ساقهچه اثر معنی
دار نداشت .بهطوریکه بیشترین درصد جوانه زنی در بستر کشت کوکوپیت و جیبرلیک اسید  250پی پی ام برابر با  ۷۳درصد حاصل
شد .همچنین باالترین طول گیاهچه در اثر کاربرد ب ستر پیت ماس و جیبرلیک ا سید  250پی پی ام برابر با  2۹/۶سانتی متر بهد ست
آمد .بهطور کلی با توجه به اهمیت گونۀ  Salvadora persicaبه لحاظ دارویی ،صنننعتی و حفایتی پیشنننهاد میشننود از پیش تیمار
بذر با جیبرلیک اسنید  250پیپی ام و بسنتر کشنت ترکیبی کوکوپیت و ماسنه برای تسنری در روند جوانهزنی و تولید نهال این گونه
استفاده گردد.
کلید واژگان :جوانه زنی ،بستر کشت ،جیبرلیک اسید ،ایندول بوتریک اسید.Salvadora persica ،
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اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر...

[ .]22مطالعۀ دیگری که بر روی گونۀ درختی Triadica

 .1مقدمه
اسنننتقرار مطلوب بذر ت حت اثر کیف یت بذر به ویژه
قدرت یا بنیۀ بذر ،قوه نامیه و یرفیت جوانهزنی اسنننت [
 .]4۳در میان اسنننتراتژی های مختلف ،به من ور افشایش
جوانهزنی پیش تیمار قبل از کاشنننت بذر ،راحتتر ،کم
هشی نهتر و کم خطرتر اسنننت و گ یاه را قادر به هل به به
تنشهای مختلف محیطی میکند [ .]۱آمادهسننازی بذرها
سبب جذب آب شده و ب سیاری از فرآیندهای متابولیکی
که برای جوانه زنی بذر الزمند را بدون اینکه جوانه زنی
طبیعی ات فاق ب یاف تد ف عال میک ند [ .]45پرایمی نگ بذر
تکنیکی است که به واسطۀ آن بذور پیش از قنرار گنرفتن
در بس نتر خ نود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط ،به
لحاظ فیشیولوژیکی و بیوشننیمیایی آمادگی جوانهزنی را به
د ست میآورند .یا به عبارت دیگر پرایمینگ به تعدادی از
روشه نای مختل نف بهبود دهن ندۀ ب نذور اطالق میشود
که در تمامی آنها آبدهی کنترل شنننده بذر اعمننننننال
منننیشنننود [ .]۱5در عین حال فعالیتهای فیشیولوژیکی
مختلفی در سنننطوح مت فاوت رطوبتی در دا خل بذر ر
می د هد و من ور از پیش تی مار بذر کاهش دادن ز مان
جوانهزنی ،ر دادن جوانهزنی در یک دورۀ کوتاه و بهبود
زندهمانی و در صد جوانه زنی و یکنواختی در آن میبا شد
[ .]4۸مشننخص شننده اسننت که اسننید جیبرلیک ۱در این
فرآیندها نقش ا سا سی را ایفا میکند .ترکیبات شیمیایی
که به درون رو یان نفوذ و ف عال یت م تابولیکی را تحر یک
میکند ،اهلب در القای جوانهزنی مؤثر هسنننتند .اسنننید
جیبرلیک یکی از مهمترین جیبرلین ها می باشننند که در
بسنننیاری از فرآیندهای فیشیولوژیکی گیاهان ن یر فعالیت
تقسننیم سننلولی مناطی مریسننتم ،افشایش طولی سننلولها
[ ،]24افشایش سننرعت و درصنند جوانه زنی ،افشایش رشنند
گیاهچهای در شرایط مشرعه ،زودر سی ،گلدهی و عملکرد
دخالت دارد اسننید جیبرلیک با افشایش تقسننیم سننلولی و
طویل شنندن سننلولها بر روی جوانه زنی بذر مؤثر اسننت
Gibberellic acid

۸۱۷
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 sebiferaانجام شد نشان داد جیبرلین اسید بر جوانهزنی
سریعتر بذرهای این گونه تأثیر مثبت دارد [ .]52محققین
در مطالعهای اثر پرایمینگ با محرک های شنننیمیایی بر
بهبود جوا نه زنی و رشننند اول یۀ گ یاه چه های Festuca
 arundinaceتحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک را بررسننی
کردند .نتایج ن شان داد که جیبرلیک و سالی سیلیک ا سید
محرک مناسبی برای بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچهها در
شنننرایط تنش می باشننند و پرایمینگ بذر با محرک های
شنننیمیایی فوق بر بهبود جوانهزنی از طریی خنثی کردن
رادیکالهای آزاد و یا اکسیژن فعال اثر مثبت دارد [.]۳۹
اکسینها اولین هورمونهای گیاهی بودند که کشف
شدند .اکسینها در جوانههای انتهایی ساقه و ریشه و
همچنین در برگهای جوان تولید شده و از طریی محور
گیاه منتقل میشوند .ویژگی اصلی اکسین این است که
سبب طویل شدن سلولها در ساقه یا کلئوپتیل بریده شده
یوالف ( )Avena sativaمیشوند و نیش بر وقایعی چون
تشکیل ریشه ،تمایش یابی بافت آوندی ،پاسخ تروپیسمی و
پیدایش جوانه جانبی تأثیر میگذارند .در بررسی هل ت
های مختلف ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک بر روی
ریشهزایی قلمههای کاملیا ()Camellia sasanqua
مشاهده شد این موارد باعث افشایش  ۷۷تا  ۸۱درصدی
ریشهزایی میشود [.]۷
امروزه در دنیا از کشت بدون خاک به عنوان نوعی
فناوری تولید گیاهان که موجب افشایش کیفیت و کمیت
محصوالت باهبانی میشود ،به طور فشآیندهای گسترش
یافته است [ .]2۸در سیستمهای کشت بدون خاک یا
هیدروپونیک ،گیاهان در محیطی به هیر از خاک ،به من ور
رسیدن به حداکثر تراکم کشت ،بهبود عملکرد و کاهش
آلودگیهای خاک زاد و مشکالت جذب عناصر ،مورد کشت
و کار قرار میگیرند [ .]۱۷از فاکتورهای مؤثر در موفقیت
کشت بدون خاک می توان به نوع بستر اشاره نمود که می
تواند دارای خواص فیشیکی و شیمیایی متفاوتی باشد [.]۱4
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مرت و آبخیشداری ،مجله مناب طبیعی ایران ،دوره  ،۷۳شماره  ،4زمستان ۱۳۹۹

بسترها شامل بسترهای آلی (پیت ماس ،بقایای چوب،
الیاف نارگیل ،تفاله نیشکر ،پوست برنج و خاکبرگ) و
بسترهای معدنی (پرلیت ،ورمی کولیت ،پشم سنگ ،فوم
پلی استر ،شن و ماسه و  )....میباشند .ترکیب بستر کشت
باید متناسب با نیاز گیاه باشد [ .]۳0هریک از این مواد
دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند .به طور کلی
موادی که به عنوان بستر کاشت و محافظ ریشۀ گیاه در

نمودن اسیدیتۀ خاکهنای قلینایی کمنک کنرده ،موجنب
جذب مناسب مواد هذایی می شود و نسنبت هنوا بنه آب
در آن کم است که این موضوع در انتشنار اکسنیژن در
اطنراف ریشنه اثرگذار خواهد بود .ترکیب آن با مواد دیگر،
ن یر پرالینت و ینا پوستۀ برنج ،میتواند در افشایش تهویۀ
کوکوپیت به عنوان بسنتر ریشهزایی اثر گذار باشد [.]5
ماسه نوعی بستر کشت معدنی است و شامل ذرات سنگی

کشت بدون خاک استفاده میشوند باید از یرفیت
نگهداری آب و مواد هذایی باال ،تهویۀ کافی ،زهکشی
مناسب ،یرفیت تبادل کاتیونی باال برخوردار بوده و
همچنین نباید هیچ گونه تأثیر سوء و مضری برای گیاه
داشته باشند [ .]20هشینۀ اولیۀ باالی این سیستم با تولید
بیشتر و کیفیت باالتر با استفاده بهینه از فضا و مواد هذایی
مورد نیاز ،توجیه میشود [ .]44یک بستر کاشت مناسب
عالوه بر داشتن خصوصیات مطلوب فیشیکی ،شیمیایی و
بیولوییکی باید در دسترس ،نسبتاً ارزان ،پایدار و به اندازۀ
کافی سبک باشد تا کار با آن راحتتر و حمل و نقل آن از
ن ر اقتصادی مقرون به صرفه باشد [ .]۱0پیت ماس ،ذرات
تجشیه شدۀ مواد آلی است که در مناطی مرطوب و سرد
ایجاد میشود .نوع ترکیب و مواد تشکیل دهندۀ آن در انواع
مختلف متفاوت است .یک مادۀ گیاهی که به مقدار کمی
تجشیه شده و در زمینهای خشهای و همچنین شرایط بی
هوازی مثل مردابها و باتالقها تشکیل میگردد و دارای
 PHاسیدی می باشد ،یرفیت تبادل کاتیونی این ماده باال
است و  ECپایین در حدود  0/5 ds/mدارد [.]4۳
کوکوپیت ،از دیگر بسترهای مورد استفاده در ازدیاد
گیاهان ،یک ترکیب حاصل از فرآیندسازی پوستۀ میوۀ
نارگیل میباشند که از ن ر فیشیکی مادهای اسفنجی و
شبیه به پیت ماس بنوده ،از نسبت مساوی لیگنین و سلولش

ریشی به قطر  0/05-2میلی متر است و در اثر هوادیدگی
سنگهای مختلف شکل میگیرد .ترکیبات کانی آن به نوع
سنگ مادر بستگی دارد .ماسۀ کوارتش که به طور عمده از
ترکیبات پیچیدۀ سیلیسی تشکیل شده است ،عموماً به
من ور ازدیاد استفاده میگردد .ماسه فاقد مواد هذایی است
و قدرت تبادل کاتیونی نیش ندارد و اکثراً به صورت ترکیب
با مواد آلی استفاده میگردد [.]24
در مطالعهای که بر روی اثر نوع بستر بر جوانهزنی بذور
گیاه  Cyclamen trochopteranthumانجام شد ،نتایج آن
نشان داد ،بهترین نوع بستر برای جوانه زنی بذور این گونه
سیکالمن بستر مخلوط پیت و پرالیت و ماسه میباشد .زیرا
در این بستر تهویه به خوبی صورت میگیرد و در مقایسه
با شاهد درصد جوانه زنی بذور به  %۹۳میرسد [.]۸
محققین گشارش کردند که وجود ماسه در بستر سبب
افشایش سرعت و درصد جوانهزنی بذور ،افشایش تعداد
برگچههای کامل ،افشایش سطح برگ و افشایش قدرت
گیاهچههای سیکالمن ایرانی میشود [ .]4مطالعات نشان
میدهد ،بستر خاک +هوموس +ورمی کولیت با اینکه
چندان تأثیری بر رشد اولیۀ نشای گیاه عروسک پشت پرده
( )Physalis alkekengiنداشته است ،بیشترین درصد
جوانهزنی در این بستر مشاهده شد در حالی که رشد اولیۀ
نشا در بستر خاک +کود مرهی و خاک +کود مرهی +ماسه

تشکیل شده و در سالهای اخیر نیش به میشان زیادی در
صنعت باهبانی در اروپا ،آمریکا ،اسنترالیا و کانادا مورد
استفاده قرار گرفتنه اسنت [ .]۳۳کوکوپینت فاقد بذر علف
هرز بوده و قابلیت جذب و نگهداری آب در آن عالی است.

نسبت به دیگر بسترها بهتر بوده است [ .]2۸محققین
گشارش کردند که وجود مواد آلی ،شن و ماسه در بستر
کشت گیاه  Zizania texanaسبب میشود تا میشان جوانه -
زنی و سرعت جوانهزنی بذور افشایش یابد و قدرت رشد گیاه

دارای اسیدیتۀ قابل قبول بین  5/5تنا  5/۶بنوده ،بنه خنثی
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افشایش یافته تعداد شاخههای جانبی بیشتری تولید می-
کند [ .]۳5همچنین در تحقیقی تأثیر نوع بستر و هورمون -

درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد .ده-
ها تحقیی در جهان نشان داده است که این اثرات به

های رشد بر ریشهزایی و تکثیر گیاه سرو نقرهایی
(  )Cupressus arizonicaبررسی شد نتایج نشان داد که
بیشترین درصد ریشهزایی ،طول ریشه و تعداد ریشه در
بستر پیت +پرلیت و هورمون اکسین با هل ت ۳000

خصوص در موارد میکروارگانیشمهای هیر هوازی که باعث
پوسیدگی دندان میباشد ،انتخابی و ایدهآل است .فلوراید
قابل توجه ،به همراه ترکیبات دیگر موجود در ساقههای
گیاه مسواک باعث خاصیت قوی ضد پوسیدگی دندانها

میلیگرم در لیتر مشاهده شد [ .]24نتایج پژوهشی دیگری
نشان داد که بیشترین تأثیر بر طول ریشه در بستر ماسه-
کوکوپیت برای گیاه درختچهای Callistemon viminalis

میشود [ .]۳همچنین از روهن این گیاه جهت مصارف
مختلفی استفاده میشود [.]۳4
جوانهزنی و تولید نهال از مهمترین مراحل رشد گیاهان

حاصل شد [ .]4۷در پژوهشی که بر روی اثر نوع بستر بر
جوانه زنی بذرهای درخت  Moringa oleifera Lamانجام
شد .نتایج نشان داد نوع بستر  50درصد خاک 50 +درصد
کود مرهی بهترین تیمار برای تولید نهال  M. oleiferaدر
نهالستان است [ .]2۳تأثیر انواع کمپوست بر جوانهزنی و
رشد اولیۀ نهالهای  Leucaena leucocephalaبا هفت
تیمار نشان داد که خاک مخلوط با کمپوست به نسبت ۱:۱
به دلیل داشتن درصد مواد آلی مناسب ،بهترین خاک برای
جوانهزنی و رشد این گونه میباشد [.]۱۸
گیاه مسواک با نام علمی  Salvadora persicaمتعلی
به خانوادۀ  Salvadoraceaeبوده و درختچهای است به
ارتفاع متوسط  ۳متر که شاخههای زیادی دارد .مناطی
مهم رویش این گیاه در جهان ،جنوب آسیا ،ایران ،مصر،
هندوستان و عربستان میباشد .مهمترین نواحی رویش آن
در ایران عبارتند از الر ،بندر عباس ،میناب ،مکران ،چابهار

است که ممکن است در محیطهای طبیعی تحت تأثیر
تنشهای مختلفی قرار گیرد .ن ر به اهمیت دارویی باالی
گیاه  ،S. persicaکاربرد آن در صنعت پششکی ،حفایت در
برابر فرسایش خاک و سازگاری باال با انواع خاکها ،نیاز
است نسبت به توسعه و گسترش رویشگاههای این گیاه با
ارزش جهت کشت اقتصادی در سطح وسی اقدامات الزم
صورت گیرد .با توجه به آزمون اولیۀ جوانهزنی از مهمترین
مشکالت پیش رو جهت کشت و کار گیاه S. persica
جوانهزنی و تولید نهال آن میباشد .لذا این پژوهش با هدف
بررسی تأ ثیر پرایمینگ با جیبرلیک و ایندول بوتریک اسید
و نوع بستر کشت جهت بهبود جوانهزنی و تولید نهال گیاه
 S. persicaصورت پذیرفت.

و کنارک است [ .]2۱قسمتهای مختلف گیاه S. persica

به علت دارا بودن تانن ۱،ترکیبات گوگردی و ترکیبات
ایشوتیوسیانید 2،دارای اثر ضد میکروبی قوی و گسترده بر
روی انواع میکروارگانیشمها است .سایر ترکیبات شیمیایی
5
مانند روهن های فرار ، ۳فالونوئید ها 4،آلکالوئید ها،
ساپونین ها ۶و ترپنوئیدها ۷نیش از این گیاه گشارش شده
است .وجود این ترکیبات باعث شده است که این گیاه برای

 .2روششناسی
این پژوهش به من ور بررسی اثر نوع بستر کاشت و
پیش تیمار با هورمونهای جیبرلیک و ایندول بوتریک
اسید در مرکش تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی
جنوب استان کرمان در سال  ۱۳۹۸انجام شد .برای انجام
ال
این تحقیی از آزمایش فاکتوریل براساس طرح پایۀ کام ً
تصادفی با  4تکرار ( 5عدد بذر در هر تکرار) و  2فاکتور
استفاده شد .فاکتور اول بستر کشت در  4نوع ( -۱پیت

1

5

2

6

Tannins
Iso tiucianaid
3
Volatile oil or Essential oil
4
Flavonoids

Alkaloid
Saponins
7
Terpen
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ماس  -2،کوکوپیت و  -۳پیت ماس  +50%ماسه -4 %50
کوکوپیت  +%50ماسه  )%50و فاکتور دوم جیبرلیک اسید
(هل ت  250و  500پی پی ام) و ایندول بوتریک اسید
(سطح  250و  500پی پی ام) ،و بهمن ور مقایسۀ آب مقطر
به عنوان تیمار شاهد بود .سپس بذر گیاهچۀ S. persica
از مرکش تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان-
جیرفت تهیه شد (بذرهای الزم از منطقۀ کنار صندل در
تابستان  ۱۳۹۸جم آوری گردید) .قبل از اجرای آزمایش
ابتدا بذرها به وسیلۀ محلول هیپوکلریت سدیم  5درصد به
مدت  5دقیقه ضد عفونی و سپس چندین بار با استفاده از
آب مقطر شست و شو شدند [ .]4۱سپس بذرها به مدت
 24ساعت با جیبرلیک اسید  250و  500پی پی ام و ۱0
ساعت با ایندول بوتریک اسید  250و  500میلیگرم در لیتر
[ ،]4۶در دمای  25درجۀ سانتیگراد پرایم شدند و همزمان
از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید .پس از پایان
دورۀ خیساندن ،تمامی بذرها با آب مقطر شسته شدند و
پس از خشک شدن به سینیهای کشت با بسترهای
مختلف انتقال داده شد .جوانه زنی بذور در دمای متوسط
 25درجۀ سانتیگراد و نور طبیعی در گلخانه ،طی یک
دورۀ  40روزه ثبت گردید و در نهایت درصد جوانهزنی،
طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه ،وزن تر ریشه چه ،وزن
تر ساقه چه و شاخص بنیۀ بذر اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری طول ریشه چه و ساقه چه از کولیس ،وزن تر
ریشه و ساقه از ترازوهای دیجیتالی با دقت  0/00۱گرم و
درصد جوانهزنی [ ]۹و شاخص بنیۀ بذر بر اساس روابط
زیرمحاسبه شدند.
(درصد جوانه زنی)
 G 100
(۱) GP 
معادله ۱
N
 =GPدرصد جوانهزنی =G ،تعداد بذر جوانه زده=N ،
تعداد کل بذر

معادله 2
طول گیاهچه = طول ساقهچه  +طول ریشهچه
%Gr  MSH
100

Vi 

(شاخص بنیۀ بذر)
معادله ۳
= شاخص بنیۀ بذر =MSH ،میانگین طولی
VI
گیاهچه (ریشهچه  +ساقهچه) بر حسب میلی متر= Gr ،
درصد جوانهزنی.
پس از بررسی نرمالیته با آزمون Kolmogrove-
 Smirnovو همگمی واریانسها با ازمون  ،Leveneدادههای
به دست آمده با استفاده از نرم افشار  SASتجشیه و تحلیل
شدند و مقایسۀ میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن
انجام گرفت.

 .3نتایج
این آز مایش به من ور ارز یابی تأثیر پرایمی نگ با
هورمون های جیبرل یک و ای ندول بوتریک اسننن ید و نوع
بسننتر کشننت بر روی بذر گیاهچه  S. persicaبرای پیدا
کردن مؤثرترین تیمارها در بهبود شنناخصهای جوانه زنی
بذور گ یاه چه  S. persicaان جام گر فت .ن تایج تجش یۀ
واریانس نشان داد که اثرات سادۀ بستر کشت و پرایمینگ
بر کلیۀ صنفات درصند جوانه زنی ،طول ریشنه چه ،سناقه
چه ،طول گیاهچه ،وزن تر ری شه چه ،وزن تر ساقه چه و
شننناخص بنیۀ بذر در سنننطح یک درصننند معنیدار بود.
همچنین اثر متقابل بستر کشت و پیش تیمار با هورمونها
بر کلیۀ صفات به جش وزنتر ریشهچه و ساقهچه در سطح
یک درصد آماری معنیدار بود (جدول .)۱
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جدول . 1تجزیۀ واریانس اثر سطوح مختلف هورمونها و بستر کشت بر صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی S. persica

مناب تغییرات

درجه

درصد جوانه

طول ریشه

آزادی

زنی

چه

طول ساقه چه

طول گیاهچه

وزن تر ریشه چه

وزن تر ساقه
چه

شاخص بنیه بذر

بستر کشت()A

۳

**۶54/0۱

**۸0/۸۸

**۶0/40

**2۷۸/5۷

**0/0002

**0/00۳

**۱00۳52۱/۹

هورمون()B

4

**۸40/۷0

**۸۳/2۳

**۶۹/50

**25۷/۷5

**0/000۱

**0/00۳

**۱40۱5۱۳/2

A×B

۱2

**۳5/04

**2/۹5

**2/۱۸

**۸/04

0/00000۱ns

0/000۱ns

**۶۶۳2۱/4

خطا

40

۱5/24

0/45

0/۷۷

۱/5۶

0/00000۳

0/000۱

۹2۷4/0۱

ضریب تغییرات

-

۸/52

۸/42

۱0/5۸

۷/۶4

۸/۷۶

۱۳/۸۳

۱2/42

 **، nsو به ترتیب هیر معنی دار ،معنی دار در سطح احتمال  ۱درصد

 .1.3درصد جوانهزنی
پرایم کردن با هورمونهای جیبرلیک و ایندول بوتریک
اسید سبب افشایش معنیدار درصد جوانهزنی در بذور پرایم
شده نسبت به بذور شاهد شد .بسترهای کشت مورد
استفاده باعث بهبود درصد جوانهزنی شدند .به گونهای که
بیشترین درصد جوانهزنی در تیمار بستر کشت کوکوپیت

با کاربرد توأم جیبرلیک اسید  250پیپیام به میشان ۷۳
درصد مشاهده شد و کمترین درصد جوانهزنی در بستر
کشت پیت ماس بدون عمل پرایمینگ به میشان  ۳4درصد
دیده شد .همچنین در بستر کشت کوکوپیت  +ماسه کاربرد
جیبرلیک اسید  500پیپیام درصد جوانهزنی را به میشان
 4۶درصد نسبت به عدم مصرف جیبرلیک افشایش داد
(شکل .)۱
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شکل  .1مقادیر میانگین درصد جوانه زنی در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت S. persica

 .2.3طول ریشهچه
بررسی دادهها نشان داد که بستر کشت ،پرایمینگ بذور
و برهمکنش آنها در سطح یک درصد بر صفت طول ریشه
چه تأثیر معنیداری داشت (جدول  .)۱براساس یافتههای
شکل ()2پرایمینگ بذور با تیمارهای مختلف سبب بهبود
طول ریشهچه نسبت به بذور شاهد گردید ،که بیشترین

طول ریشهچه مربوط به تیمار جیبرلیک اسید  250پی پی
ام با کاربرد توأم بستر کشت کوکوپیت +ماسه به طول
 ۱۶/50میلیمتر بود و کمترین طول ریشهچه در بستر
کشت پیت ماس و عدم پرایمینگ به ترتیب به طول ۳/2
میلیمتر بود (شکل .)2

شکل  .2مقادیر میانگین طول ریشهچه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت S. persica

 .3.3طول ساقهچه
نتایج تجشیۀ واریانس دادهها نشان داد که بستر کشت،
پرایمینگ و برهمکنش آنها بر طول ساقهچه در سطح یک
درصد معنیدار بود (جدول  .)۱با افشایش سطوح پرایمینگ
طول ساقه چه در بسترهای کشت افشایش یافت به گونهای
که بیشترین طول ساقهچه در بستر کشت کوکوپیت +ماسه
به همراه جیبرلیک اسید  500پی پی ام به طول ۱5/۶
میلیمتر بود که افشایش  ۷0درصدی این پارامتر را نسبت

به تیمار پیت ماس و عدم کاربرد پرایمینگ ( 4/۶میلی متر)
به نمایش گذاشت (شکل  .)2یافتهها نشان داد که
جیبرلیک اسید  500پی پی ام در بستر کشت پیت ماس-
+ماسه طول ساقهچه را به میشان  ۱2/۹0میلی متر و
همچنین جیبرلیک  250پی پی ام در بستر کشت
کوکوپیت +ماسه طول ساقهچه را به میشان  ۱۳/۱میلی متر
افشایش داد که این دو تیمار از لحاظ آماری تفاوتی با هم
نداشتند (شکل .)۳
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شکل  .3مقادیر میانگین طول ساقهچه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت S. persica

 .4.3طول گیاهچه

 250و  500پیپیام به ترتیب به طول  2۹/۶و 2۷/۳0
سانتی متر بود و کمترین میشان آن در بستر کشت پیت

نتایج نشان داد که اثرات سادۀ بستر کشت ،پرایمینگ
و برهمکنش آنها بر طول گیاهچه در سطح یک درصد
معنیدار شد (جدول  .)۱با افشایش سطوح مختلف
پرایمینگ طول گیاهچه در بسترهای کشت مختلف
افشایش یافت .به گونهای که بیشترین طول گیاهچه در
بستر کشت کوکوپیت+ماسه با کاربرد توأم جیبرلیک اسید

ماس بدون پرایمینگ (شاهد) به طول  ۷/۹سانتیمتر
مشاهده شد .یافتهها نشان داد که پرایمینگ بذور با ایندول
بوتریک اسید با هل تهای  250و  500پی پی ام در بستر
کشت کوکوپیت+ماسه تفاوت معنیداری بر طول گیاهچه
 S. persicaنداشتند (شکل .)4

شکل  .4مقادیر میانگین طول گیاهچه در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت S. persica
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 .5.3وزن تر ریشهچه و ساقهچه
نتایج تجشیۀ واریانس دادهها نشان داد که اثرات ساده
بستر کشت و پرایمینگ بذور بر وزنتر ساقهچه و ریشهچه
در سطح یک درصد معنیدار ولی بر همکنش آنها معنی-
دار نشد (جدول .)۱وزنتر ساقهچه در بسترهای کشت آلی
 +معدنی به کار گرفته شده در این پژوهش نسبت به
بسترهای کشت آلی به تنهایی افشایش یافت .به گونهای که
بیشترین وزنتر ساقهچه در بستر کشت کوکوپیت +ماسه
به میشان  0/۱۱گرم بود که افشایش  ۳0درصدی وزن تر
ساقهچه را نسبت به بستر کشت پیت ماس ( 0/0۷۶گرم)
به نمایش گذاشت (شکل  .)5همچنین وزن تر ساقهچه در
بذور پرایمینگ شده نسبت به بذور شاهد افشایش یافت.
بیشترین میشان وزنتر ساقهچه متعلی به جیبرلیک اسید
 500پیپیام ( 0/۱۱4گرم) بود و کمترین میشان وزن تر

ساقهچه در تیمار شاهد ( 0/0۷۱گرم) مشاهده شد که
حاکی از افشایش  ۳۷درصدی این صفت نسبت به تیمار
شاهد بود (شکل .)۶
پرایم کردن بذور وزن تر ریشهچه را نسبت به بذور
پرایم نشده (شاهد) افشایش داند .بیشترین وزنتر ریشۀ
گیاهچۀ  S. persicaدر هورمون جیبرلیک اسید  250پی
پی ام به میشان  0/02۷گرم مشاهده شد که افشایش ۳۷
درصدی این صفت را نسبت به تیمار شاهد (عدم مصرف
جیبرلیک) به نمایش گذاشت .همچنین ایندول بوتریک
اسید  250و  500پیپیام به ترتیب وزن تر ریشهچه را به
میشان  0/020و  0/02۱گرم افشایش دادند و تفاوتی بین
آنها وجود نداشت (شکل  .)۷بیشترین وزن تر ریشهچه در
بستر کشت کوکوپیت +ماسه به میشان  0/02۷گرم و
کمترین میشان آن در بستر کشت پیت ماس به میشان
 0/0۱۷گرم دیده شد (شکل .)۸

شکل  .5اثر بستر کشت بر وزن تر ساقهچه S. persica
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شکل  .۶اثر پرایمینگ بر وزن تر ساقهچه S. persica

شکل  .۷اثر پرایمینگ بر وزن تر ریشهچه S. persica
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شکل  .۸اثر بستر کشت بر وزن تر ریشهچه S. persica

بیشترین شاخص بنیۀ بذر در بستر کشت ترکیبی

 .6.3شاخص بنیۀ بذر
نتایج تجشیۀ واریانس دادهها نشان داد که بستر کشت،
پرایمینگ و برهمکنش آنها بر شاخص بنیۀ بذر S.
 persicaدر سطح یک درصد تأثیر معنیداری داشت ( -
جدول  .)۱با افشایش سطوح مختلف پرایمینگ هورمونی
شامل جیبرلین و ایندول بوتریک اسید در بسترهای کشت
مختلف شاخص بنیۀ بذر نیش افشایش یافت .به گونهای که

کوکوپیت +ماسه با کاربرد توأم جیبرلین 250پیپیام به
میشان  ۱۸۸4/4۶مشاهده شد و کمترین شاخص بنیۀ بذر
متعلی به بستر کشت پیت ماس و عدم کاربرد پرایمینگ
(شاهد) به میشان  250/۳۳پیپیام بود .نتایج حاصله نشان
داد که کاربرد جیبرلیک اسید  250پیپیام در بستر کشت
کوکوپیت +ماسه شاخص بنیۀ بذر را حدود  ۷4درصد
نسبت به عدم مصرف آن افشایش داد (شکل .)۹

شکل  .۹مقادیر میانگین شاخص بنیۀ بذر در برهمکنش پرایمینگ و بستر کشت

اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر...

 .4بحث و نتیجهگیری
یکی از راه حلهای مناسب جهت افشایش درصد جوانه -
زنی ،کیفیت گیاهچههای تولیدی و در نهایت رشد و
عملکرد گیاهان ،پرایمینگ میباشد .پرایمینگ یک راه حل
ساده و مفید جهت افشایش درصد جوانهزنی و عملکرد گیاه
است [ .]4۹طی جوانهزنی جنین تحریک شده و آندوسپرم
متراکم میشود [ .]2۶فشار ناشی از توسعۀ جنین و فعالیت
آنشیمهای هیدرولیتیک در دیوارۀ سلولهای آندوسپرم در
طی از دست دادن آب ممکن است سبب تغییر در شکل
بافتها شود ،که این منجر به فضای آزاد و تسهیل در امر
جوانه زنی و خروج ریشهچه میشود [.]۱۶
نتایج نشان داد که در این مطالعه اثرات سادۀ بستر
کشت و پرایمینگ بر کلیۀ صفات درصد جوانهزنی ،طول
ریشهچه ،ساقهچه ،طول گیاهچه ،وزن تر ریشهچه ،وزن تر
ساقهچه و شاخص بنیۀ بذر معنیدار بود .همچنین اثر
متقابل بستر کشت و پیش تیمار تنها بر وزن تر ریشهچه و
ساقهچه معنیدار نبود .افشایش درصد جوانهزنی و افشایش
فعالیت آنشیمی و هضم احتماالً وابستگی زیادی به فعالیت
هورمون جیبرلیک دارد [ ]۳۷به طوریکه در آزمایش
حاضر مشاهده شد با کاربرد هر دو هورمون بهخصوص
جیبرلیک اسید جوانهزنی بهبود یافت .اکسین ها به خودی
خود هورمون الزم برای جوانهزنی نیستند [ ]2۹و از طریی
کمک به طویل شدن ساقهچه و ریشهچه و نیش با فعال
نمودن زمین گرایی و نورگرایی ،رشد رویان و در نهایت
جوانهزنی را تن یم میکنند [ .]۳2محققین بیان داشتند
که پیش تیمار هورمونی موجب افشایش سطوح آنشیم کاتاالز
و پراکسیداز شده و شاخصهای جوانهزنی را افشایش
میدهد [ .]۱2گشارشهای مختلف حاکی از آن است که
پرایمینگ باعث افشایش درصد جوانهزنی و سبش شدن بذر
میگردد [ .]۶نوع بستر کشت تأثیر بسیار معنیداری بر
درصد جوانهزنی داشت به گونهای که بیشترین درصد
جوانهزنی در بستر کشت کوکوپیت به میشان  5۳/2۶درصد
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بود که سبب افشایش  2۸درصدی این صفت نسبت به بستر
کشت ترکیبی پیت ماس و ماسه شد .در تحقیقی اثرات
بسترهای مختلف بر میشان جوانهزنی و رشد بذرهای درخت
شاه بلوط ( )chestnut nurseryدر شرایط گلخانه ای
بررسی شد .نتایج نشان داد که استفاده از ورمیکولیت
باعث افشایش سرعت جوانهزنی و پیتماس موجب افشایش
رشد گیاهچهها میشود [ .]۱۳در مورد اثرات و خصوصیات
مفید کوکوپیت می توان به بهتر شدن پایداری خاکدانههای
خاک و کاهش فرسایش خاک ،یرفیت نگهداری بسیار
خوب آب ،آبیاری بهینه و کاهش زمان جوانهزنی و رشد
سری ریشه اشاره کرد .تأثیر بستر کشت (کود دامی +ورمی
کمپوست) بر صفت درصد جوانهزنی گیاه گل جعفری
( )Tagetes erectaمعنیدار گشارش شده است [.]۳۷
گشارش شده است که وجود مواد آلی ،شن و ماسه در بستر
کشت گیاه  Zizania texanaسبب میشود تا میشان جوانه -
زنی و سرعت جوانهزنی بذور افشایش یابد [ .]۳5در مطالعۀ
دیگری تأثیر مثبت بستر ماسه-کوکوپیت برای گیاه
درختچهای  Callistemon viminalisگشارش شده است
[ .]4۷پژوهشی که بر روی گونۀ درختی Pinus
 halepensis Mill.انجام شده نشان داد که درصد جوانهزنی
بذر در ترکیب کود دامی مخلوط شده با خاک برگ در
مقایسه با سایر تیمارها (خاک رایج نهالستان (شاهد)-2 ،
خاک شاهد  +کود دامی ( -۳ ،)۱:5خاک شاهد  +خاک
برگ ( ))۱:5از وضعیت بهتری برخوردار بوده است [.]2
تأثیر توأ م جیبرلیک اسید و بستر کشت باعث بهبود
طول ریشهچه ،ساقه چه و گیاهچه گردید .اسید جیبرلیک
در بسیاری از فرآیندهای فیشیولوژیکی گیاهان ن یر فعالیت
تقسیم سلولی مناطی مریستم ،افشایش طولی سلولها
[ ،]24افشایش درصد جوانهزنی و افشایش رشد گیاهچهای
[ ]۱۹دخالت دارد .دلیل افشایش طول ریشهچه ،ساقهچه و
گیاهچه ممکن است به خاطر افشایش طول میانگرهها باشد
که در این رابطه تحقیقات نشان میدهد که یکی از مهم -
ترین اثرات جیبرلیک افشایش طول ساقه از طریی افشایش
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میانگرهها میباشد [ .]24هورمونهای گیاهی مثل
جیبرلیک اسید نقش بسیار مهمی را در فرآیند جوانهزنی و
رشد ایفا میکنند [ ]۳۹که با نتایج این تحقیی مطابقت
دارد .تأثیر مثبت جیبرلیک اسید بر بهبود جوانهزنی و رشد

پی خواهند داشنننت [ .]۱۱در مطالعهای هل ت  ۱0میکرو
موالر  IBAوزن تر و خشک را در گیاهچههای Bambusa
 arundinaceaبه میشان  5۶/۳۶درصننند افشایش داد که با
نتایج این تحقیی مطابقت ندارد [.]4۹

اولی گیاهچههای  ]۳۹[ Festuca arundinaceaو
 ]40[ Datura Stramoniumتحت تنش با ترکیبات
آللوپاتیک گشارش شده است .یکی از مهمترین عوامل در
ایجاد کشت بدون خاک انتخاب بستر کشت مناسب است.
برای تولید موفی محصوالت در کشت بدون خاک احتیاج
به ذخیرۀ کافی از مواد هذایی در بسترهای مختلف کشت
در هر مرحله از رشد گیاه میباشد .در مطالعهای تأثیر بستر

بیشترین اثر بر بهبود شاخص بنیۀ بذر با کاربرد توام
تیمار جیبرلیک اسید در هل ت  250پی پی ام و بستر
ترکیبی کوکوپیت و ماسه بهدست آمد .محققین گشارش
نمودند که اسید جیبرلیک  ۱00پیپیام در شرایط دیم و
آبی بنیۀ بذر نخود را افشایش داد [ .]۱۹همچنین گشارش
شده که پرایمینگ بذر عدس سبب افشایش بنیۀ بذر
گردیده است [ .]۳0از آنجا که بنیۀ بذر از دو صفت درصد

کشت بر رشد گیاهچهها را معنیدار گشارش شد و بیشترین
میانگین را در تیمار مخلوط پرلیت ،ورمی کولیت و پرالیت
نشان دادند [ .]۳۶محققین گشارش کردند که وجود ماسه
در بستر سبب افشایش درصد جوانهزنی بذور ،افشایش تعداد

جوانهزنی و طول گیاهچه به دست میآید ،هر تیماری که
این دو مؤلفه را افشایش دهد بنیۀ بذر را نیش افشایش میدهد.
یکی از عوامل دست یابی به عملکرد باال در واحد سطح
درصد و سرعت جوانهزنی باالی بذرها و استقرار سری تر

برگچههای کامل و افشایش قدرت گیاهچههای سیکالمن
ایرانی میشود [.]4
نتایج نشنننان داد اثر متقابل پرایمینگ با جیبرلیک و

گیاهچههای حاصل از بذور کشت شده است .به طور
طبیعی هر چه سرعت جوانهزنی و درصد بذور استقرار یافته
بیشتر باشد .استفاده از مناب رشد ن یر نور ،آ ب و عناصر

ایندول بوتریک اسید و نوع بستر کشت بر وزن تر ریشهچه
و سننناقه چه معنیدار نبود .ولی کاربرد جیبرلیک اسنننید
بیشنننترین تأثیر را بر صنننفات مذکور نسنننبت به ایندول
بوتریک ا سید دا شت .همچنین وزن تر ری شه چه و ساقه
چه به بستر کشت ترکیبی کوکوبیت و ماسه بهترین پاسخ
را داشت .یکی از دالیل افشایش وزن تر ریشهچه و ساقهچه
توسننط هورمون اسننید جیبرلیک احتماالً به خاطر افشایش
در رشنند و تقسننیمات سننلولی از طریی تأثیر بر سنننتش و
فعالیت هورمون اک سین میبا شد .هورمونهای اک سین از
طریی ت سری تق سیم سلولی ،افشایش ری شههای جانبی،
بخش هوایی و تشننکیل بافت آوندی ،رشنند و نمو گیاه را
تنطیم میکنند و در هل تهای خاصی افشایش رشد را در

هذایی بیشتر خواهد بود .با توجه به اهمیت گونۀ S.

 persicaبه لحاظ دارویی ،صنعتی و حفایتی پیشنهاد می-
شود از پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید  250پیپیام و
بستر کشت ترکیبی کوکوپیت و ماسه برای تسری در روند
جوانهزنی و تولید نهال این گونه استفاده گردد.
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