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 مقدمه  -1-1

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سالمت جوامع هم به لحاظ درمان و 

و یکی از  دارند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپاي بشر ندها برخوردارهم پیشگیري از بیماري

 شیمیایی داروهاي سریع توسعهاند. ها بودهترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر در طول نسلمهم

ض عوارز بروت علی به کرد، ولخ زیادي منسو اندازه دارویی را تا ازگیاهانده اخیر، استفا هايدرسال

 تحقیق به توجه دانشمندان انسان، طبیعت با هاآن يسازگارم عد و ترکیبات شیمیاییی جانبب و نامطلو

درصد از  25گردید. امروزه در حدود  معطوفیی دارو انگیاه در موثره موجود مواد و نیدرما گیاه درمورد

روند از گیاهان هستند. از نوع ترکیب فعال رایجی که به کار می 121داروهاي تجویزي در سراسر دنیا و 

درصد منحصر به منابع  WHO( ،11(سازمان جهانی سالمت  داروي قابل توجه پایه و اصلی در 252

آیند. تخمین زده شده اروهاي سنتتیک از منابع طبیعی به دست میاي از دگیاهی است. مقدار عمده

هاي کلینیکی منبع درصد از داروهاي ضد سرطانی یا ضدعفونی موجود در بازار یا آزمایشگاه 60است که 

ها از لحاظ زیادي از ترکیباتی که تولید آن دتوان تعدا). با این وجود می1998(یوآ و شو،  طبیعی دارند

مقرون به صرفه نیستند را از گیاهان وحشی یا کشت گیاهان به دست آورد (هامبورگ و اقتصادي 

). بنابراین، شناسایی این گونه گیاهان در راستاي تولید مواد خام مورد نیاز صنایع 1991هاستمن، 

اي هاي گستردهیران داراي قابلیتهاي طبیعی اجتناب ناپذیر است. ادارویی و جلوگیري از تخریب عرصه

توان چنین بر شمرد: ایران کشوري وسیع و با اي از دالیل آنرا میهدر زمینه گیاهان دارویی است. پار

اي گستردگی قابل توجهی در طول و عرض جغرافیایی است و به جهت تنوع اقلیمی و موقعیت نسبی ویژه

و گفته است گونه گیاهی در کشور شده  7500بیش از  که در جهان دارد، این وضعیت منجر به پیدایش

است. بسیاري از این اقالم  تنوع گیاهی ایران به تنهایی، چیزي در حدود تمام قاره اروپاکه شود می

منطقی  ،دهد. استفاده مطلوبدرصد ) گیاهان دارویی تشکیل می 15تا  10بنابر یک ادعا بین گیاهی را (
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تواند می ،تر از صنایع شیمیایی استتر و سادهه به لحاظ فناوري بسیار کم هزینهو بهینه از این گیاهان ک

  . بخشی از نیازهاي عمده بهداشتی و درمانی جامعه را تامین کند

فی کمکاادارد و تر یاديز همیتا حدسطحدر وا بوته یینها کماتر تعیین براي ربذ نیزهناجو مرحله

 نهاجو کافی رعتـسو با  ملکا رطو به هشد کشتي هاربذ که ددگرمی حاصلهنگامی  حدسطحته در وابو

ختی ایکنوو صد در بهو گذارد می ثیراتکمی و کیفی  نظراز  دعملکرزنی روي نهاجو مرحله همچنین ،بزنند

 با که ستمهمی ا و سحسا مرحله گیاهچهزنی نهامرحله جو، بنابراین ت.ـسا بستهآن وا ندـش سبز

هاي براي افزایش عملکرد گیاهان راه دارد. مهمی نقش تولید یندآفردر  هاگیاهچه بمطلو ارستقرا

زنی و هاي جوانهها بر روي بذر اعمال و عملکرد بذور را از نظر شاخصمختلفی وجود دارد که برخی از آن

آوردن عملکرد مناسب و در نهایت حداکثر از محصوالت زراعی بخشد. به دست استقرار گیاهچه بهبود می

یکی از . استزنی تا برداشت این محصوالت به ویژه گیاهان دارویی مستلزم شناخت بیشتر مراحل جوانه

تیمار بذور قبل از کاشت است که به آن پیش،کندزنی ضعیف بذور را حل میهایی که مشکل جوانهروش

و بهبود  زنین جوانهزنی و کاهش میانگین زماگویند. هدف از پرایمینگ افزایش درصد جوانهپرایمینگ می

). 2010 ،زنی گیاهچه در شرایط مطلوب و نامطلوب محیطی است (صدقی و همکارانرشد و قدرت جوانه

تواند شود و میهاي بهبود بذر است که قبل از کاشت روي بذور اعمال میاز تکنیک گ یکیپرایمین

مختلف  زدن بذرها در شرایطهو افزایش دامنه جوانسبز شدن ،زنیموجب افزایش درصد و سرعت جوانه

اسید جیبرلیک به عنوان یک ترکیب ترپنوئیدي ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با شود. همچنین، محیطی 

اصل، صمدي  ها و ترکیبات معطر دارد (حاجیمتابولیسم اولیه و ثانویه به ویژه در مسیر بیوسنتزي اسانس

؛ 1997(کارنریو و همکاران،  کندز بذور زنده را تولید میاستویا درصد پایینی ا).از آن جا که گیاه 1390

زنی در بذر این گیاه تا حد زیادي متفاوت است (یاداو و همکاران، همچنین سرعت جوانه ،)1999گوتملر، 

تواند روش مناسبی جهت نیل به بذور مرغوب و با کیفیت استویا بنابراین پرایمینگ بذور می ،)2011

  .شود
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  عرفی استویام -2-1

استویا  گردان است.آفتاب تیرهي گونه 240یکی از  Steviarebaudiana Bertoni استویا با نام علمی

هاي مختلفی از جمله برگ قندي، برگ عسلی، برگ شیرین، علف شیرین، برگ آبنباتی و برگ شــیرین نام

دیابتی معرفــی شــده اســت شیرین کننده طبیعی و فاقد گلوکز براي افراد  این گیاه به عنوان رد.پاراگوئه دا

هــاي ســفید گل داراي وو متقابل دار تیز، دندانه هاي نوكساله با برگگیاهی چند استویا). 2008 ،(اینگل

کنــد و ) که بــه صــورت علفــی رشــد مــی2013؛ صدقی و طلوعی، 2005(ریچمن و همکاران،  استرنگ 

(مظــاهري و  سال اســت 3- 5طول عمر آن  متر متغیر وسانتی 70- 80سته به شرایط اقلیمی گیاه ب ارتفاع

 ،برابر ساکارز است (تاوار و همکــاران 400- 100قدرت شیرین کنندگی این گیاه حدود  ).1381 ،همکاران

اوژا و  ؛1985 ،(بوآنــا و همکــاران آســپارتام و کــاري اســت ،هاي ایــن گیــاه فاقــد ســاخارینبرگ ).2010

ــاران هــاي اســتویوزید بــه نــامستویاا گبردر  هیدعمدزگلیکو 4خشکوزن  نمونهسساا ).بر2010 ،همک

ــد آ (1/9%( ــد ث (%8/3)، ربائوزی ــد ( )%6/0)، ربائوزی ــاران%3/0و دولکوزی ــش و همک ــود دارد (رام  ،) وج

جانبی  ارضعو فاقد هر گونه ن کــهیاعالوه بــر  ستویاا شیرینی ).2009 ،چتسادتیپونگ و همکاران ؛2006

 ،زیــدگلیکو ،ترپنديطبیعــی شــامل  يهاهکنند شیرین از ايهیدپیچ طمخلو رحضو لیلدبه  بیشــتر ،ستا

  است.مقاوم به حرارت وشکر  ازتر شیرین ربا 450 تا 300- 350 است کهید زیبایورو ید زستویوا

یافته شــده   Jaime Esteve Pedroبه نام ابتدا توسط گیاهشناس و پزشک اسپانیایی ي استویاهاگونه

گیاهشناس و پزشک بر این گیاه نهاد. مصــرف گیــاه بــه عنــوان یــک شــیرین  اند. استویا لقبی بود که این

گیاهشناس سوئیســی در حــین  Antonio Bertoni،1888گردد. در سال کننده به آمریکاي جنوبی باز می

یات شرح داد و بعد از آن بــه خــارج از یتحقیقاتش در شرق پاراگوئه استویا و خاصیت شیرینی آن را با جز

در جنوب امریکا کشف شدکه هم اکنــون در کشــورهاي  16ی معرفی شد. این گیاه در قرن آمریکاي جنوب

به صورت تجــاري کشــت داده  فلسطین اشغالیپاراگوئه، اوروگوئه، آمریکاي مرکزي، برزیل، تایلند، چین و 

نــده کنها پیش توسط سرخپوستان پاراگوئه به عنوان یک عامل شــیرینهاي این گیاه از قرنشود. برگمی

 ).2002گرفت (میدمور و رنک، طعم مورد استفاده قرار میهاي بدبه ویژه در چاي سبز و نوشیدنی
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  خواص دارویی استویا -3-1

حاکی از وجود خاصیت  هابرخی از گزارش ،عالوه بر استفاده استویا به عنوان یک عامل شیرن کننده

دهد بندي با گیاهان دارویی قرار میو آن را در طبقه استي برگ این گیاه ضد میکروبی در عصاره

 ،ویروسی (سینگ وهمکاران ضد تاثیر پزشکی تحقیقات جدیدترین). 2008 ،(جایارمن و همکاران

 ،کاهش وزن (ریتا و همکاران، )2010 ،خون (حسین و همکاران قند و فشار افزایش از جلوگیري )،2005

 نشان را آسم و رماتیسم بر درمانی خاصیت ) و2007 ،تقویت معده و روده (رافیک و همکاران ،)1997

 شود.می گلوکز تحمل افزایش موجب حتی و دارد خون قند افزایش بر ناچیزي اثر استویا. اندداده

ال به دیابت و افرادي که محدودیت مصرف مواد قندي دارند، قرار مبت افراد توجه مورد بسیار بنابراین،

ها و کالوس این است که وجود ترکیبات فنولی موجود در برگ گرفته است. نتایج تحقیقات حاکی از آن

توانند موجب خاصیت درمانی استویا از جمله موارد ذکر ی خود میتثر آنتی اکسیدانوگیاه با خاصیت م

دو آزمونی که توسط گروه تحقیقات ). 2007 ،تدهانی و همکاران ؛2009 ،(شوکال و همکارانشده شوند 

نشان داد که این گیاه نه تنها هیچ اثري  انجام شد، اثر استویا بر پوسیدگی دندان دانشگاه پوردو در مورد

(رافیک و  شودمی با فلوراید مانع از ایجاد حفرات دندانی سازگاري ، بلکه به دلیلنداردبر پوسیدگی دندان 

  ). 2007 ،همکاران

  

  زنی بذورجوانه -4-1

ا عمل پاره کردن پوسته بذر و تحت تاثیر عوامل که ب بذر چه ازست از خروج ریشها زنی عبارتجوانه

  ها است.که شامل مراحل فعال شدن بذر و رشد طولی سلولیرد گو عوامل داخلی بذر صورت می محیطی

    زنیعوامل موثر بر جوانه -1-4-1

هاي حیاتی تحت تاثیر عوامل محیطی و عوامل داخلی قرار زنی نیز همانند سایر فعالیتجوانه

هاي بذر، وجود مواد بازدارنده یا ل مربوط به رسیدگی بذر، پوستهیعوامل داخلی شامل مسا گیرد.می

  .است نور و دما ، تهویه،بترطو عاملچهار  شامل محیطی عوامل خارجی یا .استمحرك 
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  زنی آزمون سرعت جوانه -5-1

رت بذر هاي تعیین قدترین و کارآمدترین شاخصزنی یک توده بذري یکی از قدیمیسرعت جوانه

ست که سرعت ممکن ا ،زنی مشابهبا درصد جوانه هاي بذري. توده)1387 ،(اکرم قادري و همکاران است

ک بذور در درون زنی تک ت). اگر مدت جوانه1985،زنی متفاوتی داشته باشند (کوپلند و مک دونالدجوانه

ز زمان اتفاده زنی ممکن است که با اسمیانگین مدت جوانه ،توده بذري به طور نرمال توزیع شده باشد

 غلب از یکازنی ههاي جواناز بذور زنده تعیین گردد. با وجود این، زمان زنی نیمیصرف شده براي جوانه

عت ایت سرزنی و در نهکنند که در این مواقع محاسبه میانگین مدت جوانهتوزیع نرمال تبعیت نمی

 ،وريبود (مگ ترین شاخص کیفی کل توده بذري خواهددقیق ،هاي ویژهزنی با استفاده از فرمولجوانه

 .)1980 ،دونالدمک ؛1962

زرعه سبز مزنی پایین دیرتر در )نشان دادند که بذور با سرعت جوانه1989آستروپ و همکاران (

-ه میی در مزرعیکنواخت زنی متفاوت موجب ایجاد غیرهاي داراي سرعت جوانهبذر،شوند. به طور کلیمی

خیري از هاي تااز برداشت ) گزارش کردند که بذور حاصل1386گردند. قاسمی گلعذانی و همکاران (

  تري برخوردار هستند.زنی پایینسرعت جوانه

  

  1رایمینگپ -6-1

تواند شود و میهاي بهبود بذر است که قبل از کشت بر روي بذر اعمال میپرایمینگ یکی از تکنیک

ط زدن بذرها در شرای زنی و افزایش سبز شدن و افزایش دامنه جوانهموجب افزایش درصد و سرعت جوانه

شود که بذر مراحل اولیه مختلف محیطی شود. در پرایمینگ به بذور اجازه جذب آب تا حدي داده می

پس از آبنوشی بذور  ،چه خارج نگرددولی ریشه ،زنی را انجام دهد و تا مرحله دوم آبنوشی پیش رودجوانه

 ،انی و همکارانسلطشوند (خشک و تا زمان کشت در شرایط مناسب (دما و رطوبت کم) نگهداري می

شود (استیل همگنی فیزیولوژیکی در توده بذر می رایمینگ موجب کاهش ناپ .)1999 ،دونالدمک؛1386

                                                             
1.priming 
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تیمار بذر سبب القاي سنتز دهد که پیشنتایج حاصل از تحقیقات نشان می ،). همچنین1997 ،و برادفور

DNA 1997،شود (لیو و همکارانهاي کالهک ریشه میدر سلول.(  

  

  اع پرایمینگ انو -7-1

ر ز کاشت باا قبل توان انواع مختلفی از تیمارها ربا توجه به نوع بذر و بسته به شرایط محیطی می 

  ست.پرایمینگ به شرح زیر استفاده شده اروي بذور اعمال کرد که در این تحقیق از سه نوع 

  

 2اسمو پرایمینگ - 1-7-1

 ،)PEG(پلی اتیلن گلیکول  ،مانند شکرهایی اسمو پرایمینگ شامل خیساندن بذور در محلول

 شک شوند.اید خبسوربیتول و مانیتول است که بذور پس از تیمار با این مواد و قبل از کاشت  ،گلیسرول

مراحل  طوري کهبه  ،دهدها به بذر اجازه جذب آب محدودي میپتانسیل آب پایین در این محلول

ا اسمو پرایمینگ ). ب2005 ،اسپارکزگیرد (زنی صورت نمیشود، ولی جوانهزنی شروع میمتابولیکی جوانه

  .)1995 ،یابد (برادفورافزایش می DNAسنتز پروتئین و  ،بذر

  

  هیدرو پرایمینگ -1-7-2

در بیشتر مناطق کشاورزي کاهش استقرار گیاهچه و کاهش عملکرد گیاه زراعی به دلیل عوامل 

زنی و استقرار تحریک جوانه ،هچه است. به همین دلیلزنی و استقرار گیانامساعد طبیعی براي جوانه

تیمار بذور با آب پیش ،زنیهاي تسریع جوانهشود. یکی از روشسریع گیاهچه موجب افزایش عملکرد می

کند و با این عمل بذور زنده از یا خیساندن بذور است. این عمل به جذب آب توسط بذور کمک می

شود و بذر با قرار گرفتن در خاك یا بستر زنی آماده میهاي جوانهولیتکنند و متابمرحله اول عبور می

                                                             
2 Osmopriming (osmocoditioning) 
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 DNA). هیدرو پرایمینگ موجب همانند سازي سریع 2005 ،زند (اسپارکزمیتر جوانه کشت راحت

رشد سریع جنین (داهال  ،)1984 ،بیشتر (مازور و همکاران ATPفراهم شدن  ،)1989،(براي و همکاران

) و کاهش نشت 1990 ،هاي فرسوده بذر (ساها و همکارانترمیم بازسازي قسمت ،)1990 ،و همکاران

  شود.) می1983 ،ها (استایر و کانتلیفمتابولیت

  هورمون پرایمینگ - 3- 7- 1

زنی، افزایش کارایی رشد و افزایش جوانه ،هاي گیاهیترین غلظت هورمونخیساندن بذور با مطلوب

اکسین  ،شوندطور معمول براي پرایمینگ استفاده میاي گیاهی که به هعملکرد را در پی دارد. هورمون

)IAA, IBA, NAA(،  اسید جیبرلیک)GA3(، کینتین، ) اسید آبسیزیکABA(، اتیلن و  ،هاآمینپلی

  ).2005 ،اسید سالیسیلیک است (اسپارکز
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  اثرات پرایمینگ بر روي بذور -8-1

داد که پرایمینگ بذور با کلرید سدیم و جیبرلین  شان) ن2010(صدقی و همکاران نتایج تحقیق 

زنی شد که این افزایش زنی و رشد گیاهچه را بهبود و موجب افزایش درصد جوانههاي رشد جوانهشاخص

تر از تیمار کنترل یا شاهد اتفاق زنی بذور پرایم شده سریعهاي کم نمک بیشتر بود و جوانهدر غلظت

داري با زنی بذور به طور معنیاند که سرعت جوانه) گزارش کرده2008همکاران (افتاد. قاسمی گلعذانی و 

زنی را داشتند. با به طوري که بذور پرایم شده با آب بیشترین درصد جوانه ،اسمو پرایمینگ افزایش یافت

نی داشته زداري بر روي جوانهتیمار هیدرو پرایم بذور اثر معنی )2009نتایج مرادي و یونسی (توجه به 

زنی شد داري در سرعت و درصد جوانهاي موجب ایجاد تفاوت معنیاست. پیش تیمار بذور ارزن علوفه

اعالم کردند که هیدرو پرایمینگ ) 2006(زاده ). همچنین جودي و شریف1386 ،(ریاضی و همکاران

زنی این ش سرعت جوانهزنی دارد، به طوري که موجب افزایهاي جوانهداري بر روي شاخصبذور اثر معنی

  .شودبذور می

  زنیتاثیر اسید جیبرلیک بر جوانه -9-1

هاي کم فرایندهاي فیزیولوژیک مانند اي از مواد آلی هستند که در غلظتهاي گیاهی دستههورمون

زنی نقش ). این ترکیبات در ایجاد و کنترل جوانه1995دهند (دیویس، رشد و نمو را تحت تاثیر قرار می

خواب فیزیولوژیک بذر نقش بارزي رفع زنی و ها، اسید جیبرلیک در القاي جوانهرند و در بین آنکلیدي دا

 و اي و انتقال به جنینفعال سازي متابولیسم، هضم مواد ذخیره موجبکند. اسید جیبرلیک ایفا می

ر براین، ببنا ، همچنین در تنظیم فرایندهاي رشدي نقش به سزایی دارد.شودمیتقسیم و رشد سلولی 

 ،زنینهاجو سرعت دبهبو موجبو  تحریکزنی نهاجو فعالیت متابولیکی ،مختلفهاي رتیما لاــعما رــثا

ز ا .)2003 ،شود (دمیر و همکارانمحیطی می عمتنو یطارـش تـتحزنی نهاجو و هابوته یشختی روایکنو

). نقش 2005صطفی و همکاران، استفاده کرد (م هاي رشديتوان براي افزایش ویژگیاسید جیبرلیک می
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اند که در زمان زنی بذر شناخته شده است. محققان ثابت کردهها در جوانهکاربرد خارجی هورمون

-). تحقیقات نشان می1971شود (دارا و همکاران، زنی میذر، جیبرلین موجب حداکثر جوانهخیساندن ب

ي بذري زنی و توسعهي جوانهله در پدیدهي گیاه از جمدهد که کاربرد جیبرلین موجب رشد و توسعه

) اعالم کردند که جیبرلین نقش مهمی را در 1998). ریچی و گیلوري (2004شود (سان و گلوبر، می

  زنی دارد. در استویا اطالعات اندکی در مورد اثر جیبرلین بر جوانه زنی وجود دارد.فرایند جوانه

زنی یکنواخت و تولید گیاهچه قوي با موجب جوانه ،ذورکاربرد اسید جیبرلیک همراه با پرایمینگ ب

 استقرار مناسب خواهد شد که از عوامل رسیدن به پوشش سبز کامل و همچنین عملکرد باال در واحد

1. . 
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