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 چكیده 

ی طرح کاماًل ، آزمایشی بر پایهsهای پروانش زنی و رشد گیاهچهجوانهتیمار آبی بر ر بررسی تأثیر پیشبه منظو 

 22ساعت در دمای  44و  24، 12، 6های های پروانش به مدتاین آزمایش بذر شد. در ار اجراتصادفی با سه تکر

تیمار( در نظر به عنوان شاهد )بدون پیش مقطر خیسانده و سپس خشکانده شدند. یک نمونهگراد در آب سانتیدرجه

طور ها بهخشک و طول گیاهچه وزنزنی، گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین درصد و سرعت جوانه

داری بیشتر طور معنیتیمار شده بهشزنی بذور پیدرصد و سرعت جوانه. گرفتتیمار آبی قرار پیش داری تحت تاثیرمعنی

ساعت بدست آمد که  44زنی در بذور پیش تیمار شده به مدت بیشترین میانگین درصد و سرعت جوانهاز بذور شاهد بود. 

های حاصل از بذور میانگین وزن خشک گیاهچهساعت را نداشت.  24تیمار شده به مدت داری با بذور پیشاختالف معنی

تیمار بذر از نظر این صفت اختالف پیشهای تیمار شده بود. بین مدت زمانداری کمتر از بذور پیشمعنی طورشاهد به

-ساعت بود که اختالف معنی 44تیمار شده به مدت ها مربوط به بذور پیشترین گیاهچهداری وجود نداشت. طویلمعنی

تیمارآبی ساعت به عنوان بهترین مدت پیش 44، تیمار یطور کلبهذور شاهد داشت. های حاصل از بداری با طول گیاهچه

 شود.های پروانش پیشنهاد میزنی و رشد گیاهچهبرای بهبود جوانه

 

 زنی، رشد گیاهچهتیمار آبی ، جوانهپروانش، پیش :های کلیدیواژه

 

 مقدمه  .1

و  داروییگیاهان  ترینی از مهمیک عنوان به امروزه Catharanthus roseus علمی نام با پروانش یا پریوش

نوع آلکالوئید و همچنین ترکیبات فنلی  132. این گیاه دارویی مهم حاوی است گرفته رارق توجه مورد جهان در زینتی

 .باشدبوده که دارای خواص متعدد از جمله فعالیت ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد دیابت، ضد سرطان و ضد ویروس می

درمان  در آجمالیسین .است 3کریستین وین و 2ستینبال وین ،1آجمالیسین از جمله یمهم هایآلکالوئید دارای پریوش

 مختلفع انوا درمان و درمانی شیمی در مورد مصرف مهم داروهای از نیز کریستین وین و بالستین وینو باال  خون فشار

 . [2] دارند کاربرد سرطان

آید، بنابراین ر طول دوره زندگی هر گیاه به شمار مییکی از مراحل حساس و بحرانی د عنوانزنی بذر بهجوانه

زنی و استقرار گیاهچه را بهبود بخشید، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک از این هایی که بتواند جوانهکار بردن تکنیکبه

 ترین و بی به عنوان سادهتیمار آتیمار بذر، پیشهای مختلف پیشتکنیکبین باشد. در تیمار بذر میها استفاده از پیشروش

                                                 
1-Ajmalsyn  
2-Vinblastine  
3-Vincristine  
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تیمار پیش .آید و برای حفظ محیط زیست بسیار مناسب استشمار میارزانترین روش برای تیمار کردن بذور به

 زنیجوانه فرایندهای بطوری که شوند،می خشکانده سپس و شده خیسانده در آب بذرها آبی روشی است که در آن ابتدا

سبز شدن و  ،زنیتیمار بذر افزایش سرعت و درصد جوانهشود. هدف از پیشنمی خارج بذراز  چهریشه ولی گردیده، آغاز

تیمار بذر اثرات مثبت پیش. [1]باشد ها در شرایط مساعد و حتی تحت شرایط نامساعد محیطی میبهبود استقرار گیاهچه

بنابراین، با توجه به اهمیت گیاه  است. گزارش شده[ 3]گندم  بذور حاصل از های، رشد و استقرار گیاهچهزنیبر جوانه

زنی بذر این گیاه دارویی، در این پژوهش کوشش شده تا بهترین مدت دارویی پروانش و مشکالت موجود در زمینه جوانه

 های پروانش مورد ارزیابی قرار گیرد.زنی بذر و رشد گیاهچهتیمار آبی برای حصول حداکثر جوانهپیش

 هامواد و روش .2

 بر پروانش، آزمایشی های بذورزنی و رشد گیاهچهجوانه هایشاخص برآبی بذر تیمار پیش اثر بررسی ورمنظ به

شد. ابتدا  اجرا 1331سال  در اردبیلی محقق آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه در تکرار سه با تصادفی طرح کامالً  یپایه

در داخل کیسه  درصد به عنوان شاهد 12با رطوبت حدود یک نمونه بذور پروانش به پنج قسمت مساوی تقسیم شده و 

درجه  12گراد در یخچال نگهداری شد. چهار نمونه دیگر در انکوباتوری با دمای سانتیدرجه  1تا  3پالستیکی در دمای 

تیمار شده در ساعت در داخل آب مقطر خیسانده شدند. سپس بذور پیش 44و  24، 12، 6گراد به مدت های سانتی

کش بنومیل قبل از کاشت، بذور با استفاده از قارچیط آزمایشگاه پهن گردیدند تا رسیدن به رطوبت اولیه خشک شوند. مح

دیش حاوی دو الیه پتریهای از هر تیمار و تکرار در داخل ظرف بذر عدد 21زنی، برای ارزیابی جوانه ضدعفونی شدند.

 به زنیجوانه برای هاسپس نمونه صورت گرفت. 1االی کاغذ صافیو کشت به روش ب قرار داده شد صافی مرطوب کاغذ

روز  12ساعت و تا  12صورت روزانه هر زده بهگراد منتقل گردیدند. تعداد بذور جوانهدرجه سانتی 22دمای  با ژرمیناتوری

در پایان  رها در نظر گرفته شد.زنی بذمتر به عنوان معیاری برای جوانهمیلی 2چه به اندازه متوالی شمارش شد. ظهور ریشه

-درجه سانتی 51ساعت در آونی با دمای  24به مدت  سپسگیری شدند. ها اندازهطول گیاهچه روز(12) زنیآزمون جوانه

توزین  2221/2های هر پاکت با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت پس از پایان مدت مذکور، نمونه گراد قرار داده شد

 تحلیل و تجزیهمحاسبه گردید. با استفاده از فرمول الیس و رابرتز زنی جوانه سرعتو  زنی آنها تعیینوانهدرصد ج شدند.

ها با استفاده از آزمون چند مقایسه میانگین داده. گرفت انجام SAS (Ver 9.1) آماری افزارنرم از استفاده با ها¬داده آماری

 استفاده شد.  Excelافزاربرای رسم نمودارها از نرم دید وانجام گر %1ای دانکن در سطح احتمال دامنه

 نتایج و بحث .3

 ، وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچهزنیجوانه و سرعت درصدنشان داد که  هاحاصل از تجزیه واریانس داده نتایج

داری طور معنیر شده بهتیمازنی بذور پیشند. درصد و سرعت جوانهقرار گرفتتیمار بذر پیشثیر أتحت ت داریبه طور معنی

زنی در بذور پیش تیمار تیمار شده، بیشترین درصد و سرعت جوانه(. در بین بذور پیش1بیشتر از بذور شاهد بود )شکل

 .(1ساعت نداشت )شکل  24تیمار شده به مدت داری با بذور پیشساعت مشاهده شد که اختالف معنی 44شده به مدت 

افزایش  (.1داری مشاهده نشد )شکل ساعت اختالف معنی 12و  6تیمار شده به مدت شزنی بذور پیبین درصد جوانه

زنی در گزارش شده است. افزایش درصد جوانه [1]در بذور گاوزبان اروپایی  تیمار آبی،زنی بر اثر پیشدرصد و سرعت جوانه

  .[1]باشد می تیمار شدهپیش بذرهای قدرت افزایش نمایانگر تیمار آبی،اثر اعمال پیش

                                                 
 )aper (TPtop of p -1  
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 زنی بذور پروانشآبی بذر بر درصد و سرعت جوانه تیمارپیش هایمدت: تاثیر 1شكل 

 و همچنین کوتاه کردن مدت زمان الزم برای جذب آبناشی از  تیمار بذرپیش اثر در زنیسرعت جوانه افزایش

جوانه  ترسریع شده تیمارپیش بذورتا ، ودشمی سببکه این امر  باشدمی جذب آب طی در متابولیکی فعالیت افزایش

زنی بذور پیاز موثرترین روش برای افزایش سرعت جوانه هیدرو پرایمینگگزارش کردند که  [4]رزو و همکاران . [4]بزنند 

 باشد. می

ین ب(. 2داری بیشتر از بذور شاهد بود )شکل طور معنیهای حاصل از بذور پروانش بهمیانگین وزن خشک گیاهچه

تیمار شده از . برتری بذور پیش(2)شکل داری وجود نداشت تیمار بذر از نظر این صفت اختالف معنیهای پیشمدت زمان

تیمار شده با توجه به این که بذرهای پیشزنی باالتر نسبت داد. توان به سرعت جوانهتر را میهای بزرگنظر تولید گیاهچه

بت به بذرهای شاهد داشتند، این امر موجب شد تا در یک زمان معین، سریع زنی باالتری نسسرعت و درصد جوانه

 . [1]زده و ماده خشک بیشتری نسبت به بذور شاهد تولید کنند جوانه

  
 بذور پروانش حاصل از هایآبی بذر بر وزن خشک و طول گیاهچه تیمارپیش هایمدت: تاثیر 2شكل 

طور ساعت بود که به 44تیمار شده به مدت ها مربوط به بذور پیشگیاهچهترین های مختلف، طویلدر بین تیمار

 باالتری زنیجوانه سرعت دارای چه بذرها(. هر2های حاصل از بذور شاهد بود )شکل داری بیشتر از طول گیاهچهمعنی

ار بهتر و تولید خواهند داشت، که این امر موجب استقر بیشتری خشک تر و وزنهای حاصله طویلگیاهچه باشند،

 .[1] شودتری میهای قویگیاهچه

 گیری کلینتیجه .4

 وزن و زنیآبی بذور پروانش، موجب افزایش درصد و سرعت جوانه تیماردهد که پیشنتایج این پژوهش نشان می

 قدرت بهبود موجب موثر طور به بذور آبی تیمار پیش که دهدمی نشان گردد. این افزایشهای حاصل میگیاهچه خشک
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تواند تیمار آبی بذر گیاه دارویی پروانش میبنابراین، تعیین و اعمال بهترین زمان پیش .شودمی هاگیاهچه استقرار و بذرها

زنی و استقرار مطلوب زنی و غلبه بر مشکالت مربوط به جوانهبه عنوان یک عامل کلیدی در جهت بهبود وضعیت جوانه

ساعت به  44تیمار آبی بذور به مدت . براساس، نتایج حاصل شده از این پژوهش، پیشهای این گیاه محسوب شودگیاهچه

 .گرددمی معرفی تیمار برای بذور پروانش بهترین مدت پیش عنوان
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Abstract 

The effects of hydropriming on seed germination and seedling growth of periwinkle seedling 

were evaluated in a experiment based on completely randomized design with three replications. In 

this experiment, periwinkle seeds were soaked in distilled water for 6, 12, 24 and 48 hours at 20  ͦC 

and then dried.  A sample of seeds was considered as control. The results showed that the percentage 

and rate of germination, length and dry weight of seedling were significantly affected by 

hydropriming. The The germination percentage and rate of  primed seed were significantly higher 

than those of the control seeds. The highest percentage and rate of germination were achieved with 

seeds primed for 24 or 48 hours, which were significantly higher than those of others. The means of 

seedlings dry weight from control seeds was significantly lower than those of the primed seeds.  

According to this trait, there as no significant differences between priming dutations. . The longest 

seedlings were obtained from seeds primed for 48 hours, which was significantly different from  that 

of control seedlings. General, the seed priming for 48 hour  is recommended as the best hydropriming 

dutation for improvement seed germination and growth of  periwinkle seedlings.  

Keywords: Catharanthus roseus, Hidropriming, Germination, Seedling growth 

 


