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 چكیده 

 Catharanthus)های پروانش زنی و رشد گیاهچهتیمار بذر با کلریدسدیم بر  جوانهتاثیر پیشر این تحقیق د 

roseus L.) زنی و رشد تعیین شد. برای این منظور، خصوصیات جوانه تیمارمورد بررسی قرار گرفت و بهترین پیش

، 6های موالر به مدتمیلی 01و  31، 11 هایکلرید سدیم با غلظتتیمار شده با های بذور پروانش پیشگیاهچه

زنی، وزن خشک و نتایج نشان داد که میانگین درصد و سرعت جوانه. مورد بررسی قرار گرفتساعت  44و  24، 12

قرار گرفتند. میانگین درصد و سرعت  بذر با کلرید سدیم تیمارداری تحت تاثیر پیشمعنیها بطورطول گیاهچه

داری بیشتر از بذور شاهد بود. تیمار شده بطور معنیی حاصل از بذور پیشهاشک و طول گیاهچهزنی، وزن خجوانه

تیمار ترتیب مربوط به بذور پیشها بهزنی، وزن خشک و طول گیاهچهبیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانه

تیمار بذر با پیشراین، کاربرد ساعت و بذور شاهد بود. بناب 44موالر کلرید سدیم به مدت میلی 01شده با غلظت 

های این گیاه از طریق بهبود زنی و رشد گیاهچهداری در جوانهکلرید سدیم برای بذور پروانش، موجب افزایش معنی

 01تیمار بذر با غلظت شده، پیش تیمارنتایج حاصل شده، در بین بذور پیشبا توجه بهقدرت بذور پروانش گردید. 

زنی و رشد عنوان بهترین تیمار بذری برای بهبود خصوصیات جوانهساعت به 44مدت دیم بهموالر کلرید سمیلی

 توان در نظر گرفت.پروانش می
 

 زنی، وزن خشک گیاهچهتیمار بذر، کلرید سدیم، جوانهپروانش، پیش کلیدی: کلمات

 

 

 مقدمه  -1

 
دارویی و  گیاه یک عنوان به امروزه (Apocynaceaeخرزهره ) خانواده از Catharanthus roseus علمی نام با پروانش

و وین  1گیاه دارویی پروانش به علت داشتن آلکالوئیدهای مهم نظیر وین بالستیناست.  گرفته قرار توجه مورد جهان در زینتی

داروسازی های هوایی و ریشه، به عنوان یک گیاه دارویی بسیار ارزشمند در صنایع )خاصیت ضد سرطانی( در اندام 2کریستین

روشی است که در آن ابتدا بذرها خیسانده شده و سپس خشکانده ( Seed Priming) تیمار بذرپیش. [11] معرفی شده است

 توان به تیمار بذر میاز فواید پیش. [4]شود چه از بذر خارج نمیزنی آغاز گردیده، ولی ریشهطوری که فرایندهای جوانهشوند، بهمی

                                                 
1-Vinblastine  
2-Vincristine  
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تر برای دمایی وسیع ها، ایجاد دامنهگیاهچه ترتر و یکنواخت، رشد سریعزنی و سبز شدند جوانهبهبود سرعت و درص

های های آسیب دیده، کاهش موانع رشد جنینی، حذف خواب بذر، افزایش تحمل به تنشزنی، بازسازی و ترمیم سلولجوانه

ها و در زنی و سبز شدن سریع گیاهچههت جذب آب، جوانهپیش تیمار بذر از طریق کاهش مدت الزم ج. [6]محیطی اشاره کرد 

زنی و رشد های جوانهبذور شاخص تیمارپیشنشان دادند که  . [2]و همکاران  زادهشیخ [.13]شود نهایت استقرار بهتر را سبب می

نمک کلرید  با تیمار بذرپیش شود. زنی نسبت به بذور شاهد میرا بهبود بخشیده و موجب افزایش درصد جوانه گندم هایگیاهچه

 و [0] کلزا ، [12]و رازیانه  بهارهمیشه هایگیاهچهزنی و سبز شدن و بهبود استقرارموجب افزایش سرعت و درصد جوانه سدیم

یت های این گیاه از اهمزنی و رشد گیاهچههای بهبود جوانه، یافتن روشبا توجه به اهمیت گیاه دارویی پروانش. گردید [7]ذرت 

تیمار بذر با استفاده از کلرید سدیم زمان پیشدر این پژوهش کوشش شده تا بهترین غلظت و مدت زیادی برخوردار است. بنابراین،

 های پروانش مورد ارزیابی قرار گیرد.زنی بذر و رشد گیاهچهبرای حصول حداکثر جوانه

 

 هامواد و روش .2
ی طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در ¬، آزمایشی بر پایهپروانشهای رشد گیاهچهو  زنی بذربر جوانه دیمتیمار بذر با کلرید سپیشبه منظور بررسی 

 هایزمان مدتبه موالرمیلی هایبا غلظت کلرید سدیم از تیمار بذر با استفادهپیششامل  یآزمایشهای تیماراجرا شد.  1310دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

موالر میلی 01و  31، 11های های کلرید سدیم با غلظتابتدا محلول کلرید سدیم ، تیمار بذر بابرای اعمال پیشبود.  و بذور شاهد اعتس 44و  24، 12، 6

تا  21ساعت تیمار شدند. پس بذور پیش تیمار شده در محیط آزمایشگاه در دمای  44و  24، 12، 6های تهیه گردید. سپس در هر غلظت، بذور به مدت زمان

بذری به طور  20سه تکرار  زنی، ابتدا. جهت انجام آزمون جوانهشدند اندهآزمایشگاه خشکمحیط در تیمار شده بذور پیشسپس . درجه خشک گردیدند 22

درجه  21ا دمایها به ژرمیناتوری بکشت شدند. سپس نمونه (Top of paper) به روش روی کاغذ هادیش¬تصادفی از هر نمونه جدا گردید و در داخل پتری

متر به میلی 2چه به اندازه روز مورد شمارش قرار گرفته و ظهور ریشه 13به صورت روزانه تا ساعت  12هر زده گراد منتقل شدند. تعداد بذور جوانهسانتی

از رابطه  بذور با استفاده زنیسرعت جوانه ویین زنی بذور تعزنی، درصد جوانهزنی بذرها در نظر گرفته شد. بعد از اتمام مدت جوانهعنوان معیاری برای جوانه

  شد.ها تعیین گیری و وزن خشک گیاهچهاندازههای نرمال روز(، طول گیاهچه 13زنی )در پایان آزمون جوانه .محاسبه گردید [1]الیس و رابرتز، 

ای دانکن در ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین دادهانجام گرفت.   SASافزار آماریها با استفاده از نرمآماری داده هایتجزیه و تحلیل

 استفاده شد.  Excelافزاربرای رسم نمودارها از نرم انجام گردید و %0سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث.3

 با کلرید سدیم بذر تیمارپیشتحت  داریزنی، به طور معنیدرصد جوانهنشان داد که  هاحاصل از تجزیه واریانس داده نتایج

(. در بین بذور 1شکل دست آمد )تیمار شده بهداری کمتر از بذور پیشزنی بذور شاهد بطور معنیمیانگین درصد جوانهقرار گرفت. 

 44به مدت  کلرید سدیمموالر میلی 01غلظت تیمار شده با بذرهای پیشدر زنی میانگین درصد جوانهبیشترین تیمار شده، پیش

تایج ن. این (1)شکل  بود های بذریتیمارو سایر پیش بذور شاهدزنی درصد جوانهداری بیشتر از طور معنیت آمد که بهدسساعت به

 . مطابقت داشتذرت در [ 4]و مسرت و همکاران کنجد در  [1]فرودل و همکاران های یافتهبا  با

سرعت  دارمعنی افزایشموجب  با کلرید سدیم بذر تیمارپیش دار بود.زنی معنیسرعت جوانه بر تیمار با کلرید سدیمپیشثیر أت

داری کمتر از بذور بطور معنیزنی بذور شاهد سرعت جوانه(. 2گردید )شکل پروانش نسبت به بذور شاهد زنی در بذورجوانه

 سرعت ،کلرید سدیم ختلفهای ماز غلظت با استفادهتیمار بذر با افزایش مدت زمان پیش(. 1دست آمد )شکل به شده تیمارپیش

میلی موالر کلرید سدیم به  01تیمار شده با غلظت زنی در بذور پیشزنی بذور پروانش افزایش یافت. بیشترین سرعت جوانهجوانه

 همکاران و حسینی خواجه(. 2تیمار شده بود )شکل داری بیشتر از سایر بذور پیشدست آمد که بطور معنیساعت به 44مدت 

در حین  ،بذر بوسیله کلر سدیم و هاییون جذبرا ناشی از  سدیم کلریدتیمار شده با زنی بذور پیشایش سرعت جوانهافز [11]
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-می زنیجوانه زمان در آب بهتر جذب موجب وشده  بذوراین در پتانسیل آبی گرادیان حفظ باعث دانند که این امرمی تیمارپیش

 .گردد

 
  زنی بذور پروانشسرعت جوانهدرصد و تیمار بذر با کلرید سدیم بر پیش مختلفهای و غلظت تاثیر مدت: 1شکل 

 

تیمار بذور پیش دار بود.ها معنیوزن خشک گیاهچه صفت بر با کلرید سدیمبذور پروانش تیمار پیشزمان مدتغلظت و تأثیر 

ها از بذور ترین میانگین وزن خشک گیاهچهبیشگردید. هایی با وزن خشک بیشتر پروانش با کلرید سدیم موجب تولید گیاهچه

داری بیشتر از بذور شاهد و دست آمد که به طور معنیساعت به 44موالر کلرید سدیم به مدت میلی 01تیمار شده با غلظت پیش

 زنی باالتران به سرعت جوانهتوتر را میهای بزرگتیمار شده از نظر تولید گیاهچهبرتری بذور پیش(. 2تیمارها بود )شکل سایر پیش

زنی باالتری نسبت به بذرهای تیمار شده سرعت جوانهبا توجه به این که بذرهای پیشنسبت داد. این بذور نسبت به بذور شاهد 

زده و ماده خشک بیشتری نسبت به بذور شاهد تولید کنند شاهد داشتند، این امر موجب شد تا در یک زمان معین، سریع جوانه

[6] . 

با استفاده از  بذر تیمارپیشتحت تأثیر  داریها به طور معنیطول گیاهچهنشان داد که  هاحاصل از تجزیه واریانس داده نتایج

-ساعت به 44به مدت  کلرید سدیمموالر میلی 01تیمار شده با غلظت ها از بذور پیشترین گیاهچهقرار گرفت. طویل کلرید سدیم

ها (. کمترین طول گیاهچه2)شکل  و سایر تیمارها بود های حاصل از بذور شاهدداری بیشتر از گیاهچهر معنیطودست آمد که به

موالر کلرید سدیم میلی 11تیمار شده با های حاصل از بذور پیشداری با طول گیاهچهکه اختالف معنی مشاهده شد بذور شاهددر 

 زنی باالیجوانهسرعت توان به بذر را می تیمارپیش نتیجه کاربرددر  هایاهچهافزایش طول گ. (2ساعت نداشت )شکل  6به مدت 

 خشک تر و وزنهای حاصله طویلگیاهچه باشند، باالتری زنیجوانه سرعت دارای چه بذرهاهر ،بنابرایننسبت داد. این بذور 

 .[6] شودتری میای قویهخواهند داشت، که این امر موجب استقرار بهتر و تولید گیاهچه نیز بیشتری
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 پروانشهای حاصل از بذور گیاهچه و وزن خشک بر طول کلرید سدیمبا بذر تیمار پیش های مختلفتاثیر مدت و غلظت -2شکل 

 

 کلی گیرینتیجه.4

 شکخ وزن و زنیتیمار بذور با کلرید سدیم، موجب افزایش درصد و سرعت جوانهدهد که پیشنتایج این پژوهش نشان می

 بذرها قدرت بهبود موجب موثر طور با کلرید سدیم به تیمار پیش که دهدمی نشان گردد. این افزایشهای حاصل میگیاهچه

تواند به بذر گیاه دارویی پروانش میو غلظت  کلرید سدیم، بنابراین، تعیین و اعمال بهترین زمان  .شودمی هاگیاهچه استقرار و

زنی و استقرار مطلوب زنی و غلبه بر مشکالت مربوط به جوانههت بهبود وضعیت جوانهعنوان یک عامل کلیدی در ج

کلرید سدیم بذور میلی موالر  01تیمار با های این گیاه محسوب شود. براساس، نتایج حاصل شده از این پژوهش، پیشگیاهچه

 .گرددمی معرفی تیمار برای بذور پروانش پیشو غلظت بهترین مدت  ساعت به عنوان 44به مدت 
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Abstract 
 In this research the effects of of seed priming with sodium chloride (NaCl) on periwinkle (Catharanthus roseus L.) 

seed germination and seedlings growth were investigated and the best seed priming was determinated.  For this, 

Periwinkle seeds primed with different concentrations of NaCl (10, 30 and 50 mM) for 6, 12, 24 and 48 hours and 

the germination and seedling growth properties of primed and unprimed seeds were evaluated. The results showed 

that the percentage and rate of germination, seedling length and dry weight were significantly affected by NaCl 

priming. The percentage and rate of germination, seedling length and dry weight from primed seeds were 

significantly higher than those of the control. The highest and lowest percentage and rate of germination, seedling 

length and dry weight were obtained from primed seeds with 50 mM concentration of NaCl for 48 hours and the 

control, respectively. On the other hands the utilization of the seed priming with sodium chloride was significantly 

increased the germination and seedling growth of this plant through improvement of seed vigor. According to the 

results, seed priming with  50 mM Nacl for 48 hours can be considered as the best treatment for improvement of 

periwinkle seed germination and growth properties. 
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