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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر عصارۀ جوانه نخود و لوبیا چشمبلبلی بر صفات جوانهزنی و رشد
نونهالهای دو گونۀ جنگلی کاج الدار و سرو زربین در شرایط آزمایشگاهی و در قالب طرح کامالً تصادفی
در چهار تکرار انجام شد .اثر غلظتهای مختلف عصارهها بر صفات درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی،
بنیه بذر ،ضریب آلومتریک ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه ،وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهچه بررسی
شد .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر استفاده از عصارهها بر برخی از
صفات رشد و جوانهزنی دو گونه معنیدار بود .بهطوریکه بیشترین درصد جوانهزنی در گونه کاج الدار در
غلظت  20درصد عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد .بیشترین مقدار بنیه بذر این گونه نیز با به-
کارگیری عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی و  10درصد جوانه نخود بهدست آمد .همچنین بیشترین
وزن خشک ریشهچه در غلظت  40درصد عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و غلظت  10درصد عصاره جوانه
نخود مشاهده شد .در گونه سرو زربین نیز کاربرد عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی و عصاره 10
درصد جوانه نخود بیشترین درصد جوانهزنی و بنیه بذر را ایجاد کرد .بیشترین طول ریشهچه در این گونه
تحت تیمار عصاره  30درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد .همچنین عصاره  10درصد جوانه نخود
بیشترین وزن خشک ریشهچه را نشان داد .در مجموع میتوان گفت که عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی در
هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود ،نتیجه بهتری داشت.
واژههای کلیدی :جوانه نخود و لوبیا ،صفات مورفولوژیک ،محرکهای زیستی ،درصد جوانهزنی.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09111867314 :
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مقدمه

ترکیبات در طی فاز اولیۀ جوانهزنی دردسترس قرار

کمبود مواد اولیه چوبی و نیاز به مصرف چوب سبب

میگیرند .دلیل احتمالی برای جوانهزنی بالتر در تیمار

شده است که از گونههای تندرشد برای جنگلکاری

غنیسازی میتواند ناشی از آب بیشتر کلوئیدها،

استفاده شوند .در این بین سهم سوزنیبرگان بهدلیل

ویسکوزیتۀ بالتر و کشش پروتوپالسم ،افزایش مقدار

تحمل شرایط اکولوژیکی مختلف ،تولید چوب بیشتر

مرز آب ،کاهش بیش از حد آب ،سیستم ریشۀ

و پتانسیل بالی مصرف آن در صنایع مختلف ،در

کارآمدتر ( )May, 1962و افزایش فعالیتهای

جنگلکاریهای دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است

متابولیک ( )Joseph, 1989باشد .این امر ممکن است

( .)Zare, 2001کاج الدار ()Pinus eldarica Medw.

بهعلت افزایش فعالیت متابولیک منتجشده از جوانهزنی

گونهای است از خانوادۀ  Pinaceaeکه از گروه

اولیۀ ( )Kamalam, 1991نیز باشد.

کاجهای دو برگی به حساب میآید .درختی است

غالت جوانهدار منبع خوبی از اسید آسکوربیک،

روشنیپسند و کم نیاز که قادر به رشد در خاکهای

ریبوفالوین ،کولین ،تیامین ،توکوفرول و اسید

آهکی است .مقاوم به خشکی ،سرما و گرما است

پانتوتنیک هستند ( .)Jayanthi, 2013نخود طبیعی یک

( .)Djazirehe, 2010در حدود چند دهه که از کشت

منبع عالی از آهن و مولیبدن است .همچنین دانههای

آن در ایران میگذرد ،در برابر شرایط نامساعد محیط

لوبیا چشمبلبلی نیز بهعنوان یک منبع غنی از آهن و

سازش یافته و در نقاط مختلف مرطوب و نیمه-

کلسیم بهحساب میآید (.)Majnoon Hoseini, 2008

مرطوب و نیمهخشک بهخوبی میروید ( Sabeti,

تیمار دانهها بهوسیلۀ مواد مغذی قبل از کاشت،

.)2002

تأثیرات فیزیولوژیکی در بذرها ایجاد کرده و در نتیجه

سرو زربین ( Cupressus sempervirens L. var

موجب بهبود جوانهزنی و بهرهوری آنها میشود

 )horizontalisاز خانوادۀ  Cupressaseaeو یکی از

( .)Natarajan, 2003این درحالی است که استفاده بی-

هشت گونه سوزنیبرگ بومی ایران و یکی از عناصر

وقفه و نامتناسب از کودهای شیمیایی در طی یک

گیاهی شاخص اقلیم مدیترانهای است ( Tabari,

دورۀ زمانی طولنی منجر به افت کیفیت خاک و

 .)2007این گونه دارای سیستم ریشهای عمیق بوده و

کاهش محصول شده است .در بسیاری از کشورهای

مقاومت خوبی نیز به خشکی و شرایط سخت دارد

درحالتوسعه استفاده از محرکهای زیستی ارگانیک به

(.)Lambardi, 1998, Zare, 2001

دو دلیل هزینه کمتر و کاهش آلودگیهای زیست-
محیطی میتواند یک جایگزین اقتصادی خوب برای

کندبودن جوانهزنی در گونههای گیاهی بر روی

روشهای متداول باشد (.)Jayanthi, 2013

کیفیت و عملکرد نهایی تأثیر بهسزایی دارد .پیشتیمار
بذر بهعنوان یک راهکار برای افزایش استقرار گیاهچه

از اینرو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر

بهویژه در شرایط نامطلوب مطرح است .بهسازی

غلظتهای مختلف عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و

شرایط سبزشدن دانه با توجه به غنیسازی ،میتواند به

نخود بر شاخصهای جوانهزنی و خصوصیات رویشی

فعالسازی سلولها نسبت داده شود که درنتیجۀ

نونهالهای کاج الدار و سرو زربین انجام شد.

افزایش فعالیت میتوکندری منجر به تشکیل ترکیباتی با

مواد و روشها

انرژی بال و مولکولهای زیستی حیاتی میشوند .این
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مواد و طرح پژوهش

اضافه میشد ،بهطور مرتب ادامه یافت .نونهالها به-

در این آزمایش اثر غلظتهای مختلف عصاره جوانه

مدت تقریبی دو ماه مورد مراقبت قرار گرفتند.

دو گونه از حبوبات شامل نخود ( Cicer arietinum

جمعآوری دادهها

 )L.و لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna unguiculata (L.

 -درصد جوانهزنی :تعداد بذرهایی است که از یک

 )Walp.در غنیسازی بذر دو گونه کاج الدار و سرو

جمعیت بذر تولید گیاهچه میکنند و بر حسب درصد

زربین در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار

بیان میشود ( .)Mohammadi et al., 2011برای

مورد بررسی قرار گرفت.

محاسبه درصد جوانهزنی از رابطه زیر استفاده شد

برای تهیه عصارهها بهعنوان تیمارهای پژوهش،

( )Ramezani, 2009که در آن  GPدرصد جوانهزنی،

دانههای نخود و لوبیا چشم بلبلی بهمدت  24ساعت

 :nتعداد کل بذور جوانهزده در دوره آزمون و  Sتعداد

در دمای اتاق در آب آشامیدنی خیسانده و سپس بر

کل بذرهای کاشته شده است.

روی بستر کاغذ صافی مرطوب کشت داده شدند .پس

رابطۀ ()1

از آن  100گرم جوانۀ نخود و لوبیای چشمبلبلی

 -سرعت جوانهزنی :موفقیت در تولید محصول خوب

بهطور جداگانه در یک مخلوطکن با استفاده از 100

عالوه بر درصد بالی جوانهزنی بذر بستگی به

میلیلیتر آب یخ در دمای پنج درجه سانتیگراد خرد

یکنواختی در رویش و سرعت استقرار گیاه در بستر

شدند .این ماده از طریق یک کیسه پارچهای ،فشرده و

خاک دارد .سرعت جوانهزنی مفهوم مهمی در بنیه بذر

عصاره با غلظت  100درصد از هر کدام بهدست آمد

است و میتواند ارزیابی خوبی را از استقرار محصول

( .)Jayanthi, 2013هر یک از عصارهها در غلظتهای

داشته باشد ( .)Izadi-Darbandi, 2012برای تعیین

 30 ،20 ،10و  40درصد تهیه شد و از آب مقطر نیز

سرعت جوانهزنی از رابطه زیر استفاده شد که در آن،

بهعنوان تیمار شاهد استفاده شد .ابتدا بذرها توسط

 ،GRسرعت جوانهزنی ،ti ،تعداد روزهای پس از

محلول هیپوکلریدسدیم پنج درصد بهمدت دو دقیقه

جوانهزنی و  ،niبذرهای جوانهزده در مدت  tiاست

ضدعفونی و سپس با آب مقطر شستشو داده شد

(.)Ramezani, 2009

( .)Rahiminasab, 2017سپس بذرهای هر گونه

رابطۀ ()2

جداگانه در سایه درون لیوانهای یکبار مصرف حاوی

 -بنیه بذر :صفتی که ارزیابی آن تابعی از مقدار

غلظتهای مختلف هر عصاره بهمدت  24ساعت قرار

جوانهزنی و دیگر صفات بذر مثل رشد گیاهچه است.

گرفتند .سپس بذرها برای مدت  24ساعت بر روی

بین بنیه بذر و استقرار گیاهچه که اولین مرحله اساسی

کاغذ صافی در سایه خشک شدند و در گلدانهایی

و ضرورت توسعه گیاه در عرصه است ،همبستگی

حاوی کوکوپیت و پرلیت کشت شدند (برای هر گونه

زیادی وجود دارد زیرا بذر طی استقرار گیاهچه با

 36گلدان) .بهطوریکه در هر یک از تکرارهای

شرایط طبیعی که گاه نامساعد است ،روبروست

آزمایش تعداد  20عدد بذر کاشته شد .آبیاری به-

( .)Tabari, 2007بنیه بذر به روش ( Abdul‐Baki,

صورت یک روز در میان انجام شد .بعد از گذشت

 )1973با استفاده از فرمول زیر برآورد شد.
رابطۀ ()3

هفت روز از زمان کشت ،اولین جوانهها مشاهده
شدند .شمارش جوانهها تا زمانی که به تعداد آنها
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که در آن  Viبنیه بذر GP ،درصد جوانهزنی و

نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد بررسی روی

 MSHمیانگین طولی گیاهچه (طول ریشهچه  +طول

صفات درصد جوانهزنی ،وزن خشک ریشهچه و

ساقهچه) است.

ضریب آلومتریک معنیدار بود (جدول .)1

 -طول ،وزن تر و خشک ریشهچه و ساقهچه :پس از

نتایج مقایسات میانگین نشان داد که در بیشترین

گذشت دو ماه کلیه نونهالها با احتیاط کامل بهطوری-

مقدار درصد جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا

که به ریشهچه و ساقهچه آسیب نرسد از خاک خارج

 20درصد است که البته تفاوت معنیداری با شاهد

شدند .ریشهچه و ساقهچه از محل یقه جدا و طولشان

نداشت .کمترین مقدار درصد جوانهزنی مربوط به

با خطکش تا دقت میلیمتر اندازهگیری شد .برای

عصاره جوانه نخود  20درصد بود .همچنین بین

اندازهگیری وزن تر ساقهچه و ریشهچه هر کدام

تیمارهای عصاره نخود  30 ،20و  40درصد نسبت به

جداگانه با ترازوی دیجیتال با دقت صدم گرم

شاهد اختالف معنیداری وجود داشت .این درحالی

اندازهگیری وزن شدند .برای بهدست آوردن وزن

است که در بقیه موارد نسبت به شاهد اختالف

خشک ،نمونهها بهطور جداگانه در داخل دستگاه آون

معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1نتایج همچنین

بهمدت  24ساعت در دمای 70درجه سانتیگراد قرار

نشان داد که از نظر درصد نهالهای خشک¬شده

داده شدند و سپس مورد اندازهگیری وزن قرارگرفتند.

بیشترین درصد مربوط به عصاره لوبیا  40درصد و

 -ضریب آلومتریک :نسبت طول ریشهچه به ساقهچه

کمترین مربوط به عصاره نخود  40درصد و لوبیا 20

است (.)Jaafarian jelodar and Rokh firouz, 2012

درصد بود (شکل  .)2در ارزیابی شاخص بنیه بذر به-

این ضریب با کاهش آب قابل استفاده برای گیاه در

عنوان یکی از شاخصهای کیفیت بذر با توجه به

ارتباط است و نمایانگر نوعی از تحمل به خشکی

نتایج مقایسه میانگین مشاهده شد که بیشترین درصد

است .این نسبت اگرچه تحت کنترل ژنتیکی است ولی

مربوط به عصاره جوانه لوبیا  20درصد و نخود 10

بهطور شدیدی تحت تأثیر محیط نیز است ( Hosseini,

درصد بود و بین عصاره نخود  20درصد و  30درصد

.)2008

نسبت به شاهد اختالف معنیداری وجود داشت

تجزیهوتحلیل دادهها

(شکل  .)3نتایج همچنین نشان داد که بیشترین وزن

ابتدا نرمالبودن دادهها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف

خشک ریشهچه مربوط به عصاره لوبیا  40درصد بود

مورد بررسی قرار گرفت .سپس ابتدا تجزیه و تحلیل

که نسبت به شاهد اختالف معنیداری داشت و

واریانس یکطرفه انجام شد و بعد برای مقایسه

کمترین آن مربوط به عصاره نخود  30، 20و 40

میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح پنج درصد

درصد بود (شکل  .)4براساس نتایج مقایسه میانگین

استفاده شد .کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده

بیشترین ضریب آلومتریک مربوط به عصاره جوانه

از نرمافزار  SASانجام شد.

لوبیا  40درصد و نخود  20درصد بود که اختالف
معنیداری نسبت به شاهد داشتند و کمترین مقدار آن

نتایج

نیز به عصاره جوانه نخود  40درصد مربوط بود (شکل

نتایج تجزیه و تحلیل بر روی گونه کاج الدار

. )5
66

اثر غنیسازی بذر با عصاره جوانه نخود و لوبیا چشمبلبلی بر رشد و جوانهزنی کاج الدار و سرو زربین

جدول  -1تجزیه و تحلیل واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه کاج الدار
Table 1. Variances analysis of studied tratements effect on Pinus eldarica
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات
منابع تغییر
صفات

F

P

Traits

Variation source

df

SS

MS

درصد جوانهزنی

1

8

0.213

0.026

2.78

Germination percentage

2

25

0.240

0.009

-

-

درصد نهالهای خشک شده

1

8

0.729

0.091

2.28

0.054ns

Dead seedling percentage

2

25

0.998

0.039

-

-

سرعت جوانهزنی

1

8

66.428

8.303

1.72

0.143ns

Germination rate

2

25

120.735

4.829

*0.023

شاخص بنیه بذر

1

8

0.480

0.060

2.04

0.082ns

Seed vigor index

2

25

0.733

0.029

-

-

طول ساقهچه (میلیمتر)

1

8

407.834

50.979

1.17

0.353ns

)Shoot length (mm

2

25

1087.422

43.496

-

-

طول ریشهچه (میلیمتر)

1

8

1739.016

217.377

1.24

0.317ns

)Radicle length (mm

2

25

4380.527

175.221

-

-

وزن تر ساقهچه (گرم)

1

8

3181.786

397.723

0.85

0.572ns

)Shoot fresh weight (gr

2

25

11756.187

470.247

-

-

وزن تر ریشهچه (گرم)

1

8

1396.635

174.579

1.86

0.112ns

)Radicle fresh weight (gr

2

25

2348.707

93.948

-

-

وزن خشک ساقهچه (گرم)

1

8

91.161

11.395

1.10

0.393ns

)Shoot dry weight (gr

2

25

257.938

10.317

-

-

وزن خشک ریشهچه (گرم)

1

8

21.234

2.654

3.28

**0.010

)Radicle dry weight (gr

2

25

20.240

0.809

-

-

ضریب آلومتریک

1

8

0.476

0.059

3.38

**0.009

Allometric index

2

25

0.440

0.017

-

-

 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد* ،معنیدار در سطح  5درصد ns ،غیر معنیدار
1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant
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Figure 1. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of Pinus eldarica
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر درصد نهالهای خشک شده گونه کاج الدار-2 شکل
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Figure 2. Mean comparison of studied tratements effect on dead seedling percentage of P. eldarica
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر شاخص بنیه بذر گونه کاج الدار-3 شکل
Figure 3. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of P. eldarica
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bc

c

a
abc

abc

abc

وزن خشک ریشه چه (گرم)
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7
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شکل  -4نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن خشک ریشهچه گونه کاج الدار
Figure 4. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of P. eldarica
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شکل  -5نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر ضریب آلومتریک گونه کاج الدار
Figure 5. Mean comparison of studied tratements effect on allometric index of P. eldarica

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که اثر تیمار

نتایج تجزیه و تحلیل بر روی گونه سرو زربین

بر روی صفات بنیه بذر و وزن خشک ریشهچه
معنیدار بود (جدول .)2
جدول  -2تجزیه و تحلیل واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه سرو زربین
Table 2. Variances analysis of studied tratements effect on Cupressus sempervirens var horizontalis

منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

صفات
Traits

Variation source

df

SS

MS

درصد جوانهزنی

1
2

Germination percentage

درصد نهالهای خشک شده

1
2

8
26
8
26

0.190
0.270
0.208
1.104

Dead seedling percentage
 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد* ،معنیدار در سطح  5درصد ns ،غیر معنیدار

0.023
0.010
0.026
0.042

F

P

2.29

0.052ns

-

-

0.61

0.759 ns

-

-

1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant
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ادامۀ جدول .2
Continued table 2.

صفات

منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Traits

Variation source

df

SS

MS

سرعت جوانهزنی

1
2

8
26

43.720
83.587

5.465
3.214

1
2

8
26

0.268
0.343

0.033
0.013

طول ساقهچه (میلیمتر)

1
2

8
26

60.898
509.709

7.612
19.604

طول ریشهچه (میلیمتر)

1
2

8
26

1903.572
3098.227

237.946
119.162

وزن تر ساقهچه (گرم)

1
2

8
26

185.546
623.921

23.197
23.996

1
2

8
26

71.531
255.375

8.941
9.822

وزن خشک ساقهچه (گرم)

1
2

8
26

5.963
10.682

0.754
0.410

وزن خشک ریشهچه (گرم)

1
2

8
26

1.795
2.428

0.224
0.093

ضریب آلومتریک

1
2

8
26

1.133
1.888

0.141
0.072

Germination rate

شاخص بنیه بذر
Seed vigor index
)Shoot length (mm
)Radicle length (mm
)Shoot fresh weight (gr

وزن تر ریشهچه (گرم)
)Radicle fresh weight (gr
)Shoot dry weight (gr
)Radicle dry weight (gr

Allometric index
 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد ،معنیدار در سطح  5درصد،
*

ns

F

P

1.70

0.145 ns

-

-

2.54

*0.034

-

-

0.39

0.917 ns

-

-

2.00

0.087 ns

-

-

0.97

0.482 ns

-

-

0.91

0.523 ns

-

-

1.81

0.119 ns

-

-

2.40

*0.043

-

-

1.95

0.094 ns

-

-

غیر معنیدار

1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant

نتایج مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین

طور معنیداری این صفت را افزایش دادند (شکل .)7

درصد جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا 20

از نظر طول ریشهچه نیز بیشترین مقدار مربوط به

درصد و نخود  10درصد بود .تمامی غلظتهای مورد

عصاره جوانه لوبیا  30درصد بود و کمترین آن مربوط

بررسی عصاره جوانه لوبیا و غلظت  10درصد عصاره

به عصاره جوانه نخود  30 ،20و  40درصد بود

جوانه نخود توانستند درصد جوانهزنی را نسبت به

(شکل  .)8نتایج مقایسه میانگین همچنین نشان داد که

شاهد بهبود دهند (شکل  .)6نتایج همچنین نشان داد

بیشترین وزن خشک ریشهچه مربوط به عصاره جوانه

که در ارزیابی شاخص بنیه بذر بهعنوان یکی از

نخود  10درصد و کمترین آن مربوط به عصاره جوانه

شاخصهای کیفیت بذر ،عصاره جوانه لوبیا 20

نخود  30 ،20و  40درصد بود (شکل .)9

درصد و عصاره نخود  10درصد نسبت به شاهد به-
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Figure 6. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of C. sempervirens var
horizontalis
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Figure 7. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of C. sempervirens var horizontalis
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر طول ریشهچه گونه سرو زربین-8 شکل
Figure 8. Mean comparison of studied tratements effect on radicle length of C. sempervirens var horizontali
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Figure 9. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of C. sempervirens var horizontalis

نتایج نشان داد که عصاره جوانه نخود  40درصد

بحث
تأثیر دو نوع محرکزیستی مورد استفاده بر صفات مورد

از نظر وزن خشک ریشهچه نسبت به شاهد اختالف

بررسی گونه کاجالدار

معنیداری ایجاد کرد Jayanthi (2013) .نیز نشان

نتایج آزمایشهای مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک

دادند عصاره جوانه نخود  3درصد ،بیشترین عملکرد

زیستی بر درصد جوانهزنی گونۀ کاج الدار نشان داد

را نسبت به شاهد در گونه برنج دارد.

که عصاره جوانه نخود سبب کاهش درصد جوانهزنی

نتایج همچنین نشان داد که عصاره جوانه نخود

و عصاره لوبیا  20درصد سبب افزایش آن شد .این

 20درصد ضریب آلومتریک را نسبت به شاهد بهطور

نتیجه با نتیجۀ ) Avazpour Jalali (2017که نشان

معنیداری تحتتأثیر قرار داد .این نتیجه با نتیجۀ

دادند عصاره جوانه نخود سبب کاهش درصد

) Avazpour jalali (2017که نشان دادند عصاره نخود

جوانهزنی در گیاه شیرینبیان شد و عصاره جوانه لوبیا

 20درصد سبب افزایش ضریب آلومتریک در گیاه

سبب افزایش درصد جوانهزنی در گیاه کرفسکوهی

شیرین بیان شده است ،مطابقت دارد.

شد ،مطابقت دارد.

تأثیر دو نوع محرکزیستی مورد بررسی بر صفات مورد
بررسی گونه سرو زربین

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که عصاره
جوانه لوبیا  20درصد و عصاره جوانه نخود  10درصد

نتایج آزمایشهای مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک

در صفت بنیه بذر نسبت به شاهد اختالف معنیداری

زیستی بر درصد جوانهزنی گونۀ سرو زربین نشان داد

ایجاد کرد و بیشترین مقدار آن نیز مربوط به عصاره

که بین تیمارهای عصاره جوانه لوبیا  20درصد و نخود

جوانه لوبیا  20درصد بود .در این راستا ( Pulok,

 10درصد از نظر درصد جوانهزنی نسبت به شاهد

 )2015نیز توانستند با استفاده از عصاره برگ تمبر

اختالف معنیداری وجود داشت و بیشترین درصد

هندی در گونه عدس سبب افزایش شاخص قدرت

جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا  20درصد و

بذر (بنیه بذر) شوند.

کمترین آن مربوط به شاهد بود .این نتیجه با نتیجۀ
( )Mbi, 2016که نشان دادند با استفاده از روغن نخل
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دورگه ،میتوان به افزایش جوانهزنی بذر رزماری

سبب کاهش ضریب آلومتریک در گیاه کرفسکوهی

کمک کرد ،مطابقت دارد .همچنین ()Pulok, 2015

میشود ،مطابقت دارد.
این پژوهش نشان داد که از بین غلظتهای

نشان دادند آبلیمو و عصاره برگ تمبر هندی سبب

عصاره جوانه لوبیا چشم بلبلی ،غلظت  20درصد و

افزایش درصد جوانهزنی در عدس میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین درصد

بعد از آن غلظت  10درصد مناسبترین غلظتها

بنیه بذر مربوط به عصاره جوانه نخود  10درصد و

بودند .همچنین غلظت  10درصد و بعد از آن غلظت

سپس عصاره جوانه لوبیا  20درصد بود .در پژوهش

 20درصد عصاره جوانه نخود مناسبترین غلظتها

( )Jayanthi, 2013از عصاره جوانه نخود و لوبیا

بودند .در واقع بهنظر میرسد در غلظتهای بال به-

چشمبلبلی با غلظتهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1درصد استفاده

ویژه در مورد عصاره جوانه نخود تا حدودی اثر

کردند و به این نتیجه رسیدند که عصاره  2درصد

بازدارندگی وجود دارد.

جوانه ویژگیهای کیفی گونه برنج را افزایش میدهد.

نتیجهگیری

نتایج نشان داد که بین عصاره جوانه نخود 40

براساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش کاربرد

درصد در طول ریشهچه نسبت به شاهد اختالف

عصاره جوانه نخود و عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی در

معنیداری ایجاد کرد .ولی بیشترین درصد مربوط به

غلظتهای بهکار رفته در این آزمایش نتایج متفاوتی

عصاره جوانه لوبیا  30درصد بود .این نتیجه با نتیجۀ

در هر گونه از خود نشان دادند .بهطوری که طبق نتایج

) Avazpour Jalali (2017که نشان دادند عصاره

بهدستآمده ،بیشترین درصد جوانهزنی در گونه کاج

جوانه نخود سبب کاهش طول ریشهچه در گیاه

الدار در غلظت  20درصد عصاره جوانه لوبیا چشم-

شیرینبیان شد و همچنین اثر عصاره جوانه لوبیا بر

بلبلی مشاهده شد .بیشترین مقدار بنیه بذر این گونه

صفات جوانهزنی به جز ضریب آلومتریک نتیجه

نیز با بهکارگیری عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشم-

بهتری داشت ،مطابقت دارد.

بلبلی و  10درصد جوانه نخود بهدست آمد .همچنین

نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک ریشهچه

بیشترین وزن خشک ریشهچه در غلظت  40درصد

مربوط به عصاره  10درصد جوانه نخود بود .این نتیجه

عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و غلظت  10درصد

با نتیجۀ ( )Jayanthi, 2013که نشان دادند تولید مادۀ

عصاره جوانه نخود مشاهده شد .اما عصاره جوانه

خشک برنج با غلظت  2درصد عصاره جوانه نخود

نخود درصد جوانهزنی این گونه را کاهش داد.

ارتباط معنیداری دارد ،مطابقت دارد .همچنین نتایج

بیشترین ضریب آلومتریک در گونه کاج الدار در

نشان داد که بیشترین ضریب آلومتریک مربوط به

غلظت  40درصد عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و 20

عصاره لوبیا  30درصد بود .همچنین عصاره جوانه

درصد عصاره جوانه نخود بهدست آمد .در گونه سرو

نخود  40درصد نسبت به شاهد اختالف معنیداری

زربین نیز کاربرد عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشم-

بهوجود آورد و عصارههای جوانه نخود سبب کاهش

بلبلی و عصاره  10درصد جوانه نخود بیشترین درصد

Avazpour

جوانهزنی و بنیه بذر را ایجاد کرد .بیشترین طول

) Jalali (2017که نشان دادند عصاره جوانه نخود

ریشهچه در این گونه تحت تیمار عصاره  30درصد

ضریب آلومتریک شدند .این نتیجه با

جوانه لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد .همچنین عصاره
73
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از آنجا که غنیسازی بذر درختان جنگلی با

 درصد جوانه نخود بیشترین وزن خشک ریشهچه10

کودهای آلی و شیمیایی تأثیرات زیانآوری بر

.را نشان داد

 کاربرد عصارههای جوانه نخود و لوبیا،اکوسیستم دارد

 عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی،با توجه به نتایج

چشمبلبلی میتواند به کاهش مصرف کودهای

 نتیجه،در هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود

.شیمیایی و کاهش آلودگی محیط زیست منجر شود

 از اینرو بهویژه غلظتهای بالی.بهتری داشت

همچنین پیشنهاد میشود که کشاورزان از تیمار

 زیرا این عصاره.عصاره جوانه نخود توصیه نمیشود

عصارههای جوانه نخود و لوبیا برای جوانهزنی و رشد

در غلظتهای بال اثر منفی بر بیشتر صفات مورد

بهتر گیاهان زراعی و دارویی که وارد زنجیره غذایی

بررسی داشته درحالی که این اثر در غلظتهای پایین

. پس از انجام بررسیهای لزم استفاده کنند،میشوند

.در برخی صفات مثبت بود
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of pea and cowpea sprout extract on germination
traits and growth of Pinus eldarica medw. and Cupressus sempervirens L. var horizontalis in
laboratory conditions based on a completely randomized design with four replications. The effect of
different concentrations of the extracts on germination percentage, germination rate, seed vigor index,
allometric index, shoot length, radicle length, fresh and dry weigh of shoot and radicle were
investigated. The results of analysis of variance and mean comparisons showed that the effect of
extracts on some growth trait and germination of tow species was significant. The highest germination
percentage was observed in Pinus eldarica at 20% concentration of cowpea extract. The highest seed
vigor of this species was obtained by using 20% extract of cowpea and 10% pea. The highest root dry
weight was observed in 40% concentration of cowpea and 10% pea extract. In Cupressus
sempervirens L. var horizontalis, 20% of cowpea sprouts and 10% of pea seed produced the highest
germination and seed vigor. The highest root length was observed in 30% cowpea sprouts extract.
Also, 10% pea extract showed the highest root dry weight. Totally, we could say cowpea extract lead
to better result than pea extract.
Keywords: Biostimulative, Germ extract, Germination rate, Morphological traits.
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