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   پژوهشی کوتاه مقاله

  خواب بذر اسطوخودوس نبر شکست ییو دما هورمونیبررسی تیمارهاي مختلف 

)Lavandula angustifolia( 

  1 یقوام، نسرین 3 یدلفان، مریم 2خلج ، حمیده *، 1محمدرضا لبافی حسین آبادي

  چکیده مبسوط

 باشد یم) Lamiaceae(متعلق به تیره نعنا گیاهان ترین  یکی از مهم) .Lavandula angustifolia L( اسطوخودوس :مقدمه

یکی از مشکالت تولید نشاء از بذر اسطوخودوس، خواب بذر آن است  .فراوانی است که در طب سنتی و دارویی داراي کاربرد مثبت و

اب بذر گیاه خو نبررسی تیمارهاي مختلف بر شکست منظور به آزمایشیدر این راستا،  .شود یمکه موجب افزایش مصرف بذر 

  .انجام شد، هچهگیا و رشد یزن جوانه هاي شاخص گیري اندازهو  اسطوخودوس

 پژوهشکده گیاهان دارویی کرج اکوفیزیولوژيدر آزمایشگاه  تصادفی با سه تکرار کامالً طرحدر قالب آزمایشی : ها روشمواد و 

 اسید جیبرلیکتیمارهاي کاربرد هورمون شاهد، شامل ذر خواب ب نبر شکست مؤثرتیمار  14آزمایش شامل . انجام شد 1397در سال 

 و تیمارهاي تلفیقی شامل روز سرمادهی در یخچال 21و  14، 7 تیمار سرمادهی ،گرم بر لیتر میلی 1000و  750، 500، 250 هاي غلظتبا 

گرم بر  میلی 500ید جیبرلیک اس+ روز سرمادهی در یخچال 14، گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال 7

 1000اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال  14، گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال  7، لیتر

روز سرمادهی  14+سلسیوس درجه 40دقیقه در آب  30روز سرمادهی و  14+  سلسیوس درجه 40دقیقه در آب  30، گرم بر لیتر میلی

  .بود گرم بر لیتر میلی 500جیبرلیک اسید +

با تیمار اسید  )246( زنی جوانه شاخص، )درصد 67/70(زنی  درصد جوانه رینبیشت نشان داد، حاصل از آزمایش نتایج: ها یافته

 57/0( چهیاهگ، وزن تر )مترسانتی 52/5( چه ساقهطول ، )مترسانتی 23/6( یاهچهگو بیشترین طول  گرم بر لیتر میلی 750جیبرلیک 

اسید در تیمار ) روز 12/4( یزن جوانهکمترین میانگین زمان  درحالیکه. بدست آمد گرم بر لیتر میلی 500با تیمار اسید جیبرلیک  )گرم

نیز  گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال 7 توأمکاربرد . بدست آمد گرم بر لیتر میلی 1000 رلیکجیب

همراه با اسید جیبرلیک غلظت پایین  در نتیجه .نداشتاسید جیبرلیک داري با تیمارهاي غلظت مختلف  که اختالف معنیتیماري بود 

اسید جیبرلیک +روز سرمادهی 14 چنین تیمار هم. دبه تنهایی را داراسید جیبرلیک باالتر  هاي غلظتروز سرمادهی همان کارآیی  7

ترین طول  کم ،گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک +روز سرمادهی 14+درجه 40یقه در آب دق 30 تیمار و گرم بر لیتر میلی 1000

که نشان دهنده  را سبب شدند )گرم 01/0و  013/0( و وزن تر )مترسانتی 04/1و  99/0( چه یاهگ، )مترسانتی 82/0و  78/0( چه ساقه

  .بودسلسیوس درجه  40اثرات منفی افزایش مدت سرمادهی و کاربرد آب 

اسطوخودوس از نوع فیزیولوژیکی غیر عمیق و متوسط است و اسید  بذردر نهایت مشخص گردید که خواب  :گیرينتیجه

اسطوخودوس استفاده از اسید بهترین تیمار جهت شکستن خواب بذر  .باشد یمجیبرلیک جایگزین مناسبی براي سرمادهی 

  .باشد یم گرم بر لیتر میلی 750جیبرلیک با غلظت 

  نشازنی،  هاي جوانه اسید جیبرلیک، سرمادهی، شاخص: کلیدي يها اژهو

  :نوآوري يها جنبه

 .در شکست خواب بذر گیاه اسطوخودوس اسید جیبرلیک جایگزین مناسبی براي سرمادهی است -1

  .پیش نیاز تولید نشاء از بذر گیاه اسطوخودوس، شکستن خواب بذر این گیاه است -2
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  مقدمه

 ،خصصین رسمی تجزیه بذرطبق تعریف انجمن مت

عبارت است از توانایی بذر جهت تولید یک  زنی جوانه

  ).2004، 1بنیتو- زلیزگون(گیاه طبیعی در شرایط مساعد 

و خروج زنی  جوانهاولین مرحله رشد گیاهان، مرحله 

شرایط . استمحیطی تحت شرایط مناسب  چه یاهگ

یکی و فیز...) رطوبت و ، نور، دماي هوا(نامساعد محیطی 

گیاهان زنی  جوانهبر ...) سرد بودن و تهویه کم خاك و (

پیش تیمارهاي بذر با ترکیبات مختلف . منفی دارند یرتأث

شیمیایی بعد از برداشت و قبل از کشت بذر در خاك 

آرین و (مفید باشد  زنی جوانهدر افزایش  تواند یم

  ).2003 ، 2کیاك

اي است که بذرهاي  خواب بذر در واقع پدیده

ها  بسیاري از گیاهان با آن مواجه هستند و خواب به آن

دهد که در مقابل شرایط نامساعد محیطی  امکان می

سازد که بقاي الزم را در  ها را قادر می زنده بمانند و آن

مقابل شرایط خطرناك و نامناسب محیطی داشته باشد 

  ).2006، 3تاجبخش(

انواع خواب بذر شامل فیزیکی، مورفولوژیکی، 

ورفوفیزیولوژیکی، فیزیولوژیکی و چندگانه است م

پیش تیمار سرمادهی  با). 2004، 4باسکین و باسکین(

زنی  ، جوانهپوسته بذر در اثر سرمابدلیل شکافته شدن 

ی کاز مقاومت مکانیبدین ترتیب  و یابد یمبذرها افزایش 

چنین این احتمال  هم. کاهد پوسته دانه بر رویان می

ل سرما عالوه بر سنتز جیبرلیک وجود دارد که عام

نماید که  هاي دیگري را نیز فعال می زا، محرك درون

زنی بذرهاي  موجب افزایش سرعت و درصد جوانه

  ).2000، 5تیپیرداماز و گومورگن(شود  می

بسته به گونه گیاهی براي شکستن خواب 

فیزیولوژیکی، بذرها باید در معرض سرما و یا گرما قرار 

و یا مواد شیمیایی دیگر  اسید جیبرلیک گیرند و یا با

ترین روش براي شکستن خواب  متداول .تیمار گردند

سرمایی است که در برخی مواقع استفاده تیمار درونی، 

جایگزین بخشی یا  تواند یماز هورمون و مواد شیمیایی 

                                                             
1 Gonzlez-Benito 
2 Arin and Kiyak 
3 Tajbakhsh 
4 Baskin and Baskin 
5 Tipirdamaz and Gomurgen 

و  6نبئی(سرمایی قرار گیرد تیمار همه احتیاجات 

  ).2011همکاران، 

هاي گیاهی از جمله اکسین،  ونبسیاري از هورم

از طریق کنترل  جیبرلین، سیتوکنین، اتیلن احتماالً

زنی  عملکرد اسیدهاي نوکلئیک سبب تحریک جوانه

طبق نظریه ). 2001و همکاران،  7کرمود(گردند  می

اسید زیک و یبسدارد اسید آ ل هورمونی که بیان میتعاد

هاي  در مراحل مختلف تکوین دانه نقش جیبرلیک

بسیزیک اسید القاء ند، اسید آکن متفاوتی را ایفا می

جیبرلیک نقش اسیدکننده خواب طی بلوغ دانه است و 

زنی دارد به  کلیدي در شکست خواب و شروع جوانه

جیبرلیک به اسید آبسیزیک اسید تعبیر دیگر، نسبت 

و  8محمدي(هاست  نهزنی دا کنترل کننده جوانه

  ).2011همکاران، 

یکی براساس واکنشی که بذرها به خواب فیزیولوژ

دهند داراي سه سطح  نشان می اسید جیبرلیکسرما و 

سکین، اسکین و باب(سطحی، متوسط و عمیق است 

، اگر جیبرلین بتواند جایگزین سرماي مورد نیاز )2004

براي شکست خواب شود بذر داراي خواب فیزیولوژیکی 

گردد اگر نتواند جایگزین سرما  غیر عمیق و متوسط و

سکین و اب(داراي خواب فیزیولوژیکی عمیق است بذر 

  ).2014سکین، اب

 ،زنی جوانهبه دلیل عدم یکنواختی در بذر خواب 

عملکرد  تراکم بوته و در نتیجه کاهش سبب کاهش

هاي  گردد به همین دلیل این خصوصیت در بوم نظام می

گردد، که باید با  زراعی یک خاصیت نامطلوب تلقی می

اب بذرها زمینه را براي حداکثر یکنواختی و شکست خو

  ).2016، 9شریفی و گلدانی( نمودعملکرد فراهم 

هاي زیستی  امروزه گیاهان دارویی به عنوان نوآوري

یسته براي داروهاي در عرصه پزشکی جایگزینی شا

یکی از علل مهم این جایگزینی  .شیمیایی هستند

ایی است حداقل عوارض جانبی نسبت به داروهایی شیمی

 Lavandula(اسطوخودوس ). 2009، 10ادزارد(

angustifolia L. ( متعلق به تیره نعنا)Lamiaceae ( و

                                                             
6 Nabaie 
7 Kermode 
8 Mohammadi 
9 Sharifi and Goldani 
10 Edzard 
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و  2004، 1امیدبیگی(جنس اسطوخودوس است 

ترین ترکیبات تشکیل  مهم). 2015و همکاران،  2پیوندي

شامل اسید  اسطوخودوسگیاه تشکیل دهنده اسانس 

ات است که در بوتیریک، کامفور، ژرانیول، لینالیل است

ترکیبات آرایشی، عطرسازي و داروسازي استفاده 

). 1996و همکاران،  3گراس- سانچز(گردد  می

اسطوخودوس در درمان بیمارهاي معده، سردرد و به 

است، این گیاه ضد  مؤثرخصوص سردرد ناشی از تنش 

و  4فرجام نیک(و آرام بخش است  ضد گرفتگیدرد، 

  ).2010همکاران، 

متمادي مصرف گیاهان دارویی و هاي  طی قرن

ها به عنوان تنها روش  داروهاي طبیعی حاصل از آن

با گذشت زمان که شد،  ها محسوب می درمان بیماري

بشر با انجام تحقیقات گسترده توانست تعداد زیادي از 

ها  ه دارویی را استخراج و در درمان بیماريمؤثرمواد 

  .مورد استفاده قرار دهد

زنی و تیمارهاي مناسب جهت  اکولوژي جوانه

، 5شریفی(هاي گیاهی مختلف  شکستن خواب در گونه

هاي  ، گونه)2015شریفی، (، گیاهان هم خانواده )2013

و ) 2007، 6کتینرینگ و گاالتوویتسچ(هم جنس 

پور  حسینی(هاي گوناگون از یک گونه  اکوتیپ

متفاوت از  کامالً تواند یم) 2011و همکاران،  7گگازوینی

باشند، بنابراین تاثیرگذاري تیمارهاي متفاوت بر از هم 

هاي مختلف از یک تیره و جنس و یا  زنی گونه جوانه

یکسان  هاي گوناگون از یک گونه هم الزاماً اکوتیپ

  .نخواهد بود

گزارش کرد که استفاده از ) 1978( 8چاواگنات

سرمادهی و اسید جیبرلیک موجب افزایش درصد 

 .شود یمودوس نسبت به شاهد در گیاه اسطوخ زنی جوانه

استفاده از اسید همچنین گزارش شده است که 

 Lavandulaدر گیاه  گرم بر لیتر میلی 1000جیبرلیک 

dentata  نسبت  یزن جوانهدرصدي  67موجب افزایش

                                                             
1 Omidbeigi 
2 Peivandi 
3 Sánchez-Gras 
4 Nickfarjam 
5 Sharifi 
6 Kettenring and Galatowitsch 
7 Hossienpour-Ggazviniy 
8 Chavagnat 

و همکاران،  9چتوانی( شد) کمتر از یک درصد(به شاهد 

اسید جیبرلیک و سرمادهی در گیاه کاربرد  .)2017

سبب تحریک ) Ferula assa-foetida( زهآنغو

). 2007و همکاران،  10رجبیان(زنی بذرها گردید  جوانه

اسید جیبرلیک سبب تحریک فعالیت آنزیم آالفا آمیالز 

 کند یم سریعرا تزنی آن  جوانه و شود یمدر بذر برنج 

  ).2002و همکاران،  11کانیکا(

 یو سرماده گرم بر لیتر میلی 100 کیبرلیج دیاس

 شنیآو يو برا یخراسان شنیگونه آو يروزه برا 20و  10

 20و  10 یو سرماده میپتاس تراتین يمارهایت يرازیش

 یزن جوانهاثر مثبت را بر شکستن خواب و  نیشتریروزه ب

ترین  کم. )2015، 12اسعدي و حشمتی( بذرها داشتند

 زنی در بذرهاي کرفس کوهی ن جوانهمیانگین زما

)Kelussia odoratissma ( 10و  8تیمار  یرتأثتحت 

گرم بر  میلی 500با کاربرد محلول  توأمهفته سرمادهی 

فرهودي و ( مشاهده شداسید جیبرلیک  لیتر

  ).2013، 13نفتی زاده مکی

اسید گرم در لیتر  میلی 100استفاده از غلظت 

زنی در گیاه  باعث افزایش میانگین زمان جوانه جیبرلیک

و  14همراديشا(شد ) Hordeum vulgare(جو 

درجه  5سرمادهی مرطوب در دماي ). 2014همکاران، 

اسید جیبرلیک  گرم بر لیتر میلی 500با  توأم سلسیوس

کما گیاه بهترین تیمار براي شکست خواب بذر 

)Ferula assa-foetida ( بود)15نگوئی و پارساز ،

و سرما در گیاه  اسید جیبرلیککاربرد تیمار ). 2015

و  16سخاوتی() Cerasus mahaleb L. Mill(محلب 

 Achillea(، بذرهاي بومادران )2011همکاران، 

millefolium ( و آویشن)Thymes ()17فاریابی ،

 ، گردو)2017و همکاران،  18نوروزیان(، آنغوزه )2011

)Juglans nigra L.( )2015و همکاران،  19پروین( ،

                                                             
9 Chetouani 
10 Rajabian 
11 Kaneko 
12 Asaadi and Heshmati 
13 Farahudi and Mekizadeh Tafti 
14 Shahmoradi 
15 Zengui and Parsa 
16 Sekhavati 
17 Faryabi 
18 Nowruzian 
19 Parvin 
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) Citrullus colocynthis (L.) Schrab(ابوجهل 

) Prunus species(، پرونوس )2014، 1ماتروسیان قره(

 Prunus(و چري ) 2011و همکاران،  2ایمانی(

mahaleb L. ()سبب افزایش ) 2010، 3سیابع- ال

  .زنی شدند جوانه

 از در راستاي تولید نشاء از گیاه اسطوخودوس یکی

بذر  زنی جوانهاصلی عدم یکنواختی در  هاي یتمحدود

در بذر فیزیولوژیکی  وجود خواب احتماالً .این گیاه است

و سرعت  زنی جوانهدرصد اسطوخودوس منجر به کاهش 

هدف از اجراي این تحقیق بررسی  .شده است زنی جوانه

 نشکست ،دماییمختلف هورمونی، شیمیایی و هاي  روش

زنی و در  جهت یکنواختی و افزایش جوانهخواب بذر 

در تولید نشاء  يور بهرهکاهش هزینه و افزایش نهایت 

  .پی اسطوخودوس بودتو

  

 ها مواد و روش

 آزمایشگاه در 1397این آزمایش در سال 

  اهانیگگروه پژوهشی کشت و توسعه  اکوفیزیولوژي

 زنی جوانه يساز نهیبهجهت واقع در هلجرد کرج  ییدارو

  .اجرا شد اسطوخودوس رشدو 

بررسی اثر تیمارهاي مختلف در راستاي  منظور به

آزمایشی در قالب طرح  بذر اسطوخودوسشکست خواب 

در در سه تکرار و ) 1جدول (تیمار  14کامالً تصادفی با 

  .یشی انجام شدواحد آزما 42 با مجموع

رهاي اسطوخودوس از بانک بذر پژوهشکده ذب

. تهیه شد )3La*MPISBکد بذر ( روییگیاهان دا

در دماي (برداشت به مدت یک ماه در انبار  بذرها پس از

درصد در محیطی  25- 20رطوبت با  سلسیوسدرجه  4

و سپس تیمارهاي مختلف شکستن نگهداري  )تاریک

به علت اینکه بذرها تازه . اعمال گردیدخواب روي آن 

انجام  ها آنبرداشت شده بودند تست تترازولیوم روي 

  .نشد

درصد به مدت  5/2سدیم  ابتدا بذرها با هیپوکلریت

ایش دقیقه ضدعفونی شدند و سپس تیمارهاي آزم 15

درجه  4تیمارهاي سرمادهی در دماي  .اعمال گردید

                                                             
1 Gharehmatrossian 
2 Imani 
3 Al-Absi 

مشخص شده در  يها مدتدر یخچال به  سلسیوس

 40براي اعمال تیمار دمایی . گردید اعمال 1جدول 

 يها غلظت .استفاده شد يمار بناز  سلسیوسدرجه 

 1000و  750، 500، 250، 0(مختلف اسید جیبرلیک 

آزمایش مورد  جهت تیمار در این) گرم بر لیتر میلی

  ).2017چتوانی و همکاران، (استفاده قرار گرفت 

بذر درون هر  50تعداد ، هاربذ بعد از تیمار کردن

در ژرمیناتور  هابذر. پتري روي کاغذ صافی کشت گردید

 25 در دماي) تاریکی/روشنایی(ساعت  16/8 نور دورهبا 

 شب در سلسیوسدرجه  15و  وزدر ر سلسیوسدرجه 

  .درصد قرار گرفتند 70رطوبت  با

شده و در پایان  شمارشروزانه تعداد بذر جوانه زده 

، زنی جوانه، میانگین زمان زنی جوانهآزمایش درصد 

، طول چه اهیگ، طول زنی جوانه، شاخص زنی جوانهسرعت 

مورد ارزیابی و  چه اهیگو وزن تر  چه شهیر، طول چه ساقه

  .قرار گرفت گیري اندازه

 یینها زنی جوانهدرصد  -

  :زنی جوانهتوان  ای

ni : تعداد بذر جوانه زده در زمانi ام  

N :و  4اسکات( یشیتعداد کل بذر در هر واحد آزما

  ).1984همکاران، 

  :زنی جوانهزمان  میانگین -

 میانگین محاسبه يفرمول برا نیا از

از تعداد بذر . شداستفاده ) روز( زنی جوانه يزمان الزم برا

شده به عنوان داده در  نییتع یل زمانجوانه زده در فواص

  .گردیدفرمول استفاده 

ti :تا مشاهده  شیزمان از شروع آزماi  يروز برا(ام 

  )مثال

ni : جوانه زده شده در زمان  يبذرهاتعدادi ام  

k :2006، 5سانتاانال و ر( زنی جوانهزمان  نیآخر.(  

n1GI= (10*n*9) + (2 +...+ ( :زنی جوانهشاخص  -

)10(1*n 
n1 ،n2... n10  =اول،  يتعداد بذر جوانه زده در روزها

جوانه  هايتعداد بذر 1و . ..9، 10تا روز دهم؛ ... دوم و 

 دهد یماول، دوم و بعد رخ  يدر روزها بیزده که به ترت

  ).2009، 6رانال و همکاران(

                                                             
4 Scott 
5 Ranal and Santana 
6 Ranal 
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  تجزیه و تحلیل آماري

آزمایشی با تست  يها دادهابتدا باقیمانده خطاي 

شد و پس از اطمینان از نرمال بودن  بررسی ه،تنرمالی

آزمایش  يها داده، تست باقیمانده جهت حذف ها داده

هاي حاصل با استفاده از  دادهتجزیه واریانس . انجام شد

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  SASافزار آماري  نرم

آزمون چند ها با استفاده از  مقایسه میانگین داده

  .گرفتصورت درصد  5احتمال طح در سدانکن اي  دامنه

نرمال بودند و  ها دادهالزم به ذکر است به دلیل اینکه 

پرت مشاهده نشد و اختالف تیمارها در سطح  يها داده

براي کاهش ضریب تبدیل داده  ،یک درصد معنی دار بود

  .)2015، 1ولی زاده و مقدم( تغییرات صورت نگرفت

 

  نتایج و بحث

ت مورد آزمایش نشان داد جدول تجزیه واریانس صفا

که تمام صفات مورد بررسی بذر گیاه اسطوخودوس در 

 یرتأثتحت  يدار معنیبطور سطح آماري یک درصد 

جدول ( قرار گرفتندتیمارهاي مختلف شکست خواب 

2.(  

 

  زنی درصد جوانه

 500هاي  کاربرد تیمارهاي اسید جیبرلیک با غلظت

زنی با  جوانهبیشترین درصد  گرم بر لیتر میلی 750و 

درصد را سبب شد که نسبت  67/70میانگین معادل با 

 67/22(اما شاهد ؛ درصد افزایش نشان داد 48به شاهد 

اسید + روز سرمادهی در یخچال 14و تیمارهاي ) درصد

 14، )درصد 33/29( گرم بر لیتر میلی 500جیبرلیک 

 1000اسید جیبرلیک + سرمادهی در یخچال  روز

 40دقیقه در آب  30، )درصد 67/10( ترگرم بر لی میلی

، )درصد 33/25(روز سرمادهی  14+  سلسیوس درجه

روز  14 + سلسیوس درجه 40دقیقه در آب  30

 67/6( گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک  +سرمادهی

ترین درصد  کم از لحاظ آماري اختالف نداشت و) درصد

 هافتن بذرقرار گر). 3جدول (زنی را ایجاد کردند  جوانه

روز تا حدودي منجر به افزایش  7در سرما به مدت 

روز  21و  14زنی شد، اما افزایش مدت سرما به  جوانه

زنی  باعث کاهش جوانه) بصورت تیمار تنها و یا تلفیقی(

                                                             
1 Valizadeh and Moghadam 

همچنین کاربرد تیمارهاي . بذر اسطوخودوس گردید

منجر به کاهش ) سلسیوسدرجه  40آب (گرمایی 

در ) 2020(و همکاران  2لطفی. دیدزنی گر درصد جوانه

اي روي گیاه چوچاق به نتایج مشابهی در زمینه  مطالعه

تیمار سرمایی رسیدند و اظهار داشتند افزایش زمان 

زنی و افزایش  سرمادهی منجر به کاهش درصد جوانه

در تحقیقی روي گیاه . زنی شد مدت زمان جوانه

براي ) 2009و همکاران،  3ناسوتی(اسطوخودوس 

زنی از تیمارهاي اسید جیبرلیک، سرما و  تحریک جوانه

این محققان . استفاده شد ها آنتیمارهاي ترکیبی 

اسید  گرم بر لیتر میلی 750بهترین تیمار را غلظت 

اسید جیبرلیک سبب سنتز . جیبرلیک گزارش کردند

گردد و این آنزیم در  آنزیم آلفا آمیالز در الیه آلورون می

خیره غذایی آندوسپرم و انتقال این تجزیه نشاسته و ذ

باشند و در نهایت  مواد به رویان در حال رشد مؤثر می

گردد  سبب افزایش درصد و سرعت سبز شدن می

  ).2000، 4یاماگوچی و کامیل(

 Heracleum persicum(گلپر  هايبذروقتی 

Desf ( تیمار  تریدر ل گرم یلیم 300با اسید جیبرلیک

 نیشتریب ی دیدندمادهپس شش هفته سرس شدند و

 ،5یچراغ(کرد  جادیرا ا یزن درصد و سرعت جوانه

 تریدر ل گرم یلیم 200 کیبرلیج دیاس کاربرد .)2011

را در بذر  یزن درصد جوانه نیساعت باالتر 48به مدت 

حاصل ) Capparis ovata var. Herbacea( کاسیس

  ).2007، 6و خاور ریلسو(کرد 

                                                             
2 Lotfi 
3 Nasooti 
4 Yamaguchi and Kamiya 
5 Cheraghi 
6 Soyler and Khawar 
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 بذر بتیمارهاي شکست خوا .1جدول 

Table 1. Seed dormancy elimination treatments 

  اختصار

Abbreviation 

 تیمارهاي شکست خواب

Seed dormancy elimination treatments  

T1  شاهد (control) 

T2  گرم بر لیتر میلی 250اسید جیبرلیک (250 mg/l Gibberellic acid)  

T3   گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک (500 mg/l Gibberellic acid)  

T4  گرم بر لیتر میلی 750اسید جیبرلیک (750 mg/l Gibberellic acid)  

T5   گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک (1000 mg/l Gibberellic acid)  

T6 7 روز سرمادهی در یخچال (chilling for 7 days in refrigerator)  

T7 14 روز سرمادهی در یخچال (chilling for 14 days in refrigerator)  

T8  (chilling for 21 days in refrigerator) 21 سرمادهی در یخچال روز  

T9 
 گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال 7

 (chilling for 7 days in refrigerator+ 500 mg/l Gibberellic acid)  

T10 
  گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + یخچالروز سرمادهی در  14

(chilling for 14 days in refrigerator+ 500 mg/l Gibberellic acid)  

T11 
 گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال  7

(chilling for 7 days in refrigerator+ 1000 mg/l Gibberellic acid)  

T12 
 گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک + هی در یخچال روز سرماد 14

(chilling for 14 days in refrigerator+ 1000 mg/l Gibberellic acid)  

T13 
 روز سرمادهی در یخچال 14+  سلسیوس درجه 40دقیقه در آب با دماي  30

(30 min at 40 °c+ chilling for 14 days in refrigerator)  

T14 
 گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال 14+ سلسیوس درجه 40ر آب با دماي دقیقه د 30

(30 min at 40 °c+ chilling for 14 days in refrigerator+ 500 mg/l Gibberellic acid)  

  

  مورفولوژیکی گیاه اسطوخودس زنی و جوانهخصوصیات تجزیه واریانس بررسی اثر تیمارهاي مختلف شکست خواب بذر بر  .2 جدول

Table 2. Analysis of variance for the effects of different seed dormancy breaking treatments on seed 
germination and morphology characteristics of lavender 

 میانگین مربعات

MS  

 منابع تغییرات

S.O.V  

درجه 

 آزادي

df  

 یزن جوانهدرصد 

Germination 
percentage  

 زنی میانگین زمان جوانه

Mean 
germination time  

 یزن جوانهشاخص 

Germination 
Index 

 چه یشهرطول 

Root 
length 

 چه ساقهطول 

Epicotyl 
length 

یاهچهگوزن تر   

Seedling 
fresh weight 

  تیمار

Treatment 
13 1417.17** 278.09** 23484.1** 0.26** 8.05** 0.001** 

 خطا

error  
28 228.95 1.26 1447.67 0.07 1.17 0.0002 

ضریب 

 (%)تغییرات 

CV  

-  35.22 7.25 32.75 41.36 33.36 35.15 

 درصد یکدار در سطح احتمال  یمعن **

** Significant at the 1% probability level 

  

 زنی میانگین زمان جوانه

زنی  نتایج مقایسه میانگین صفت میانگین زمان جوانه

معادل با  زنی جوانهنشان داد که بیشترین میانگین زمان 

روز سرمادهی در یخچال  21مربوط به تیمار روز  98/32

 12/4زنی معادل با  ترین میانگین زمان جوانه بود و کم

گرم بر  میلی 1000اسید جیبرلیک  مربوط به تیمارروز 

 هرچند این تیمار با تیمارهاي اسید جیبرلیک بود، لیتر

هم اختالف آماري  گرم بر لیتر میلی 250و  500، 750
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هر چه مدت زمان  ).3جدول (داري نداشت  معنی

کندتر  زنی جوانهبیشتر باشد یعنی سرعت  زنی جوانه

است، با توجه به نتایج آزمایش کاربرد تیمار اسید 

جیبرلیک منجر به کاهش زمان و افزایش سرعت 

ین دلیل باشد که به ا که ممکن است گردید زنی جوانه

اي را فعال  ویژهپیام اسید جیبرلیک مسیرهاي انتقال 

 هاکند که باعث کاهش میزان اسید آبسیزیک بذر می

شود و در مقابل میزان اکسین و سیتوکنین بذر به  می

یابد  حد مناسبی جهت القاي شکست خواب ارتقا می

نتایج بدست آمده مشابه ). 2005و همکاران،  1ونسوکوی(

که  بوددیگر پژوهشگران ات قج گزارش شده از تحقینتای

دو گیاه  زنی جوانهاظهار داشتند اسید جیبرلیک بر 

 و ابوجهل) Silybum marianum(دارویی خار مریم 

)Citrulus Colocynthis (است  مؤثر)2نعمتی ،

به  تواند یمزنی در سرمادهی خشک  پایین بودن جوانه

ها و در  ن بر فعالیت آنزیمعلت اثر منفی دماهاي پایی

هاي متابولیسمی و بیوسنتزي الزم  نتیجه کاهش فعالیت

مهرابی و (باشد  چه یاهگزنی بذر و رشد و نمو  براي جوانه

در تمامی سطوح مدت زمان ). 2019، 3نیا حاجی

گرم در لیتر  میلی 1000سرمادهی غلظت جیبرلین 

ی در زن درصد جوانه 50و  10به  رسیدن ترین زمان کم

و همکاران،  4سورکی( موجب شدگیاه خوشاریزه را 

2019.(  

چه،  زنی، طول ریشه میانگین مدت زمان جوانه

زنی در  زنی و سرعت جوانه چه، درصد جوانه ساقه

با  توأمتیمارهاي سرمادهی مرطوب و هورمون جیبرلین 

سرمادهی اثر مثبتی بر شکست خواب گیاه خوشاریزه 

)Echinophora platyloba ( 16داشتند و در تیمار 

صفات به بیشترین مقدار خود  همههفته سرمادهی 

  ).2015، 5حسینی(رسیدند 

  

 زنی شاخص جوانه

گردد کاربرد  مالحظه می 3طور که در جدول  همان

و تیمار  گرم بر لیتر میلی 750تیمار جیبرلیک با غظت 

                                                             
1 Koyuncu 
2 Nemati 
3 Mehrabi 
4 Suraki 
5 Hoseini 

 1000اسید جیبرلیک + سرمادهی در یخچال  روز 14

و  246به ترتیب با میانگین معادل با  یترگرم بر ل میلی

و ) برابري نسبت به شاهد 5/4افزایش (بیشترین  67/14

 .زنی را به خود اختصاص دادند ترین شاخص جوانه کم

زنی و هم  این شاخص از لحاظ اینکه هم درصد جوانه

 ینتر کامل، گیرد یمرا در نظر ...) طول مدت و (سرعت 

این شاخص به . رسد یمر به نظ گیري اندازهپارامتر 

بذري را با مقایسه عددي  يها تودهراحتی تفاوت بین 

و مقدار شاخص ) 2009رانال و همکاران، ( کند یمبیان 

زنی باالتري  زنی باالتر نشانگر درصد و میزان جوانه جوانه

 .است

زنی است،  زنی، معیاري از زمان جوانه شاخص جوانه

نیز ذکر ) 2013( 6در تحقیق میرزاده وافقی و نصیري

دار با شاخص  شده که کاشت در مزرعه با صورت خراش

زنی  روز داراي بیشترین شاخص جوانه 16/150زنی  جوانه

در بذر زالزالک بود و تیمار گرما و سرما در گلدان به 

ترین شاخص  داراي کم 21/0با  خراشصورت بدون 

زنی در گیاه  بیشترین شاخص جوانه. بود یزن جوانه

نیز ) 2009(ودوس در تحقیق ناسوتی و همکاران اسطوخ

اسید جیبرلیک حاصل  گرم بر لیتر میلی 750در غلظت 

بیشترین . انی داردوشد که با نتایج این تحقیق همخ

زنی،  درصد و سرعت جوانه(زنی  هاي جوانه مقدار شاخص

چه به  چه، نسبت طول ریشه چه و ساقه طول ریشه

در گیاه  سلسیوسدرجه  6در دماي ) چه و بنیه بذر ساقه

درجه  6کندل حاصل شد و با افزایش دما به بیشتر از 

زنی کاهش یافت  هاي جوانه کلیه شاخص سلسیوس

  ).2016و همکاران،  7آریان قاسمی(

 

  چه طول ریشه

روز سرمادهی در یخچال با  21 یمارهايتکاربرد 

و  750متر، تیمار اسید جیبرلیک  سانتی 25/1میانگین 

متر  سانتی 91/0با میانگین  گرم بر لیتر یمیل 1000

را در چه  ریشهطول بدون اختالف معنی داري بیشترین 

 Lavandula(این آزمایش در گیاه اسطوخودوس 

angustifolia L. ( ایجاد کردند) در حالیکه ). 3جدول  

 

                                                             
6 Mirzadeh Wafeghi 
7 Ghasemi Aryan 
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 زنی و مورفولوژیکی گیاه اسطوخودس هبرخی خصوصیات جوان ايمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف شکست خواب بذر بر .3جدول 

Table 3. Mean comparison of different seed breaking dormancy treatments on some seed germination and 
morphological characteristics of Lavender 

شده گیري اندازهصفات   

Measured traits 

 )گرم(چه  یاهگوزن تر 

Seedling fresh 
weight (g) 

 چه ساقهطول 

 )متر سانتی(

Epicotyl 
length (cm) 

چه  یشهرطول 

 )متر سانتی(

Root length 
(cm) 

شاخص 

 زنی جوانه

Germination 
Index 

میانگین زمان 

 )روز(زنی  جوانه

Mean 
germination 
time (day) 

 زنی درصد جوانه

Germination 
percentage  

 تیمارها

Treatments 

0.028b-g 2.61bc 0.58bcd 54.33de 10.84e 22.67ef T1 
0.051abc 5.01a 0.74a 212.00ab 4.36f 61.33a T2 
0.057a 5.52a 0.71bc 244.00a 4.33f 70.67a T3 
0.055a 5.06a 0.91a 246.00a 4.14f 70.67a T4 
0.055a 5.09a 0.91a 209.00ab 4.12f 60.00ab T5 

0.039a-e 3.52ab 0.93a 97.67cd 16.14d 52.00a-d T6 
0.052ab 1.86bc 0.72bc 44.00de 25.30b 32.00b-e T7 
0.038a-f 2.75ab 1.25a 57.67de 32.98a 42.67b-e T8 
0.046a-d 4.96a 0.76a 191.00ab 11.52e 61.33a T9 
0.026d-g 2.56bc 0.61bcd 51.00de 23.93b 29.33c-f T10 
0.027c-g 2.77bc 0.14d 152.67bc 12.49e 56.00abc T11 
0.013fg 0.78c 0.21cd 14.67e 25.29b 10.67f T12 
0.017efg 1.92bc 0.59bcd 36.67de 25.19b 25.33def T13 
0.010g 0.82c 0.22cd 15.33e 21.00c 6.67f T14 

  .باشد می درصد 5بر اساس آزمون دانکن در سطح  دار حروف غیر مشترك در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی

)T1=اهد، شT2= گرم بر لیتر میلی 250اسید جیبرلیک ،T3 = گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک ،T4 = گرم بر لیتر میلی 750اسید جیبرلیک ،

T5=  گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک ،T6=7  ،روز سرمادهی در یخچالT7=14  ،روز سرمادهی در یخچالT8=21  روز سرمادهی در

 500اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال T10=14، گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک + ادهی در یخچالروز سرم T9=7یخچال، 

اسید + سرمادهی در یخچال  روز T12= 14، گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال T11=7، گرم بر لیتر میلی

 درجه 40دقیقه در آب  T14=30، روز سرمادهی 14+  سلسیوس درجه 40ه در آب دقیق T13=30، گرم بر لیتر میلی 1000جیبرلیک 

 )گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک +روز سرمادهی 14+سلسیوس

The non-common letters in each column indicate a significant difference based on Duncan test (p<0.05).  
T1:non treatment, T2: 250 mg/l Gibberellic acid, T3: 500mg/l Gibberellic acid, T4: 750mg/l Gibberellic acid, 
T5: 1000mg/l Gibberellic acid, T6: 7 days of prechill in the fridge, T7: 14 days of prechill in the fridge, T8: 
21 days of prechill in the fridge, T9: 7 days of prechill in the fridge+ 500mg/l Gibberellic acid, T10: 14 days 
of prechill in the fridge+ 500mg/l Gibberellic acid, T11: 7 days of prechill in the fridge+ 1000mg/l 
Gibberellic acid, T12: 14 days of prechill in the fridge+ 1000mg/l Gibberellic acid, T13: 30 minutes at 40 
degree water + 14 days of prechill, T14: 30 minutes at 40 degree water + 14 days of prechill+ 500mg/l 
Gibberellic acid. 
 

اسید جیبرلیک + روز سرمادهی در یخچال 14شاهد، 

+ روز سرمادهی در یخچال 7، گرم بر لیتر میلی 500

 روز 14، گرم بر لیتر میلی 1000اسید جیبرلیک 

گرم  میلی 1000اسید جیبرلیک + سرمادهی در یخچال 

روز  14+  سلسیوس درجه 40دقیقه در آب  30، بر لیتر

 14+ سلسیوس درجه 40دقیقه در آب  30سرمادهی، 

) گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک +روز سرمادهی

، 61/0، 58/0هاي  یانگینمبدون اختالف معنی دار با 

متر کمترین طول  سانتی 22/0و  59/0، 21/0، 14/0

بر اساس این نتیجه ). 3جدول (چه را تولید کردند  ریشه

توان اظهار نمود با کاربرد اسید جیبرلیک و یا  یم

. یابد یمچه افزایش  یشهرسرمادهی به تنهایی طول 

چه در گیاه کور  چه و ساقه باالترین طول ریشه

)Capparis spinosa L. ( در تیمار آبشویی بذرها به

 1000و  گرم بر لیتر میلی 500همراه اسید جیبرلیک 

و همکاران،  1تفتی زاده مکی(بدست آمد  گرم بر لیتر میلی

2011.(  

                                                             
1 Mekizadeh Tafti 
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  چه طول ساقه

گردد  مالحظه می 3جدول که در  طور همان

متر  سانتی 52/5چه با میانگین  بیشترین طول ساقه

در تیمار کاربرد اسید جیبرلیک ) بیش از دو برابر شاهد(

 30در مقابل تیمار . مشاهده شد گرم بر لیتر میلی 500

روز سرمادهی  14 +سلسیوس درجه 40دقیقه در آب 

 78/0با میانگین  گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک +

که این تیمار  چه را داشت ترن طول ریشه متر کم سانتی

نیز با برخی از تیمارهاي دیگر نیز اختالف آماري 

تایج حاصل از آزمایش بیانگر ن .داري نداشت معنی

افزایش طول ساقه با کاربرد اسید جیبرلیک و یا دوره 

که با نتایج آزمایشات دیگر  دهد یمسرمادهی رخ 

  .همخوانی دارد

هاي اندوسپرمی موجب  جیبرلین با تضعیف سلول

شکافت پوست بذر توسط جنین شده و منجر به افزایش 

و همکاران،  1بکریم( شود یمچه  چه و ساقه طول ریشه

 10تیمار  یرتأثچه تحت  بیشترین طول ساقه). 2007

 گرم بر لیتر میلی 500با محلول  توأمهفته سرمادهی 

با محلول  توأمهفته سرمادهی  8اسید جیبرلیک و تیمار 

جیبرلیک در گیاه کرفس کوهی  گرم بر لیتر میلی 500

بیشترین ). 2014تفتی،  زاده فرهودي و مکی(بدست آمد 

و زیره سیاه  هاي آنغوزه، باریجه چه براي گونه ساقه طول

متر در تیمار  میلی 5/83و  5/81و  7/102به ترتیب با 

 5/134روز و براي کرفس کوهی به میزان  90سرمادهی 

 400با کاربرد  توأمروزه  70متر در تیمار سرمادهی  میلی

شریفی و (بود  اسید جیبرلیک گرم بر لیتر میلی

 ).2017همکاران، 

 

  ههچگیاوزن تر 

 گرم بر لیتر میلی 500کاربرد تیمار اسید جیبرلیک 

گرم  057/0با میانگین  چه یاهگبیشترین وزن تر 

را بدون تفاوت ) درصدي نسبت به شاهد 100افزایش (

دیگر و  يها غلظتمعنی دار با کاربرد اسید جیبرلیک در 

 30کاربرد تیمار . بردن تیمار سرما ایجاد نمود به کار

 +روز سرمادهی  14 +سلسیوس درجه 40دقیقه در آب 

 01/0با میانگین  گرم بر لیتر میلی 500اسید جیبرلیک 

مشاهده شد  چه یاهگترین وزن تر  گرم در بوته کم

                                                             
1 Bakrim 

و تمامی تیمارهایی که سرمادهی  یباًتقر ).3جدول (

اعمال شده است کمترین وزن تر  ها آندر گرمادهی 

محیطی موجب  يها تنش. اند نمودهرا تولید  چه یاهگ

همچنین ممکن . شوند یمکاهش ماده تولیدي در گیاه 

براي مقابله با یخ زنی  جوانهدر مراحل گیاه بذر است 

موجب کاهش وزن که  ، جذب آب را کاهش دهدزدگی

  .شده است چه یاهگتر 

چه، طول  ، طول ساقهزنی بیشترین سرعت جوانه

از سه ماه با و وزن تر پس  چه یاهگچه، طول  ریشه

جیبرلیک در  گرم بر لیتر میلی 50استفاده از تیمار 

ت آمد سبد) Betula pendula(گیاه توس  هايبذر

روز  60 توأمکاربرد ). 2016، 2پیام نور و کردعلیوند(

جیبرلین منجر به  گرم بر لیتر میلی 500سرمایی و تیمار 

، سرعت )درصد 28/99(زنی  بیشترین درصد جوانه

، طول شاخساره )بذر جوانه زده در روز 91/2( زنی جوانه

و ) متر سانتی 50/17(، طول ریشه )متر سانتی 35/24(

هاي گردوي  در دانهال) گرم 78/6(وزن تر شاخساره 

پیش ). 2018، 3فر کاجی و عباسی زاده ولی(ایرانی بود 

را در شرایط  چه یاهگتیمار با اسید جیبرلیک وزن تر 

ی مرطوب به ترتیب به میزان بدون سرمادهی و سرماده

 در گیاه گون سفید درصد 72/18و  47/54

)Astragalus gossypinum( افزایش داد )ی و بمهرا

  ).2019نیا،  حاجی

  

 گیري نتیجه

بهترین تیمار جهت شکستن خواب بذر 

 750اسطوخودوس استفاده از اسید جیبرلیک با غلظت 

به اسید نیاز با توجه به . باشد یم گرم بر لیتر میلی

 هايبذرزنی  جوانهجیبرلیک جهت تحریک 

، خواب بذر اسطوخودوس از نوع اسطوخودوس

ها براي  ترین شیوه فیزیولوژیکی است و یکی از مناسب

استفاده از تیمار هورمون اسید  هاشکستن خواب بذر

تیمار روز  7به تنهایی یا تشدید شده با (جیبرلیک 

  .باشد می) سرمادهی

 

                                                             
2 Paiam Noor and Kordalivand 
3 Valizadeh Kaji and Abbasifar 
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Short Research Paper  

Evaluation of different hormonal and temperature treatments on 
dormancy breaking of Lavender (Lavandula angustifolia) seed 

Mohammadreza Labbafi1, *, Hamideh Khalaj2, Maryam Delfani3, Nasrin Qavami1 
 

Extended Abstract 
Introduction: Lavandula angustifolia L. is one of the most important plants belonging to Lamiaceae 

which has abundant use in traditional and pharmacological medicine. Lavender seed dormancy is one of the 
problems in producing seedlings which increases seed consumption. In this regard, an experiment was carried 
out to investigate different treatments for seed dormancy elimination of Lavender and measuring germination 
and growth indices. 

Materials and Methods: An experiment was conducted in a completely randomized design with three 
replications at the Ecophysiology Laboratory of Karaj Institute of Medicinal Plants in 2018. The experiment 
consisted of 14 treatments on seed dormancy elimination. The treatments included the control, hormonal 
treatments (Gibberellic acid with 250, 500, 750 and 1000 mg/l concentrations) and Prechilling treatments (7, 
14 and 21 days of refrigeration). The integrated treatments were 7 days refrigeration + 500 mg/l gibberellic 
acid, 14 days refrigeration + 500 mg/l gibberellic acid, 7 days refrigeration + 1000 mg/l gibberellic acid, 14 
days refrigeration + 1000 mg/l gibberellic acid, 30 minutes at 40 ° C water + 14 days refrigeration, and 30 
minutes at water 40 degrees +14 days refrigeration + 500 mg/l gibberellic acid. 

Results: The results showed that the highest germination percentage (70.67%), germination rate (24.26%) 
and germination index (246) were achieved in 750 mg/l Gibberellic acid, and the highest epicotyl length 
(5.09 cm), seedling length (6.23 cm) and seedling fresh weight (0.57 gr) were produced with 500 mg/l 
Gibberellic acid. Also, the lowest mean germination time (MGT) (4.12s day) was obtained in 1000 mg/l 
Gibberellic acid treatment. Also, 7 days of refrigeration + gibberellic acid at 500 mg/l treatment had no 
significant difference with the other concentrations of gibberellin treatments. Therefore, low gibberellin 
concentration with 7 days of prechilling had the same effect as higher gibberellic acid concentrations. In 
addition, 14 days of refrigeration + 1000 mg/l gibberellic acid treatment and treatment of 30 min in water at 
40 ° C +14 days prechilling + 500 mg/l gibberellic acid produced the lowest shoot (0.78, 0.82 cm), seedling 
height (0.99, 1.04 cm) and fresh weight (0.013, 0.01 gr) that showed the negative effects of increased 
prechilling time and water at 40 ° C, 

Conclusion: It was finally found that the lavender seed dormancy type is physiologically non-deep and 
moderate and Gibberellic acid is a suitable substitute for prechilling. The best treatment was gibberellic acid 
with a concentration of 750 mg/l to break the dormancy of lavender seeds. 

Keywords: Germination indices, Gibberellic acid, Prechilling, Transplant 

Highlights: 
1- Gibberellic acid is a good substitute for prechilling in seed dormancy elimination of lavender. 
2- Breaking the dormancy of the lavender seeds is necessary for producing seedlings from the seeds of 

this plant. 
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