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  مقاله پژوهشی

با مواد مختلف و انتخاب  )Satureja hortensis(بذر گیاه دارویی مرزه  یده پوشش

  سبز شدن روش براي بهبود نیتر مناسب

 1 یخاناهللا صفیفضل ،1هرفته ، زهرا کربالیی 1 يدیحم، آیدین 1عصاره ، محمد حسن 2 یمیکر، مجتبی *، 1 يریشعباس ده

  مبسوط چکیده

راهکاري که . ابدی یمو مصرف بذر آن به شدت افزایش  گردد یمریز بودن بذر مرزه باعث مشکالت زیاد در کشت مکانیزه  :مقدمه

و همچنین  ها آنبذر مرزه با استفاده از مواد مختلف و انتخاب مناسبترین  یده پوششدر این تحقیق به آن پرداخته شده است، 

 .باشد یم یده پوششبهتر و رفع موانع ناشی از  سبز شدنمواد هورمونی و غذایی به پوشش انتخابی براي  شدن اضافهبررسی اثرات 

ابتدا محلول . ریخته شد دهنده پوششتهیه و به مقدار مشخص درون دستگاه ) درصد 97(بذر خالص مرزه  :ها روشمواد و 

مرطوب در حال چرخش داخل  بذرهايو سپس مقداري از پودر ماده پوششی روي  فشاندها بذرهابنومیل روي  کش قارچ درصد کی

و این کار چند دفعه شد ماده پوششی اضافه  مجدداًشد و  افشاندهسپس مقداري از محلول چسبنده روي آن . دستگاه پاشیده شد

این کار با استفاده از مواد مختلف تکرار شد و از بین این مواد . ایجاد گردد دار پوشش بذرهايتا فرم مناسبی براي گردید  تکرار

بذر حجیم شده از مواد  سبز شدنسپس جهت بهبود . پوششی، ورمیکوالیت و پرلیت پوشش بهتري را روي بذر مرزه ایجاد کردند

در  منگنزو سولفات  هیدروژن ات ديفسف، نیترات پتاسیم ،، سیتوکینین، تیواورهنینوپوریآمبنزیل -6، نیبرلیجمختلف از جمله 

  .گلخانه مورد بررسی قرار گرفتدر حجیم شده  بذرهاي سبز شدنپوشش بذر استفاده شد و 

نتایج ابتدایی نشان داد که ورمیکوالیت و پرلیت پوشش بهتري را نسبت به سایر مواد پوششی براي بذر مرزه ایجاد : ها افتهی

میلی گرم  500(و کینتین ) ها غلظتدر تمام (در گلخانه نشان داد که جیبرلین ) پرلیت( دار پوشش بذرهاي شدنسبز بررسی . کردند

 7000و  700(همچنین در این شرایط مشاهده شد که تیواوره . گردید شدنسبز باعث بهبود مرزه  بذرهايموجود در پوشش ) در لیتر

و  2(و سولفات منگنز ) کیلوگرم بذر 100کیلوگرم در  9( فسفات، )میلی گرم در لیتر 700و  70، 7(، نیترات پتاسیم )میلی گرم در لیتر

  .آن شدند يها اهچهیگبذر مرزه و بهبود رشد  سبز شدنموجود در پوشش پرلیتی باعث افزایش ) میلی گرم در لیتر 4

بذر حجیم  سبز شدنال داشت و جهت بهبود بذر مرزه نتیجه مناسبی به دنب یده پوششماده معدنی پرلیت جهت : گیرينتیجه

  .بذر مرزه شد سبز شدندر پوشش باعث بهبود ) میلی گرم در لیتر 500(و کینتین ) ها غلظتدر تمام (استفاده از جیبرلین  شده

  سیتوکینین، جیبرلین، ، پوشش بذرپرلیت :یديکل هايواژه

  :نوآوري يها جنبه

  .حاصل شد بذر مرزه یده پوششدانش فنی - 1 

.ی شدمعرف بذر حجیم شده سبز شدن بهبودماده مناسب جهت  - 2 
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 با مواد مختلف) Satureja hortensis(مرزه  ییدارو اهیبذر گ یده پوشش: شیري و همکارانده

  مقدمه

به عنوان اندام اصلی تکثیر و بقاي  همواره بذر

بوده و مهمترین نهاده تولید مطرح گیاهان زراعی 

با این حال . دیآ یممحصوالت زراعی نیز به حساب 

و تولید یک گیاه جدید به  زدن جوانهبراي  بذرهاکارایی 

شرایط محیطی و ماهیت ژنتیکی آنها بستگی داشته و 

زراعت گیاهان با استفاده از بذر وابسته به عملیات و 

با بذر ریز  گیاهانزراعت . باشد یمزراعی  يها کیتکن

قابلیت از جمله اینکه  ،همراه است زیاديمشکالت 

 تراکم ایجادنداشته و کاشت را  آالت نیماشاستفاده در 

وجود  عمالًبذرها در زراعت این گونه دلخواه  کاشت

 و باد ریز به راحتی با آب بذرهايمضاف بر اینکه . ندارد

 .و خسارت زیادي براي کشاورز به همراه دارد جابجا شده

و افزایش حجم آنها یکی از  بذرهاکردن  دار پوشش

از خسارت بذر در  رود یماست که انتظار  ییها کیتکن

 .طی کشت جلوگیري کرده و به کارایی بذر کمک کند

 يها علف، حشرات و ها قارچمقابله با  در همین راستا،

 مفید ریزجانداران، تلقیح )1986، 1و اسمیت ترسال( هرز

و استقرار  یزن جوانهو بهبود  )2001و همکاران، 2ریس(

نیز به واسطه  )2006و همکاران، 3ساینیو-پلتنن( بذر

 نیتر مهمکلی،  طور به. کردن میسر شده است دار پوشش

کردن بذر فراهم کردن مواد مفید براي  دار پوششمزیت 

و 4تیلور( و تحریک رشد اولیه گیاهچه است یزن جوانه

 دار پوششبراي  تواند یممواد مختلفی  .)1998همکاران، 

و همچنین  ها آناستفاده شود اما کیفیت  بذرهاکردن 

 ریتأثبذر  یزن جوانهروي  تواند یمنحوه فرآوري آنها 

در آزمایشی، محققان با بررسی مواد  .داشته باشد

دولومیت و گچ -پوششی مختلفی از جمله آهک، فسفات

 يتر مناسبروي بذر شبدر گزارش کردند که گچ پوشش 

ایجاد کرد و منجر به استقرار هرچه بهتر آنها  بذرهابراي 

این پوشش همچنین رشد . اسیدي شد يها خاكدر 

، 5لوتر و جانستون( را به دنبال داشتبهتر گیاهان 

بذر گندم، با پراکسید کلسیم و آهک پوشش . )1979

در اثر وجود پوشش داده شد و مشاهده گردید که 

                                                                 

1 Salter and Smith 
2 Rice 
3 Peltonen-Sainio 
4 Taylor 
5 Lowther and Johnstone 

 يدار یمعن طور بهآن  سبز شدندرصد پراکسید کلسیم 

را ناشی از  یزن جوانهمحققان این افزایش . افزایش یافت

فراهم کردن اکسیژن و خواص ضدمیکروبی و 

، 6اسالدین و لینخ( پراکسید کلسیم دانستند يزدا تیسم

کردن بذر یک محیط غذایی را در  دار پوشش. )1983

که باعث توسعه فاز اول توسعه  کند یماطراف بذر مهیا 

  .)1990، 7تیلور و هارمان( شود یمگیاه 

از خانواده نعناعیان  ).Satoria hortensis L(مرزه 

)Lamiaceae ( از جمله گیاهان دارویی علفی، یکساله و

معطر و داراي بذر ریز است که در کشور ما به مرزه باغی 

مرزه به عنوان یکی از . یا مرزه تابستانه معروف است

مرزه داراي خواص . سبزیجات معطر نیز مطرح است

 وخواص بادشکن : داروئی بسیاري است از جمله

و  هاضمه سوءال، براي درمان تهوع، اسه ثرمؤ، آور خلط

ید براي درمان دردهاي بی اشتهایی، مقوي معده، مف

ثر در گرفتگی عضالت، داراي اثرات ضد عضالنی و مؤ

و 8حاج هاشمی( و مسکن یدانیاکس یآنتقارچی، 

  .)2000همکاران، 

به خاطر ریز بودن بذر مرزه مشکالت متعددي در 

در طی دوره زراعی کردن . دهد یمرخ زمان کاشت آن 

هاي مناسب مرزه سعی بر این بوده تا با اتخاذ روش

در این . طرف شودکالت ناشی از ریز بودن بذر آن برمش

با هدف معرفی مواد مناسب براي پژوهش حاضر راستا 

و حجیم کردن بذر مرزه و معرفی تیمار  یده پوشش

منفی ناشی از حجیم شدن  ریتأثمناسب جهت جبران 

  .انجام شد سبز شدنبذر بر 

  

  ها روشمواد و 

شرکت  از )Satureja hortensis L(.بذر مرزه 

و داراي بذر بوجاري شده . پاکان بذر اصفهان تهیه شد

گرم و تولید  67/0دانه  وزن هزار درصد و 97خلوص 

  .بود سال قبل از شروع آزمایش

درصد از  5جهت تهیه محلول چسباننده، محلول 

ابتدا سریش و صمغ . سریش و صمغ عربی تهیه شد

پودر شدند و سپس مقدار توزین شده از آنها  کامالًعربی 

محلول حاصل به مدت چهار . در آب مقطر حل شد

                                                                 

6 Sladdin  and Lynch 
7 Taylor and Harma  
8 Hajihashemi 
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 یساعت روي همزن مغناطیسی قرار داده شد تا محلول

سپس محلول از صافی . یکنواخت ایجاد گردید کامالً

در شروع . عبور داده شد تا مواد نامحلول آن جدا شود

درون مخزن ) شده  نیتوز(کار، مقدار مشخصی بذر 

 Coating Pan Atlas( دهنده پوششدستگاه 

Bazerpooshan ریخته شد) مترسانتی 17، قطر دهانه .

 بذرهابنومیل روي  کش قارچو محلول یک درصد 

نازك از رطوبت  يا هیالشد تا ضمن فراهم کردن  افشانده

  .نیز انجام شود بذرهاات ضدعفونی روي بذر، عملی

با هر یک از مواد سیلیکات کلسیم،  یده پوشش

ورمیکوالیت، پرلیت، گچ، نشاسته جو، گندم، ذرت و 

و  )2016، 1جرالد( شدچاودار و برنج، جداگانه انجام 

سپس پوشش حاصل از آنها از نظر کیفیت مورد ارزیابی 

راي ایجاد پوشش روي بذر، مقداري از پودر ب. قرار گرفت

مرطوب  بذرهايو در حالیکه شده ماده پوششی برداشته 

و به  بذرهادر حال چرخش بودند درست در جلوي 

به  يا اندازهماده پوششی به . صورت غباري آرام رها شد

مخزن حاوي بذر اضافه شد که مقداري از پودر بال 

در حال  بذرهاياستفاده در قسمت انتهایی و عقبی توده 

ضمن  با ادامه چرخش دستگاه. شد هچرخش مشاهد

استحکام پوشش موجود روي بذر، فرم مناسبی نیز براي 

و وزن هزاردانه نهایی به  دیایجاد گرد دار پوشش بذرهاي

ود هفت برابر وزن هزاردانه اولیه گرم یعنی حد 30/4

 24از مخزن خارج شده و به مدت  بذرهادر انتها  .رسید

 کامالًساعت در هواي آزاد قرار داده شد تا پوشش آنها 

 دار پوششبراي اجراي مراحل بعدي . خشک گردد

ی که در معرض هوا پوشش آنها بذرهایکردن، ابتدا 

تا مواد پوششی اضافی و کنده  شدهخشک شده بود الک 

جدا شدند و سپس عملیات  بذرهايشده از سطح 

براي ایجاد الیه دوم و بیشتر از آن . پوشش ادامه یافت

 دار پوششر حین چسباننده دمحلول در سطح بذر از 

، مورد استفاده مواد پوششی از بین .کردن استفاده شد

زه را روي بذر مر ورمیکوالیت و پرلیت پوشش بهتري

هر مرحله پس از ایجاد پوشش در ، ایجاد کردند

نشان   داده( بررسی شدنیز زنی بذرها در آزمایشگاه  جوانه

پوشش ناشی از ورمیکوالیت باعث . )داده نشده است

که در مرحله بعد از آن  گردید یزن جوانهکاهش شدید 

                                                                 

1 Gerald 

و  لئوبراي تهیه محلول جیبرلین از روش  .شدناستفاده 

 دیاسبدین صورت که  .استفاده شد )1996( همکاران

درصد حل و سپس  95 اتانول در )GA3( کیبرلیج

موردنظر، آب مقطر به آن  يها غلظتبراي رسیدن به 

 معموالً شود یمترکیبی که به اینصورت آماده . اضافه شد

 GA3( ،2/17( کیبرلیجدرصد اسید  9/60 حاوي

خواهد  GA3 زوالکتونیا درصد 3/18 و GA1 درصد

در این آزمایش  .)1997و همکاران،  2فوستر( بود

از  میلی گرم در لیتر 1000و  100، 10صفر،  يها غلظت

تیمارهاي جیبرلین ضمن ایجاد . جیبرلین استفاده شد

. الیه پوششی آخر به پوشش موجود روي بذر اضافه شد

در واقع براي ایجاد الیه پوششی آخر، به جاي استفاده از 

مختلف  يها غلظتمحلول چسب از محلول جیبرلین و 

 بنزیل آمینوپورین،- 6(سیتوکنین . آن استفاده شد

BAP3( BAP ر اتانول حل و سپس با استفاده از ابتدا د

در  BAP. مورد نظر رسانیده شد يها حجمآب مقطر به 

میلی گرم در لیتر  500و  50، 5صفر، ي ها غلظت

سیتوکینین ): فرم کینتین(سیتوکینین . استفاده شد

ابتدا در اتانول حل و سپس با استفاده از آب مقطر به 

سیتوکینین در . مورد نظر رسانیده شد يها حجم

میلی گرم در لیتر  500و  50، 5صفر،  يها غلظت

در آب مقطر حل و  )CH4N2S(تیواوره . استفاده شد

میلی گرم در  7000، و 700، 70، 7صفر،  يها غلظت

در  )KNO3(نیترات پتاسیم . از تیواوره مهیا شد لیتر

گرم در میلی  7000و  700، 70، 7صفر،  يها غلظت

استفاده شد و  H2PO4از منبع  فسفر. تهیه شد لیتر

کیلوگرم بذر  100کیلوگرم در  81و  9، 3مقادیر صفر، 

. به عنوان تیمارهاي آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند

 16و  4، 2صفر،  يها غلظت) MnSO4( منگنزسولفات 

  .آن مورد استفاده قرار گرفت گرم در لیتر میلی

  

  سبز شدندرصد و سرعت 

در شرایط گلخانه  موس تیپروي  سبز شدنآزمون 

  . انجام گرفت

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و  در گلخانه

 يها چاهکدر  دار پوششعدد بذر  15، تعداد نهال

                                                                 

2 Foster 
3 Benzylaminopurine 
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قرار داده  موس تیپو در بستر  کشتموجود در سینی 

قرار داده  بذرهاروي  موس تیپسپس الیه نازکی از . شد

آنها مورد  سبز شدنروز  21در طی  در نهایت شد و

به  سبز شدن يها شاخصبرخی از . بررسی قرار گرفت

ارائه شده است اندازه گیري  2و  1روابط صورتی که در 

  :شد

و 1آلن( محاسبه شد 1 رابطهاز  سبز شدندرصد 

  ).1985همکاران، 

سبز  يبذرها کل تعداد(= سبز شدن درصد: 1رابطه 

  100× ) تکرار هر در بذر کل تعداد/ شده

و  2باجی( محاسبه شد 2رابطه از  سبز شدنسرعت 

  ).2002همکاران، 

 GR=∑ni/ti:                                   2رابطه 

برحسب تعداد بذر ( سبز شدنسرعت  GRکه 

 nدر روز  زده جوانه بذرهايتعداد  ni، )در روز زده جوانه

 .باشد یم ام nتعداد روز تا شمارش  tiو  ام

 يریگ اندازهروز  28پس از  ها اهچهیگ يها یژگیو

شمارش شد،  زده جوانه بذرهايپس از آن که تعداد . شد

 متر یلیمنیز در حد  ها آنو گیاهچه  چه شهیرطول 

پس از آن و در انتهاي هر مرحله از . شد يریگ اندازه

از هم جدا شد و پس از  چه ساقهو  چه شهیر ها شیآزما

 48به مدت سلسیوس درجه  65در دماي  خشک کردن

آنها نیز ثبت خشک ساعت در آون آزمایشگاهی، وزن 

تقسیم شد و  زده جوانهحاصله بر تعداد بذر  وزن .شد

و نمودارها  ها شکلسپس به صورت گرم در هر گیاه در 

  .گزارش شد

در شرایط یکنواخت و کنترل  ها شیآزمااز آنجا که 

 يها طرحبراساس  ها شیآزماشده انجام گرفت کلیه 

. تصادفی بود و براي هر تیمار سه تکرار لحاظ شد کامالً

به دست آمده از این تحقیق با استفاده از  يها داده

ابتدا داده . مورد تجزیه آماري قرار گرفتند SAS افزار نرم

 ها نیانگیمتجزیه واریانس شده و سپس به مقایسه 

مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از . پرداخته شد

  .انجام گرفت )LSD3( دار یمعنآزمون حداقل اختالفات 

  

                                                                 

1 Allen 
2 Bajji 
3 Least significant difference 

  نتایج و بحث

بررسی مواد مختلف براي ایجاد پوشش در بذر 

  مرزه

بررسی مواد مختلف براي ایجاد پوشش در اطراف 

پرلیت و ورمیکوالیت پوشش بهتري را  بذر نشان داد که

با این حال استفاده از . براي بذر مرزه ایجاد نمودند

پرلیت ممکن بود در ایجاد الیه اول روي بذر مشکالتی را 

پوشش ایجاد  تر راحتبعدي  يها هیالداشته باشد اما در 

از آنجا که پوشش ورمیکوالیت باعث کاهش شدید . شد

یمارها در پوشش پرلیت بذر شد اعمال ت یزن جوانه

  .بررسی گردید

نشان داد  گلخانهانجام گرفته در  يها شیآزمابررسی 

که استفاده از جیبرلین در پوشش پرلیتی باعث تغییر 

در مرزه شد  چه ساقهو طول  سبز شدندر  دار یمعن

بررسی آزمایش مربوط به جیبرلین نشان داد ). 1جدول (

گرم در  میلی 1000و  100، 10 يها غلظتکه کاربرد 

جیبرلین موجود در پوشش پرلیتی روي بذر مرزه  لیتر

سبز برابري درصد  3/2و  2، 3/1به ترتیب باعث افزایش 

آن نسبت به تیمار عدم جیبرلین در پوشش شد  شدن

غلظت جیبرلین در افزایش طول  نیمؤثر). 1 شکل(

ري که بود به طو گرم در لیتر میلی 1000مرزه  چه ساقه

در  چه ساقهطول ) برابر 28/1(باعث افزایش معنی دار 

شد  گرم در لیتر میلی 100و  10مقایسه با تیمارهاي 

 یزن جوانهجیبرلین شناخته شده ترین محرك ). 1شکل (

بوده و پیش از این نیز به کرات اثر مثبت آن  بذرهايدر 

؛ 2003، 4اگاوا( گزارش شده است بذرهاي یزن جوانهدر 

، 7و ریوین ؛ وایت1998، 6تویوماسو؛ 1985، 5فاریس

در این آزمایش نیز در همه شرایط مشاهده شد . )2000

  .بذر مرزه را تحریک کرد یزن جوانهکه 

گلخانه نشان داد که استفاده از  ها شیآزمانتایج 

کینیتین در پوشش پرلیتی موجود روي بذر مرزه باعث 

 سبز شدنو سرعت  سبز شدندرصد  دار یمعنتغییرات 

از بین تیمارهاي مختلف کینیتین ). 1جدول (آن شد 

 گرم در لیتر میلی 500موجود در پوشش بذر، فقط تیمار 

و سرعت ) برابر 8/2( سبز شدن دار یمعنباعث افزایش 
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نسبت به شرایط عدم وجود ) برابر 01/3( سبز شدن

این نتیجه نشان ). 2شکل ( کینیتین در پوشش شد

پاسخ بذر مرزه به حضور کینیتین در پوشش  که دهد یم

مشابه با . باشد یمبذر مختص به سطح و غلظت کینیتین 

بذر گوجه فرنگی توسط  جوانه زنیاین آزمایش، تحریک 

. )1974، 1پولس و المبت( کینیتین گزارش شده است

اعتقاد بر این است که کینیتین اثري مشابه با نور قرمز 

اي بذر دارا بوده و این موضوع در رابطه با کاهو را بر

در اثر  یزن جوانهبهبود . )1958، 2میلر( شده است دییتأ

کاربرد کینیتین در پوشش پرلیتی در شرایط آزمایشگاه 

عالوه بر این اثر مثبت کینیتین در . نیز مشاهده شد

بذر مرزه هم دیده  سبز شدنپوشش ورمیکوالیتی روي 

که کینیتین به عنوانی منبع  کند یم دییتأاین موارد . شد

 بذرهاي سبز شدنبراي تحریک  تواند یمسیتوکنینی 

 .به کار رود دار پوشش

تیواوره نشان داد استفاده  ها شیآزمانتایج مربوط به 

از تیواوره در پوشش پرلیتی موجود روي بذر مرزه باعث 

و  سبز شدن، سرعت سبز شدندرصد  دار یمعنتغییر 

در این آزمایش ). 1جدول (در مرزه شد  چه هساقطول 

گرم در  میلی 7000و  700 يها غلظتمشاهده شد که 

 سبز شدندرصد  دار یمعنتیو اوره باعث افزایش  لیتر

) برابر 3/2و  5/2( سبز شدنو سرعت ) برابر 3/2و  5/2(

بذر مرزه نسبت به شرایط عدم وجود تیواوره در پوشش 

 70تیمار ). 4شکل (پرلیت موجود روي بذر مرزه شد 

طول  دار یمعنتیواوره باعث کاهش  گرم در لیتر میلی

گرم در  میلی 7000شد در حالیکه استفاده از  چه ساقه

درصد نسبت به  25( چه ساقهباعث افزایش طول  لیتر

نتایج حاضر با ). 4شکل (شد ) گرم در لیتر میلی 7تیمار 

 که مشاهده کردند )2006( 3نتایج چیتینباش و کویونچو

 10000 غلظت(تیمار بذر گیالس با تیواوره  کردند

باعث افزایش معنی دار درصد  )گرم در لیتر میلی

 یزن جوانهدر آزمایشی، . مخوانی داردشد، ه یزن جوانه

آالله در حضور تیواوره مورد بررسی قرار گرفت و  بذرهاي

 بذرهاي یزن جوانهمشاهده شد که تیواوره باعث بهبود 

آالله شد و پیشنهاد شد که تیواوره از طریق اثرگذاري 

آن را تحریک  یزن جوانهمثبت بر روي فیتوکروم بذر 

                                                                 

1 Puls and Lambeth 
2 Miller 
3 Çetinbaş and Koyuncu 

اثر مثبت تیواوره . )1987و همکاران، 4روبرتپ( کند یم

بذر خردل گزارش شده است و اظهار شده  یزن جوانهدر 

 يها سلول است که تیواوره در بهبود کارکرد میتوکندري

و 5سریواستاوا( مذکور نقش داشته است بذرهاي

حاضر  ها شیآزمادالیل مذکور براي  .)2009همکاران، 

چرا که افزایش درصد  کند یمصدق ) در شرایط گلخانه(

بذر مرزه در اثر وجود تیواوره در پوشش آن  سبز شدن

  .مشاهده شد

استفاده از نیترات پتاسیم در پوشش پرلیتی موجود 

و  سبز شدندرصد  دار یمعنبر روي بذر مرزه باعث تغییر 

در این آزمایش ). 1جدول (آن شد  چه ساقهطول 

میلی گرم در  700و  70، 7 يها غلظتمشاهده شد که 

سبز درصد  دار یمعنباعث افزایش نیترات پتاسیم  لیتر

 6/1، 4/1( چه ساقهو طول ) برابر 8/1و  2/1، 5/2( شدن

نسبت به شرایط عدم وجود نیترات پتاسیم ) برابر 2/1و 

در پوشش موجود بر روي بذر مرزه شد در حالی که 

 ریتأثموجود در پوشش  میلی گرم در لیتر 7000تیمار 

ه از نیترات استفاد). 3شکل (بر این صفات نداشت 

پتاسیم باعث فراهم شدن نیتروژن نیتراتی و همچنین 

که خود از عناصر ماکرو براي  شود یمپتاسیم براي گیاه 

که استفاده از  رود یمبنابراین انتظار . گیاهان هستند

نیترات پتاسیم در پوشش پرلیتی موجودي روي بذر 

تحریک . آن را تحریک کند سبز شدنمرزه بتواند رشد و 

 يها نمکتعدادي از گیاهان توسط  بذرهاي ز شدنسب

، 6هندریکس و تیلرسون( نیتراتی گزارش شده است

 بذرهايپیش از این نیز گزارش شده بود که . )1974

پرایم شده با نیترات پتاسیم داراي ویگور باال و ماده 

 .)1999و همکاران، 7کاتیمانی( خشک بیشتري بودند

یم همانند پتاس یتراتن یباتترکاعتقاد بر این است که 

 یندهايبر فرا ریتأثی و سلول يبر غشا ریتأثبا  یبرلینج

بذر را تحریک  یزن جوانهتحریک دانه  یزیولوژیکف

 یاو  یبرلینج یمنابع کاف يکه دارا ییها و دانه کنند یم

 یطدر شرا توانند یمحلول باشند م یتروژنن یباتترک

، همکارانپروبرت و ( جوانه بزنند یمناسب به راحت

در این آزمایش به نظر  .)2001؛ ریس و همکاران، 1987
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 با مواد مختلف) Satureja hortensis(مرزه  ییدارو اهیبذر گ یده پوشش: شیري و همکارانده

از  هعمدبطور که نیترات پتاسیم تاثیرش را  رسد یم

طریق توسعه و تقسیم سلولی اعمال کرده است چرا که 

شده است رشد  یزن جوانهدر جایی که باعث افزایش 

 .را نیز باعث شده است چه ساقهبیشتر 

استفاده از پوشش حاوي فسفر موثرترین راه براي 

تقویت رشد اولیه گیاه به ویژه در خاکهاي دچار کمبود 

و 2؛ روس2009و همکاران، 1پیالر( باشد یمفسفر 

حاصل از آزمایش  يها دادهتجزیه ). 2000همکاران، 

فسفر نشان داد که استفاده از این عنصر غذایی در 

ر مرزه باعث تغییر پوشش پرلیتی موجود بر روي بذ

 ).1جدول (بذر مرزه شد  سبز شدندر درصد  دار یمعن

بررسی اثرات تیمارهاي مورد استفاده از فسفر در پوشش 

کیلوگرم فسفر باعث  9مرزه نشان داد که فقط تیمار 

درصد نسبت به شرایط عدم وجود  93( دار یمعنافزایش 

بذر مرزه شد  سبز شدندرصد ) فسفر در پوشش بذر

آزادسازي تدریجی فسفر از بافت  احتماالً). 6شکل (

پوشش باعث در اختیار قرار گرفتن آن به مقدار الزم 

باعث افزایش  در نهایتبراي بذر و گیاهچه مرزه شده و 

، در آزمایشی که نتیجهمشابه با این . آن شد سبز شدن

بذر جو را با پوشش حاوي فسفات تیمار داده بودند 

رش شده است که استفاده از فسفات در پوشش بذر گزا

جو باعث افزایش فسفات در ریزوسفر و جذب آن و 

و  پیالر( جو شد يها اهچهیگرشد بهتر آن  متعاقب

 نیتأمفسفر از عناصر اصلی براي . )2009همکاران، 

 AMP ،ADP ،ATP ،NADPH ،Pi(منابع انرژي 

مورد نیاز براي سوخت و ساز در گیاه ) غیرهمعدنی و 

از طریق ایجاد شارژ انرژي بیشتر در  احتماالًو  باشد یم

  .بیشتر آن شده است سبز شدنبذر باعث 

نتایج آزمایش مربوط به سولفات منگنز نشان داد که 

استفاده از سولفات منگنز در پوشش موجود روي بذر 

و وزن  سبز شدندرصد  دار یمعنمرزه باعث تغییر 

 يها غلظت در این آزمایش،). 1جدول (آن شد  چه ساقه

سولفات منگنز در پوشش  گرم در لیتر میلی 16و  4، 2

برابري  6/1و  6/2، 1/2تیب باعث افزایش بذر مرزه به تر

آن نسبت به شرایط عدم استفاده از  سبز شدندرصد 

همچنین ). 3شکل (سولفات منگنز در پوشش بذر شد 

                                                                 

1 Pilar 
2 Ros 

 گرم در لیتر میلی 4و  2 يها غلظتمشاهده شد که 

سولفات منگنز موجود در پوشش بذر مرزه باعث افزایش 

مرزه  چه ساقهوزن ) برابري 33/1و  42/1( دار یمعن

 بذر نسبت به تیمار عدم وجود سولفات منگنز در پوشش

سولفات  گرم در لیتر میلی 16شد در حالی که غلظت 

درصد نسبت به  52( دار یمعناهش منگنز باعث ک

وزن ) شرایط عدم وجود سولفات منگنز در پوشش بذر

مثبت  ریتأثپیش از این نیز ). 3شکل (شد  چه ساقه

 سولفور در پوشش موجود روي شبدر گزارش شده بود

. که با نتایج حاضر همخوانی دارد )1989، 3اسکات(

اثرات مشابهی از سولفات منگنز در بذر بعضی از گیاهان 

، 4رییس و هافمن( نیز گزارش شده است يا علوفه

در ساختار  هعمدبطور سولفور در گیاهان . )1983

مانند سیستئین و متیونین به کار  يا نهیاماسیدهاي 

مهم  يکه این اسیدهاي آمینه از اجزا شود یمبرده 

 ییها نیپروتئ. باشند یم ها میآنزو  ها نیپروتئساختاري 

 باشند یمکه داراي ساختارهایی از سیستئین و متیونین 

آلن و همکاران، ( شوند یمدر بذر ذخیره  هعمدبطور 

1985.(   

این احتمال وجود دارد که تقویت و تشدید همین 

ی و رشد زن جوانهي حاوي سولفور در تحریک ها نیپروتئ

اثرات مثبتی از سولفات . گیاهچه ها نقش داشته باشند

ي ها اهچهیگی و رشد بهتر زن جوانهمنگنز در تحریک 

که با ) 1944، 5لو و هانگ(ذرت گزارش شده است 

تاکید بر آن دارد که  کنونی مشابهت داشته و ها شیآزما

به عنوان یک محرك براي  تواند یمسولفات منگنز 

  .ی در پوشش پرلیتی به کار گرفته شودزن جوانه
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Satureja hortensis (با مواد مختلف 

 
کینیتین موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد 

به  ها نیانگیممقایسه -آن در شرایط گلخانه سبز شدنو سرعت 

 .)LSD( دارروش حداقل تفاوت معنی

Fig. 2. Effect of kinetin present in perlite coat on 
Satureja seed emergence and emergence
greenhouse condition-means comparison through LSD.

  گیري

 یتو پرل یکوالیتورمنتایج تحقیق نشان داد که 

نسبت به سایر مواد پوشش دهنده در  را ي

اما ورمیکوالیت باعث افت  ،کنند یم یجاد

باعث افت  پوشش پرلیتی و شود یمشدید قوه نامیه 

براي جبران کاهش  .بذر مرزه شد سبز شدن

ناشی از پوشش، مواد هورمونی و  سبز شدن

غذایی در پوشش بکار گرفته شد و مشاهده شد 

و مواد غذایی استفاده شده در پوشش باعث 

با این حال میزان اثرگذاري . تقویت بذر مرزه شدند

د غذایی موجود در پوشش بذري متفاوت و موا

داده  یصتشخو کینتین مناسب  یبرلیناز ج 

 یتیدر پوشش پرل BAP از که استفاده در حالی

 .شد سبز شدن یدباعث افت شد

hortensis(مرزه  ییدارو اهیبذر گ یده پوشش: شیري و همکارانده

 

جیبرلین موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد 

به روش  ها نیانگیممقایسه -آن در شرایط گلخانه چه ساقه

 .)LSD( دار

Fig. 1. Effect of gibberellin on Satureja 
perlite coat seed emergence and shoot length under 
greenhouse condition-means comparison through LSD.

 

کینیتین موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد  ریتأث .2شکل 

و سرعت  سبز شدن

روش حداقل تفاوت معنی

perlite coat on 
emergence rate under 

means comparison through LSD. 

  
سولفات منگنز موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر 

به  ها نیانگیممقایسه -آن در شرایط گلخانه چه ساقهو وزن 

 )LSD( دارروش حداقل تفاوت معنی

Fig. 3. Effect of manganese sulphate present in 
coat on Satureja seed emergence and shoot weight under 
greenhouse condition-means comparison through LSD

 

گیرينتیجه
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سبز شدنسرعت 

غذایی در پوشش بکار گرفته شد و مشاهده شد 

و مواد غذایی استفاده شده در پوشش باعث  ها هورمون

تقویت بذر مرزه شدند

و موا ها هورمون

 استفاده. بود

در حالی شد

باعث افت شد
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جیبرلین موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد  ریتأث .1شکل 

ساقهو طول  سبز شدن

دارحداقل تفاوت معنی

Effect of gibberellin on Satureja present in 
and shoot length under 

means comparison through LSD. 

 

سولفات منگنز موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر  ریتأث .3شکل 

و وزن  سبز شدندرصد 

روش حداقل تفاوت معنی

present in perlite 
and shoot weight under 

means comparison through LSD. 
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نیترات پتاسیم موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر 

به  ها نیانگیممقایسه -آن در شرایط گلخانه چه ساقهو طول  

 .)LSD( دارروش حداقل تفاوت معنی

Fig. 5. Effect of potassium nitrate present in 
on Satureja seed emergence and shoot length under 
greenhouse condition-means comparison through LSD
 

  
مقدار فسفر موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد 

به روش حداقل تفاوت  ها نیانگیممقایسه -آن در شرایط گلخانه

.  

Fig. 6. Effect of Phosphorus present in perlite coat on 
Satureja seed emergence, under greenhouse condition
means comparison through LSD. 
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سبز تیواوره موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد 

مقایسه - آن در شرایط گلخانه چه ساقهو طول  سبز شدن

 .)LSD( داربه روش حداقل تفاوت معنی

Fig. 4. Effect of Thiourea present in 
Satureja seed emergence, emergence rate and shoot length 
under greenhouse condition-means comparison through 
LSD. 

نیترات پتاسیم موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر  ریتأث .5شکل 

 سبز شدندرصد 

روش حداقل تفاوت معنی

present in perlite coat 
and shoot length under 

means comparison through LSD. 

مقدار فسفر موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد  ریتأث .6شکل 

آن در شرایط گلخانه سبز شدن

.)LSD( دارمعنی

perlite coat on 
, under greenhouse condition-

Allen, S., Dobrenz, A., Schonhorst, M. and Stoner, J. 1985. Heritability of NaCl tolerance in 
germinating alfalfa seeds. Agronomy Journal, 77(1): 99
https://doi.org/10.2134/agronj1985.00021962007700010023x  

s, S. 2002. Osmotic and ionic effects of NaCl on germination, early 
seedling growth, and ion content of Atriplex halimus (Chenopodiaceae). Canadian Journal of 

https://doi.org/10.1139/b02-008  

 

تیواوره موجود در پوشش پرلیت روي بذر مزره بر درصد  ریتأث .4شکل 

سبز شدن، سرعت شدن

به روش حداقل تفاوت معنی ها نیانگیم

present in perlite coat on 
rate and shoot length 

means comparison through 

  منابع

Heritability of NaCl tolerance in 
germinating alfalfa seeds. Agronomy Journal, 77(1): 99-101. 

s, S. 2002. Osmotic and ionic effects of NaCl on germination, early 
(Chenopodiaceae). Canadian Journal of 



160 

 با مواد مختلف) Satureja hortensis(مرزه  ییدارو اهیبذر گ یده پوشش: شیري و همکارانده

Çetinbaş, M. and Koyuncu, F. 2006. Improving germination of Prunus savium L. seeds by 
gibberellic acid, potassium nitrate and thiourea. Horticultural Science, 33(3):119-123. 
https://doi.org/10.17221/3750-HORTSCI  

Foster, K., Lee, I.J, Pharis, R. and Morgan, P. 1997. Effects of ring D-modified gibberellins on 
gibberellin levels and development in selected Sorghum bicolor maturity genotypes. Journal of 
Plant Growth Regulation, 16(2): 79-87. https://doi.org/10.1007/PL00006982  

Gerald, M. Bennett. 2016. Seed Inoculation, Coating and Precision Pelleting. 
https://doi.org/10.1201/b19298  

Hajihashemi, V., Sadraei, H., Ghannadi, A. R. and Mohseni, M. 2000. Antispasmodic and anti-
diarrhoeal effect of Satureja hortensis L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 71(1-2): 
187-192. https://doi.org/10.1016/S0378-8741(99)00209-3  

Hendricks, S. and Taylorson, R. 1974. Promotion of seed germination by nitrate, nitrite, 
hydroxylamine, and ammonium salts. Plant Physiology, 54(3): 304-309. 
https://doi.org/10.1104/pp.54.3.304  

Kattimani, K., Reddy, Y. and Rao, B.R. 1999. Effect of pre-sowing seed treatment on germination, 
seedling emergence, seedling vigour and root yield of Ashwagandha (Withania somnifera 
Daunal.). Seed Science and Technology, 27(2): 483-488. 

Loo, T.L. and Hwang, T.C. 1944. Growth stimulation by manganese sulphate, indole-3-acetic acid 
and colchicine in pollen germination and pollen tube growth. American Journal of Botany, 356-
367. https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1944.tb08043.x  

Lowther, W. and Johnstone, P. 1979. Coating materials for commercial inoculated and coated 
clover seed. New Zealand Journal of Agricultural Research, 22(3): 475-478. 
https://doi.org/10.1080/00288233.1979.10430776  

Miller, C.O. 1958. The Relationship of the kinetin and red-light promotions of lettuce seed 
germination. Plant Physiology, 33(2): 104-115. https://doi.org/10.1104/pp.33.2.115  

Ogawa, M., Hanada, A., Yamauchi, Y., Kuwahara, A., Kamiya, Y. and Yamaguchi, S. 2003. 
Gibberellin biosynthesis and response during Arabidopsis seed germination. The Plant Cell, 
15(7): 1591-1604. https://doi.org/10.1105/tpc.011650  

Peltonen-Sainio, P., Kontturi, M. and Peltonen, J. 2006. Phosphorus seed coating enhancement on 
early growth and yield components in oat. Agronomy Journal, 98(1): 206-211. 
https://doi.org/10.2134/agronj2005.0141  

Pharis, R.P. and King, R.W. 1985. Gibberellins and reproductive development in seed plants. 
Annual Review of Plant Physiology, 36(1): 517-568. 
https://doi.org/10.1146/annurev.pp.36.060185.002505  

Pilar, M.A.C., Ortega, N., Perez-Mateos, M., and Busto, M.A.D. 2009. Alkaline phosphatase− 
polyresorcinol complex: characterization and application to seed coating. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 57(5): 1967-1974. https://doi.org/10.1021/jf803146m  

Probert, R., Gajjar, K. and Haslam, I. 1987. The interactive effects of phytochrome, nitrate and 
thiourea on the germination response to alternating temperatures in seeds of Ranunculus 
sceleratus L.: a quantal approach. Journal of Experimental Botany, 38(6): 1012-1025. 
https://doi.org/10.1093/jxb/38.6.1012  

Puls, E. and Lambeth, V. 1974. Chemical stimulation of germination rate in aged tomato seeds. 
Journal of the American Society for Horticultural Science, 99(1): 9-12. 

Rice, W., Clayton, G., Lupwayi, N. and Olsen, P. 2001. Evaluation of coated seeds as a Rhizobium 
delivery system for field pea. Canadian Journal of Plant Science, 81(2): 247-253. 
https://doi.org/10.4141/P00-062  



161 

 1400/ اول شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

Ries, R. and Hofmann, L. 1983. Effect of sodium and magnesium sulfate on forage seed 
germination. Journal of Range Management, 36(5): 658-662. https://doi.org/10.2307/3898364  

Ros, C., Bell, R. and White, P. 2000. Phosphorus seed coating and soaking for improving seedling 
growth of Oryza sativa (rice) cv. IR66. Seed Science and Technology, 28(2): 391-401. 

Salter, W.J. and Smith, J.M. 1986. Peas-control of establishment pests and diseases using metalaxyl 
based seed coatings. In 1986 British Crop Protection Conference. Pests and diseases. 
Proceedings of a conference held at Brighton Metropole, England, November 17-20. 3: 1093-
1100. 

Scott, J.M. 1989. Seed coatings and treatments and their effects on plant establishment. Advances 
in Agronomy, 42: 43-83. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60523-4  

Sladdin, M. and Lynch, J. 1983. Effect of calcium peroxide, lime and other seed dressings on 
winter wheat establishment under wet conditions. Crop Protection, 2(1): 113-119. 
https://doi.org/10.1016/0261-2194(83)90031-5  

Srivastava, A., Ramaswamy, N., Mukopadhyaya, R., Jincy, M.C. and D'Souza, S. 2009. Thiourea 
modulates the expression and activity profile of mtATPase under salinity stress in seeds of 
Brassica juncea. Annals of Botany, 103(3): 403-410. https://doi.org/10.1093/aob/mcn229  

Taylor, A. and Harman, G. 1990. Concepts and technologies of selected seed treatments. Annual 
Review of Phytopathology, 28(2): 321-339. 
https://doi.org/10.1146/annurev.py.28.090190.001541  

Taylor, A., Allen, P., Bennett, M., Bradford, K., Burris, J. and Misra, M. 1998. Seed enhancements. 
Seed Science Research, 8(2): 245-256. https://doi.org/10.1017/S0960258500004141  

Toyomasu, T., Kawaide, H., Mitsuhashi, W., Inoue, Y. and Kamiya, Y. 1998. Phytochrome 
regulates gibberellin biosynthesis during germination of photoblastic lettuce seeds. Plant 
Physiology, 118(4): 1517-1523. https://doi.org/10.1104/pp.118.4.1517  

White, C.N. and Rivin, C.J. 2000. Gibberellins and seed development in maize. gibberellin 
synthesis inhibition enhances abscisic acid signaling in cultured embryos. Plant Physiology, 
122(4): 1089-1098. https://doi.org/10.1104/pp.122.4.1089  

 



Iranian Journal of Seed Research, 2021, 8(1): 151-162 

DOI: 10.29252/yujs.8.1.151 

1 Seed and Plant Certification and Registration Institute, 

Agricultural Research, Education and Extension 

Organization, Karaj, Iran 

2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Shahrekord 

University, Shahrekord ,Iran 

 
* Corresponding author, E-mail: Ab_dehshiri@yahoo.com 

 
(Received: 11.06.2020; Accepted: 16.01.2021) 

 

Research Article 

Seed Coating of Satureja (Satureja hortensis) By Several Materials and 
Selecting the Suitable Method for Improvement of Seed Germination 

Abbas Dehshiri 1,*, Mojtaba Karimi 2, Mohammadhasan Asareh 1, Aidin Hamidi 1, Zahra 
Karbalaeiharoftah 1, Fazlolla Safikhani 1 

Extended abstract  
Introduction: Small size of Satureja (Satureja hortensis L.) seed causes many problems in mechanized 

cultivation and its seed consumption is increased significantly.  The approach discussed in the present study 
is the seed coating of Satureja by several matters and selecting the suitable method as well as investigation of 
adding hormonal and nutritional substances to the selected coating material for better emergence and the 
elimination of problem arise as a result of coating. 

Materials and Methods: Purified Satureja seeds (97%) were prepared and poured into the coating 
machine at a specified amount. First, 1% solution of benomyl fungicide was sprayed on the seeds. Then some 
coating powder was sprayed on the spinning wet seeds inside the machine. Then some of the adhesive 
solution was sprayed on it and again the coating powder was added and this was repeated several times to 
create a suitable form for the coated seeds. This was repeated using different materials and among these 
coatings powder, vermiculite and perlite provided better coating on Satureja seed. Then, different materials 
including gibberellin, BAP, cytokinin, thiourea (CH4N2S) and potassium nitrate (KNO3), phosphorus from 
H2PO4 source and manganese sulfate (MnSO4) were used to the emergence of the enlarged seeds and also, 
the emergence of these seeds were evaluated in the greenhouse. 

Results: Initial results showed that vermiculite and perlite provided better cover for Satureja compared 
with the other coating materials. Investigating the emergence of perlite-coated seeds in the greenhouse 
showed that gibberellin (all concentrations) and kinetin (500 mg/l) present in the seed coat improved the 
Satureja seed emergence under greenhouse condition. Also, it was found that Thiourea (700 and 7000 mg/l), 
potassium nitrate (7, 70, 700 mg/l), phosphorous (9 kg/100 kg seed) and manganese sulphate (2 and 4 mg/l) 
present in the coat significantly increased the Satureja seed emergence and led to improved seedling growth. 

Conclusion: Perlite for the purpose of seed pelleting of Satureja showed good results and the use of 
gibberellin (at all concentrations) and quintine (500 mg/l) in the seed pelleting improved germination of 
pelleted Satureja seed. 

 

Keywords: Perlite, Gibberellin, Cytokinin, Seed pelleting 
 

Highlights:  
1- Technical knowledge of Satureja seed pelleting was obtained.  
2- The suitable material to improve the emergence of pelleted Satureja seed was introduced. 
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