
 

  انبوه ساي پونه ایران،بومی و گیاه دارویی  بذر زنی جوانه هاي کاردینال ارزیابی درجه حرارت

)Nepeta glomerulosa Boiss.( 

 
 4حسین آرویی -3وحید روشن -2مجید عزیزي -*1هدي مرادي

  10/03/1394: تاریخ دریافت

 24/05/1395: تاریخ پذیرش
  

  چکیده

از  یکـی . باشـد  یـان مـی  عگیاهی است معطر و بومی ایران که متعلق بـه خـانواده نعنا   ).Nepeta glomerulosa Boiss( انبوه ساي پونه گیاه دارویی

زنی بذر گیاهان در شرایط محیطی طبیعی مطلوب بوده، ولی تحت شرایط آزمایشگاهی یـا زراعـی،    مشکالت عمده در گیاهان دارویی این است که جوانه

زنـی و  بررسی خصوصیات مختلـف جوانـه    زنی بذر جهت استقرار موفق و مطلوب این گیاه، با اطالع از نحوه جوانه این پژوهش به منظور. مناسب نیست

هفته  4و  3، 2، 1(سطح  4تیمارها شامل تیمار سرمایی در  .انجام شد 92-93فردوسی مشهد در سال  در دانشگاه ،هاي کاردینال بذور تعیین درجه حرارت

زنی  ابی خصوصیات جوانهبودند، که به منظور ارزی) درصد 3/0و  2/0، 1/0صفر، (سطح  4و تیمار نیترات پتاسیم در ) درجه سانتیگراد 5سرمادهی در دماي 

 سانتیگراد و درجه 40و  35 ،30، 25، 20، 15، 10، 5هاي  حرارت حرارت ثابت شامل درجه تیمار درجه 8اثر  همچنین. بذور این گیاه مورد استفاده قرارگرفت

، مـورد  زنی بـذور  جوانهو میانگین زمان عت سر ،سانتیگراد بر درصد درجه 30/20و  20/10، 15/5هاي  حرارت حرارت متغیر شب و روز شامل درجه درجه 3

در . دار بـود  ي میانگین نشان داد که اثر تیمار سرما بر بیشتر صفات اندازه گیري شده، معنی ي واریانس و مقایسه نتایج حاصل از تجزیه. مطالعه قرارگرفت

زنی بذر داشت، اگر چـه بـر درصـد     اثر مثبت را بر خصوصیات جوانهدرصد، بیشترین  1/0پتاسیم  هفته سرمادهی و نیترات 3بین تیمارهاي مورد استفاده، 

زنـی بـذور، نشـان داد کـه، بیشـترین درصـد،        هاي مختلف بر جوانه حرارت همچنین نتایج بدست آمده از تاثیر درجه. داري نشان نداد زنی تاثیر معنی جوانه

حرارت   زنی بذور در درجه بیشترین درصد و سرعت جوانه. سانتیگراد بود  درجه 25تا  20زنی بذور این گونه در دامنه حرارتی  سرعت و میانگین زمان جوانه

  زنـی و دمـا نشـان داد کـه درجـه      نتایج حاصل از تجزیـه رگرسـیون بـین سـرعت جوانـه     . سانتیگراد بدست آمد  درجه 20/10و  30/20متغیر روز و شب 

 .باشند ساي انبوه می زنی براي گیاه پونه هاي پایه، بهینه و بیشینه جوانه حرارت  نوان درجهسانتیگراد، به ترتیب به ع  درجه 46و  22، 15هاي  حرارت

  

 بیشینه، سرمادهی، نیترات پتاسیم  بهینه، درجه حرارت  پایه، درجه حرارت  درجه حرارت :کلیدي هاي واژه

  

   1 مقدمه

هـاي   یکی از بزرگتـرین خـانواده  ) Lamiaceae(یان عخانواده نعنا

باشد که تنوع زیستی زیادي در سراسر جهـان و مخصوصـا    هی میگیا

گیاهـان موجـود در ایـن خـانواده     . اي و مرطوب دارنـد  نواحی مدیترانه

گیاهی، اهمیت زیـادي از نظـر کـاربرد در صـنایع غـذایی، دارویـی و       

نیـز جـزو ایـن    ) Nepeta(سا  جنس پونه). 33(بهداشتی دارند  - آرایشی

باشد کـه در   گونه یک یا چند ساله می 250راي باشد که دا خانواده می

گونه از ایـن جـنس در    67تاکنون . )22( اند آسیا، اروپا و آفریقا پراکنده
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باشـند   گونه از آنان، بومی ایران مـی  39ایران شناسایی شده است که 

هاي مختلـف ایـن جـنس اغلـب در قاعـده چـوبی، داراي        گونه). 18(

ها در  برگ. ها هستند ه از انواع کركهاي رویشی گوناگون و پوشید فرم

هـاي هاللـی    شکل و اندازه متنـوع و اغلـب در حاشـیه داراي دندانـه    

دار یا نزدیک به هـم قـرار دارنـد     هاي فاصله ها در چرخه گل. باشند می

)22.(  

هـا   هاي حفظ بقا در گیاهان، توانایی آن ترین مکانیزم یکی از مهم

خواب، اسـتراحت یـا   . خواب بذر استزنی و  در به تاخیر انداختن جوانه

وقفه موقت در رشد گیاه بوده، که در این وضـعیت بـا وجـود مناسـب     

زنـی، بـذر بـراي مـدت نـامعلومی در حالـت        بودن شرایط براي جوانه

هـاي وحشـی، خـواب     بـذور گونـه   معمـوالً . مانـد  استراحت بـاقی مـی  

یکـی از مشـکالت اصـلی در گیاهـان     . دهنـد  شدیدتري را نشان مـی 

زنی بذر ایـن گیاهـان در شـرایط محیطـی      ارویی این است که جوانهد

طبیعی مطلوب بوده، ولی تحت شرایط آزمایشگاهی یا زراعی، مناسب 

  )ورزيعلوم و صنایع کشا( علوم باغبانی نشریه

 1-11 .، ص1397 بهار، 1، شماره 32جلد 
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  ).14و  27، 2(نیست 

سازي و کشـت گیاهـان دارویـی، اطـالع از نحـوه       در بحث اهلی

. زنی بذر به منظور اسقرار موفق و مطلوب گیاهان ضـرورت دارد  جوانه

هـاي طبیعـی    ین که بیشـتر گیاهـان دارویـی کـه از عرصـه     خصوصا ا

هاي زراعی و اصالح شده بـه مـدت    شوند، نسبت به گونه برداشت می

توانـد ناشـی از    ایـن امـر مـی   . زنی نیاز دارند زمان بیشتري براي جوانه

زنی پایین و یا نیازهاي اکولوژیکی خاص هر گونه بـراي   سرعت جوانه

وجه به این که هـر گونـه گیـاهی نیازهـاي     با ت. زنی و رشد باشد جوانه

هـا   زنی دارد و این امر در نتیجه سازگاري آن خاص خود را براي جوانه

لذا آگاهی از رفتار جوانه زنـی  . باشد هاي متغیر و ناهمگن می به محیط

هاي وحشی که دسترسی به منبـع   سازي گونه بذور در طی فرآیند اهلی

باشـد،   هـا ناشـناخته مـی    زنـی آن  ها مشکل و نیازهاي جوانـه  بذري آن

حرارت و رطوبت،  عوامل محیطی مختلف از جمله درجه. ضروري است

  ).24و  11(دهند  می تاثیر قرار زنی را تحت جوانه

حرارت، به عوامل متعـددي از   زنی بذور نسبت به درجه پاسخ جوانه

هاي گیاهی، واریته، منطقه رویش، کیفیت بذر و مدت زمان  جمله گونه

هاي مختلف با تاثیري که بـر   حرارت درجه. دارد از برداشت بستگی پس

زنی و  هاي جوانه گذارند، ممکن است براي ارزیابی ویژگی زنی می جوانه

برخـی از مطالعـات   ). 9(باشـند   هاي گیاهی مفید پتانسیل استقرار گونه

حاکی از آن است که به طور معمول افزایش دما در یک دامنه دمـایی  

شود ولی  زنی به صورت خطی می اعث افزایش سرعت جوانهمناسب، ب

همچنـین مشـخص   . دهـد  در دماهاي باالتر، افت شدیدي نشـان مـی  

تـري   زنـی سـریع و یکنواخـت    است که بذور گیاهان اهلی، جوانـه  شده

درحالیکه در گیاهان وحشی، به علـت خـواب بـذر و یـا پوسـته      . دارند

تـري صـورت    یـر یکنواخـت  زنی با تـاخیر بیشـتر و غ   سخت بذر، جوانه

  ).23(پذیرد  می

و تبریـزي و  ) 12(، خیرخـواه و همکـاران   )20(نجفی و همکاران 

هاي دیگري از تیره نعناییـان کـه    ، با مطالعه روي گونه)31(همکاران 

 Nepeta binaludensis(ســاي بینــالودي  بــه ترتیــب شــامل پونــه

Jamzad.(ساله  ، کاکوتی چند)Ziziphora clinopodioides Lam. (

بودنـد، اثـر   ) Thymus transcaspicus Klokov(و آویشن خراسانی 

زنـی در ایـن    هاي باال را بر درصد و سـرعت جوانـه   حرارت منفی درجه

  .ها گزارش کردند گونه

تواند  سرمادهی بذور و همچنین تیمار بذر با نیترات پتاسیم نیز می

همانگونـه کـه   . زنی بذور شود داراي اثرات مثبت در خصوصیات جوانه

در گیاه کلپوره و همچنین ماچیـا و همکـاران   ) 15(کوچکی و عزیزي 

ــاه ) 16( ــه   Echinacea angustifoliaدر گی ــد ک ــزارش کردن ، گ

سـعادتیان و  . زنـی بـذور شـد    سرمادهی باعث افزایش سـرعت جوانـه  

زنی بذور مـرزه در شـرایط تـنش     نیز با مطالعه بر جوانه) 25(همکاران 

، مشاهده کردند که در هر دو شرایط، تیمار بـذور  خشکی و بدون تنش

نیتـرات  . زنـی شـد   هـاي جوانـه   با نیترات پتاسیم موجب بهبود ویژگـی 

سـازد و بـه    پتاسیم، خواب بذر نیازمند به نور را در تاریکی برطرف می

زنـی   عنوان یک عامل موثر در کـاهش نیـاز نـوري و افـزایش جوانـه     

پاسخ بـه فرآینـدهاي متـابولیکی     نیترات پتاسیم در. است شناخته شده

این ترکیب ممکن است موجب بیوسنتز اکسین شـده  . بذور، مفید است

  ).10(و باعث شروع رویش جنین گردد 

با توجه به افزایش تقاضا براي گیاهان دارویی، برداشت از طبیعت 

رویـه از   برداري ناپایدار و بـی  همچنین بهره. باشد جوابگوي نیازها نمی

هـا در معـرض    ختلف این جنس، موجب شده که این گونههاي م گونه

لـذا هـدف از ایـن تحقیـق     ). 25(خطر انقراض و فرسایش قرار گیرند 

زنی این گیاه به عنوان اولین قـدم در جهـت    بررسی خصوصیات جوانه

 .باشد هاي زراعی می کشت و اهلی کردن آن در سیستم

  

  ها مواد و روش

در شـهریور مـاه    Nepeta glomerulosa Boissي  بذور رسـیده 

از منطقه دشت تاتیه ماهوري در ناحیـه قـرق ده بیـد، واقـع در      1392

آزمـایش اول در  . شهرستان آبـاده، اسـتان فـارس، جمـع آوري شـدند     

به صـورت   1392دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

تکـرار، بـه    3تیمـار و   16فاکتوریل در قالب طرح کامال تصـادفی بـا   

تیمارهـاي  . ور بررسی هر دو  اثر ساده و متقابل تیمارها، انجام شدمنظ

 3، 2، 1(سطح  4به کار برده شده در این آزمایش شامل تیمار سرما با 

و تیمـار نیتـرات   ) گـراد  درجـه سـانتی   5هفته سرمادهی در دماي  4و 

تیمار  به صورت پیش) درصد 3/0و  2/0، 1/0صفر، (سطح  4پتاسیم با 

پیش از انجام آزمایش، بذرها با محلول . ساعت، بودند 72 بذر به مدت

سپس بـه  . عفونی شدند دقیقه ضد 5سدیم به مدت  درصد هیپوکلرید 5

اي حـاوي یـک الیـه کاغـذ      هاي شیشـه  دیش عدد در پتري 20تعداد 

لیتر آب مقطر بـه هـر    میلی 5صافی واتمن قرار داده شدند و به میزان 

نیاز بذور به آبیاري در طول آزمایش، ایـن  با توجه به . پتري اضافه شد

گـراد   درجه سانتی 5ها به دماي  سپس پتري. عمل مجددا تکرار گردید

یعنـی  (پس از پایان مدت زمان تیمار سرمایی مورد نظـر  . منتقل شدند

 16با نور معمولی (ها به ژرمیناتور  پتري) هفته 4و  3، 2، 1پس از طی 

درجـه   25بـا دمـاي معمـولی     و) سـاعت تـاریکی   8/ساعت روشـنایی 

روز پـس   14(ها  پس از رشد مطلوب گیاهچه. گراد، منتقل شدند سانتی

زنی، میانگین زمـان   زنی، سرعت جوانه ، درصد جوانه)از شروع آزمایش

درصـد از بـذرها    50زنی، تعداد روزهاي الزم بـراي جوانـه زدن    جوانه

)T₅₀(چه و همچنـین   چه و ساقه زنی تجمعی، طول ریشه ، درصد جوانه

  .گیري شد چه اندازه چه و ساقه وزن تر و خشک ریشه

به منظور تعیین دماهاي کاردینال بذر  1393آزمایش دوم در سال 

ــد ــر  . طراحــی ش ــن بررســی اث ــه 8در ای ــامل   درج ــت ش ــرارت ثاب ح

گراد  سانتی درجه 40و  35 ،30، 25، 20، 15، 10، 5هاي  حرارت درجه

 12ساعت روشنایی و  12(روز و شب  حرارت متغیر درجه 3و همچنین 



  3    ...انبوه ساي پونه ایران،بومی و گیاه دارویی  بذر زنی جوانه هاي کاردینال ارزیابی درجه حرارت

درجه  30/20 و 20/10، 15/5هاي  حرارت شامل درجه) ساعت تاریکی

 14ي  درصد، در یـک دوره  60گراد، در ژرمیناتورهاي با رطوبت  سانتی

، بدون )تا زمانی که بذور براي سه روز متوالی جوانه زنی نداشتند( روزه

هـاي   ارزیابی درجه حرارت. دمورد مطالعه قرار گرفتناعمال سرمادهی، 

تصـادفی در سـه تکـرار، مـورد      به صورت طـرح کـامالً   کاردینال بذر،

ــذور درصــد  پــس از پایــان دوره. مطالعــه قــرار گرفــت ي شــمارش ب

و همچنـین   2زنـی  ، سرعت جوانـه 1زنی زنی، میانگین زمان جوانه جوانه

 زنـی بـذور   بـراي جوانـه   5و دمـاي بیشـینه   4، دماي پایـه 3دماي بهینه

 24زده در هـر   بـذور جوانـه  در هر دو آزمایش ذکر شـده  . محاسبه شد

چـه   زده محسوب شد که ریشه و بذري جوانه شدند ساعت شمارش می

ارزیـابی  . متر یـا بیشـتر از بـذر خـارج شـده باشـد       میلی 2آن به اندازه 

 3زده بـراي   زنی در روز چهاردهم، زمانی که تعداد بذرهاي جوانه جوانه

و ایـن زمـان بـه عنـوان پایـان      . ابت ماند، به اتمام رسیدروز متوالی ث

  .زنی در نظر گرفته شد جوانه

  ):6( زنی از معادله زیر استفاده شد جهت تعیین درصد جوانه

تعداد بـذور جوانـه زده    ÷تعداد کل بذور( ×100= زنی  درصد جوانه

  )در پایان شمارش

  ):6(زنی طبق فرمول زیر به دست آمد  سرعت جوانه

 �� = 	∑
�ᵢ

�ᵢ

�
���  

RS :زنی سرعت جوانه  

Sᵢ :زده در هر شمارش تعداد بذر جوانه  

Dᵢ : تعداد روز تا شمارشn ام  

درصـد از   50زدن  جوانـه  جهـت براي محاسبه تعداد روزهاي الزم 

  ):8(بذرها، از رابطه زیر استفاده شد 

t₅₀ = tᵢ +�
(���)/�_�ᵢ

ǌ��ᵢ
� . (tj - tᵢ) 

، تعـداد  njو  nᵢزده،  انـه تعـداد کـل بـذرهاي جو    Nدر این رابطـه،  

 >nᵢبـه شـرطی کـه    . باشـد  می tjو  tᵢهاي  زده در زمان بذرهاي جوانه

(N+1)/2 <nj باشد.  

  ):4( زنی از رابطه زیر به دست آمد و میانگین زمان جوانه

MGT= 
∑��

�
 

N : تعداد بذرهایی که در روزD اند ام جوانه زده  

n :زده تعداد کل بذرهاي جوانه  

D :زنی داد روز از آغاز جوانهتع  

با اسـتفاده از مـدل   ) پایه، بهینه و بیشینه(تعیین دماهاي کاردینال 

هاي مختلف با استفاده  حرارت زنی و درجه رگرسیونی بین سرعت جوانه

                                                           
1 - Mean Germination Time (MGT) 
2 - Germination Rate 
3 - Optimum Temperature 
4 - Base Temperature 
5 - Max Temperature 

زنی  حرارت و سرعت جوانه ها درجه که در آن. از معادالت زیر انجام شد

  .ر نظر گرفته شدندبه ترتیب به عنوان متغیر مستقل و وابسته د

با استفاده از معادالت زیر رسـم شـد   ) ISL( 6مدل خطوط متقاطع

  ):29و  13(
F= if (T<To, region 1 (T), region 2 (T)) 
Region 1(T) = b*(T-Tb) 
Region 2(T) = c*(Tm-T) 

حـرارت بـر    درجـه  T، )بر روز(زنی  سرعت جوانه fها  در این معادله

هـاي پایـه،    به ترتیب درجـه حـرارت   Tm و Tb ،Toگراد،  حسب سانتی

بـه عنـوان ضـرایب     cو  bگـراد و   بهینه و بیشینه بـر حسـب سـانتی   

  .رگرسیون در نظر گرفته شدند

هـا بـا    آنـالیز شـد، میـانگین    JMP 8افزار  ها با استفاده از نرم داده

درصـد، مـورد    5در سـطح احتمـال   ) HSD(استفاده از آزمـون تـوکی   

، Excelافـزار   رسم نمودارها بـا اسـتفاده از نـرم   مقایسه قرار گرفتند و 

زنـی   به منظور تعیین دماهاي کاردینـال جوانـه  همچنین . انجام گرفت

بـراي ایـن روش از   (استفاده شد  Sigma Plot 12.3بذر، از نرم افزار 

 ).هاي خام بدون انجام تبدیل استفاده شد داده

  

  نتایج و بحث

نیتــرات پتاســیم بــر تــاثیر تیمارهــاي ســرما و : آزمـایش اول 

  زنی خصوصیات جوانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهاي سـرما  

انبـوه از نظـر    سـاي  زنی بذر پونـه  و نیترات پتاسیم جهت تحریک جوانه

میـانگین زمـان   ، T₅₀زنـی،   هاي سـرعت جوانـه   تاثیرگذاري بر ویژگی

چـه و   و خشک سـاقه  چه، وزن تر چه، طول ریشه زنی، طول ساقه جوانه

داري  درصـد تفـاوت معنـی    5چه، در سطح احتمـال   وزن خشک ریشه

داري  چه تفاوت معنی زنی و وزن تر ریشه وجود داشت، اما درصد جوانه

به منظور بررسـی بـرهمکنش احتمـالی بـین     ). 1جدول (مشاهده نشد 

پتاسیم در ارتبـاط بـا صـفات ارزیـابی شـده، اطالعـات        سرما و نیترات

به این تیمارها به صورت فاکتوریل دوعـاملی تجزیـه واریـانس    مربوط 

داري بـین اثـرات تیمـار سـرما و      به طور کلی، بـرهمکنش معنـی  . شد

شـود کـه فرآینـد     چنـین اسـتدالل مـی   . پتاسیم وجـود نداشـت   نیترات

ها چندان تحت تاثیر نیترات پتاسیم  زنی و رشد اولیه این گیاهچه جوانه

تواند جایگزین نیاز  گر، چون نیترات پتاسیم میبه عبارتی دی. باشند نمی

العمل کم بـذور ایـن    زنی باشد، با توجه به عکس نوري بذر براي جوانه

سـاي   توان نتیجه گرفت که بذور گیـاه پونـه   گیاه به نیترات پتاسیم می

  .زنی و رشد اولیه گیاهچه ندارند انبوه نیاز چندانی به نور براي جوانه

  

  

                                                           
6 - Intersected-lines Model (ISL) 
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  5    ...انبوه ساي پونه ایران،بومی و گیاه دارویی  بذر زنی جوانه هاي کاردینال ارزیابی درجه حرارت

  

داري نشان نـداد، امـا    زنی اثر معنی یم بر سرعت جوانهنیترات پتاس

گراد باعث  درجه سانتی 5افزایش مدت زمان قرار دادن بذرها در دماي 

زنی  زنی شد به طوري که بیشترین سرعت جوانه افزایش سرعت جوانه

 5هفتـه نگهــداري بـذور در دمــاي    4و  3در تیمارهـاي  ) در روز 7/1(

درصـد   50کمتـرین زمـان رسـیدن بـه     . گراد مشاهده شد درجه سانتی

هفتـه  نگهـداري    4و  1به ترتیب در تیمار ) روز 2/6و  6/5(زنی  جوانه

در . مشاهده شـد ) روز 4/5(درصد نیترات پتاسیم  1/0در سرما و تیمار 

 4و  3، 1زنی، بهتـرین تیمارهـاي سـرمایی     مورد میانگین زمان جوانه

، )روز 6/6و  6/6، 1/6(راد بود گ درجه سانتی 5هفته قرار دادن بذور در 

. داري بـر آن نداشـت   اما سـطوح مختلـف نیتـرات پتاسـیم اثـر معنـی      

 30(چـه   ، وزن تـر سـاقه  )متـر  میلـی  5/51(چـه   بیشترین طـول سـاقه  

و وزن خشــک ) گـرم  میلــی 3/1(چـه   ، وزن خشــک سـاقه )گـرم  میلـی 

 هفته در سرما به دسـت آمـد و بـا    2در تیمار ) گرم میلی 6/0(چه  ریشه

هفته، این صـفات کـاهش یافتنـد،     2افزایش مدت زمان سرمادهی از 

 1/0صـفت، تیمـار    4همچنین بهترین تیمار نیترات پتاسیم براي ایـن  

هفتـه   2در تیمـار  ) در روز 0/1(زنـی   درصد بود، کمترین سرعت جوانه

زنـی تـاثیر    نیترات پتاسـیم بـر سـرعت جوانـه    . سرمادهی مشاهده شد

درصـد، بهتـرین تیمـار     1/0ار با نیترات پتاسیم تیم. داري نداشت معنی

با افزایش درصد نیترات . زنی بود درصد جوانه 50براي زمان رسیدن به 

کمتـرین  . زنی افزایش یافـت  درصد جوانه 50پتاسیم، زمان رسیدن به 

زنی به تیمار یک هفتـه سـرمادهی تعلـق گرفـت      میانگین زمان جوانه

  ).1جدول (

زنی  با بررسی تیمارهاي مختلف بر جوانه) 7(پور و همکاران  حسین

تیمـار سـرمادهی،    بذر چند گونه از گیاه مرزه، مشاهده کردند که پـیش 

زنی بذور ایـن گیـاه    بیشترین تاثیر را بر افزایش درصد و سرعت جوانه

بـر بـذور   ) 1(در پژوهش دیگري که توسط امینی و همکـاران  . داشت

زنـی بـذور در    اکثر جوانـه گیاه مرزه انجام گرفت، مشخص شد که حـد 

  . درصدي نیترات پتاسیم اتفاق افتاد 1/0هاي  غلظت

دهـد کـه سـرمادهی در     ها نشـان مـی   به طور کلی نتایج پژوهش

دماهاي کم که در شرایط طبیعی طـی فصـل زمسـتان و اوایـل بهـار      

زنی بذور بسیاري از گیاهان موجـود   افزایش جوانهافتد، سبب  اتفاق می

در این پـژوهش نیـز مشـخص شـد کـه افـزایش       . شود در طبیعت می

زنی  داري باعث بهبود خصوصیات جوانه ي سرمادهی به طور معنی دوره

تیمار با نیتـرات پتاسـیم نیـز    . شد N. glomerulosaبذر گیاه دارویی 

. زنـی ایـن گیـاه نشـان داد     داري را در خصوصیات جوانه تغییرات معنی

دار نبود و اثرات  زنی بذر معنی نهاگرچه اعمال این تیمارها بر درصد جوا

متقابل چندانی را نشان نداد، امـا در میـان تیمارهـاي اسـتفاده شـده،      

درصـد، بهتـرین    1/0هفته سـرمادهی و نیتـرات پتاسـیم     3تیمارهاي 

زنی بذر گیـاه   تیمارها از نظر داشتن تاثیرات مثبت بر خصوصیات جوانه

  .بودند N. glomerulosaدارویی 

  
تاثیر تیمارهاي مختلف حرارتی بـر خصوصـیات   : آزمایش دوم

  زنی بذر جوانه

حـرارت   شود، تیمارهاي درجه مشاهده می 2همانطور که در جدول 

، بـر درصـد، سـرعت و میـانگین     )P ≤ 0.01(داري  داراي اثرات معنی

و  76(زنـی بـذور    بیشترین درصد جوانـه . زنی این گونه بود زمان جوانه

در ) تعـداد در روز  4/5و  1/5(زنی  ن جوانهو میانگین زما) درصد 3/77

گـراد بـود و بیشـترین سـرعت      درجـه سـانتی   25تا  20دامنه حرارتی 

نیز در همین دامنـه حرارتـی بـه دسـت آمـد      ) روز 5و  4/4(زنی  جوانه

گراد باعث کـاهش   درجه سانتی 25افزایش درجه حرارت از ). 1شکل (

هاي باال  نفی درجه حرارتاثر م. زنی شد دار درصد و سرعت جوانه معنی

هاي دیگري از تیره نعناییان شـامل   زنی گونه بر درصد و سرعت جوانه

) 31(، آویشن خراسانی )20(ساي بینالودي  ، پونه)12(ساله  کاکوتی چند

نیـز  ) 3(نبوه و آویشن البـرزي  ساي ا ساي البرزي، پونه و همچنین پونه

کردند که با افزایش  گزارش) 3(بنایان و همکاران . گزارش شده است

زنـی و بـا افـزایش     گراد، درصد جوانـه  درجه سانتی 30درجه حرارت از 

زنی بذرهاي فـوق   گراد، سرعت جوانه سانتی درجه 25درجه حرارت از 

زنـی   نتایج نشان داد که سرعت جوانه. داري کاهش یافت به طور معنی

ایسه با تري نسبت به دما در مق شاخص حساس ساي انبوه پونه در گونه

هـاي   ایـن مسـئله در گونـه   . باشد زنی می درصد و میانگین زمان جوانه

، تبریــزي و )19(مقــدم  گیــاهی دیگــر نیــز توســط نجفــی و رضــوانی

نیـز گـزارش شـده    ) 28(و همچنین شیمف و همکاران ) 30(همکاران 

تـوان گفـت کـه تقریبـا مقـدار       مـی  1همچنین با بررسی شکل  .است

MGT )تر، بیشتر بود در دماهاي پایین) زنی میانگین زمان جوانه.  

دار بـر   هاي متغیر روز و شب نیز داراي اثـرات معنـی   درجه حرارت

بـه طـوري کـه    . سـاي انبـوه بـود    زنی بذور پونه درصد و سرعت جوانه

 7/5و  6/4(زنـی   و سرعت جوانـه ) درصد 3/69و  72(بیشترین درصد 

و  30/20درجـه حـرارت متغیـر روز و شـب     بذور این گیـاه در  ) در روز

تــاثیر درجــه ). 1شــکل (گــراد بــه دســت آمــد  ســانتی درجــه 20/10

زنـی، در   مختلف شـب و روز بـر درصـد و سـرعت جوانـه      هاي حرارت

کـه  ) 5و  20(بسیاري از گیاهان دارویی و معطر، گزارش شـده اسـت   

عت ممکن است به دلیل مشابه بودن این شرایط با شرایطی که در طبی

  .براي بذور وجود دارد باشد
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انبوه  ساي بذور گیاه دارویی پونه) C(زنی  و میانگین زمان جوانه) B(، سرعت )A(اثر تیمارهاي مختلف حرارتی بر روي درصد   - 1شکل 

)Nepeta glomerulosa( 

Figure 1- Effect of different thermal treatments on germination percentage (A), germination rate (B) and mean germination 
time (C) of Nepeta glomerulosa seed 

  

تحت تیمارهاي  )Nepeta glomerulosa(انبوه  ساي زنی بذر گیاه دارویی پونه تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده مربوط به جوانه  -2جدول 

 مختلف دمایی

Table 2- Analysis of variance of measured characteristics related to seed germination of Nepeta glomerulosa under different 
temperatures 

 منابع تغییرات

(S.O.V) 

 درجه آزادي

(df) 

زنی درصد جوانه  

(Germination percentage) 

)روز(زنی  سرعت جوانه  

(Germination rate (day)) 

زنی  میانگین زمان جوانه

)روز(  

(MGT) (day) 

Temperature( 8 3058.37( دما
**

 14.06
** 

12.21
**

 

 Error(  18 63.41 0.2316 0.3516( خطا

 دهد درصد را نشان می 1داري در سطح احتمال  معنی** 

** shows significant at the level of p<0.01  
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زنـی و دمـا، بـه طـور      نتایج حاصل از رگرسیون بین سرعت جوانه

تر از درجه حـرارت بهینـه، بـا     ي دمایی باالتر و پایین در دامنهجداگانه 

ــاال، نشــان داد کــه درجــه حــرارت   46و  22، 15هــاي  همبســتگی ب

هاي پایـه، بهینـه و    گراد، به ترتیب به عنوان درجه حرارت سانتی درجه

  ).3جدول ) (2شکل (باشند  زنی می ي جوانه بیشینه

ساي انبـوه بـا درجـه     ه پونههاي کاردینال گیا مقایسه درجه حرارت

) 20(ساي بینـالودي   هاي کاردینال گزارش شده براي گیاه پونه حرارت

سـاي انبـوه    ، نشان داد که گونه پونـه )3(ساي البرزي  و همچنین پونه

. باشـد  هاي کاردینال متفاوتی با دو گونه دیگر مـی  داراي درجه حرارت

انـد کـه درجـه     هنیز گـزارش کـرد  ) 21و  20، 18(بسیاري از محققین 

هاي مختلـف   ها و ژنوتیپ زنی در بین گونه هاي کاردینال جوانه حرارت

بـا تعیـین درجـه    . باشـند  داري متفـاوت مـی   یک گونه به طـور معنـی  

هاي وحشی در  ي پراکنش گونه توان محدوده هاي کاردینال می حرارت

هـا را   هاي طبیعی و نیز زمان و منطقه مناسب جهت کشـت آن  عرصه

  ).21(زد تخمین 

  
  اي بر اساس مدل رگرسیون تکه) Nepeta glomerulosa(انبوه  ساي زنی بذور گیاه دارویی پونه هاي کاردینال جوانه درجه حرارت -3جدول 

Table 3- Estimated of base temperature (Tb), optimum temperature (TO) and maximum temperature (Tm) for seed 
germination of Nepeta glomerulosa using segmented function 

هاي کاردینال  درجه حرارت  

Cardinal Temperature (˚C) 

 رگرسیون تکه اي

Segmented Function 

Tb 15 
To 22 
Tm 46 
R2 0.95 

Tb ،To  وTmباشند زنی می ي جوانه هاي پایه، بهینه و بیشینه ، به ترتیب درجه حرارت  

Tb, To and Tm are base, optimum and maximum temperatures, respectively 

  

  
 به روش خطوط متقاطع) Nepeta glomerulosa(انبوه  ساي زنی بذور گونه دارویی پونه هاي مختلف بر سرعت جوانه اثر درجه حرارت - 2شکل 

Figure 2- The relationship between germination rate and temperature in Nepeta glomerulosa, Intersected-lines Model (ISL) 
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Introduction: The genus Nepeta with the common Persian name “Pune-Sa” is one of the most important 

genera of Lamiaceae family. It has aromatic plants which are endemic of Iran. Its different species are 
distributed almost in all parts of Iran. Some of these species are valuable in medicine and used for medicinal 
purposes. Nepeta glomerulosa Boiss. is one of the most medicinal species of this family. This study was 
conducted to examine seed germination characteristics and to evaluate cardinal temperature of seed germination 
of N. glomerulosa. 

Materials and Methods: Seeds of N. glomerulosa were collected from Abade region of Fars province in the 
middle of September 2014. Treatments were including four levels of cold period (1, 2, 3 and 4 weeks at5ºC) and 
four levels of potassium nitrate (0, 0.1, 0.2 and 0.3 %). Factorial experiment with a completely randomized 
design in three replications was done, to evaluate seed germination percentage, germination rate, T50, mean 
germination time, root and shoot length, root and shoot fresh and dry weight. Also, the effects of 8 constant 
temperatures including 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ˚C and 3 variable temperatures including 5/15, 10/20 and 
20/30 ˚C (12h light/12h dark), was investigated to evaluate germination percentage, germination rate, mean 
germination time and cardinal temperatures of seed germination. 

Results and Discussion: The results showed that cold period and potassium nitrate interaction was 
significant only on root length. Potassium nitrate had no significant effect on germination rate, but the 
germination rate was increased by increasing the duration of being at5 ˚C, so that the highest germination rate 
was observed in 3 and 4 weeks at5 ˚C (1.7 and 1.2 /day respectively). The lowest germination rate (1.0 /day) was 
observed in 2 weeks at5 ˚C treatment. The maximum shoot length (51.5 mm), shoot fresh weight (30 mg), shoot 
dry weight (1.3 mg) and root dry weight (0.6 mg) was obtained in 2 weeks at 5 ˚C treatments and potassium 
nitrate 0.1% was also the best treatment for abovementioned traits. Among the treatments, 3 weeks cold period 
and 0.1 % potassium nitrate showed the most positive effect on seed germination characteristics of N. 
glomerulosa, although, had no significant effect on germination percentage. 

Based on the results of the second experiment, temperature had significant effect (P≤0.01) on germination 
percentage, germination rate and mean germination time. The highest amount of germination percentage (76 and 
77.3 %), germination rate (4.4 and 5 /day) and mean germination time (5.1 and 5.4 /day) were recorded in the 
range of 20 to 25 ˚C. Germination rate and germination percentage were substantially reduced by increasing 
temperature above 25 ˚C. The day and night variable temperatures had significant effect on seed germination 
percentage and germination rate of N. glomerulosa seeds. The highest amount of germination percentage (72 and 
69.3 %) and germination rate (4.6 and 5.7 /day) were observed at10/20 and 20/30 ˚C. The results of the 
relationships between temperature and germination rate showed that base, optimum and maximum temperatures 
for seeds of N. glomerulosa were 15 ˚C, 22 ˚C and 46 ˚C, respectively. 

Conclusion: The overall results showed that most chilling occurred under natural conditions during winter 
and early spring which caused increasing in seed germination of lots of plants. This also found that increasing in 
chilling period significantly improved the seed germination characteristics of N. glomerulosa. Also, treating with 
potassium nitrate had significant effects on germination properties of N. glomerulosa. Although applying 
potassium nitrate and cold period did not show interaction effects on seed germination. 

The effects of different day and night temperatures on seed germination rate and percentage have been 
reported in many medicinal and aromatic plants as may be due to the similarity of these conditions to the natural 
conditions. Comparing cardinal temperatures of N. glomerulosa with the other species of this genus indicated 
that they have different cardinal temperatures. Many of researchers reported that germination cardinal 
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temperatures are significantly different among species and different genotypes of species. Determining of 
cardinal temperatures helps us to estimate temperature range of wild species in natural areas, planting time and 
also suitable areas for cultivation. 
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