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و سازندگي ۵۳پژوهش

                    

سازندگي و پژوهش

زراعت و باغباني در

¿¿¿

واكنش وبررسي پايه حرارت درجه تعيين
دارويي بذورگياه زني جوانه

درجه به نسبت (Plantago ovata) اسفرزه
حرارت هاي مختلف

دکتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه نجفي، دانشجوي فرزاد •   
دانشكده نباتات و زراعت گروه علمي هيات عضو مقدم، رضواني • پرويز

مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي

چكيده
نيز و مختلف حرارتهاي به درجه ، نسـبت (Plantago ovata ) اسـفرزه دارويي بذور گياه زني جوانه بررسـي واكنش منظور به
و ۱۵ ،۱۰ ،۷ ،۵ ،۴ حرارتي درجه تيمـار ۶ تاثير اين آزمايش در آزمايشـي انجام شـد. آن، در زني پاية جوانه حرارت تعييـن درجه
در و تصادفي مل آزمايشـي كا طرح يك اسـاس بر بهبهان)، محلي (تودة زني بذور اسـفرزه جوانه گراد بر درصد سـانتي ۲۰ درجة 
از جوانه زني پاية حرارت درجه تعيين جهت گرفت.همچنين قرار بررسـي مورد ژرميناتور، داخل شـده كنترل در شـرايط تكرار ۴
حاصله نتايج شـد. حرارت اسـتفاده درجه و زني) درصد جوانه تا ۹۰ روزها تعداد (عكس جوانه زني بين سـرعت خطي رگرسـيون
جوانه جهت درجه حرارت مناسـبترين و مي باشـد گراد سـانتي درجة اين گياه ۱/۵ در زني جوانه پايه حرارت درجه كه داد نشـان
كاهش باعث بعد گراد به ۱۰ درجة سـانتي حرارت از درجه افزايش دارد. قرار سـانتي گراد درجة حرارتي ۴-۱۰ دامنة در بذور زني

گرديد. گياه اين بذور در زني جوانه درصد
پايه حرارت درجه جوانه زني- اسفرزه، كليدي: كلمات
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Determination the base temperature and study germination response of Isabgol
( Plantago ovata) to different temperatures
By: F.Nadjafi(1) and P.Rezvani -Moghaddam(2)
(1) PhD student of Agronomy. (2)Academic Member , Department of Agronomy.Ferdowsi University of Mashhad.
In order to study the response of Isabgol ( Plantago ovata ), seed germination, to different temperatures and determine 
the base temperature of germination , an experiment was conducted. In this experiment the effects of six temperatures 
as:4,5,7,10,15 and 20ºC were studied on percentage of germination ,using a completely randomized design in four 
replications under controlled conditions of germinator. Base temperature of germination was determined using 
a linear regression equation between germination rate ( inverse of day's numbers to 90 percent of germination) , 
and temperature. Results showed that the base temperature of germination for Isabgol was 1.5ºC and the optimum 
temperature of germination was in the range of 4-10ºC. Increasing temperature from 10ºC decreased the germination 
percentage.
Key words: Isabgol, Plontago ovata, Germination, Base temperature.
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پژوهش و سازندگي  ۵۴

مواد و روشها
ــفرزه و نيز  ــش جوانه زني بذورگياه دارويي اس ــي واكن به منظور بررس
ــد. دراين  ــي، طراحي ش تعيين درجه حرارت پاية جوانه زني در آن، آزمايش
آزمايش از بذور (تودة محلي بهبهان) كه از كاشت سال قبل به دست آمده 
ــتفاده گرديد. تيمارهاي درجه حرارت شامل درجه حرارتهاي ، ۴،  بودند اس
ــرايط  ــانتي گراد بودند كه در ژرميناتور و در ش ۵، ۷، ۱۰، ۱۵ و ۲۰درجةس
ــي قرار گرفتند . به اين منظور ۵۰  ــي و رطوبت ۵۰ درصد مورد بررس تاريک
عدد بذرسالم و خالص  اسفرزه به طور تصادفي از توده بذور  شمارش شده 
ــدت دو دقيقه  ــديم (وايتكس ۱۰ درصد) به م ــا محلول هيپوكلريت س و ب
ــپس با آب مقطر شسته شده و در داخل ظروف پتري   ــده و س ضدعفوني ش
ــتريل ۱۲ سانتي متري قرار داده شدند و به هر پتري ۱۵ ميلي ليتر آب  اس
ــده  مقطر اضافه گرديد. دركف  ظروف پتري كاغذ صافي واتمن قرار داده ش
ــپس به ژرميناتور منتقل گرديدند . براي هر تيمار حرارتي،  بود. پتري ها س
ــد. اولين شمارش تعداد بذور جوانه زده ۲۴ ساعت  ۴ تكرار درنظر گرفته ش

مقدمه 
اسفرزه (Plantago ovata) ، از منابع طبيعي مهم موسيالژ در دنيا به شمار مي رود و در سطوح وسيعي در هندوستان كشت شده 
ــك اسفرزه و پوستة آن به طور وسيعي در صنعت داروسازي جهت  ــود. از دانه هاي خش ــورهاي اروپايي و آمريكا، صادر مي ش و به كش
ــانتي گراد سبز مي شوند، با افزايش  ــفرزه در دماي ۵ تا ۱۰ درجة س ــود (۳). ۹۰ درصد بذور اس ــتفاده مي ش توليد تركيبات ملين اس
درجه حرارت، جوانه زني بذور نيز كاهش مي يابد، به طوري كه در دماي ۲۰ و ۲۵ درجْه سانتي گراد، جوانه زني بذور  به ترتيب ۵۵ 
ــت آمد . آنها گزارش کردند كه بذوري كه در فيلتر  ــط AlI و همكاران (۲)،  بدس و ۴۳ درصد كاهش مي يابد (۱). نتايج متفاوت توس
ــتند، درصد جوانه زني باالتري را به ميزان  ــاعت قرار داش ــانتي گراد به مدت ۱۴۴ س كاغذي مرطوب و در درجه حرارت ۲۰ درجة س
ــانتي گراد (۷۶ و ۸۰ درصد به ترتيب) ، از خود نشان دادند. McneIl و  ــه با درجه حرارتهاي ۲۵ و ۳۰ درجْه س (۹۴ درصد) در مقايس
ــفرزه ندارد و درجه حرارتهاي پايين و باال، سرعت  ــاهده كردند كه نور هيچگونه تاثيري را بر درصد جوانه زني بذور اس (۴)مش  Duran

و ميزان جوانه زني را در بذور كاهش مي دهد. 

ــه چه  ــور صورت گرفت و بذوري را که ريش ــال آنها به ژرمينات ــس از انتق پ
(Radicle) ، آنها قابل رويت بود به عنوان جوانه زده شمارش شده (۲ ، ۵) 
ــدند . اين كاردرهر۲۴ ساعت تا زماني كه جوانه زني  و از پتري خارج مي ش
كامل گرديد، به طورمرتب انجام گرفت و درانتها، اختالف درصد جوانه زني 
ــاس يك طرح آزمايشي كامل تصادفي ، آناليز گرديده و  بين تيمارها، بر اس
ــتفاده از روش دانكن با يكديگر مقايسه شدند.(جهت آناليز  ميانگين ها با اس
داده ها از داده هاي تبديل شده توسط تبديل سينوسي استفاده گرديد).به 
ــيون خطي  ــه جوانه زني (Tb) ،از رگرس ــه حرارت پاي ــور تعيين درج منظ
ــرارت هاي مختلف به عنوان متغير  ــن درجه ح (Linear Regression) بي
ــرعت  ــداد روزها تا ۹۰ درصد جوانه زني، T۹۰٪/۱ (س ــتقل و عكس تع مس
ــتفاده  ــته اس ــه زني ، (Germination Rate )، به عنوان متغير وابس جوان
ــيون حاصل  گرديد . نقطه اي از محور X (درحه حرارت) را كه خط رگرس
X)  به عنوان درجه حرارت پايه جوانه    axis intercept)آن راقطع مي كرد
زني (Tb) ،تعيين گرديد(۶،۵). دراين رگرسيون از ۴ درجه حرارت ۴، ۵، ۷ 

شکل ۱- رگرسيون خطي بين سرعت جوانه زني و

 درجه حرارت بذور اسفرزه

شکل ۲- واکنش جوانه زني بذور اسفرزه

 نسبت به درجه حرارت

تعيين درجه  حرارت پايه...
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۱۵ حرارتهاي درجه زني (درصدجوانه شد استفاده گراد سانتي درجة ۱۰ و
بود). درصد از۹۰ گرادكمتر سانتي درجة و۲۰

بحث نتايج و
و درجه حرارت زني جوانه سرعت بين خطي رگرسيون برآورد حاصل از
نقطة ۱/۵ در را (درجه حرارت) X محور رگرسيون حاصل خط كه نشان داد
درجه به عنوان نقطه ــن قطع ميكندكه همي گراد ــانتي س درجة ۱/۴۸ ~
حرارت درجه ۱). پايين بودن (شكل گرديد ، تعيين جوانه زني پاية حرارت
به نسبت آن زني سازگاري جوانه دهندة نشان اين گياه در زني جوانه پاية
در اسفرزه بذور جوانه زني درصد باالترين باشد. مي پايين حرارتهاي درجه
تفاوت دليل عدم ولي به شد مشاهده گراد ــانتي س درجة ۱۰ حرارت درجه
مي ،(۱ (جدول گراد، ــانتي س و ۷ درجة ۵ ،۴ حرارتهاي درجه با دار معني
دامنة در ــفرزه اس بذور زني براي جوانه مطلوب حرارت گفت كه درجه توان
۱۰ حرارت از درجه ــش افزاي قرار دارد. گراد ــانتي درجة س ۴-۱۰ حرارتي
كه زني بذور گرديد، جوانه ــد باعث كاهش درص بعد به گراد ــانتي درجة س
بذور اين زني جوانه روي باال بر ــاي حرارته درجه منفي دهندة تاثير ــان نش
جوانه زني درصد گراد ــانتي س درجة ۲۰ در كه طوري به ــد، باش گياه مي
زني جوانه بر باال حرارتهاي تاثير منفي درجه .(۲ (شكل يافت كاهش شديدًا
بود. گرديده گزارش نيز قبًال (۴، ۲ ،۱) محققين ديگر ــط توس اسفرزه بذور
درجه نسبت به اسفرزه بذور زني جوانه باالي به حساسيت توجه با بنابراين
شود انتخاب طوري منطقه هر در آن كاشت تاريخ است الزم باال، حرارتهاي

نباشد. توام باال با درجه حرارتهاي كه
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