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( Thymus daenensis) سه جمعیت گونه آویشن دنایی گیاهچهارزیابی رویش و بنیه 

 های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانهتحت تأثیر روش
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 چکیده

صورت های مختلف پرایمینگ بذر، آزمایشی بهآویش با روش چه سه جمعیت گونهبذر و بنیه گیاه منظور ارزیابی رویشبه

ها و مراتع در آزمایشگاه، بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل 1394فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در سال 

منشاء لرستان،  با (Thymus daenensis)کشور انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور الف شامل: سه جمعیت از آویشن دنایی 

مگاپاسگال(، هورمونال پرایمینگ  9/0و  6/0 گالیکولاتیلناصفهان و مرکزی فاکتور ب شامل: تیمارهای اسموپرایمینگ )پلی

پی پی ام، ماتریکس پرایمینگ )زوئولیت(، هیدرو پرایمینگ )آب مقطر(، شاهد )بدون پرایمینگ( بودند.  500و  250)اکسین 

شامل درصد و سرعت  شدنصفات سبزها در شرایط گلخانه انجام گرفت،. ها و رشد آندر سطح گلدانشده کشت بذرهای پرایم

به طول  چهریشه، شاخص بنیه، وزن تر و خشک، درصد وزن خشک و نسبت طول گیاهچه، چهساقه، چهریشهشدن، طول سبز

 76شدن به مقادیر)ترین درصد و سرعت سبزشسه جمعیت گونه آویشن نشان داد که بی گیری شد. نتایج بیناندازه چهساقه

ها نشان )با منشاء لرستان( مشاهده شد. اثر تیمارهای پرایمینگ روی جمعیت 1110جوانه/روز(، در جمعیت  17/13و  درصد
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لرستان با اثر تیمار زئولیت در حداکثر بود. با - 1110( جمعیت 49متر و میلی 59و شاخص بنیه ) گیاهچهجوانه/روز(، طول 15

گالیکول( موثرترین اتیلن)زئولیت( و اسموپرایمینگ )پلی ماتریکس پرایمینگتوجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که روش 

      شوند.کردن و استقرار مناسب گیاهان دارویی توصیه میدو روش برای اهلی این اینروش بود. بنابر
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 مقدمه

متعلق  (Thymus daenensis Celak)دنایی آویشن 

-ترین تیرهکه یکی از بزرگ Labiataeبه تیره نعناعیان 

از گیاهان انحصاری باشد. این گونه های گیاهی است می

بالشتکی به ، کوتاه قد، گیاهی خشبیباشد و ایران می

تقریبا بدون ، بدون انشعاب، مترسانتی 30تا  15ارتفاع 

های محوری با مجموعه برگ، داربیش کرک کرک تا کم و

یبا گرد و زمان گلدهی تابستان فندقه تقرمیوه یا بدون آن. 

باشد. ترکیبات غالب اسانس در آویشن شامل تیمول می

باشد ( میدرصد 7/6( و کاراکرول )درصد 9/73)

(Jamzad, 2009). کرده و جوشانده گیاه آویشن بهدم-

، ضد اسپاسم، ضد سرفه، دهندهطعم، کنندهعنوان مطبوع

-تفاده میضد میکروب و ضد قارچ اس، ضد نفخ، آورخلط

  .(Nikavar et al., 2004) شود

مفیدی در بهبود کیفیت بذور  پرایمینگ بذر روش

صورت تواند بهیافته و پیر است. پرایمینگ میزوال

 یکنواختی و افزایش سبزشدنمنظور یافته بهگسترش

 استفاده شود ، دارویی و مرتعیدر گیاهان زراعی رویش

ماس و پیت، ولیتورمیک، مواد طبیعی از قبیل زئولیت

 .((Khan, 1992 هستند پرلیت و... دارای این خصوصیات

. شودپرایمینگ بذر منجر به بهبود کارآیی بذر می

مورد نیاز گیاه موجب و انرژی  ATPبا افزایش پرایمینگ 

، RNAافزایش سنتز پروتئین و  تسریع در فرآیند

TRNAگردد میها ها، غشاها و آنزیم، پروتئین(Bewley, 

1997).  
های متداول پرایمینگ بذرها که برای انواع روش

روند. کار میهزنی بذر بافزایش سرعت و یکنواختی جوانه

های نمکی(، عبارتند از: هالوپرایمینگ )استفاده از محلول

 پرایمینگهیدروپرایمینگ )جذب آب توسط بذر(، اسمو

-های اسمزی مانند پلی)جذب آب توسط بذر در محلول

)جذب آب توسط  پرایمینگگالیکول(، ماتریک ناتیل

)تیمار بذر با دمای باال و  پرایمینگماتریکس جامد(، ترمو

  ،(های رشد گیاهبا هورمون )پرایمینگ المونریا پایین(، هو

و همکاران  Falahhosseinباشند. می گینبیوپرایم

شده جمعیتپرایمینگ روی بذرهای پیربا اثر  (2017)

با   (.Matricaria chamomilla L)مانیهای بابونه آل

تیمارهای هورمونال پرایمینگ )اسید جیبرلیک با غلظت

گرم /لیتر( و اسموپرایمینگ )پلیمیلی 500و  250های 

به این نتیجه رسیدند که مگاپاسکال(  3/0گالیکول اتیلن

بی و بهبود کاربرد دو روش پرایمینگ فوق موجب بازیا

 ه شدند. شدجوانه زنی بذرهای پیر

پرایمینگ تاثیر چندانی بر تحقیقی گزارش شد که در 

اجزای عملکرد گیاه گلرنگ در زنی و عملکرد و جوانه

که نداشت با این وجود نتایج نشان داد  شرایط مزرعه

زنی را نسبت ترین میزان جوانهبیش شدهتیمارهای پرایم

  (.Ghaffari, 2014)به شاهد از خود نشان دادند 

باشد پرایمینگ از تیمارهای قبل از کاشت میماتریک 

که در آن ماتریکس جامد به جای محلول اسمزی برای 

-زنی مورد استفاده قرار میکردن بذر و بهبود جوانهپرایم

گیرد. این روش شامل استفاده از ترکیبی از مواد ماتریکی 

اکسیژن و دما ، آب و بذر برای کنترل تاثیرات آب، خشک

مواد جامدی که در این روش استفاده  نی است.زبرای جوانه

د که عبارتند باشهایی میشود دارای یک سری ویژگیمی

ظرفیت ، حاللیت جزئی در آب، پایین از: پتانسیل ماتریک

عدم سمیت و قابلیت چسبیدن به ، باالی نگهداری آب

، یتلسطح بذر. در این روش از ترکیباتی مانند پر

شود که دارای استفاده می سلسلیت و میکرو، لیتورمیکو

شده با بذر پرایم باشند.پتانسیل اسمزی پایینی می

شدن امکان آبگیری کافی را برای کامل، ماتریکس جامد

اما این ، نمایدزنی فراهم میفرآیندهای پیش از جوانه

چه اولیه گردد. میزان آنقدر نیست که منجر به رویش ریشه

مقدار آب در  اتریک،ن موفقیت با کاهش پتانسیل مای

دسترس از طریق جذب سطحی عوامل پرایمینگ تهیه 

 .((Alizadeh and Nasiri, 2012 شودمی

نشان داده است که هورمون پرایمینگ مطالعات 

 های رشد گیاهخیساندن بذر با غلظت مناسبی از هورمون

های مختلف رشد و عملکرد گونه، زنیتاثیر مثبتی بر جوانه

 ,.Patade et al ,)ط نرمال و تنشی دارد گیاهی در شرای

2011; Ansari, et al., 2012; 1998 et al., Lee).  از

 ،(NAA, IBA, IAA)ها های گیاهی اکسینهورمون

، اتیلن، هاآمینپلی، اسید آبسزیک، هاکینتین، جیبرلین

عنوان عامل پرایمینگ هب براسینوئید و سالیسیلیک اسید

که خیساندن بذر با ات نشان داده تحقیق .شوداستفاده می

تاثیر مثبت بر ، های رشد گیاهغلظت مناسب از هورمون

های مختلف گیاهی در رشد و عملکرد گونه، زنیجوانه

   .شرایط طبیعی و تنشی دارد

 ینا یران،متنوع کشور ا یمو اقل ییآب و هوا شرایط

 ییدارو یاهاناز گ یبه منبع غن یلرا تبد یعگستره وس
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 یرانا یبوم یاهانگ یناز ا یاریمند نموده است. بسارزش

مورد  یمنبع بالقوه اقتصاد یکعنوان به تواندیبوده و م

 یاهانجمله گآویشن دنایی از  گونه .یردتوجه قرار گ

از  یربه غ متاسفانهکه  باشدیم یراندر ا مهم ییدارو

 ینا یبر رو ساسیا یقاتتحق ،محدود هاییبررس یتعداد

 ینا هاییشگاهاز رو یاریت نگرفته است و بسگونه صور

 یعتعوامل مختلف مانند دخالت انسان در طب یلدلهگونه ب

 یرفتن مینو ...( در حال از ب یسازراه سازی،)ساختمان

 مواد تیماراستفاده از پیش ا هدفب مطالعه ینا .باشد

 رشد و زنیجوانه توان افزایش در رشد کنندهتنظیم

بنیه بذر سه جمعیت ازگونه  رویش و رویدر  گیاهچه

 گلخانه در شرایط ،Thymus daenensis دنایی آویشن

 .باشدمی

 

 هامواد و روش

از تیمار  پرایمینگ بذرتیمارهای جهت بررسی اثر پیش

اکسین با دو ، مگاپاسگال 9/0و  6/0گالیکول اتیلنپلی

، زوئولیت، گرم/ لیترمیلی 500و  250غلظت 

برخی صفات  شاهد )بدون پرایمینگ( در، پرایمینگهیدرو

آویشن  گونه سه جمعیتروی ای )قدرت( و بنیه سبزشدن

سه  .(1)جدول انجام شد ، (Thymus daenensis)دنایی 

جمعیت گونه آویشن دنایی با منشا لرستان، مرکزی و 

های وزنی پرایمینگ با نسبتمحلول اسمواصفهان بودند. 

و  Michelاساس رابطه بر گالیکول اتیلنمختلف پلی

Kaufmann (1973) محلول ماتریکس محاسبه گردید .

 دست آمد.هب یک درصد پرایمینگ با نسبت وزنی زوئولیت

، صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفیآزمایش به

طراحی و در گلخانه بانک ژن منابع طبیعی مؤسسه 

اجرا  1394ها و مراتع کشور در سال تحقیقات جنگل

برای ، ردید. بعد از اعمال تیمارهای پرایم بر روی بذورگ

کش شدن به قارچ از محلول قارچجلوگیری از آلوده

مدت در هزار به 2با غلظت ( Carboxintiram) ویتاواکس

دقیقه در هر لوله آزمایشی قرار داده شد. بذور درون  5

از محلول تیمارهای مورد مطالعه آغشته  cc5ها را با لوله

-بهدرجه سلسیوس  20±2ه و سپس در دمای اتاق کرد

ساعت قرار داده شدند. طی گذشت این زمان  24مدت 

پس از  .ها تخلیه شدندهای پرایم از داخل لولهمحلول

شده و زنی بذور پرایممنظور ارزیابی جوانهبه، شدنخشک

تیمار در گلدان پالستیکی  تمامی بذور مورد، بذور شاهد

ماسه و خاک کشت ، از خاک 1:1:1به نسبت مساوی 

پاش و روزانه صورت مهشدند. آبیاری بذور تا سبزشدن به

روز انجام  24مدت انجام پذیرفت و شمارش از روز سوم به

ها از گلدان روز( نمونه 45) گیاهچهبعد از رشد  گرفت.

 شدن، طولسرعت سبزخارج شده و صفات درصد و 

یه، وزن تر و ، شاخص بنگیاهچهو  چهریشه، چهساقه

به طول  چهریشهخشک و درصد وزن خشک، نسبت طول 

 گیری شدند.اندازه چهساقه

 Thymus وزن هزار دانه بذر سه جمعیت گونه آویشن مشخصات جغرافیایی، درصد خلوص، درصد رطوبت و -1جدول 

daenensis 
Table 1 . Name and seed geographical characteristics, Purity, moisture content, thousand weights of three 

populations Thymus daenensis 
 وزن هزاردانه

 گرم

 درصد

 خلوص
 درصد

 رطوبت

 طول

 ییایجغراف

 عرض

 ییایجغراف
 ارتفاع

 (متر)
 منشاء

تیجمع  
تیجمعکد   

1000 seeds 

Weight (g) 

Purity 

 
Moisture' % Longitude 

Latitude 

 
Elevation (m) 

Origin 

 
Code 

0.28 100 0 48˚ 30' 00'' 33˚ 15' 00'' 1830 
 لرستان

Lorestan 
1110 

0.25 84 8.5 49˚52' 00'' 33˚06' 24'' 2407 
 مرکزی

Markazi 
13611 

0.04 88 0 - - 2500 
 اصفهان

Esfahan 
18209 

 

 1رابطه از  (GR) زنیمحاسبه سرعت جوانهبرای  

 ( استفاده گردید.Maguire, 1962) مگوایر

 =GR                                 (    1ابطه )ر

زده در هر روز تعداد بذرهای جوانه iSکه در آن 

دفعات شمارش  nام و nتعداد روز تا شمارش ، iD شمارش،

 از  (SVI) 1گیاهچه بنیه شاخص ارزیابیجهت باشد. می

                                                           
1Seedling vigor index 
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 Abdual-baki and)و اندرسون  رابطه عبدالباقی

Anderson, 1973.) 

 SVI=GP×  (ALR+ALS)                 (2رابطه )

میانگین ، ALR، شاخص بنیه گیاهچه، SVIکه در آن 

، GPو چه میانگین طول ساقه، ALS، چهطول ریشه

 هچهگیاگیری طول اندازهباشند. می زنی نهاییدرصد جوانه

 ,Lekh and Kairwalها به روش و وزن تر خشک آن ها

د ماده خشک از حاصل تقسیم درص انجام گرفت. ((1993

   دست آمد. هب 100در عدد نسبت وزن خشک بر وزن تر 

 آماری افزارنرم با هاداده آماری تحلیل و تجزیه

SAS9.1 در توکی آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه و 

 ها رسمشد در تجزیه داده انجام درصد 5 احتمال سطح

 . گرفت صورت Excel ارافزنرم از استفاده با نیز هاشکل

 

 نتایج 

آویشن جمعیت گونه  3نتایج تجزیه واریانس بین 

بین جمعیت تفاوت در شرایط گلخانه نشان داد که  دانایی

درصد و  5چه در سطح /ساقهچهریشهبرای نسبت طول ها 

 نظیر درصد و سرعت سبز شدن، طول  صفات بقیه برای 

وزن تر و  ، شاخص بنیه،گیاهچهو  چهریشه، چهساقه

درصد  1 حتمال در سطحخشک و درصد ماده خشک 

نسبت  بجزی پرایمینگ معنی دار بود. تفاوت بین تیمارها 

 برای بقیه صفات از لحاظ آماریچه /ساقهچهریشهطول 

جمعیت برای پرایمینگ در ر متقابل ثابود.  معنی دار

طول گیاه چه و درصد ماده خشک ، چهریشهصفات طول 

 سایر  دار بود ولی برایدرصد معنی یکال احتمدر سطح 

  (.2 )جدولنی دار بود عم درصد 5احتمال  در سطحصفات 

دنایی  سه جمعیت آویشنگیاهچه در شدن خصوصیات سبزاثر پرایمینگ بذر بر نتایج تجزیه واریانس  -2جدول 

T.daenensis در شرایط گلخانه 
Table 2. Analysis of variance of seed priming technique on the seed emergence characteristics of 

three populations Thymus daenensis 
 درصد ماده

 خشک

 وزن خشک

 گیاهچه

 وزن تر

 گیاهچه

 شاخص

 بنیه

 طول

 گیاهچه

 چهریشه

 چهساقه/

 درصد

 سبزشدن

 سرعت

 سبزشدن

 درجه

 آزادی
 بع تغییراتامن

Dry 

matter% 

Dry 

weight 

Fresh 

Weight 

Vigor 

index 

Seedling 

length 

RS 

 

Percentage 

emergence 

Speed of 

emergence 
df S.O.V 

341.11** 173.52** 21415.5** 4258.51** 1119.78** 1.76* 12460.44** 460.24** 2 
 P جمعیت

Population (P) 

 T Treatment (T) تیمار 6 **13.91 **444.87 0.52 *81.14 **229.95 *3233.01 *52.67 **247.86

308.19** 48.60* 2359.63* 95.30* 103.66** 0.76* 262.52* 9.19* 12 P×T 

 Errorخطای آزمایش 41 4.44 113.78 0.40 37.03 41.84 1159.68 18.31 8.63

 %CVتغییرات ضریب  25.11 19.00 16.64 13.71 24.45 42.15 39.56 23.65

 داردرصد و غیرمعنی 1و  5احتمال در سطح  رداترتیب معنیبه ns و  **، *
** ,* and ns Significant at 5%, and 1% probability lebels and not Significant respectively 

مقایسه میانگین اثر تیمارها روی درصد سبزشدن 

مگاپاسکال  9/0گالیکول اتیلننشان داد که تیمارهای پلی

درصد برای  66و  63شدن با ترین درصد سبززئولیت بیش

 22و  16یب ترتمیانگین کل سه جمعیت را داشتند و به

در شدن نسبت به شاهد داشتند. درصد افزایش درصد سبز

ها لرستان و مرکزی و اصفهان بهمقایسه بین جمعیت

با توجه به  .زنی داشتنددرصد جوانه 63و  28، 76ترتیب 

گین دار بودن اثرات متقابل جمعیت در تیمار، میانمعنی

که در وریطهب ،ها متفاوت بوددرصد سبزشدن در جمعیت

درصد در  12شدن با ترین درصد سبزجمعیت مرکزی کم

ترین درصد تیمار شاهد و در جمعیت اصفهان بیش

 70و  77ترتیب سبزشدن در تیمارهای زئولیت و شاهد به

مارها برای سرعت یدر مقایسه بین ت .(3درصد بود )جدول 

ترین نشان داد که در هر سه جمعیت بیش نتایجشدن سبز

در تیمارهای  13/9و  48/9، 08/10شدن با سرعت سبز

 9/0گالیکول اتیلنزئولیت، هیدرپرایمینگ و پلی

دست آمد که نسبت به شاهد موجب افزایش همگاپاسکال ب

درصد نسبت به شاهد گردید. با توجه به  13و  17، 24

مینگ این روند برای وجود اثرات متقابل جمعیت در پرای

ترین ها متفاوت بود و در جمعیت مرکزی کمجمعیت

-هجوانه در روز در تیمار شاهد ب 23/1شدن با سرعت سبز

که این روند برای اصفهان معکوس بود دست آمد در حالی

جوانه در روز در همان  9ترین سرعت سبز شدن با و بیش

یانگین اثر مقایسه م .(3)جدول دست امد هتیمار )شاهد( ب

-بهتیمارها روی طول گیاهچه نشان داد که کلیه تیمارها 

جز اکسین در افزایش طول گیاهچه موثر بودند با این 

 (.4داری با شاهد نداشتند. )جدول وجود تفاوت معنی
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 T.daenensis آویشن دنایی جمعیت سبزشدن در سه سبزشدن، سرعت اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر درصد -3جدول 
Table 3. Effect of priming treatments seedling Emergence percentage and speed of emergence three 

populations of Thymus daenensis. 

 نام پرایمر
Treatments 

 درصد سبزشدن

Emergence percentage 
 سرعت سبزشدن 

Speed of emergence 

 

1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

  میانگین
1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

 میانگین

Control 80.00 b 12.00 c 70.67 a 54.22 b  14.02 a 1.23 c 9.01 a 8.09 b 

Hydro 82.67 b 37.33 a 56.00 c 58.67 ab  15.33 a 4.81 a 8.29 a 9.48 a 

PEG6 61.33 d 38.67 a 58.67 c 52.89 b  10.25 b 5.86 a 7.48 b 7.86 b 

PEG9 88.00 a 38.67 a 62.67 b 63.11 a  15.39 a 4.67 a 7.33 b 9.13 a 

Zeolite 82.67 b 40.00 a 77.33 a 66.67 a  15.19 a 5.68 a 9.36 a 10.08 a 

Aux250 74.67 c 20.00 b 56.00 c 50.22 b  12.95 b 2.37b 7.70 b 7.68 b 

Aux500 62.67 d 16.00 c 62.67 b 47.11 c  9.06 b 2.07b 8.18 a 6.44 b 

تجمعی کل میانگین  76.00 28.95 63.43   13.17 3.81 8.19  

 .باشدمی توکیروش آزمون بهدرصد  1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Tukey method

ها جه به وجود اثرات متقابل اثر تیمارها بر جمعیتبا تو

. برای مثال در جمعیت مرکزی تیمارهای متفاوت بود

مگاپاسکال  6و  9/0گالیکول اتیلنپلیهیدروپرایمینگ و 

درصدی طول گیاهچه نسبت به  50تا  40موجب افزایش 

توان گفت اثر شاهد گردید. با توجه به نتیجه فوق می

نماید و ها یکسان عمل نمیمه جمعیتپرایمینگ برای ه

شده مثل جمعیت مرکزی اثر های پیردر جمعیت

زنی باال های با درصد جوانهتر از جمعیتپرایمینگ بیش

ت طول ریشه به ساقه برای استقرار بافزایش نس باشد.می

نتایج مقایسه  .گرددعنوان صفت مفید تلقی میهگیاه ب

ترین مقدار نسبت طول یشمیانگین تیمارها نشان داد که ب

دست هدر تیمار هیدرو پرایمینگ ب 35/1ریشه به ساقه با 

درصد این نسبت را افزایش  16آمد که نسبت به شاهد 

 داد. با توجه به وجود اثرات متقابل جمعیت در پرایمینگ

 6و  9/0گالیکول اتیلناثر تیمارهای هیدروپرایمینگ و پلی

ها بت به سایر جمعیتمگاپاسکال در جمعیت مرکزی نس

درصدی نسبت  54الی  48تر بود و موجب افزایش بیش

 .(4طول ریشه به ساقه در مقایسه با شاهد شد )جدول 

 آویشن دنایی جمعیت چه در سهساقه /چهو نسبت طول ریشه گیاهچه اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر  طول -4جدول 
Table 4. Effect of priming treatments on seedling length and root/shoot length ratio in three populations of 

Thymus daenensis. 

 نام پرایمر
Treatments 

متر()سانتی گیاهچهطول   

Seedling length (cm) 

 چهساقهبه  چهریشهنسبت طول  

Root shoot length ratio 

 

1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

گینمیان  

 1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

 میانگین

Control 57.77 a 30.51 b 46.35 a 44.88 a  1.26 a 0.87 d 1.35 b 1.16 b 

Hydro 52.36 ab 42.65 a 48.37 a 47.79 a  1.17 b 1.30 a 1.58 a 1.35 a 

PEG6 51.63 ab 45.40 a 35.75 b 44.26 a  1.05 c 1.29 a 1.12 c 1.16 b 

PEG9 56.57 a 42.16 a 38.97 b 45.90 a  1.15 b 1.34 a 1.21 c 1.24 b 

Zeolite 59.07 a 35.84 b 46.43 a 47.12 a  1.04 c 1.19 b 1.38 b 1.20 b 

Aux250 46.47 b 30.06 b 43.00 ab 39.84 b  1.14 b 1.09 c 1.32 b 1.18 b 

Aux500 43.47 b 41.31 a 38.07 b 40.95 b  1.26 a 0.91 d 1.18 c 1.12 b 

تجمعی کل میانگین  52.48 38.28 42.42 

 

 1.15 1.14 1.31 

 .باشدمی توکیروش آزمون به درصد 1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی 

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Tukey method

غییرات برای وزن تر و خشک گیاهچه کم و روند ت

وزن تر و مقایسه میانگین اثر تیمارها روی بیش مشابه بود. 

 هیدروپرایمینگ ونشان داد که تیمارهای خشک گیاهچه 

-میل 7/98و  7/102وزن تر گیاهچه با ترین زئولیت بیش

 33/11و  12ترین وزن خشک گیاهچه با گرم و بیش

-جمعیت را داشتند و به کل سهبرای میانگین گرم میلی

درصد  24و  31وزن تر و درصد افزایش  16و  21ترتیب 

-نسبت به شاهد داشتند. با توجه به معنیوزن خشک 

وزن تر و داربودن اثرات متقابل جمعیت در تیمار، میانگین 

که در جمعیت طوریهب ،ها متفاوت بوددر جمعیتخشک 
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تی نسبت به شاهد این تیمارها مزیاستفاده از لرستان 

فوق موجب تیمارهای نداشتند ولی در جمعیت مرکزی 

نسبت تر و خشک گیاهچه ابری وزن بر 3افزایش حداقل 

. این روند برای جمعیت اصفهان (3)جدول  شدندبه شاهد 

نسبت به نیز کم و بیش مشاهده شد ولی مقدار افزایش 

ترین وزن تر و خشک کم .تر بودمرکزی کمجمعیت 

پی پی ام  500و  250با اعمال تیمارهای اکسین  گیاهچه

داری با همه تیمارها از جمله دست آمد که تفاوت معنیهب

بنابراین کاربرد تیمارهای فوق برای رشد شاهد داشت. 

  .باشندگیاهچه مضر می

 T.daenensis ییآویشن دنا جمعیت ، در سهگیاهچهاثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر وزن تر و خشک  -5جدول 
Table 5. Effect of priming treatments on seedling fresh and dry weight in three populations of Thymus 

daenensis. 

 نام پرایمر
Treatments 

 (گیاهچهگرم/)میل تر گیاهچه وزن
Seedling fresh weight 

 (گیاهچهگرم/)میلگیاهچه  وزن خشک 

Seedling dry weight 

 

1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

 میانگین
 1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 
 میانگین

Control 161.33 a 25.67 d 65.00 cd 84.00 b  18.00 a 2.00 c 7.33 b 9.11 b 

Hydro 140.90 b 60.67 b 106.57 a 102.71 a  16.67 a 7.33 b 12.00 a 12.00 a 

PEG6 103.00 d 93.00 a 51.33 d 82.44 b  10.33 b 11.97 a 4.67 c 8.99 b 

PEG9 125.67  c 62.67 b 72.67 c 87.00 b  15.67 a 5.67 bc 6.00 bc 9.11 b 

Zeolite 148.00 b 78.33 ab 70.00 c 98.78 a  14.67 a 10.67 a 8.67 b 11.33 a 

Aux250 60.67 e 19.33 d 90.00 b 56.67 c  5.33 c 11.00 a 8.00 b 8.11 b 

Aux500 71.00 e 33.00 c 58.00 d 54.00 c  6.33 c 3.33 c 4.67 c 4.78 c 

تجمعی کل میانگین  115.80 53.24 73.37 

 

 12.43 7.42 7.33 

 .باشدمی توکیروش آزمون به درصد 1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی 

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Tukey method

مقایسه میانگین اثر تیمارها برای شاخص بنیه گیاهچه 

-گ و زئولیت بیشیننشان داد که تیمارهای هیدروپرایم

ترین شاخص بنیه بر اساس میانگین سه جمعیت داشتند 

با شاهد نداشتند )جدول با این وجود تفاوت معنی داری 

(. با توجه به وجود اثرات متقابل جمعیت در تیمار، اثر 4

ها متفاوت بود. برای مثال در جمعیت تیمارها بر جمعیت

 9/0گالیکول اتیلنمرکزی تیمارهای هیدروپرایمینگ و پلی

برابری بنیه  3مگاپاسکال و زئولیت موجب افزایش  6و 

-ا توجه به نتیجه فوق میگردید. بگیاهچه نسبت به شاهد 

های پیرشده مثل پرایمینگ در جمعیتکه توان گفت 

 .ر استتنسبت به سایر جمعیت ها بیشجمعیت مرکزی 

ماده خشک  برای درصدنتایج مقایسه میانگین تیمارها 

تیمارهای زئولیت و هیدروپرایمینگ نشان داد که گیاهچه 

تری تولید در هر سه جمعیت درصد ماده خشک بیش

با توجه به وجود اثرات متقابل و مشابه صفات قبل  نمودند

جمعیت فوق در  جمعیت در پرایمینگ اثر تیمارهای

برابر  2تا  5/1درصد ماده خشک بین فزایش مرکزی 

 .(6تر بود )جدولبیششاهد نسبت 

 آویشن دنایی جمعیت در سه گیاهچهو درصد ماده خشک  گیاهچه اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر شاخص بنیه -6جدول 
Table 6. Effect of priming treatments on seedling vigor index and  seedling dry matter in  three 

populations of Thymus daenensis. 

 نام پرایمر
Treatments 

 گیاهچهشاخص بنیه 
Seedling Vigor index 

 گیاهچه درصد ماده خشک 
Seedling Dry matter % 

 

1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

 میانگین
 1110 

 لرستان
13611 

 مرکزی
18209 

 اصفهان
Mean 

 میانگین

Control 46.48 a 5.73 b 32.80 a 28.34 a  11.05 a 7.53 c 11.78 a 10.12 ab 

Hydro 43.10 a 15.80 a 27.14 b 28.68 a  10.81 a 12.99 a 11.05 a 11.62 a 

PEG6 31.59 b 17.91 a 21.53 b 23.68 b  9.89 ab 10.77 b 9.73 b 10.13 ab 

PEG9 49.92 a 16.65 a 24.67 b 30.41a  12.33 a 7.96 c 8.38 b 9.56  b 

Zeolite 48.67 a 14.90 a 36.00 a 33.19 a  9.75 ab 14.74 a 12.50 a 12.33 a 

Aux250 35.26 b 5.55 b 24.72 b 21.84 b  8.51 b 16.79 a 8.85 b 11.38 a 

Aux500 27.12 c 6.45 b 23.59 b 19.06 b  8.94 b 10.76 b 7.80 b 9.17 b 

 27.21 11.86 40.31 جمعیت کل میانگین
 

 10.18 11.65 10.01 

 .باشدمی توکیروش آزمون به درصد 1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی 

Dissimilar letters in each column mean significant difference at the 5% level using Tukey method
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 بحث 

شدن در حداکثر سرعت سبزها در مقایسه بین جمعیت

 6/0گالیکول اتیلنبا اثر تیمار پلی 1110جمعیت 

مگاپاسگال مشاهده شد. با توجه به وجود اثرات متقابل 

ها متفاوت رها در جمعیتجمعیت در پرایمینگ اثرات تیما

در  زنیاسموپرایمینگ بر افزایش سرعت جوانهبود و تاثیر 

دار بود. معنی)جمعیت پیرشده( مرکزی  13611جمعیت 

 ,.Pill et al)پیل و همکاران نتایج تحقیقات با این نتایج 

روی چهار گونه بذر  طابقت داشت زیرا در تحقیقم (1995

مار موجب افزایش درصد که این تی گزارش کردندفستوکا 

 یرانیگلپر ا بردر تحقیقی،  شود.زنی میو سرعت جوانه

 سرعتدرصد و  بهبودسبب  گالیکولاتیلنیبذر با پل یمپرا

 .(Gheraghi et al., 2012) شد گیاهچه بنیهو  زنیجوانه

، (2018)، ترابی چافجیری و همکاران دیگری در تحقیق

بذرهای زنی های جوانهویژگی بر پرایمینگ هایتیمار اثر

های بومی گیاه دارویی شده برخی جمعیتپیر

-Tanacetum parthenium (willd.) schultzبابونه

Bip)   با شرایط نگهداری طبیعی و مصنوعی به این نتیجه

زودرس، تاثیر روش پیریرسیدند که در بذرهای پیرشده به

امگ 6/0و  3/0 گالیکولاتیلنلیتیمار اسموپرایمینگ )پ

تر ( در بازیابی بذرها نسبت به سایر تیمارها بیشپاسکال

با تحقیقی روی اثر  (2019)علیزاده و همکاران  .بود

هورومونال پرایمینگ )اسید جیبرلیک( و اسمو پرایمینگ 

های دو گونه دارویی )نیترات پتاسیم( روی بذر جمعیت

 Anthemisو  Anthemis haussknechtiiبابونه 

pseudocotula Boiss  به این نتیچه رسیدند که کاربرد

الذکر موجب افزایش صفات دو روش پرایمینگ فوق

های دو گونه دارویی بابونه ای جمعیتسبزشدن و بنیه

 گردید. 

 1110جمعیت  و شاخص بنیه گیاهچهحداکثر طول 

دست آمدند. هب و زئولیت پرایمینگهیدرو با تیمارتیب ترهب

داری با شاهد نداشت ولی در نیبا این وجود تفاوت مع

زنی جوانهدرصد  95/28مرکزی( که با  13611)جمعیت 

تیمارهای اسمو پرایمینگ و  ،شده تلقی گردیدداشت و پیر

صورت ههیدروپرایمینگ و زئولیت شاخص بنیه بذر را ب

زئولیت با ایجاد  هاآنداری افزایش دادند. از بین معنی

ت عمده در فعالیت پرایمینگ موجب تغییراماتریکس 

ای و سایر های دخیل در هیدرولیز ترکیبات ذخیرهآنزیم

 ,Mercado and Fernandez شودهای بذر میآنزیم

پرایمینگ ماتریک  در تحقیق دیگری اثر .((2004

)ورمیکولیت( بر روی بذر کنتاکی و فستوکای پا بلند 

این تیمار سبب شده و نتایج نشان داده که  آزمایش

طور زنی و همینوزن تر و خشک، افزایش جوانهافزایش 

 Korengel,1997 and) گردید گیاهچهشدن افزایش سبز

Pill). 

ها نشان داد که بین جمعیتمقایسه میانگین  نتایج

جمعیت در و درصد ماده خشک  گیاهچه وزن تر و خشک

مرکزی و -13611های جمعیت لرستان نسبت به-1110

نشان داد که حداکثر  تایجتر بود. ناصفهان بیش-18209

-هپرایمینگ ببا اثر تیمار هیدرو گیاهچه وزن تر و خشک

چه، ترین مقدار طول ریشهدر گزارشی، بیشدست آمد. 

 Silybum چه در گیاه دارویی مارتیغالچه و گیاهساقه

marianum با پرایمینگ هورمونی بذر مشاهده شد 

(2010 Sedghi et al.,). 
 250خشک با اثر تیمار اکسین  ترین درصد مادهبیش

تیمارها  نتایج مقایسه میانگین .پی پی ام مشاهده شد

با اثر تیمار شاهد دارای  1110نشان داد که جمعیت 

ترین درصد ماده خشک بیش حداکثر وزن تر و خشک بود.

پی  250 با اثر تیمار اکسین مرکزی-13611در جمعیت 

 ز دو برابر بود. که نسبت به شاهد بیش ا پی ام مشاهده شد

هورمونال پرایمینگ  کاربرد ،در تحقیقی

 هایگونه چهیشهطول ر یشسبب افزا اسیدآسکوربیک

پرایمینگ  Rezaie et al, 2013).) شد یو ختم یگلیممر

دهد. نتایج بذر با اسید جیبرلیک نیز این اثر را افزایش می

 ,.Farajpour, et alتحقیق فرج پور و همکاران مشابه در 

تیمارهای مختلف در  بررسی با هامشاهده شد. آن ((2010

زنی بذر بومادران با اسید شکستن خواب و تحریک جوانه

که این هورمون  ندپی پی ام نشان داد 500جیبرلیک 

 زنی بذرترین تأثیر را بر شکستن خواب و جوانهبیش

  .داشت

 

 گیرینتیجه

نگ های پرایمینتایج تحقیق فوق نشان داد که روش

مگاپاسکال(  6/0گالیکول اتیلنویژه اسموپرایمینگ )پلیهب

-به، در گونه مورد مطالعه و ماتریکس پرایمینگ )زئولیت(

درصد و سرعت ، سبب بهبود عنوان یک تیمار فیزیولوژیک

و وزن تر و خشک  گیاهچهافزایش طول ، شدنسبز

 روش در شرایط گلخانه شد. با توجه اثر بهتر دو گیاهچه
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ایمینگ گالیکول( و ماتریکس پراتیلنپرایمینگ )پلی اسمو

آویشن های شدن جمعیت)زئولیت( روی خصوصیات سبز

از این دو روش پرایمینگ در زمان T. daenensis دنایی 

 هشدبه نسبت فرسوده بذر تیمارکشت و کار جهت پیش

 مورد استفاده قرار گیرند. 

 

 قدردانی و تشکر

اونت محترم پژوهشی وسیله از ریاست و معبدین

ها و مراتع کشور و کارشناسان موسسه تحقیقات جنگل

ی بذر بانک ژن منابع طبیعی قدردانی ژآزمایشگاه تکنولو
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Abstract 
In order to study of seed emergence and seedling vigor of three populations of (Thymus daenensis), a 

factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted in 

greenhouse of Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran, Iran in 2015-2016. The levels of factor A 

were: three populations of (Thymus daenensis) originated from Lorestan, Markazi and Isfahan province, Factor 

B were: osmopriming (PEG 0.6 and 0.9 Mpa), hormonal priming (250 and 500 ppm of Auxin), Matrix priming 

(Zeolite1%), hydropriming (distilled water) and control. The primed seeds were sown on pots and growing in 

greenhouse. Seed emergence characteristics including of percentage and speed of emergence, root and shoot 

length, vigor index, seedling fresh and dry weight were measured. The mean comparison three populations of 

thymus showed that maximum emergence percentage and speed of emergence as (76%, 13.17/sprout/day) were 

observed in population of 1110-Lorestan.  The effect of treatments on the populations showed that The 

maximum percentage of emergence and speed of emergence (88%, 15.39/ sprout/day), seedling length  and vigor 

index (57mm,50), were obtained with priming technique (PEG 0.9 Mpa) in the population of 1110-Lorestan. 

Also percentage of emergence and speed of emergence (83%, 15/sprout/day) and seedling length, vigor index as 

(59 mm, 49) of the population of 110-Lorestan were maximum with matrix priming (zeolite). Regarding to result 

of this research work, it was proved that two priming technique including: Osmo-priming (Polyethylene glycol) 

and Matrix priming (perlite) were effective method compare with other method. Therefore these two method are 

recommending for domestication and optical establishment of medicinal plant. 

Key words: Emergence; Priming; Thymus daenensis; Vigor 
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