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تأثیر دماهای مختلف بر شاخصهای جوانهزنی گیاه دارویی
شنبلیله ()Trigonella foenum-graecum
علی بابائی قاقلستانی ،1سیده آسیه خاتمی ،1رفعت حسنی نسب فرزانه،1
محمدتقی آلابراهیم

2

1دانشجوی دکتری علوم علفهای هرز ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
2دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت 97/08/04 :تاریخ پذیرش97/09/12 :

چکیده
بهمنظوربررسیتأثیردماهایمختلفبرشاخصهایجوانهزنیگیاهداروییشنبلیله،آزمایشیبهصورتطرحکامالً

تصادفیباسهتکراردرسال1396دردانشگاهمحققاردبیلیانجامشد.دماهایموردبررسییشیام ،25،20،15،10
35،30و40درجهسانتیگرادبود.دردمای10درجهسانتیگراددرصدجوانهزنیی51درصیدبیودوبیاافییایددمیا
درصدجوانهزنیافیایدیافت.بیشترینجوانهزنی(95/6درصد)دردمای25درجهبهدستآمدوباافیایددمابه40
درجهسانتیگراددرصدجوانهزنیروندنیولیگرفت.کمتریندرصدجوانهزنیی(46/37درصید)دردمیای40درجیه
سانتیگرادمشاهدهشد.کمترینسرعتجوانهزنیدردمای10درجهسانتیگرادوبیشترینسرعتجوانهزنیدردمیای
25درجهسانتیگرادبود.باافیایددمابه40درجهسانتیگرادازسرعتجوانهزنییبیهطیورم نییداریکاسیتهشید.
کمترینطولووزنخشکگیاهچهنییدردمای10درجهسانتیگرادمشاهدهشد .


واژههای کلیدی:درصدوسرعتجوانهزنی،طولووزنخشکگیاهچه،گیاهاندارویی 

مقدمه

*

گیاهان داروییبه صورت خام ییا فیرآوری شیده در طی  سینتی و میدرن صین تی میورداسیتااده قیرا ر مییگیرنید
(.)Mollafilabi, 2000شنبلیله()Trigonella foenum-graecumوگیاهیییکسیالهازتییرهلگومینیوزهاسیتکیهدر
میشود.درسالهای اخیر با مشخصشدن ارزشهای غذایی ودارویی
میارع تولیدسبیی در بیشتر نقاط کشور کشت  
شنبلیله وهمچنین سازگاری نسبتاً وسیع آن به کشت درمناطق مختلف ،دامنه کشیت و زرع آن از آمریکیا تیاهندوسیتان
گسترشیافته است(.)Sadeghzadeh Ahari et al., 2010جوانهزنیواستقرارگیاهچیهازمرالی بحرانییومدی در
چرخهزندگیگیاهانوهمچنینازعوام ت یینکنندهعملکردوزمانرسیدگیمییباشیند(.)Winduer et al., 2007
جوانهزنییکفرایندفیییولوژیکیپیچیدهتحتکنترلعوام محیطیماننددما،آبونوراست.اینعوامی بیهطیور
جداگانهیاترکیبیجوانهزنیراتحتتأثیرقرارمیدهند (.)Shaban, 2013دما تیأثیراولییه روی خیواب و جوانیهزنیی
بذرها دارد.پاسخ جوانهزنیبذرها به دما از طرییق دماهیای کاردینیال مشیخص مییشیود( Alvarado and Bradford,

.)2002دمایپایهکه در آن سرعت جوانهزنیصاراست،دمایمطلوب( )T0کیه در آن بیاتترین سیرعت جوانیهزنیی
مشاهده میشودودمایسقف()Tcکه در آن سرعت جوانهزنی صار استدماهایکاردینالراتشکی میدهند .درجیه
*نویسندهمسئول ababee63@gmail.com:
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لرارتمیتواند درصد و سرعت جوانهزنی را از طریق تأثیر زوال،کاهد خواب و کلیه فرآینیدهای جوانیهزنیی تحیت
تأثیر قراردهد(.)Bradford, 2002باقرانی()Bagherani Torshiz, 1995دربررسیاثردمارویجوانیهزنییریییومو
بذرشیرینبیانگیارشنمودکهدرپین درجیهسیانتیگیرادبیذرهاجوانیهنییدهودردماهیای 25،15و35درجیه
بهترتی 8،15و7برابرنسیبتبیهشیاهدافییایدداد.درایین
سانتیگراد ،خراشدهیمکانیکیدرصدجوانهزنیرا 

دماهاسرعتجوانهزنیبذرهاییکهبهطریقمکانیکیخراشدهییشیدهبودنیدازسیایرتیمارهیاکمتیربیودهاسیت.
خراشدهیشیمیایینییدرصدجوانهزنیرابطورم نیداریافیایدداد.دردمای15و25درجهسانتیگیراد،درصید
وسرعتجوانهزنیبذرهاباافیایدزمانغوطهوریدراسیدسولاوریکاز 5به45،30و60دقیقه،بطورم نیداری
افیایدیافت.دردمای35درجهسانتیگراد،تااوتیمیان5و60دقیقهغوطهوری دیده نشده است.ایین محققیین در
بررسی اثر لرارت برجوانهزنی ،اختالف م نیداری را بین بذور خراش داده شدهدر دمای  15تا  35درجیه سیانتیگیراد
مشاهده نکردند ولی دربذور سال اختالف بین  15و  25درجه سانتیگراد بی م نی وهیر دو بیا  35درجیه سیانتیگیراد
تااوت م نیداری داشتند.لداکثر جوانهزنی در بذور خراش داده شده و بذور سیال  دردمیای  35درجی  سیانتیگیراد و
بهترتی


 98و  14درصد بودهاست.محمدوندوهمکاران()Mohammadvand et al., 2014نییبیدترینجوانیهزنیی

بذورسوروفرادردمای20و35درجهسیانتیگیرادمشیاهدهنمودنیدوگییارشکردنیدکیهدردمیای40درجیه
سانتیگرادنسبتبهدمای35درجهسانتیگرادمییانجوانهزنی2/3درصدکاهدیافت.هدفازاینپیووهدت ییین

دامنهلرارتیمناس جوانهزنیوآگاهیازآنبرایموفقیتدرکاشتوافیایدعملکرداینگیاهداروییبود .
مواد و روشها
اینپووهدبهصورتطرحکامالًتصادفیباسهتکراردرآزمایشگاهزراعیتدانشیگاهمحقیقاردبیلییدرسیال
1396انجامشد.تیماردماهایمختلفشام 35،30،25،20،15،10و40درجیهسیانتیگیرادبیود.بیذرهاتوسی 
هیپوکلریتسدی دودرصدبهمدتیکدقیقهضدعاونیوسپسدردرونپتریدییددارایدوتییهکاغیذصیافی
قراردادهشدوسپسبهژرمیناتورانتقالدادهشد.شمارشبهصورتروزانهتادوهاتیهکیهپاییاندورهایینگیاهیان
مطابقباایستااست(،)ISTA, 2008انجاموجوانهزنیبراساسخروججوانهدومیلیمتریصورتگرفت.درصیدو
سرعتجوانهزنی،طولگیاهچهووزنخشکگیاهچهشنبلیلهبراساسفرمولهایزیرمحاسبهشد .
درصدجوانهزنی( )Maguire, 1962
×100ت دادک بذر/ت دادبذرجوانهزده=درصدجوانهزنی 
سرعتجوانهزنی)Rs=ni=1(Si/Di

:Rsسرعتجوانهزنی:Si،ت دادبذرهایجوانهزدهدرهرشمارشnام:Di،ت دادروزتاشمارش 
هابانرمافیارSAS 9.4ومقایسهمیانگیندادههابادانکنورس نمودارهاباExcelانجامگرفت .

تجییهداده
نتایج و بحث
درصدجوانهزنی:نتای جدولتجییهواریانسنشاندادکهاثردمابرجوانهزنیشنبلیلهم نییداربیود(جیدول.)1در
دمای10درجهسانتیگراددرصدجوانهزنی51درصدبود،باافیایددمادرصدجوانهزنیافییایدیافیت،بیشیترین
جوانهزنیدردمای25درجه(95/6درصد)بدستآمد،باافیایددمابه40درجهسانتیگراددرصدجوانهزنیرونید
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نیولیگرفتوکمتریندرصدجوانهزنیدردمای40درجهسانتیگراد(46/37درصد)مشاهدهشد(شک ،1جیدول
.)2درمطال هایکهبهمنظوربررسیاثردماهایمختلفبرجوانهزنیگیاهداروییکرامی ()Crambe kotschyana
انجامشد،بیدتریندرصدوسرعتجوانهزنیدردماهایبین5تا30درجهسانتیگرادلاص شیدوپیسازآنبیا
افیایددما،دردماهای35و40درجهسانتیگراد،درصدوسرعتجوانهزنیکاهدیافتودرندایتبهصاررسید
(.)Naghedinia and Rezvani Moghadam, 2009علویوهمکاران()Alavi et al., 2014دربررسیاثردرجه
لرارتهایمختلفبرشاخصهایجوانهزنیبذرعلفمورچه ()Cressa creticaاعالمنمودندکهباافییایددمیا،
جوانهزنیه بیدترشد،ایشاندماهای30،10و40درجهسانتیگرادرابهعنیواندمیایلیداق ،بدینیهولیداکثر
جدتجوانهزنیبذورعلفمورچهگیارشکردند.قاسمینیوادوهمکیاران()Ghaseminejad et al.,2012نیییدر
بررسیتأثیردماونوربرجوانهزنیگیاهداروییشیرینبیان(،)Glycyrrhiza glabraبدترینتیماردماییکهمنجربه
لداکثرجوانهزنیشدرادمای20درجهسانتیگرادگیارشنمودند .

شکل :1تأثیردماهایمختلفبردرصدجوانهزنیشنبلیله 



سرعت جوانهزنی :جدولتجییهواریانسنشاندادسرعتجوانهزنیتحتتأثیردمیااخیتالفم نییدارینشیانداد
(جدول.)1کمترینسرعتجوانهزنیدردمای10درجهسانتیگرادبدستآمد،بیشترینسرعتجوانهزنیدردمیای
25درجهسانتیگرادبود،باافیایددمابه40درجهسانتیگرادازسرعتجوانهزنیبهطیورم نییداریکاسیتهشید
(شک ،2جدول.)2بررسیاثردرجهلرارتبرخصوصیاتجوانهزنیبذرکنیدل()Dorema ammoniacumنشیان
دادکهبیدترینمقدارشاخصهایجوانهزنیشام درصدجوانهزنی،سرعتجوانهزنیوبنیهبذردردمای6درجیه
سانتیگرادبهدستآمدوک ترینآنهادردماهای2و15درجهسیانتیگیرادلاصی

شید( Ghasemi- Arian et al.,

.)2016خلیلیوهمکاران()Khalili et al., 2014گیارشکردندکهباافیایددماتادمایمطلیوبدرصیدوسیرعت
جوانه زنیبذرجوافیایدوب دازآنکاهدیافیت.اییننتیجیهدرارقیاممختلیفپنبیهتوسی گالشییوهمکیاران
()Ghaleshi et al.,2005ودرگندمتوس بالباکیوهمکاران()Balbaki et al.,1999نییگیارششدهاست .
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جدول :1تجییهواریانسدماهایمختلفبرشاخصهایجوانهزنیشنبلیله 
منبعتغییرات 

میانگینمرب ات 

درجه
آزادی 

درصدجوانهزنی 

سرعتجوانهزنی 

طولگیاهچه 

وزنخشکگیاهچه 

تیمار 

6

 1105/15

 5/49

 4/74

 892/49

خطایآزماید 

 41/66

 41/66

 0/22

 0/44

 13/09

ضری تغییرات( )%



 9/12

 8/12

 5/19

 6/73

م نیداردرسطحالتمال1درصد 




شکل  :2تأثیردماهایمختلفبرسرعتجوانهزنیشنبلیله 

طول گیاهچه :نتای جدولتجییهواریانسنشانداداثردمابرطولگیاهچهشنبلیلهتأثیرم نیدارداشت(جیدول.)1
درجهسانتیگرادبدستآمد(شک .)3کمترینطولگیاهچهنییدردمیای

بیشترینطولگیاهچهشنبلیلهدردمای25
10درجهسانتیگرادمشاهدهشد(جدول.)2تحقیقاتنشاندادهاستدرجهلیرارتهیایبیاتباعیوزوالبیذرها
شوند،کهعلتدمیتواندکاهدرشدهیپوکوتی وقدرتبذرمیشود.مطال اتهمچنیننشیاندادطویی شیدن


می
درجهسانتیگرادباتترینبود( .)Koefendre et al., 2009

گیاهچهووزنخشکدانههمیشهبداردر20

شکل :3تأثیردماهایمختلفبرطولگیاهچهشنبلیله 
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وزن خشک گیاهچه :نتای تجییهواریانسنشاندادکهوزنخشکگیاهچهتحتتأثیردماهایمختلفقیرارگرفیت
درجهسانتیگرادبود،کمترینوزنخشکگیاهچهدردمای10

(جدول.)1بیشترینوزنخشکگیاهچهدردمای25
درجهسانتیگرادمشاهدهشد،باافیایددمابه40درجهازوزنخشکگیاهچهکاستهشد(شک ،4جدول .)2





شکل  :4تأثیردماهایمختلفبروزنخشکگیاهچهشنبلیله 

جدول :2مقایسهمیانگینتأثیردماهایمختلفبرشاخصهایجوانهزنیشنبلیله 
درصدجوانهزنی 

سرعتجوانهزنی 

طولگیاهچه 

وزنخشکگیاهچه 

(درصد) 

(ت داددرروز) 

(سانتیمتر) 

(میلیگرم) 

 10

51/33c

3/96e

7/03d

29/8f

 15

58/33c

5/06cd

7/36d

37/66e

 20

80/50b

6/76a

8/7c

44/33d

 25

95/6a

7/66a

10/96a

75/60a

 30

91/66a

6/86ab

9/66b

68/33b

 35

71/66b

5/66c

7/66d

66/33b

 40

46/37c

4/56de

8/63c

55/33c

دما 

میانگینهایدارایلروفمشترکدرسطح5درصدآزموندانکناختالفم نیداریندارند.

نتیجهگیری کلی
درک نتای اینآزمایدنشاندادکهبدتریندمابرایجوانهزنیوسایرشاخصهیایرشیدیشینبلیلهدمیای25
درجهسانتیگرادبود.دردمای10درجهسانتیگرادرشدگیاهچهکندبودوباافیایددمابه40درجهبازازدرصد
جوانهزنیوسایرشاخصهایجوانهزنیکاستهشد .
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