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 چکیده 

زنی و رشد  بلبلی بر صفات جوانهبا هدف بررسی اثر عصارۀ جوانه نخود و لوبیا چشم  پژوهشاین  

تصادفی    و در قالب طرح کامالً یشرایط آزمایشگاه الدار و سرو زربین در  های دو گونۀ جنگلی کاج نونهال 

زنی،  زنی، سرعت جوانهها بر صفات درصد جوانههای مختلف عصارهدر چهار تکرار انجام شد. اثر غلظت

آلومتریک، طول ساقه بذر، ضریب  تر و خشک ساقهچه، طول ریشهبنیه  بررسی  چه و ریشهچه، وزن  چه 

ها بر برخی از  ها نشان داد که اثر استفاده از عصارهو مقایسه میانگین   شد. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس 

زنی در گونه کاج الدار در  که بیشترین درصد جوانهطوری دار بود. بهزنی دو گونه معنیصفات رشد و جوانه

-با بهبلبلی مشاهده شد. بیشترین مقدار بنیه بذر این گونه نیز  درصد عصاره جوانه لوبیا چشم  20غلظت  

دست آمد. همچنین بیشترین  درصد جوانه نخود به  10بلبلی و  درصد جوانه لوبیا چشم  20کارگیری عصاره  

درصد عصاره جوانه    10بلبلی و غلظت  درصد عصاره جوانه لوبیا چشم  40چه در غلظت  وزن خشک ریشه

  10بلبلی و عصاره  چشمدرصد جوانه لوبیا    20نخود مشاهده شد. در گونه سرو زربین نیز کاربرد عصاره  

چه در این گونه  زنی و بنیه بذر را ایجاد کرد. بیشترین طول ریشهدرصد جوانه نخود بیشترین درصد جوانه

درصد جوانه نخود    10بلبلی مشاهده شد. همچنین عصاره  درصد جوانه لوبیا چشم  30تحت تیمار عصاره  

بلبلی در  وان گفت که عصاره جوانه لوبیا چشمتچه را نشان داد. در مجموع میبیشترین وزن خشک ریشه

 .هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود، نتیجه بهتری داشت
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 مقدمه

به مصرف چوب سبب    از یو ن  یچوب  هیکمبود مواد اول

گونه از  که  است  برا   ی هاشده    ی جنگلکار   یتندرشد 

انشواستفاده   در  سوزن  نیب  نید.   لدلیبه  برگانیسهم 

تول  یک یاکولوژ  طیتحمل شرا ب  دی مختلف،    شتر یچوب 

پتانس صنا  یبال   لیو  در  آن  در    عیمصرف  مختلف، 

اهم  ایدن  هاییجنگلکار  است    یادیز  ت یاز  برخوردار 

(Zare, 2001  الدار ( .Pinus eldarica Medw)(. کاج 

خانواد  یاگونه از  گروه   Pinaceae  ۀاست  از  که 

برگ  یها کاج م  یدو  حساب  است    یدرخت.  دیآیبه 

ن  پسند یروشن کم  در خاک  که   ازی و  رشد  به    های قادر 

خشک   یآهک به  مقاوم  است    ،یاست.  گرما  و  سرما 

(Djazirehe, 2010  در حدود چند .)که از کشت    دهه

ا در  برابر شرا  گذرد،یم  رانیآن    ط ینامساعد مح  طیدر 

ن  افتهی سازش   و  مرطوب  مختلف  نقاط  در  -مهیو 

ن  مرطوب  ,Sabeti)  دیرویم  خوبیبه  خشکمهیو 

2002.) 

 Cupressus sempervirens L. var)  نیزرب  سرو

horizontalisخانواد از  از    یکیو    Cupressaseae  ۀ( 

از عناصر    یکیو    ران یا  یبوم  برگ یگونه سوزن هشت  

اقل  یاهیگ  ,Tabari)  است  یاترانهیمد  میشاخص 

بوده و   قیعم  یاشهیر  ستمیس  یگونه دارا  نیا(.  2007

خوب خ  زین  یمقاومت  شرا  یشکبه  دارد   طیو    سخت 

(Lambardi, 1998, Zare, 2001 .) 

گونه  یزن جوانهبودن  کند  رو   یاهیگ  یها در    ی بر 

  تیمار دارد. پیش   سزاییبه  ریتأث  ییو عملکرد نها  تیفیک

افزایش استقرار گیاهچه    برای  راهکار  یک  عنوانبه  بذر

  بهسازی .  است  مطرح  نامطلوب   شرایط  در  ویژهبه

به   تواندیم  ،یسازیشدن دانه با توجه به غنسبز  طیشرا

درنت   ها ول سل  ی سازفعال  که  شود  داده    ۀ ج ینسبت 

با    ی بات یترک  لی منجر به تشک  یتوکندر یم  ت یفعال  ش یافزا

  ن ی. اشوندیم   یات یح  یست یز  یهابال و مولکول   یانرژ 

ط  بات یترک قرار  در  یزنجوانه  یۀاولفاز    یدر  دسترس 

  مار یبالتر در ت   یزنجوانه  یبرا   یاحتمال  لی. دلرندیگیم

ب  یناش  تواندیم  یسازیغن آب    دها، یکلوئ  شتریاز 

مقدار    شی بالتر و کشش پروتوپالسم، افزا  ۀتیسکوزیو

ب کاهش  آب،  آب،    شیمرز  حد   ۀشیر  ستمیساز 

افزا(  May, 1962)  کارآمدتر   ی هاتیفعال  شیو 

اJoseph, 1989)  کیمتابول باشد.  امر ممکن است    نی( 

  ی زن وانهشده از جمنتج  کیمتابول  ت یفعال  شافزای   علت به

 باشد. زی( نKamalam, 1991) یۀاول

منبع خوبغالت جوانه  اس  یدار   ک، ی آسکورب  دی از 

اس  ن، یامیت   ن،یکول  ن،یبوفالویر و    د ی توکوفرول 

  ک ی   یعی(. نخود طبJayanthi, 2013هستند )  کی پانتوتن

عال مول  یمنبع  و  آهن  همچن  بدنیاز    ی ها دانه  نیاست. 

غن  کی  عنوانبه  زنی  بلبلیچشم لوبیا و    یمنبع  آهن  از 

مبه  میکلس (. Majnoon Hoseini, 2008)  دی آیحساب 

بهدانه  ماریت  مغذ   ۀل وسیها  کاشت،    یمواد  از  قبل 

  جه ی کرده و در نت  جادیدر بذرها ا  ی کیولوژیزیف   راتیتأث

بهبود   بهره  زنی جوانهموجب  م آن  یورو    شود یها 

(Natarajan, 2003ا .)یب  است که استفاده  یحال در  نی-

از    وقفه نامتناسب  ط  ییایمیش  ی هاکودو    ک ی   یدر 

ک  یطولن   یزمان  ۀدور افت  به  و    تی فیمنجر  خاک 

در   است.  شده  محصول  کشورها   یاریبسکاهش    ی از 

به   کی ارگان  یستیز  هایتوسعه استفاده از محرک حال در

دل کاهش    نهیهز  لیدو  و  -ستیز  هاییآلودگکمتر 

  ی برا  خوب  یاقتصاد   نی گزیجا  کی   تواندیم  یطمحی 

 (. Jayanthi, 2013) باشدمتداول   هایروش

پژوهش  رونیا  از بررس  این  هدف    ر یتأث  یبا 

لوب  یها غلظت جوانه  عصاره  و   بلبلی چشم  ایمختلف 

  ی شیرو  اتی و خصوص  ی زنجوانه  های شاخصنخود بر  

 انجام شد.  نیکاج الدار و سرو زرب  هاینونهال 

 ها و روش مواد
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 پژوهش و طرح  مواد

غلظت  شیآزما  نیا  در جوانه    های اثر  عصاره  مختلف 

نخود از حبوبات شامل  گونه   Cicer arietinum)  دو 

L.  )  بلبلیچشم  ایلوبو  (Vigna unguiculata (L.) 

Walp.  )الدار و سرو    سازییدر غن بذر دو گونه کاج 

قالب    نیزرب تصادفدر  کامالً  تکرار    یطرح  چهار  در 

 . تقرار گرف  یمورد بررس

  ، پژوهش  یمارهاتی  عنوانبه   هاعصاره  ه یته  یبرا

لوب  یها دانه و  بلبل  اینخود    ساعت   24  مدتبه  یچشم 

آشام  دمای   در آب  در  بر    ساندهیخ  یدن یاتاق  سپس  و 

مرطوب کشت داده شدند. پس    یبستر کاغذ صاف  یرو

آن   جوان  100از  لوب  ۀگرم  و   بلبلیچشم  یاینخود 

در  به جداگانه  از  مخلوط  کی طور  استفاده  با    100کن 

دما   خیآب    تریلیلیم سانت  یدر  درجه  خرد    گرادیپنج 

فشرده و   ،یاپارچه  سهیک   کی  ق یماده از طر  نیشدند. ا

با غلظت   به  درصد  100عصاره    آمد   دستاز هر کدام 

(Jayanthi, 2013  هر .)ی ها ها در غلظتاز عصاره  کی  

ته  40و    30،  20،  10   ز ین  مقطرشد و از آب    ه ی درصد 

توسط    مارتی  عنوانبه بذرها  ابتدا  شد.  استفاده  شاهد 

ه به  م یدسدیپوکلریمحلول  درصد    قه دقی   دو  مدتپنج 

شد    یضدعفون  داده  شستشو  مقطر  آب  با  سپس  و 

(Rahiminasab, 2017 بذرها سپس  گونه    ی(.  هر 

  ی مصرف حاو  کباری  یها وان یدرون ل  هی جداگانه در سا

  قرار   ساعت   24  مدت عصاره بهمختلف هر    یها غلظت

رو  24مدت    برای  بذرها  سپس.  گرفتند بر    ی ساعت 

صاف سا  یکاغذ  گلدانخشک    هی در  در  و    یی هاشدند 

هر گونه    یکشت شدند )برا  ت یو پرل  تیکوکوپ  یحاو

به  36 تکرارها  کی  هر  در  کهطوری گلدان(.    ی از 

آب  20تعداد    شیآزما شد.  کاشته  بذر  -به  یاریعدد 

م  وزر  کی   صورت از    انیدر  بعد  شد.  گذشت  انجام 

اول کشت،  زمان  از  روز  مشاهده  جوانه  نیهفت  ها 

جوانه شمارش  زمانشدند.  تا  آن  ی ها  تعداد  به    ها که 

نونهال افتی   ادامه  مرتب  طوربه  شد،می  اضافه -به  ها. 

 دو ماه مورد مراقبت قرار گرفتند.  یبتقری مدت 

 ها داده  یآورجمع

جوانه  - تعداد  یزندرصد  از    ییبذرها:  که    ک یاست 

و بر حسب درصد    کنندیم  اهچهیگ  دیبذر تول  تیجمع

براMohammadi et al., 2011)  شود یم  انیب   ی (. 

جوانه درصد  ز  زنیمحاسبه  رابطه  شد    ری از  استفاده 

(Ramezani, 2009  آن  ،یزن درصد جوانه  GP( که در 

n زده در دوره آزمون و  جوانه  ور: تعداد کل بذS    تعداد

 کاشته شده است. یبذرها کل 
 GP=100*(n⁄s) ( 1رابطۀ )

محصول خوب    دی در تول  تی: موفقیزنسرعت جوانه  -

بال  درصد  بر  بستگ  یزنجوانه  یعالوه  به   یبذر 

رو  یکنواختی گ  شیدر  استقرار  سرعت  بستر   اهی و  در 

بذر   هیدر بن  یمفهوم مهم  یزنخاک دارد. سرعت جوانه

را از استقرار محصول    ی خوب  یابی ارز  تواند یو ماست  

( باشد  براIzadi-Darbandi, 2012داشته    ن ییتع  ی(. 

استفاده شد که در آن،    ر یاز رابطه ز  زنیسرعت جوانه

GRجوانه سرعت  روزهاti  ،زنی،  تعداد  از    ی،  پس 

بذرهاniو    ی زنجوانه است  ti   مدت  در  زدهجوانه  ی ، 

(Ramezani, 2009.) 

𝐺𝑅 ( 2رابطۀ ) =∑
𝑛𝑖

𝑡𝑖⁄
 

صفت  هیبن  - ارز  یبذر:  تابع  یاب یکه  مقدار    یآن  از 

است.    اهچه یصفات بذر مثل رشد گ  گر یو د  ی زنجوانه

  ی مرحله اساس  نیکه اول  اهچه یبذر و استقرار گ  هیبن  نیب

گ توسعه  ضرورت  همبستگ  اهیو  است،  عرصه    ی در 

دارد    یادیز ط  رایزوجود  گ  یبذر  با    اهچهیاستقرار 

نامسا  یعیطب  طیشرا گاه  روبروست   عدکه    است، 

(Tabari, 2007بن به    هی(.  ) بذر   ,Abdul‐Bakiروش  

 برآورد شد.  ری ( با استفاده از فرمول ز1973

𝑉𝑖 ( 3رابطۀ ) =
𝐺𝑃 ×𝑀𝑆𝐻

100
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آن    که جوانه  GPبذر،    هیبن  Viدر  و   ی زندرصد 

MSH  ر  اهچهیگ  یطول  نیانگیم طول    چهشهی)طول   +

 است.چه( ساقه

چه: پس از  و ساقه  چهشهیطول، وزن تر و خشک ر  -

-طوریکامل به  اطیها با احتنونهال   هیگذشت دو ماه کل 

نرسد از خاک خارج    بی چه آسو ساقه  چهشهری  به  که

شان  جدا و طول   قهیچه از محل  و ساقه  چهشهیشدند. ر

مخطبا   دقت  تا  برا  یریگاندازه  متر یل یکش    ی شد. 

ر  چهساقه  تروزن    یریگاندازه کدام    چهشهیو  هر 

ترازو با  گرم    تالیجید  یجداگانه  صدم  دقت  با 

برا  یریگاندازه شدند.    وزن   آوردن   دستبه  ی وزن 

 آون   دستگاه  داخل   در  جداگانه  طوربه  هانمونه  خشک،

سانت  70دمای   در  ساعت  24  مدتبه قرار    گرادیدرجه 

 .رفتندقرارگوزن  یریگداده شدند و سپس مورد  اندازه

چه  به ساقه  چهشهی: نسبت طول رکیآلومتر  بیضر  -

(.  Jaafarian jelodar and Rokh firouz, 2012است )

برا   بیضر  نیا استفاده  قابل  آب  کاهش  در   اهیگ  یبا 

نما و  است  خشک  ینوع   انگری ارتباط  به  تحمل    ی از 

  ی است ول  یک یاگرچه تحت کنترل ژنتنسبت  نیاست. ا

 ,Hosseiniاست )  زین  طی حم  رتأثی   تحت   یدشدی   طوربه

2008.) 

 هاداده  لیوتحلهی تجز 

  رنوف یها با آزمون کلموگروف اسمبودن دادهنرمال   ابتدا

بررس تجز  یمورد  ابتدا  تحل  هی قرار گرفت. سپس    ل یو 

برا   طرفهک ی  انس یوار بعد  و  شد    سه یمقا  یانجام 

پنج درصد    مارهایت   نیانگیم در سطح  دانکن  آزمون  از 

با استفاده    یآمار  یهالی و تحل  هیتجز  هیکلاستفاده شد.  

 انجام شد.  SASافزار از نرم

 ج ینتا 

 گونه کاج الدار  یبر رو لیو تحل هی تجز  جی نتا

ت  جینتا اثر  که  داد  بررس  یمارهاینشان    ی رو  یمورد 

جوانه درصد  ر  ،یزنصفات  خشک  و   چهشهیوزن 

 (.1بود )جدول  داریمعن کی آلومتر بیضر

ب  نیانگیم  ساتیمقا  ج ینتا داد که در    ن ی شترینشان 

جوانه درصد  لوب  یزنمقدار  جوانه  عصاره  به    ا یمربوط 

معن  20 تفاوت  البته  که  است  شاهد    دارییدرصد  با 

کمتر جوانه  نینداشت.  درصد  به    یزنمقدار  مربوط 

جوانه   همچن  20نخود  عصاره  بود.   نیب  نیدرصد 

درصد نسبت به    40و    30،  20عصاره نخود    یمارها یت 

اخ معنشاهد  ا  یداریتالف  داشت.   یدرحال  نیوجود 

بق در  که  اختالف    ه یاست  شاهد  به  نسبت  موارد 

)شکل    یداریمعن نشد  نتا1مشاهده    ن یهمچن  ج ی(. 

نهال  درصد  نظر  از  که  داد    شده ¬خشک  ی هانشان 

لوب  نیشتربی عصاره  به  مربوط  و    40  ایدرصد  درصد 

لوب  40  ودمربوط به عصاره نخ  نیکمتر   20  ایدرصد و 

-بذر به  هیشاخص بن  یاب ی(. در ارز2درصد بود )شکل  

به    تیفیک   هایشاخصاز    یکی  عنوان توجه  با  بذر 

ب  نیانگی م  سهیمقا  جینتا که  درصد    نیشتریمشاهده شد 

جوانه   عصاره  به  نخود    20  ایلوبمربوط  و    10درصد 

درصد    30درصد و    20عصاره نخود    نیدرصد بود و ب

اختالف   شاهد  به  داشت    یداریمعننسبت  وجود 

نتا3)شکل   ب  نیهمچن  جی (.  که  داد  وزن   نیشترینشان 

بود    40  ایمربوط به عصاره لوب  چهشهیخشک ر درصد 

معن اختالف  شاهد  به  نسبت  و   یداریکه  داشت 

نخود    نیکمتر عصاره  به  مربوط    40و    30،   20آن 

بود   بر4)شکل  درصد    ن یانگیم  سهیمقا  ج نتای  اساس(. 

جوانه    کی آلومتر  بیضر  نیشتریب عصاره  به  مربوط 

نخود    40  ایلوب و  اختالف   20درصد  که  بود  درصد 

مقدار آن   نینسبت به شاهد داشتند و کمتر  یداریمعن

درصد مربوط بود )شکل    40نخود  به عصاره جوانه    زین

5). 
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 واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه کاج الدارتجزیه و تحلیل  -1جدول 
Table 1. Variances analysis of studied tratements effect on Pinus eldarica 

 صفات

Traits 
 منابع تغییر

Variation source 
 درجه آزادی 

df 
 مجموع مربعات 

SS 
 میانگین مربعات 

MS 
F P 

 زنیدرصد جوانه 

Germination percentage 

1 8 0.213 0.026 2.78 *0.023 

2 25 0.240 0.009 - - 

 های خشک شده درصد نهال 

Dead seedling percentage 

1 8 0.729 0.091 2.28 ns0.054 

2 25 0.998 0.039 - - 

 زنیسرعت جوانه 

Germination rate 

1 8 66.428 8.303 1.72 ns0.143 

2 25 120.735 4.829   

 شاخص بنیه بذر
Seed vigor index 

1 8 0.480 0.060 2.04 ns0.082 

2 25 0.733 0.029 - - 

 متر( چه )میلیطول ساقه
Shoot length (mm) 

1 8 407.834 50.979 1.17 ns0.353 

2 25 1087.422 43.496 - - 

 متر( چه )میلیطول ریشه 
Radicle length (mm) 

1 8 1739.016 217.377 1.24 ns0.317 

2 25 4380.527 175.221 - - 

 چه )گرم( وزن تر ساقه

Shoot fresh weight (gr) 

1 8 3181.786 397.723 0.85 ns0.572 

2 25 11756.187 470.247 - - 

 چه )گرم( وزن تر ریشه 
Radicle fresh weight (gr) 

1 8 1396.635 174.579 1.86 ns0.112 

2 25 2348.707 93.948 - - 

 چه )گرم( وزن خشک ساقه

Shoot dry weight (gr) 

1 8 91.161 11.395 1.10 ns0.393 

2 25 257.938 10.317 - - 

 چه )گرم( وزن خشک ریشه 

Radicle dry weight (gr) 

1 8 21.234 2.654 3.28 **0.010 

2 25 20.240 0.809 - - 

 ضریب آلومتریک

Allometric index 

1 8 0.476 0.059 3.38 **0.009 

2 25 0.440 0.017 - - 

 دار معنی غیر ns درصد، 5 سطح در دارمعنی* درصد، 1 سطح  در دارمعنی **= خطا، 2= تیمار، 1
1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant 
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 زنی گونه کاج الدارنمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی  بر درصد جوانه -1شکل 

Figure 1. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of Pinus eldarica 
 

 
 الدار  های خشک شده گونه کاجنمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر درصد نهال -2شکل 

Figure 2. Mean comparison of studied tratements effect on dead seedling percentage of P. eldarica 

 

 
 بررسی بر شاخص بنیه بذر گونه کاج الدارنمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد  -3شکل 

Figure 3. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of P. eldarica 
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 چه گونه کاج الدارنمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن خشک ریشه -4شکل 

Figure 4. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of P. eldarica 
 

 
 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر ضریب آلومتریک گونه کاج الدار -5شکل 

Figure 5. Mean comparison of studied tratements effect on allometric index of P. eldarica 

 

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که اثر تیمار    نتایج تجزیه و تحلیل بر روی گونه سرو زربین 

ریشه خشک  وزن  و  بذر  بنیه  صفات  روی  چه  بر 

 (. 2دار بود )جدول معنی

 

 تجزیه و تحلیل واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه سرو زربین  -2 جدول

Table 2. Variances analysis of studied tratements effect on Cupressus sempervirens var horizontalis 
 صفات

Traits 
 منابع تغییر 

Variation source 
 درجه آزادی

df 
 مجموع مربعات 

SS 
 میانگین مربعات 

MS 
F P 

 زنیدرصد جوانه
Germination percentage 

1 
2 

8 
26 

0.190 
0.270 

0.023 
0.010 

2.29 
- 

ns0.052 

- 

 های خشک شده درصد نهال
Dead seedling percentage 

1 
2 

8 
26 

0.208 
1.104 

0.026 
0.042 

0.61 
- 

ns 0.759 
- 

 دار معنی غیر ns درصد، 5 سطح در دارمعنی* درصد، 1 سطح  در دارمعنی **= خطا، 2= تیمار، 1
1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant 
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 .2 جدولادامۀ 

Continued table 2. 
 صفات

Traits 
 منابع تغییر 

Variation source 
 درجه آزادی

df 
 مجموع مربعات 

SS 
 میانگین مربعات 

MS 
F P 

 زنی سرعت جوانه
Germination rate 

1 
2 

8 
26 

43.720 
83.587 

5.465 
3.214 

1.70 
- 

ns 0.145 
- 

 شاخص بنیه بذر
Seed vigor index 

1 
2 

8 
26 

0.268 
0.343 

0.033 
0.013 

2.54 
- 

*0.034 

- 

 متر( چه )میلیطول ساقه
Shoot length (mm) 

1 
2 

8 
26 

60.898 
509.709 

7.612 
19.604 

0.39 
- 

ns 0.917 
- 

 متر( چه )میلیطول ریشه
Radicle length (mm) 

1 
2 

8 
26 

1903.572 
3098.227 

237.946 
119.162 

2.00 
- 

ns 0.087 
- 

 چه )گرم( وزن تر ساقه
Shoot fresh weight (gr) 

1 
2 

8 
26 

185.546 
623.921 

23.197 
23.996 

0.97 
- 

ns 0.482 
- 

 چه )گرم( وزن تر ریشه
Radicle fresh weight (gr) 

1 
2 

8 
26 

71.531 
255.375 

8.941 
9.822 

0.91 
- 

ns 0.523 
- 

 چه )گرم( وزن خشک ساقه

Shoot dry weight (gr) 
1 
2 

8 
26 

5.963 
10.682 

0.754 
0.410 

1.81 
- 

ns 0.119 
- 

 چه )گرم( وزن خشک ریشه
Radicle dry weight (gr) 

1 
2 

8 
26 

1.795 
2.428 

0.224 
0.093 

2.40 
- 

*0.043 

- 

 ضریب آلومتریک 

Allometric index 
1 
2 

8 
26 

1.133 
1.888 

0.141 
0.072 

1.95 
- 

ns 0.094 
- 

 دار معنی غیر ns درصد، 5 سطح در دارمعنی* درصد، 1 سطح  در دارمعنی **= خطا، 2= تیمار، 1
significant-non ns** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, , 2= Error, Treatment1=  

 

بیشترین   که  داد  نشان  میانگین  مقایسات  نتایج 

جوانه لوبیا  درصد  جوانه  عصاره  به  مربوط    20زنی 

های مورد  درصد بود. تمامی غلظت 10درصد و نخود  

درصد عصاره    10عصاره جوانه لوبیا و غلظت  بررسی  

جوانه درصد  توانستند  نخود  به  جوانه  نسبت  را  زنی 

(. نتایج همچنین نشان داد  6شاهد بهبود دهند )شکل  

به  بذر  بنیه  شاخص  ارزیابی  در  از  که  یکی  عنوان 

لوبیا  شاخص جوانه  عصاره  بذر،  کیفیت    20های 

-بهدرصد نسبت به شاهد    10درصد و عصاره نخود  

(.  7داری این صفت را افزایش دادند )شکل  طور معنی

ریشه طول  نظر  به  از  مربوط  مقدار  بیشترین  نیز  چه 

درصد بود و کمترین آن مربوط   30عصاره جوانه لوبیا  

نخود   جوانه  عصاره  بود    40و    30،  20به  درصد 

(. نتایج مقایسه میانگین همچنین نشان داد که  8)شکل  

ه مربوط به عصاره جوانه  چبیشترین وزن خشک ریشه

درصد و کمترین آن مربوط به عصاره جوانه    10نخود  

 (.  9درصد بود )شکل  40و   30،  20نخود 
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 زنی گونه سرو زربین جوانهنمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر درصد  -6شکل

Figure 6. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of C. sempervirens var 

horizontalis 
 

 
 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر بنیه بذرگونه سرو زربین  -7شکل 

Figure 7. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of C. sempervirens var horizontalis 
 

 
 چه گونه سرو زربین نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر طول ریشه -8شکل 

Figure 8. Mean comparison of studied tratements effect on radicle length of C. sempervirens var horizontali 
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 چه گونه سرو زربین نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن خشک ریشه -9شکل 

Figure 9. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of C. sempervirens var horizontalis 
 

 بحث 

زیستی مورد استفاده بر صفات مورد  تأثیر دو نوع محرک

 الداربررسی گونه کاج

های مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک  نتایج آزمایش

جوانه درصد  بر  داد  زیستی  نشان  الدار  کاج  گونۀ  زنی 

زنی  که عصاره جوانه نخود سبب کاهش درصد جوانه

لوبیا   عصاره  این    20و  شد.  آن  افزایش  سبب  درصد 

نتیجۀ با  نشان   Avazpour Jalali (2017)  نتیجه  که 

سب نخود  جوانه  عصاره  درصد  دادند  کاهش  ب 

بیان شد و عصاره جوانه لوبیا  زنی در گیاه شیرینجوانه

جوانه درصد  افزایش  کرفسسبب  گیاه  در  کوهی  زنی 

 شد، مطابقت دارد.

پژوهشنتایج   عصاره    این  که  داد  نشان  همچنین 

درصد    10درصد و عصاره جوانه نخود    20جوانه لوبیا  

بنیه بذر نسبت به شاهد اختالف معنی ری  دادر صفت 

عصاره   به  مربوط  نیز  آن  مقدار  بیشترین  و  کرد  ایجاد 

لوبیا   راستا    20جوانه  این  در  بود.   ,Pulok)درصد 

تمبر    (2015 برگ  عصاره  از  استفاده  با  توانستند  نیز 

قدرت   شاخص  افزایش  سبب  عدس  گونه  در  هندی 

 بذر )بنیه بذر( شوند.

درصد    40نتایج نشان داد که عصاره جوانه نخود  

وز نظر  ریشهاز  اختالف  ن خشک  شاهد  به  نسبت  چه 

کرد.معنی ایجاد  نشان   Jayanthi (2013)  داری  نیز 

نخود   عملکرد    3دادند عصاره جوانه  بیشترین  درصد، 

 را نسبت به شاهد در گونه برنج دارد.

نخود   جوانه  عصاره  که  داد  نشان  همچنین  نتایج 

طور  درصد ضریب آلومتریک را نسبت به شاهد به  20

تحت معنی نتیجۀ  داری  با  نتیجه  این  داد.  قرار  تأثیر 

Avazpour jalali (2017)    که نشان دادند عصاره نخود

گیاه    20 در  آلومتریک  ضریب  افزایش  سبب  درصد 

 بیان شده است، مطابقت دارد. شیرین 

  مورد  صفات   بر   بررسی  مورد   ی ستی زمحرک  نوع  دو  تأثیر

  نیزرب سرو گونه  یبررس

های مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک  نتایج آزمایش

زنی گونۀ سرو زربین نشان داد  زیستی بر درصد جوانه

درصد و نخود    20که بین تیمارهای عصاره جوانه لوبیا  

جوانه  10 درصد  نظر  از  شاهد  درصد  به  نسبت  زنی 

معنی درصد  اختالف  بیشترین  و  داشت  وجود  داری 

عصاره  جوانه به  مربوط  لوبیا  زنی  و    20جوانه  درصد 

نتیجۀ   با  نتیجه  این  بود.  شاهد  به  مربوط  آن  کمترین 

(Mbi, 2016)    که نشان دادند با استفاده از روغن نخل
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می جوانهدورگه،  افزایش  به  رزماری  توان  بذر  زنی 

همچنین   دارد.  مطابقت  کرد،    ( Pulok, 2015)کمک 

سبب   هندی  تمبر  برگ  عصاره  و  آبلیمو  دادند  نشان 

 شود. زنی در عدس مییش درصد جوانهافزا

پژوهشنتایج   درصد    این  بیشترین  که  داد  نشان 

نخود   جوانه  عصاره  به  مربوط  بذر  و   10بنیه  درصد 

لوبیا   جوانه  عصاره  در    20سپس  بود.    پژوهش درصد 

(Jayanthi, 2013)    لوبیا و  نخود  جوانه  عصاره  از 

درصد استفاده    5،  4،  3،  2،  1های  بلبلی با غلظتچشم

عصاره   که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  درصد    2کردند 

 دهد. های کیفی گونه برنج را افزایش میجوانه ویژگی

جوانه عصاره  بین  که  داد  نشان    40نخود    نتایج 

ریشه طول  در  اختالف  درصد  شاهد  به  نسبت  چه 

به  معنی مربوط  درصد  بیشترین  ولی  کرد.  ایجاد  داری 

لوبیا  ع نتیج  30صاره جوانه  با  نتیجه  این  بود.  ۀ  درصد 

Avazpour Jalali (2017)    عصاره  که دادند  نشان 

ریشه طول  کاهش  سبب  نخود  گیاه  جوانه  در  چه 

بر  شیرین لوبیا  جوانه  عصاره  اثر  همچنین  و  شد  بیان 

جوانه نتیجه  صفات  آلومتریک  ضریب  جز  به  زنی 

 بهتری داشت، مطابقت دارد.

بیشترین وزن خشک ریشه   نتایج نشان چه  داد که 

درصد جوانه نخود بود. این نتیجه   10مربوط به عصاره  

نتیجۀ   مادۀ    (Jayanthi, 2013)با  تولید  دادند  که نشان 

غلظت   با  برنج  نخود    2خشک  جوانه  عصاره  درصد 

معنی نتایج  ارتباط  همچنین  دارد.  مطابقت  دارد،  داری 

آلومتریک   ضریب  بیشترین  که  داد  به  نشان  مربوط 

لوبیا   جوانه    30عصاره  عصاره  همچنین  بود.  درصد 

معنی  40نخود   اختالف  شاهد  به  نسبت  داری  درصد 

آورد و عصارهبه نخود سبب کاهش  وجود  های جوانه 

با  نتیجه  این  شدند.  آلومتریک   Avazpour  ضریب 

Jalali (2017)    نخود جوانه  عصاره  دادند  نشان  که 

گی در  آلومتریک  ضریب  کاهش  کرفسسبب  کوهی  اه 

 شود، مطابقت دارد. می

پژوهش  غلظت  این  بین  از  که  داد  های  نشان 

غلظت   بلبلی،  چشم  لوبیا  جوانه  و    20عصاره  درصد 

غلظت   آن  از  مناسب  10بعد  غلظتدرصد  ها  ترین 

درصد و بعد از آن غلظت    10بودند. همچنین غلظت  

مناسب  20 نخود  جوانه  عصاره  غلظتدرصد  ها  ترین 

در به  بودند.  میواقع  غلظتنظر  در  بهرسد  بال  -های 

اثر   حدودی  تا  نخود  جوانه  عصاره  مورد  در  ویژه 

 بازدارندگی وجود دارد.

 گیری نتیجه

به نتایج  از  براساس  آمده  پژوهشدست  کاربرد    این 

بلبلی در  عصاره جوانه نخود و عصاره جوانه لوبیا چشم

بهغلظت نتایج  های  آزمایش  این  در  رفته  متفاوتی  کار 

طوری که طبق نتایج  در هر گونه از خود نشان دادند. به

جوانهدستبه درصد  بیشترین  کاج  آمده،  گونه  در  زنی 

در غلظت   لوبیا چشم  20الدار  -درصد عصاره جوانه 

گونه   این  بذر  بنیه  مقدار  بیشترین  شد.  مشاهده  بلبلی 

-درصد جوانه لوبیا چشم  20کارگیری عصاره  نیز با به

به  10بلبلی و   آمد. همچنین  درصد جوانه نخود  دست 

ریشه خشک  وزن  غلظت  بیشترین  در  درصد    40چه 

چشم لوبیا  جوانه  غلظت  عصاره  و  درصد    10بلبلی 

جوانه   عصاره  اما  شد.  مشاهده  نخود  جوانه  عصاره 

جوانه درصد  داد. نخود  کاهش  را  گونه  این  زنی 

در   الدار  کاج  گونه  در  آلومتریک  ضریب  بیشترین 

  20بلبلی و  درصد عصاره جوانه لوبیا چشم  40غلظت  

دست آمد. در گونه سرو  درصد عصاره جوانه نخود به

-درصد جوانه لوبیا چشم  20زربین نیز کاربرد عصاره  

درصد جوانه نخود بیشترین درصد    10بلبلی و عصاره  

طول  جوانه بیشترین  کرد.  ایجاد  را  بذر  بنیه  و  زنی 

تحت  ریشه گونه  این  در  عصاره  چه  درصد    30تیمار 

چشم لوبیا  عصاره جوانه  همچنین  شد.  مشاهده  بلبلی 
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بیشترین وزن خشک ریشه  10 نخود  چه درصد جوانه 

 را نشان داد. 

چشم لوبیا  جوانه  عصاره  نتایج،  به  توجه  بلبلی  با 

در هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود، نتیجه  

این از  داشت.  به بهتری  غلظترو  بالی  هاویژه  ی 

نمی توصیه  نخود  جوانه  عصاره  عصاره  این  زیرا  شود. 

غلظت مورد  در  صفات  بیشتر  بر  منفی  اثر  بال  های 

اثر در غلظت  بررسی داشته درحالی های پایین  که این 

 در برخی صفات مثبت بود. 

آن غنیاز  که  با جا  جنگلی  درختان  بذر  سازی 

زیان تأثیرات  شیمیایی  و  آلی  بر  آوری  کودهای 

های جوانه نخود و لوبیا  اکوسیستم دارد، کاربرد عصاره

میچشم کودهای  بلبلی  مصرف  کاهش  به  تواند 

شود.   منجر  زیست  محیط  آلودگی  کاهش  و  شیمیایی 

می پیشنهاد  تیمار  همچنین  از  کشاورزان  که  شود 

زنی و رشد  های جوانه نخود و لوبیا برای جوانهعصاره

ک دارویی  و  زراعی  گیاهان  غذایی  بهتر  زنجیره  وارد  ه 

 .های لزم استفاده کنندشوند، پس از انجام بررسیمی
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of pea and cowpea sprout extract on germination 

traits and growth of Pinus eldarica medw. and Cupressus sempervirens L. var horizontalis in 

laboratory conditions based on a completely randomized design with four replications. The effect of 

different concentrations of the extracts on germination percentage, germination rate, seed vigor index, 

allometric index, shoot length, radicle length, fresh and dry weigh of shoot and radicle were 

investigated. The results of analysis of variance and mean comparisons showed that the effect of 

extracts on some growth trait and germination of tow species was significant. The highest germination 

percentage was observed in Pinus eldarica at 20% concentration of cowpea extract. The highest seed 

vigor of this species was obtained by using 20% extract of cowpea and 10% pea. The highest root dry 

weight was observed in 40% concentration of cowpea and 10% pea extract. In Cupressus 

sempervirens L. var horizontalis, 20% of cowpea sprouts and 10% of pea seed produced the highest 

germination and seed vigor. The highest root length was observed in 30% cowpea sprouts extract. 

Also, 10% pea extract showed the highest root dry weight. Totally, we could say cowpea extract lead 

to better result than pea extract. 

Keywords: Biostimulative, Germ extract, Germination rate, Morphological traits. 
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