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 به تغييرات دمايي) Plantago ovata. Lبررسي واكنش جوانه زني بذر گياه دارويي اسفرزه ( 

 3، فرشيد قادري فر2، زهرا جهرميان منفرد1محسن جمالي

  دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه تهران .  1

  دانشجوي كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه تبريز .  2
  دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.  3                              
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  چكيده
 محيطي نامساعدعوامل  معرض در بذر مرحله اين در زيرا مي باشند، گياه زندگي مراحل حساسترين از سبزشدن و جوانه زني مراحل
 و )Plantago ovate. L(گياه دارويي اسفرزه  نالياردك يدماها يبررس منظور شود. به مي مواجه مشكل با بوته استقرار و دارد قرار
دانشگاه علوم  بذر قاتيتحق شگاهيآزما در راركت 3با  يتصادف امالًك طرح با يشيآزما مزرعه، در آنها ظهور زمان ينيب شيپ انكام

 35و  30، 25، 20، 15، 10، 5تحت تيمارهاي دمايي  بذر هاي اسفرزه. آمد در اجرا به 1389 سال در زي و منابع طبيعي گرگانكشاور
گرفتند. بذرهاي جوانه زده هر روز شمارش شدند و سپس سرعت جوانه زني و درصد جوانه زني  درجه سانتي گراد در ژرميناتور

سيم شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه تاثير درجه حرارت بر روي سرعت و درصد جوانه زني محاسبه و نمودار جوانه زني بذرها تر
براي اسفرزه به   ) Tc (نه يشيب يدما ،)  To(نه يبه يدما ) وTbبذرهاي اسفرزه معني دار بود. دماي كاردينال شامل دماي پايه (

  مي باشد. 35,04و  21,24، 3,35 ترتيب 
  

  .، جوانه زني، دماي كاردينال، گياه داروييكلمات كليدي: اسفرزه
  

  مقدمه 
 سرعت افزايش يراستا در پاييزه گياهان ديرهنگام يها كشت در ويژه به مزرعه در ها بوته سريع استقرار و بذرها سريع زني جوانه

 عوامل از استفاده بازدهي شافزاي نتيجه در و مناسب برگ سطح شاخص و زمين كامل پوشش به تر سريع دستيابي ها، بوته اوليه رشد

شرايط  ).3(است اهميت يدارا كخا فرسايش احتمال كاهش و هرز گياهان با زراعي گياه رقابت قدرت تقويت تشعشع، مانند محيطي
ميز بذر و متعاقب آن سبز شدن گياهچه و استقرار آن را تعيين مي كند. عوامل محيطي آمحيطي به طور مستقيم جوانه زني موفقيت 

يم كننده براي جوانه زني به طور معمول شامل دما، آب و اكسيژن مي باشد. دما و رطوبت مي توانند با هم يا به طور جداگانه بر تنظ
درصد و سرعت جوانه زني اثر گذارند. وقتي رطوبت مناسب باشد، درصد و سرعت جوانه زني يك نمونه بذري داراي قابليت حيات 

همترين عاملي است كه سرعت نمو گياهان (از جمله سرعت جوانه زني) را تحت تاثير قرار مي دهد. توسط دما كنترل مي شود. دما م
 بنابراين دارد، زني جوانه درصد و سرعت شروع، جمله از زني جوانه يويژگيها بر توجهي قابل اثرات حرارت درجه كه آنجا ). از1(

 جوانه حداكثر و مطلوب حداقل، يحرارتها درجه .ميكند تعيين را گياه راستقرا موفقيت عدم يا موفقيت كه است عاملي ترين بحراني

 و رشد يبعد مراحل يبرا مطلوب شرايط با زني جوانه زمان تطابق و دارد بستگي گونه يك محيطي يسازگار دامنه به عموماً زني،
 كاردينال يحرارتها درجه عنوان به حداكثر و مطلوب حداقل، حرارت درجه سه كلي طور به.  نمايد مي تضمين را گياهچه نمو

، )(Tb پايه يا حداقل حرارت درجه.  بزنند جوانه حرارتي دامنهاين   در توانند مي مشخص گونه هر بذور كه شوند مي شناخته
 آن در زني جوانه كه است درجه حرارتي ،)To( مطلوب حرارت درجه. ميدهد رخ آن در زني جوانه كه است حرارتي كمترين درجه
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 و باشند مي زني جوانه به قادر آن در بذور كه است حرارتي باالترين درجه (Tm)حداكثر  حرارت درجه و داشته را سرعت يشترينب
 يها گونه در بذور زني جوانه بيني پيش مدل ارائه يبرا كاردينال يدماها ، شوند مي تجزيه زني جوانه يبرا يضرور يپروتئينها
 از فراتر و يافته كاهش بيشينه و بهينه دماهاي بين يابد، مي افزايش بهينه و پايه دماهاي بين نمو سرعت). 4( باشند مي نياز مورد گياهي
 ).1( شود مي متوقف پايه دماي از كمتر و بيشينه دماي

روپايي و اسفرزه از منابع طبيعي مهم موسيالژ در دنيا به شمار مي رود و در سطح وسيعي در هندوستان كشت شده و به كشورهاي ا
). 2آمريكا، صادر مي شود. از دانه هاي خشك اسفرزه و پوسته آن به طور وسيعي در داروسازي جهت توليد ملين استفاده مي شود ( 

عالوه بر اين پژوهش هاي اخير نشان داده است كه فيبر اسفرزه نقش مهمي در كاهش كلسترول خون ايفا مي كند. اين ويزگي هاي 
زگاري به شرايط آب و هوايي خشك و نيمه خشك، توليد باال مواد موثر و مقاومت به تنش هاي غير زنده ارزشمند از جمله سا

). هدف از اين اجراي اين آزمايش تعيين دماي كاردينال و بررسي واكنش بذرهاي 5تحقيقات را به سوي اين گياه سوق داده است(
  اسفرزه به تغييرات دمايي بود.

  
  مواد و روش ها

ر بررسي واكنش جوانه زني گياه اسفرزه و نيز تعيين درجه حرارت پايه، بهينه و حداكثر جوانه زني در آن، آزمايشي در به منظو
 50تكرار  3آزماشگاه بذر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان طراحي و اجرا شد. آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با 

درجه سانتي گراد اجرا گرديد. بذور به طور تصادفي از ميان توده، انتخاب شدند  35و  30، 25، 20، 15، 10، 5تيمار دمايي  7بذري و 
قرار گرفتند و به روش ساندوچي پيچيده،  30*45و سپس در ميان حوله كاغذي (دو عدد در زير و يك عدد روي بذور) به ابعاد 

بار در روز انجام  2در ژرميناتور قرار گرفتند. شمارش بذور جوانه زده شده جهت كاهش تبخير در پالستيك فريزر قرار داده شده و 
شد و تا زماني كه تعداد جمعي بذور جوانه زده به يك حد ثابت رسيد به طور مرتب ادامه يافت. مبناي جواه زني بذور، خروج ريشه 

ر هر درجه حرارت محاسبه شد و نمودارها به كمك نرم ميلي متر از پوسته بذر بود. درصد و سرعت جوانه زني بذور د 2چه به ميزان 
  افزار اكسل رسم شد.

  
 نتايج 

). وقتي كه درجه حرارت 1مشاهده شد (شكل  %92تا  84درجه سانتي گراد در حدود  25تا  10بيشترين مقدار جوانه زني در دماهاي 
درجه سانتي گراد مقدار جوانه زني  30و  5ت. در دماي خارج از اين محدوده بود كاهش قابل مالحظه اي در جوانه زني رخ داده اس

درجه سانتي گراد نتوانستند جوانه بزنند. اين نتايج نشان مي دهد كه بذرهاي  35شد. بذرها در دماي باالتر از  %46و  78به ترتيب 
 92تا  78برسد ( رنج از جوانه زني  % 50اسفرزه مي تواند در طيف وسيعي از درجه حرارت ( بخصوص در دماهاي پايين) به 

همبستگي بين سرعت جوانه زني و دما نشان مي دهد. گياهان داري سه دماي كاردينال، پايه، حداكثر و بهينه هستند.  2درصد). شكل 
، 3,35سرعت جوانه زني از پايه به دماي بهينه افزايش و سپس تا دماي حداكثر كاهش مي يابد. دماي پايه، بهينه و حداكثر به ترتيب 

درجه سانتي گراد تخمين زده شد. تاكنون دماي كاردينال براي جوانه زني براي گياهان مختلفي تعيين شده است در  35,04و  21,24
  اين تحقيق نيز دماي كاردينال گياه دارويي اسفرزه تعيين و گزارش شد.
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) تاثير دما بر سرعت جوانه زني اسفرزه. ستون ها نشان دهنده خطاي      2شكل (           ) تاثير دما بر روي درصد جوانه زني،                            1شكل (
استاندارد از ميانگين                                                                                         
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Study on response of herb psyllium (Plantago ovate. L) seed to temperature changes 
 

Mohsen Jamali, Zahra Jahromian Monfared and Farshhid Ghaderifar 
Abstract 
Germination and emergence are the most critical stage of plant life, because at this stage the seeds 
are exposed to unfavorable environmental factors and plant establishment is difficult. In order to 
investigate cardinal temperatures of Medicinal Plants psyllium (Plantago ovate. L) and the ability to 
predict the rise time of the field, experiment was performed in completely randomized design with 
three replications in Seed Research Laboratory , Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources 1389. Psyllium seeds under temperature treatments at 5,10 , 15 , 20 , 25 , 30 and 
35 ° C were placed in a Germinator. Germinated seeds were counted every day and then the 
germination rate and germination percentage calculated and germination curve was plotted. The 
results showed that the influence of temperature on seed germination rate and percentage of 
Psyllium was significant. Cardinal temperatures including a base temperature (Tb) and optimum 
temperature (To), peak temperature (Tc) for Psyllium were 3.35, 21.24 and 35.04 respectively. 
Keywords: Plantago ovate, Germination, Cardinal temperatures, Medicinal Plants.  
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