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زنی بذر گیاه دارویی جیبرلیک بر میزان جوانهبررسی اثر تیمار نور لیزر و تیمار اسید

 (.Salvia virgata Jacq)  ایترکهگلی مریم
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 چکیده 

زنی گونه دارویی گیاه و شیمیایی بر خواب و توانایی جوانه به منظور ارزیابی تأثیر تیمارهای فیزیکی

تکرار در آزمایشگاه گروه  5ای دو آزمایش جداگانه در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در گلی ترکهمریم

)بدون  1باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اصفهان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل : شاهد 

 555)بدون اسید جیبرلیک(، اسید جیبرلیک  2دقیقه، شاهد  15، نور قرمز لیزر به مدت اعمال نور لیزر(

شده شمارش شدند و زده و سبزروز بذور جوانه 21ساعت بوده است. پس از گذشت  22ام به مدت پیپی

چه هچه، طول ساقچه و ریشهچه ، وزن خشک ساقهچه و ریشهزنی، وزن تر ساقهصفاتی نظیر درصد جوانه

گیری قرار گرفتند. نتایج نشان دادند روز مورد اندازه 21زده و سبز شده در چه، تعداد بذور جوانهو ریشه

گیری نسبت به زنی و صفات مورد اندازهداری بر روی میزان جوانهکه تیمارهای اعمال شده تأثیر معنی

را بر روی اکثر صفات مورد بررسی ام بیشترین تأثیر پیپی 555شاهد دارند و تیمار اسید جیبرلیک 

توان به این نتیجه رسید که تأثیر تیمار شیمیایی نسبت به تیمار فیزیکی داشته است. در مجموع می

تر بوده و بیشتر است ولی از نظر سالمت و بهبود محصوالت کشاورزی تیمارهای فیزیکی مقرون به صرفه

 .دباشنبرای تیمارهای شیمیایی می جایگزین مناسبی

 

  بذر زنی، خواب، جوانهایترکه گلیجیبرلیک، لیزر، مریماسیدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ای، گونه علفی، بوته 055(، شامل حدود Lamiaceaeهای تیره نعناعیان )(، یکی از بزرگترین جنس.Salvia Lگلی )مریم

کنند ر هستند و در مناطق گرم و معتدل جهان رشد میباشد، که اغلب به شدت معطساله، به ندرت یکساله یا دو ساله میچند

(. اعضای این جنس در مدیترانه، جنوب Mozaffarian,1996؛  Ebrahimabadi & et al, 2010؛  1901)مظفریان،

گونه از این جنس در مناطق مختلف ایران یافت  55(. Rauter & et al,2012شرق آسیا و آمریکای مرکزی انتشار دارند )

؛  Mozaffarian,1996؛  Ebrahimabadi & et al,2010باشند )گونه بومی ایران می 11ت که از این تعداد شده اس

Sepehry Javan,2012 کلمه .)Salvia  از واژه یونانیSalvare  به معنی شفادهنده یا شفابخش مشتق شده است و به

های (. شهرت گونهGören,2006؛  Ebrahimabadi & et al,2010کاربردهای دارویی چندگانه این تیره اشاره دارد )

های پوستی، ها و عفونتباشد و در طب سنتی برای درمان سرماخوردگی، جراحتگلی به علت خواص دارویی آنها میمریم

های (. بسیاری از گونهRauter & et al,2012شوند )خونی مغزی، اختالل حافظه و همچنین هپاتیت استفاده میسردرد، کم

شوند سازی و دارویی استفاده میدهنده غذا، همچنین در صنایع آرایشی، عطرگلی به عنوان چای گیاهی و طعمممری

(Bettaieb & et al,2009.) 

 

در اکثر نقاط ایران از جمله: خوی، ارومیه، شرفخانه، مهآباد، تبریز،   .S. virgata Jacqبه طور اختصاصی گونه 

بینالود، دامغان، آباد، بروجرد، کوه، میانه، زنجان، تاکستان، همدان، اراک، گلپایگان، دورود، خرمهای سبالناردبیل، مرند، کوه

گل در الر، توچال، شمشک، دیزین، دماوند، ساوه، طالقان، کرج، قزوین، و تنگهالموت، درهسمنان، فیروزکوه، بستام، تهران، دره

؛  1905باشد )ایزدقبول و همکاران،آنها از خرداد تا اواخر مرداد ماه میشود و زمان گلدهی پارک گلستان و غیره یافت می

باشند به عنوان های اتری و اسانس میهای ترشحی که سرشار از روغنگلی به دلیل داشتن کرک(. مریم1951؛1912قهرمان،

وان یک گیاه دارویی مفید، مجزا ساخته ها در این جنس آن را به عنگیاه زینتی، دارویی و معطر کاربرد دارد. وجود انواع ترپن

در  DNAگلی، سنتز های مریمهای انجام شده بر روی این گیاه اخیراً مشخص شده است که بعضی ترکیباست و با بررسی

 (.Ozdemir,1999توان استفاده کرد )دهند و از همین خاصیت برای شناسایی و درمان سرطان میسلول را کاهش می

 

زنی پائینی دارند، عوامل موثر در خواب بذر شامل پوسته بذر جنین اهان بالفاصله پس از برداشت جوانهبذرهای اکثر گی

وکارها به دالیل مختلفی اتفاق افتاده و با توجه به عوامل ایجاد کننده خواب  باشد که هر کدام از این سازها میو بازدارنده

(. مکانیسم خفتگی بذر در گیاهان 1955ها وجود دارد )لطیفی،زنی بذرهای مختلفی برای شکستن خواب و تحریک جوانهروش

ها زنی دانه مورد استفاده قرار گرفته که این روشهای متفاوتی برای رفع خفتگی و القای جوانهمختلف متفاوت است و در روش

شکالت عمده در زمینه یکی از م(. Karam & Salem,2001باشد )بر اساس نوع خفتگی در گیاهان مختلف متفاوت می

زنی و در نتیجه عدم استقرار مناسب در شرایط زراعی است های دارویی وحشی وجود خواب بذر و عدم جوانهاهلی کردن گونه

 .(1905،و همکاران قمری زارع)

 
طوالنی  های فیزیکی و شیمیائی بهره برد، اما استفادهتوان از روشزنی سریع بذور گیاهی میبه منظور رشد و جوانه

دهد، به عبارت دیگر نفوذ بسیاری از این های شیمیائی، مقاومت گیاه و ساختار زیست انرژی خاک را کاهش میمدت از روش

شود. در نتیجه برای جلوگیری از ذرات شیمیائی به داخل بذر، موجب تغییر ترکیبات شیمیائی و در نتیجه آلودگی محصول می

یزیکی با هدف تأثیر گذاری بر کاشت گیاهان با رونق مواجه گشته است آلودگی بیشتر، توجه به عوامل ف

(Vasilevski,2003) .توان جایگزین روشهای پر بازده شیمیائی کرد ولی های فیزیکی را نمیبا این همه هیچگاه روش

کی، قرار دادن بذر گیاهان توان از لحاظ ایمنی زیستی روشهای فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار داد. یکی از روشهای فیزیمی
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. نظر به اهمیت این گیاه در طب سنتی ایران و به (1955،عباسی) های الکترومغناطیسی به ویژه نور لیزر استدر معرض تابش

سازی برای زراعی نمودن این های راهبردی، جهت شکستن خواب بذر و بسترگیری از شیوهمنظور حفظ ذخایر ژنتیکی، بهره

 گردد.و ضرورری قلمداد می گیاه امری مهم

 

 

 

 تئوری و پیشینه تحقیق

های گیاهی و گروهی دیگر کنند. گروهی در افزایش پاسخها گروهی از ترکیبات هستند که زیستن را تحریک میزیست محرک

عناصر آلی و  ها به عنوانکنند فعالیت دارند و تعداد زیادی از این زیست محرکبه عنوان موادی که رشد گیاه را تحریک می

های طبیعی گیاهان که حاوی های زیستی شامل عصارهشوند. محرکمعدنی ضروری برای رشد گیاهان شناخته می

ها )اکسین، سیتوکنین و ها و هورمونها، آنزیمپپتیدهای دارای وزن مولکولی کم، به طور عمده ویتامینها و پلیآمینواسید

های حیوانی به طور عمده شامل آمینواسیدها و ها و دیگر مواد و همچنین عصارهاکسیدانها و آنتی جیبرلین(، قندها، بتائین

های گیاهی یا مواد تنظیم (. هورمونGawronska,2008های گیاهی است )پپتیدها و ترکیبات محرک فعالیت آنزیم در بافت

های گیاهی از دهد که بسیاری از هورمونان میهای رشد و نمو گیاه شرکت دارند. تحقیقات نشکننده رشد در بسیاری از جنبه

های مشخصی که منجر به کنترل عملکرد اسیدهای آبسزیک احتماالً از راهجمله: اکسین، جیبرلین، سیتوکینین، اتیلن و اسید

ی . در پژوهشی که بر رو(Koornneff & et al,2002)زنی و یا خواب بذر نقش دارند شود در تحریک جوانهنوکلئیک می

جیبرلیک افزایش یافت. آنها مشاهده کردند که مقادیر کم ام اسیدپیپی 555های باالتر از زنی باریجه در غلظتجوانه

 25ام و افزایش مدت زمان خیساندن از پیپی 555جیبرلیک تأثیری بر شکستن خواب باریجه نداشت ولی میزان غلظت اسید

های زنی بذر باریجه در غلظتزنی گردید. به طوری که بیشترین درصد جوانهساعت برای بهبود درصد جوانه 12ساعت به 

ام پیپی 555در پژوهشی دیگر بر روی بذر کلپوره در تیمار  (.1959،نجفیو  بنایان) آمدام به دست پیپی 2555و  1555

درصد  92لپوره را شکست و باعث زنی را داشته و تیمار خیساندن در آب، خواب بذر کجیبرلیک باالترین درصد جوانهاسید

گلی بنفش انجام شد گزارش شده است که در پژوهشی که بر روی خواب مریم (.1952و همکاران،  کوچکی)زنی شد جوانه

گلی بنفش زنی مریمداری بر روی جوانهساعت اثر معنی 22قسمت در میلیون به مدت  555جیبرلیک با غلظت تیمار اسید

و  باالنیبیحبیبی)گلی بنفش داشته است زنی بذر مریمسرمادهی چهار هفته کمترین اثر را بر روی جوانهداشته است و تیمار 

 (.1901همکاران،

زنی بذر گیاهان، حجم ریشه، نانومتر( اثرات مثبتی بر افزایش جوانه 8925)با طول موج  He-Neلیزر موج پیوسته 

در تحقیقی اثر تیمارهای فیزیکی . (Chen & et al, 2002) ها داشتیبازدهی محصول و مقاومت در برابر آفات و بیمار

)لیزر، امواج مافوق صوت، میکرو ویو، میدان مغناطیسی، اشعه گاما( بر روی تعدادی گیاه در بلغارستان بررسی کرد. وی طول 

زنی تابش قرار داد و افزایش جوانهنانومتر در نظر گرفت و در انواع گیاهان با زمانهای مختلفی تحت  892را  He-Neموج لیزر 

( را نتیجه گرفت %5-1/19( افزایش میزان کلروفیل )%2-5/1(، افزایش طول )%8/5-21(، افزایش محصول )12-9%)

(Aladjadjiyan,2007.) 
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 روش تحقیق 
زنی و بذور و القای جوانه و نور قرمز لیزر جهت شکستن خواب GA3جیبرلیک های اسیدبه منظور ارزیابی تأثیر و کاربرد تیمار

در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی  09 – 02در سال  ایترکهگلی زنی در گیاه مریمنیز همزمانی رویش و جوانه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اجرا شد. این تحقیق در دو آزمایش جداگانه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاماًل 

از مرکز تحقیقاتی شهید فزوه تهیه گردید. جهت آماده سازی بذرهای  ایترکهگلی تکرار اجرا گردید. بذرهای مریم 5فی با تصاد

بذر برای هر تیمار  125ها تعداد آوری نمونهابتدا بذرهایی که از نظر ظاهری سالم و هم اندازه بودند جدا شدند، پس از جمع

 2ام، شاهد پیپی GA3 555)بدون اعمال تیمار لیزر(، اسید جیبرلیک  1دقیقه، شاهد  15( به مدت nm 855)نور قرمز لیزر)

 جیبرلیک(( به طور تصادفی از توده بذری انتخاب شد.)بدون اعمال اسید

دقیقه  9سدیم بود به مدت هیپوکلرید cc 25آب مقطر و  cc 15به منظور ضد عفونی بذور در محلولی که به نسبت 

دقیقه بذرها را از محلول فوق خارج کردیم و با آب مقطر به خوبی شستشو دادیم تا تمامی  9ار دادیم بعد از گذشت بذرها را قر

دیش بر داشته و در داخل آنها کاغذ صافی آثار محلول از بین برود. بعد از آن به اندازه تعداد تیمارهای مورد آزمایش پتری

دیم. به منظور پیشگیری از آلودگی احتمالی، ضمن استریل کردن کلیه وسایل با عفونی شده به عنوان بستر کشت قرار داضد

عفونی، دستگاه دستگاه اتوکالو و آون، تمام مراحل اجرای آزمایش در محیط استریل )هود المینار( انجام شد. که پس از ضد

درجه  25ساعت روشنائی در دمای  18گراد و درجه سانتی 22ساعت تاریکی در دمای  5طوری تنظیم گردید که دوره نوری 

زنی در فصل مربوطه در طبیعت( داشته باشد درصد )به طور نسبی معادل شرایط جوانه 15تا  85گراد با رطوبت نسبی سانتی

(ISTA,1996 .) 

ساعت در آب مقطر  5ساخت شرکت مرک آلمان( ابتدا بذور به مدت  GA3جیبرلیک )برای اعمال تیمار اسید

ساعت  22جیبرلیک به بذور اضافه گردید و به مدت ام( اسیدپیپی 555ه سپس بذور را در بشر ریخته و محلول )خیسانده شد

جیبرلیک خارج شده و با آب مقطر به خوبی الذکر بذور از محلول اسیدجیبرلیک خیسانده شدند. بعد از طی مدت فوقدر اسید

دیش( منتقل شدند پس از کشت بذور در به ظروف کشت )پتریشستشو شدند تا اثر اسید بر طرف شود و سپس بذور 

متر چه به طول دو میلیزنی در این آزمایش خروج ریشهدهیم. معیار جوانهها را در اتاقک کشت قرار میدیش، پتریپتری

 باشد.می

ا با گاز استریل خشک ساعت در آب مقطر خیساندیم سپس بذور ر 5قبل از قرار دادن بذور زیر نور قرمز لیزر بذور را 

دقیقه پرتوتابی شدند، دستگاه مورد استفاده در  15وات( به مدت میلی 955نانومتر با توان  855کردیم بذور با لیزر دیود )

 ( آورده شده است.1)شکل 

 

  
 دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش -1شکل 
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 (.Jefferson & Penachchio,2003)( محاسبه شده است 1مطابق رابطه ) : زنیدرصد جوانه

 
(1                     )                                                                                                                                   

 

G  :زنیدرصد جوانه     n  :زدهتعداد بذرهای جوانه        N  :دیشتعداد بذرهای قرار داده شده در هر ظرف پتری 
 

چه چه و ساقهدیش طول ریشهچه در پایان آزمایش از هر پتریچه و ساقه: برای محاسبه طول ریشهچه چه و ساقهطول ریشه

 توکلو  سانیسا)شود چه به طور جداگانه محاسبه میچه و ساقهگیری شده و سپس میانگین طول ریشههر گیاهچه اندازه

 (.1958،افشاری

 
چه شود. وزن خشک ریشهزمینی به طور مجزا حاصل میبا وزن کردن قسمت هوائی و قسمت زیر : چهچه و ساقهوزن تر ریشه

گراد در آون حاصل درجه سانتی 15ساعت در دمای  25تا  15چه با قرار دادن هر یک از این دو قسمت به مدت و ساقه

 (.1955،عسیوند و علیزاده)شود می

 
انجام شد و  SAS افزار آماریها با استفاده از نرمهای مربوط به هر صفت بعد از اطمینان از نرمال بودن دادهتجزیه آماری داده

 ند. درصد مورد مقایسه قرار گرفت 5و  1آزمون دانکن در سطح احتمال  ها بامیانگین

 

 

 

 یافته ها

 
 ایگلی ترکههای گیاه دارویی مریمجیبرلیک بر برخی از ویژگیر تیمارهای لیزر و اسیدنتایج تجزیه واریانس اث( 1جدول )

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات درجه آزادی
 چهطول ساقه چهطول ریشه

وزن خشک 

 چهریشه

وزن خشک 

 چهساقه

وزن تر 

 چهریشه
 چهوزن تر ساقه

 تیمار 9 522/5** 09/2** 51/5×5-15** 51/1×5-15* 15/1150** 50/550**

 خطا 15 559/5 522/5 51/1×5-15 55/8×1-15 20/22 58/22

 )%(ضریب تغییرات  55/10 28/8 51/25 25/10 22/11 52/22

 .51/5و  55/5دار شدن در سطح آماری به ترتیب معنی :**و * 
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گلی های گیاه دارویی مریمیک بر برخی از ویژگیجیبرلنتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای لیزر و اسید( 1ی جدول )ادامه

 ایترکه

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات درجه آزادی

 روز 21زده در تعداد جوانه روز 21شده در تعداد سبز زنیدرصد جوانه

 تیمار 9 01/15** 22/128** 81/1282**

 خطا 15 52/5 55/8 21/08

 ضریب تغییرات )%( 15/11 11/19 22/12

 .51/5و  55/5دار شدن در سطح آماری به ترتیب معنی :**و * 

 

 

 در ، شده گیریاندازه صفات تمام جیبرلیک برتیمارهای لیزر و اسید اثر که داد نشان (1جدول ) واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 دار است. درصد معنی 5و  1سطح 

 

 
 ایگلی ترکهدارویی مریم گیاه صفات از برخی بر جیبرلیکزر و اسیداثر لی میانگین مقایسه( 2جدول )

درصد 

 زنیجوانه

تعداد بذر 

 شدهسبز

تعداد بذر 

 زدهجوانه

طول 

 چهریشه

طول 

 چهساقه

وزن خشک 

 چهریشه

وزن خشک 

 چهساقه

وزن تر 

 چهریشه

وزن تر 

 چهساقه

 تیمارهای مختلف

G - - رمگ گرم گرم گرم میلیمتر میلیمتر 

b2/15 b8/11 b2/15 c52002/25 c8852/12 a5555/5 a51502/5 a12125/5 bc21512/5  بدون  1شاهد(

 اعمال لیزر(

a2/01 a5/22 a5/21 a09512/22 b55112/22 a5595/5 a52222/5 cd52255/5 b28825/5 لیزر 

a2/02 a8/29 a2/29 b92152/95 a58185/22 a55588/5 a52528/5 b5122/5 a92202/5  بدون  2شاهد(

 جیبرلیک(اسید

a8/50 a2/22 a2/22 b2525/92 a20212/28 b552/5 a51052/5 c59188/5 a25192/5 جیبرلیک اسید

 امپیپی 555

 .ندارند داریمعنی اختالف دانکن آزمون درصد  5و 1 سطح در یکسان، حروف با هامیانگین هرستون، در
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، در اکثر صفات مورد ایترکهگلی های گیاه مریمر تیمارهای مختلف بر برخی ویژگی( مقایسه میانگین اث2بر اساس جدول )

 955نانومتر با توان  855ام بیشترین اثر را نشان داده است و بعد از آن نور قرمز لیزر )پیپی 555جیبرلیک گیری اسیداندازه

)بدون اعمال  2)بدون اعمال نور قرمز لیزر( و شاهد  1 دقیقه بیشترین اثر را داشته و تیمارهای شاهد 15میلی وات( به مدت 

 ام کمترین اثر را نشان دادند. پیپی 555جیبرلیک جیبرلیک( نسبت به تیمارهای نور قرمز لیزر و اسیداسید

 

 

 گیریبحث و نتیجه
یائی موجب بروز اختالف نتایج حاصله در مورد کاربرد تیمارهای شکستن خواب گویای آن است که اعمال تیمار هورمونی شیم

شده زده و سبزچه، تعداد بذر جوانهچه و ریشهچه، طول ساقهچه، وزن خشک ساقهداری در صفات مربوط به وزن تر ساقهمعنی

 Karam)ام نشان داده است. در آزمایشاتی که توسط پیپی 555جیبرلیک زنی را در بذور مورد مطالعه در اسیدو درصد جوانه

& Salem,2001) ،(Baskin & et al,2001) ،)علیجان پور و ) ( و1952،فاتح و همکاران)، (1959،نصیری و همکاران

مشابه این نتایج به اثبات رسیده است. در بذوری که از تیمار جیبرلین استفاده شده است در سطح سلول نیز،  (1952،همکاران

-Zarska)اند فاتاز، لیپاز قلیائی و پراکسیداز افزایش یافتههای کاتاالز، فسجذب اکسیژن و انرژی فراهم شده که آنزیم

Maciejewska & Lewak,1976). 
گلی در مقایسه با تیمار هورمونی ی مریمهانتایج به دست آمده در مورد تیمار نور لیزر بر روی شکستن خواب بذور گونه

چه و وزن خشک شد صفات مربوط به وزن تر ریشه جیبرلیک( اثر کمتری را نشان داده است. تیمار نور لیزر موجب)اسید

 Jamil & et) چه مورد مطالعه در این تیمار اثر بیشتری را نسبت به تیمار هورمونی داشته است. در گزارشی که توسطساقه

al,2011 )د که نور لیزر های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی رشد گیاه آفتابگردان انجام شد پی برطی بررسی اثر نور لیزر بر ویژگی

 Poinapen & et)بر وزن خشک ریشه و ساقه، طول ریشه و ساقه اثر مثبتی دارد و در گزارشات دیگری که توسط 

al,2005)، (Saghafi & et al,2010) ،(Aladjadjiyan,2007)، (Sacata & et al,2012 ،) انجام شده مشابه نتایج

سیل زیستی را در گیاه افزایش داده که منجر به فعالیت بیشتر فیتوکروم لیزر انرژی پتان فوق الذکر به اثبات رسیده است.

نانومتر( دارد  855-195دور )های نوری است که بیشترین جذب را در ناحیه قرمز و قرمزگیرندهشود. فیتوکروم یکی از می

(Mathews,2006 .)توان ازده شیمیائی کرد ولی میهای پربتوان جایگزین روشهای فیزیکی را نمیچگاه روشبا این همه هی

های فیزیکی، قرار دادن بذر گیاهان در از لحاظ ایمنی زیستی روشهای فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار داد. یکی از روش

 (.1955)عباسی و همکاران،های الکترومغناطیس به ویژه نور لیزر است معرض تابش

جیبرلیک مهمترین گیری را داشت که تیمار اسیدتوان این نتیجهمی به طور کلی از نتایج این دو آزمایش صورت گرفته

بوده است به طوری که بدون اعمال این تیمار و با وجود به کارگیری تیمار لیزر  ایترکهگلی زنی بذور گیاه مریمتیمار در جوانه

ر بسیار بیشتری را نشان دهد با این وجود الذکر تأثیرسد که ترکیب تیمارهای فوقاثر بهتری را نشان داده است و به نظر می

توان چنین اذعان داشت که است از این موضوع می ها نشان دادههورمونی اثر بخشی بیشتری را نسبت به دیگر تیمار تیمار

اختالل در های شیمیائی و یا احتماالً به دلیل نارس بودن جنین، حضور بازدارنده ایترکهگلی خواب فیزیولوژیکی بذرهای مریم

های مواد غذائی برای رشد پدید آمده که توسط تیمار هورمونی و جایگزینی این تیمار های شیمیائی فراهم کننده ذخیرهواکنش

تواند بر خواب بذر غلبه نمود و با گسترش این مطالعات دستیابی به راهکاری مؤثر، کارآمد و قابل اجرا به جای تیمار سرمائی می

 ی نمودن این گونه گیاهان که خواب بذر مسأله ساز است امکان پذیر خواهد بود.برای تسهیل زراع
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 پیشنهادات

 

با توجه به نتایج حاصله و مالحظات صورت گرفته طی انجام این پژوهش، پیشنهادهای زیر در جهت طراحی و بهبود تحقیقاتی 

 گردد.جام خواهند شد، ارائه میکه در آینده و در ارتباط با موضوعات مورد مطالعه در این بررسی ان

 تری به کار برده شود. های مختلف و در سطح وسیعمحرک زیستی( با غلظت –تیمارهای شکست خواب )هورمونی  -1

 ی مریم گلی بر اساس سن و اندازه بذر تعیین گردد. هامیزان و مدت زمان بهینه نور لیزر مورد نیاز گونه -2

 ی مریم گلی مشخص شود. هاادهی و به دست آوردن میزان مورد نیاز گونهاستفاده از تیمارهای سرم -9

 ی مریم گلی مطالعه گردد.هااستفاده از تیمارهای هورمونی در دیگر مراحل رشدی گونه -2

 الذکر با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.توصیه می شود اثر توأم تیمارهای فوق -5

 

  منابع

 
 در نو های ایده ملی همایش ششمین(، salvia virgata L.) گلی مریم گیاه ریزازدیادی، 1905کاران، ایزد قبول، سمیه و هم -1

-http://www.civilica.com/Paper، اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، کشاورزی

AGRIDEA06-AGRIDEA06_559.html. 

زنی در بذور برخی از گیاهان دارویی و وحشی ایران(قطب گزارش طرح)مطالعه خصوصیات جوانه(، 1959رزاد، )ف ،، نجفیحمدم ،بنایان -2

 فردوسی مشهد.گاه زراعت دانشکده کشاورزی، دانش علمی گیاهان زراعی ویژه، گروه

نشریه ، م گلی بنفشزنی بذر مریشکست خواب و تحریک جوانه(، 1901دیجه، )، مهدوی خآالله ،، خاکپوراسمق ،حبیبی بی باالنی -9

 .15- 81 ;9(9) های طبیعی ایراناکوسیستم

تیمارهای هورمونی و دوره انبار بر شکست خواب و القاء -ارزیابی تأثیر سرمادهی مرطوب(، 1958ضا، )ر ،، توکل افشاریهریارش ،ساسانی -2

 .259-202(: صفحه 9)95یاه، مجله علوم کشاورزی ایران، بذر زیره س

های نو ای ایدهچهارمین همایش منطقه ،های بذر گیاهانوی برخی از ویژگی.بررسی اثر تابش نور لیزر بر ر(، 1955حسن، )م ،عباسی -5

 صفحه. 8، 50-52اه مهر م 95-20در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، دانشکده کشاورزی، 

تحقیقات  ،ترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذرتعیین مناسب (، 1952باباخانلو، پرویز، آژیر،فرهاد حبیبی، رضا، ) هناز،ب ،علیجان پور -8

 .511-591(: صفحه 2)21گیاهان داروئی و معطر ایران، 

گونه داروئی  0زنی و شاخص بنیه بذر نی، سرعت تجمعی جوانهز.بررسی درصد جوانه(، 1955میدرضا، )ح ،، عسیوندحمدعلیم ،علیزاده -1

 .199-125: 1مجله تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران،  ،آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما تحت شرایط

حقیقات ژنتیک گیاهان مجله ت ،(.Eruca sativa Lهای شکست خواب بذر در گون)بررسی روش(، 1952،اسفندیار و همکاران، )فاتح -5

 .925-985(: 12)19مرتعی و جنگلی ایران، 

فصلنامه گیاهان  ،ائی در رفع خواب بذر گیاه نوروزکشیمی-اثر تیمارهای مختلف فیزیکی(، 1905)، باس و همکارانع ،قمری زارع -0

 .881-850: 21داروئی و معطر ایران،

 صفحه. 1255جلد دوم،  ،تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور سهمؤس ،.فلور رنگی ایران(، 1912حمد، )ا ،قهرمان -15

 انتشارات دانشگاه تهران.، 9جلد ، وفیت های ایران)سیستماتیک گیاهی(کورم(، 1951احمد، ) ،قهرمان -11

جله م، (Teucrium poliumزنی بذر کلپوره )اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه(، 1952ضا و همکاران، )رلیع ،کوچکی -12

 .511-55صفحه  5، 1، شماره 9های زراعی ایران، جلد پژوهش

 صفحه. 915 ،لوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانانتشارات دانشگاه ع ،در علم بذر و فناوری فنون (،1955اصر، )ن ،لطیفی -19

 .555 – 525صفحه  ،نشر تهران ،شناخت گیاهان داروئی (،1901لی اهلل، )و ،مظفریان -12

های موجود در بانک ژن منابع بذر برخی از گونه بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب(، 1959، )و همکاران حسنم ،رینصی -15

 .189-152(:2)12مجله تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران، ، طبیعی
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