
 تعدادي ازدر بذر هاي سبز شدن  و شاخصزنی  روش جوانه ترینمناسبتعیین 
  شنبلیله بومی استان فارسهاي    گونه

  
  2مختار حیدري و 1عبدالرضا نصیرزاده ،1مهرناز ریاست

  
   چکیده

باشد کـه بـر    می) Papilionaceae(آسا  از خانوادة پروانه) Trigonella(جنس شنبلیله 
 یگیاهشنبلیله به عنوان . راکنش داردآن در بسیاري از نقاط ایران پ هگون 32اساس فلور ایرانیکا 

عمـل  طب سنتی از آن استفادة زیادي ب و در بودهدارویی، زراعی و مرتعی حائز اهمیت فراوان 
توسـط بـذر و اهمیـت تجدیـد     هاي بومی شنبلیله   تکثیر این گونه مشکالتبا توجه به  .آید می

سرمادهی، فرو بـردن  تیمارهاي مختلف از جمله  تأثیردر این بررسی  ا،هاي طبیعی آنهه رویشگا
با استفاده ( دهی مکانیکی ، شستشوي بذر، تیمار با اسید سولفوریک و خراشبذر در آب جوش

آزمایش به صورت فاکتوریل  .شنبلیله مورد مطالعه قرار گرفت بذرهايزنی  بر جوانه) از سمباده
درصـد   شـد و بعـد   انجـام ) عدد بـذر  50هر تکرار (با سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی 

زنـی   زنـی و ارزش جوانـه   ، میانگین سرعت جوانهزنی یانگین زمان الزم براي جوانهزنی، م جوانه
در میان که نتایج نشان داد . ها توسط آزمون دانکن مقایسه شدندآن هايو میانگینگردید محاسبه 

  از  در ایـن رابطـه اسـتفاده   . زنـی مـؤثر بـود    در بهبود جوانـه  دهی مکانیکی خراشتیمارها، تنها 
  ، T. uncata،  T. astroites،T. anguina هـاي   ي گونـه  دقیقه برا 2کاغذ سمباده به مدت 

T. stellata   و T. monspeliaca    دقیقـه بـراي    4 تـا  3بـه مـدت spruneriana   T.و  
 T. elliptica درصـد  کـه   طـوري  بـه . ي افـزایش داد زنی را بـه طـور چشـمگیر    درصد جوانه

 ، در گونـه  % 100به T. uncata و   T. monspeliaca،T. stellata هاي  زنی گونه جوانه
T. astroites  در گونه%90به ،  T. anguina هاي  و درگونه% 95به spruneriana T. و 

elliptica.T رسید % 75ه ب.  
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  مقدمه
دارویی ومرتعی از خانوادة  یگیاه .Trigonella Lشنبلیله با نام علمی 

papilionaceae پیدایش این گیاه ایران و غرب آسیا است و در حال  أمبد. باشد می
شنبلیله ). 1372 میرحیدر،( حاضر در اغلب کشورهاي اروپا، آسیا و افریقا رویش دارد

باشد که از زمانهاي قدیم تا امروز مصرف زیادي  گیاهی دارویی، زراعی و مرتعی می
برگ و به ویژه دانۀ این گیاه از لحاظ دارویی از اهمیت شایانی برخوردار . داشته است

براي مثال طی مطالعات . آید عمل میسنتی نیز از آن استفادة زیادي ببوده و در طب 
هاي شنبلیله سبب کاهش کلسترول، گلوکز و  انجام گرفته مصرف پودر دانه

 دهد گلیسیریدها شده و اثرات درمانی محسوسی در بیماران دیابتی نشان می تري
)Neeraja  و Rajyalokshmi ،1996 .(آن، سالۀ  هاي چند  خصوص گونه جنس شنبلیله به

که برخی عمل آمده نشان داده تحقیقات ب. آیند شمار می گیاهان مناسبی براي مراتع به
باشند  هاي این جنس داراي مواد قابل هضم و انرژي مناسب براي چراي دامها می  گونه

  ).Sun، 1996و  Sun( و از ارزش غذایی باال و طعم خوبی برخوردار هستند
Shahin  زنی گونۀ  جوانه) 1992(و همکارانT. foenum – graecum  را مورد

زنی را افزایش  برد اسیدجیبرلیک، درصد جوانهمطالعه قرار داده و گزارش نمودند که کار
 و 1در حالی که پس از کاربرد پاکلوبوترازول  دهد زنی راکاهش می اما سرعت جوانه

و  Farooq. یابد زنی افزایش می اما سرعت جوانه ،کاهشعموماً زنی  درصد جوانه 2اترل
Charungoo )1985 (بلیله کاهش زنی را در شن که اسید گالیک جوانه گزارش دادند

 4 تا 2به مدت  را دهی با کاغذ سمباده خراش) Varshney )1993و  Sinha. دهد می
 .گزارش کردند T. corniculataمؤثرترین تیمار براي کاهش سختی بذر در گونۀ دقیقه 

                                                           
1- Paciobutrazol 

2- Ethrel 
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آنها همچنین اعالم کردند که تیمار آب جوش اثري روي بذرها ندارد و کاربرد اسید 
هاي   با توجه به اهمیت گونه .برد ها را از بین می یقه تمامی دانهسولفوریک بیش از دو دق

زنی آنها در شرایط طبیعی، این تحقیق به  شنبلیله و همچنین پایین بودن درصد جوانه
 زنی جوانهمنظور مقایسه چند روش متداول و تعیین بهترین روش جهت افزایش درصد 

  .جام گرفته استشنبلیله بومی استان فارس ان گونه 7 بذرهايدر 
  

  مواد و روشها 
 .T. anguina ،T. astroites ،T هاي  گونه هاير، بذ1381در این تحقیق ابتدا در سال 

uncata ،T.monspeliaca ،T. stellata ،T. elliptica وT. spruneriana  از
در . اه منتقل گردیدآوري و به آزمایشگ رویشگاههاي طبیعی در استان فارس جمع

داراي  هايربذاي حذف و  پوك و آسیب دیده به صورت مشاهده هايربذ آزمایشگاه
شامل   اثر تیمارهاي مختلف. گرفتند ظاهر سالم براي آزمایش مورد استفاده قرار

 3تا  1به مدت ( در آب جوش  بذرهاي، فرو بردن )درجه سانتیگراد 5دماي (سرمادهی 
، تیمار با )ساعت 72و  48، 24(در آب جاري  ها، شستشوي بذر)دقیقه 5و 

دهی مکانیکی با استفاده از کاغذ  و همچنین خراش) دقیقه 15و 5، 2(اسیدسولفوریک 
ابتدا بذرها به در . بذرها مورد مطالعه قرار گرفت زنی  بر جوانه) دقیقه 4و 3،2،1(سمباده 

در  بعدهزار به مدت یک دقیقه ضدعفونی و کش بنومیل یک در  وسیله قارچ
دیش  هر پتري( چیده شدند 1حاوي یک الیه کاغذ صافی واتمن شماره هاي  دیش پتري

ها آب مقطر اضافه گردیده و در ژرمیناتور در  دیش به پتري). عدد بذر بود 50حاوي 
به صورت  شمارش بذر. درجه سانتیگراد در شرایط تاریکی قرار گرفتند 22±1دماي 

عنوان بذر  همیلیمتر بود ب 2قل ی که طول ریشه آنها حداهایرروزانه انجام گرفت و بذ
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل . زده در نظر گرفته شد جوانه
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و مقایسه   انجام) عدد بذر در یک پتریدیش 50هر تکرار معادل (تکرار  3تصادفی با 
در پایان آزمایش، درصد . ها با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت میانگین
زنی  ، میانگین سرعت جوانه)tm,d(زنی  ی، میانگین زمان الزم براي جوانهزن جوانه

(GRm, d-1) زنی  و ارزش جوانه(GV) میانگین زمان الزم براي . محاسبه گردید
  :)Tarquis، 1997 و Delmonte(دشبر اساس فرمول زیر محاسبه  بذرهايزنی  جوانه

( ) ( ) ( )∑ ∑= ninitidtm /, 
پس  (ti)زده در یک فاصله زمانی مشخص  بذرهاي جوانه تعداد niکه در این فرمول 
  .باشد زده در کل آزمایش می هاي جوانهربرابر با مجموع بذ ni∑از شروع آزمایش و 

 Delmonte بر اساس رابطه پیشنهادي (GRm,d-1)زنی  میانگین سرعت جوانه

),(        : محاسبه گردید) Tarquis )1997و
1

dtm  
) Pourbeik )1976و Javanshirبر اساس فرمول پیشنهادي  (GV)زنی  ارزش جوانه
  .محاسبه گردید

( ) 10/ ××= ∑ GPNDGSGV  
زنی تجمعی تقسیم بر  درصد جوانه(زنی روزانه  برابر با سرعت جوانه DGSکه 
ی هاي محاسبه شده طDGSتعداد  N، )هارزنی کل بذ وزهاي الزم براي جوانهتعداد ر

   .باشد آزمایش می
  
  نتایج

زنـی،   ، میانگین زمـان الزم بـراي جوانـه   زنی جوانهصفات مورد بررسی شامل درصد 
تحلیـل   بر اساس قالب موجـود تجزیـه و   زنی جوانهو ارزش  زنی جوانهمیانگین سرعت 

از نظـر آمـاري بـا یکـدیگر تفـاوت      % 5ها در سـطح   و مشاهده گردید که گونه هگردید
باال بود کـه بـا اسـتفاده از     زنی جوانهضریب تغییرات مربوط به درصد . دداري دارن معنی
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هـاي   داده در مـورد ها تبدیل شده و مجددا تجزیه وتحلیـل   تبدیل معکوس سینوس، داده
ها همگـی در سـطح    با توجه به جدول تجزیه واریانس مقایسه میانگین. جدید انجام شد

   .ردیدندصه گالخ 1 شماره انجام و نتایج در جدول% 5
  

زنی، میانگین  زنی، میانگین الزم براي جوانه مقایسه درصد جوانه -1 شماره جدول
هاي مختلف شنبلیله بومی استان فارس   زنی در گونه جوانه زنی و ارزش جوانه سرعت

  % *5توسط آزمون دانکن در سطح 
درصد   ها  نام عملی گونه

 زنی جوانه

ن الزم براي یمیانگ
 زنی جوانه

سرعت  میانگین
 زنی جوانه

ارزش 
 زنی جوانه

T. astroites c90  c35/4 d23/. e32/2 

T. monspeliaca a100 f5/2 a4/0 a67/16 

T. uncata a100 e88/2 b35/0 a67/16 

T. stellata a100 d13/3 c32/0 b5/12 

T. elliptica d75 b06/5 e19/0 d52/3 

T. spruneriana d75 a31/5 e18/0 e71/2 

T. anguina b95 f47/2 a41/0 c4/11 

  .ندارندداري  باشند، از نظر آماري تفاوت معنی داراي حروف مشابه میستون  هایی که در هر میانگین *
  

فرو بردن بذر در آب جوش،  نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهاي سرمادهی،
ي ها گونه نیز جوانه ي در افزایشتأثیرو تیمار با اسید سولفوریک  بذرهاشستشوي 

 زنی جوانهدهی مکانیکی در افزایش میزان  شنبلیله مورد مطالعه نداشت اما تیمار خراش
 .T هاي  ي گونه دقیقه برا 2ثر بود به طوري که استفاده از کاغذ سمباده به مدت ؤم بذرها

anguina ،T. astroites ،T. uncata ،T.monspeliaca و T. stellata  4 تا 3به مدت 
طور  زنی را به درصد جوانه  T. ellipticaو .sprunerian    T هاي دقیقه براي گونه

  .  چشمگیري افزایش داد
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 و  T. Monspeliaca، T. uncata هاي  بر اساس نتایج گونه: زنی درصد جوانه -الف
T. stellata  زنی و گونه   زنی داراي بیشترین درصد جوانه جوانه% 100باT. anguina  با

مربوط به % 75زنی با  کمترین درصد جوانه وزنی در گروه دوم  درصد جوانه% 95
  ).1شماره  جدول( باشد میT. spruneriana  وT. elliptica  هاي  گونه
نتایج بدست آمده نشان داد با وجود اینکه : زنی میانگین زمان الزم براي جوانه -ب
زنی مشابه  نظر درصد جوانه از T. stellataو   T. uncata،T. monspeliacaهاي   گونه
زنی آنها مشابه  ، ولی میانگین زمان الزم براي جوانه)زنی درصد جوانه 100داراي ( بودند
 5/2( زنی داراي کمترین میانگین زمان الزم براي جوانهT. monspeliaca گونه  .نبود
درصد  داراي( T. anguinaداري با گونه  بود و ازنظر آماري تفاوت معنی) روز

 .Tگونه. نشان نداد) روز 47/2زنی  و میانگین زمان الزم براي جوانه% 95زنی  جوانه

uncata  داري با  روز بود که از نظر آماري تفاوت معنی 88/2داراي میانگین زمان T. 

monspeliaca،T. stellata  زنی گونه  که درصد جوانه ها داشت، در حالی  و سایر گونه 

T. uncata  باT. monspeliaca وT. stellata  گونه. مشابه بود  T. spruneriana  داراي
 این بذرهايزنی  که میانگین زمان الزم براي جوانه طوري هزنی بود ب کندترین روند جوانه

داراي کمترین درصد  این در حالی است که این گونه. ودروز ب 31/5برابر با  گونه
با T. spruneriana زنی گونه  نگین الزم براي جوانهعالوه میا هنیز بود ب%) 75(زنی  جوانه

T. elliptica زنی در هر دو گونه  که درصد جوانه دار داشت در حالی نیز تفاوت معنی
  %).75( مشابه بود
زنی که بر اساس  میانگین سرعت جوانه :زنی میانگین سرعت جوانه -ج

 فرمول پیشنهاديزنی، بر اساس  سازي میانگین زمان الزم براي جوانه معکوس

Delmonte وTarquis  )1997 (  محاسبه گردید، نشان داد که گونهmonspeliaca T. 
 T. anguinaزنی آن با  که سرعت جوانه طوري هزنی بود ب داراي بیشترین سرعت جوانه
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 T. ellipticaهاي   ، گونه)41/0و  4/0به ترتیب ( داشت% 5داري در سطح  تفاوت معنی
که ) 18/0و  19/0ترتیب  به(زنی بودند  کمترین سرعت جوانهداراي T. spruneriana و 

این در حالی است که . ها دیده نشد  داري بین این گونه از نظر آماري تفاوت معنی
داري در  زنی این دو گونه  از نظر آماري تفاوت معنی میانگین زمان الزم براي جوانه

نیز با وجود دارا بودن درصد  T. stellata و T. uncataهاي   گونه. نشان داد% 5سطح 
داري نشان دادند  تفاوت معنیزنی  ازنظر سرعت جوانه%) 100(زنی مشابه  جوانه

  ).35/0و  32/0ترتیب  به(
 بذرهايزنی  نتایج مربوط به ارزش جوانه 1شماره در جدول  :زنی ارزش جوانه -د
 و T. uncataهاي   گونهکه د نتایج نشان دا. هاي مختلف شنبلیله آورده شده است  گونه

T. monspeliaca زنی بودند و نتایج مربوط به ارزش  داراي بیشترین ارزش جوانه
این ). 67/16هر دو گونه (داري با یکدیگر نداشت  زنی این دو گونه  تفاوت معنی جوانه

این  بذرهايزنی  زنی و سرعت جوانه در حالی است که میانگین زمان الزم براي جوانه
زنی  داراي کمترین ارزش جوانهT. astroites گونه . داري نشان داد گونه تفاوت معنی دو

نداشت  T. sprunerianaداري با گونه  که از نظر آماري تفاوت معنی) 32/2(بود 
زنی، میانگین زمان الزم و میانگین  این درحالی است که عالوه بر درصد جوانه). 71/2(

  .داري با هم نشان دادند تفاوت معنی زنی این دو گونه  سرعت جوانه
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  بحث 
مختلف  بذرهاي زنی جوانهاگر چه در این آزمایش به منظور افزایش درصد 

دهی، فرو بردن بذر هاي مختلف از جمله سرما از تیمار هاي بومی استان فارس نبلیلهش
 دهی مکانیکی استفاده خراش تیمار با اسید سولفوریک و شستشوي بذر، در آب جوش،

دهی مکانیکی با استفاده از کاغذ سمباده،  گردید اما نتایج نشان داد که به غیر از خراش
هاي مورد مطالعه  سایر شاخص و زنی جوانهي در افزایش درصد تأثیرسایر تیمارها 

است ) Varshney )1993و  Sinhaیید کننده نتایج پژوهش أنداشتند که این موضوع ت
دقیقه مؤثرترین تیمار براي کاهش  4 تا 2 به مدت را دهی با کاغذ سمباده که خراش

بنابراین مهمترین عامل کاهش  .اعالم نمودند T. corniculataسختی بذر در گونۀ 
 به سخت بودن پوشش بذر ندتوا ي مختلف شنبلیله میها گونه بذرهاي زنی جوانهدرصد 

داخل بذر جلوگیري  آب به نوان یک عامل مهم از نفوذ اکسیژنع باشد که به مربوط آنها
موجب تسهیل نفوذ  ،دهی مکانیکی ضمن کاهش ضخامت پوسته بذر کند که خراش می

  ،T. anguina ،T. astroites هاي  در ضمن گونه .گردد اکسیژن و آب به داخل بذر می
 T. uncata ،T.monspeliaca و T. stellata ضخامت کمتر بذر زمان  دلیل به

با  T. ellipticaو  .spruneriana   T هاي نسبت به گونه) هدقیق 2( دهی کمتري را خراش
  .به خود اختصاص دادند) دقیقه 4تا  3( ضخامت بیشتر

در مقایسه با سایر  T. monspeliacaگونه که نتایج کلی این مطالعه نشان داد 
درصد (زنی  هاي جوانه هاي شنبلیله بومی استان فارس داراي باالترین شاخص  گونه
  .بود) زنی زنی و ارزش جوانه زنی، سرعت جوانه ی، میانگین الزم براي جوانهزن جوانه

زنی در وضعیت  اگر چه از نظر درصد جوانه T. stellataو  T. uncataهاي   گونه
 .T وT. spruneriana ،T. astroites ، T. elliptica هاي  مناسبتري نسبت به گونه

anguina زنی و میانگین زمان  زنی، سرعت جوانه نهقرار داشتند ولی از نظر ارزش جوا
این در حالی است که درصد . نبودندT. monspeliaca زنی مشابه گونه  الزم براي جوانه
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. باشد میمشابه  T. stellata  و T. monspeliaca، T. uncata هاي  زنی بذر گونه جوانه
 90زنی بیش از  هنیز اگرچه داراي درصد جوانT. anguina وT. astroites  هاي  گونه

عنوان مثال  هب. زنی روند مشابهی نداشتند هاي جوانه درصد بودند ولی از نظر شاخص
زنی  که ارزش جوانه در حالی باشد می 4/11زنی  داراي ارزش جوانهT. anguina گونه 
از نظر میانگین زمان  T. anguina همچنین گونه. بود 32/2برابر با  T. astroites گونه 
 47/2(قرار داشت   T. astroites زنی در وضعیت بهتري نسبت به گونه  اي جوانهالزم بر

زنی  در بررسی وضعیت جوانهکه نتایج کلی نشان داد ). 9 روز 35/4مقایسه با  در
هاي  شاخص ،زنی جوانه عالوه بر درصد تا هاي مختلف شنبلیله الزم است  گونه بذرهاي

ها در استقرار در نهالها و مراحل  یرا این شاخصنیز مورد توجه قرار گیرند ز سبز شدن
  .ثر هستندؤزنی م رشد پس از جوانه
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