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نقش سولفات روی و نیترات پتاسیم در بهبود پارامترهای جوانهزنی بذر گیاه دارویی
سیاهدانه ()Nigella sativa
The Role of Zinc Sulfate and Potassium Nitrate on Seed Germination Parameters
Improvement of Black Cumin (Nigella sativa) Medicinal Plant
سمیه ملکزاده ،1سیفاله فالح *2و آرمان
تاریخ دریافت33/73/70 :
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تاریخ پذیرش39/11/73 :

چکیده
بهمنظور بررسي تأثیر روشهای پرایمینگ بر پارامترهای جوانهزني بذر گیاه سیاهدانه ) ،(Nigella sativa L.شانزده تیمار آزمایشي
شامل شاهد (عدم پرایمینگ) ،سه سطح هیدروپرایمینگ با آب مقطر ( 33 ،29و  94ساعت) ،سه زمان اسموپرایمینگ با
پلياتیلنگالیکول ( 3777پتانسیلهای اسمزی  -4 ،-9و -12بار) ،سه سطح هورمون پرایمینگ ( 177 ،07و  107پيپيام اسید
جیبرلیبک) و شش سطح هالوپرایمینگ با محلولهای نیتراتپتاسیم ( 3 ،2و  9درصد) و سولفات روی ( 7/3 ،7/1و  7/0درصد) ،در
آزمایشي بهصورت طرح کامالً تصادفي با  9تکرار به اجرا در آمد .نتایج نشان داد که بیشترین سرعت جوانهزني بهترتیب در تیمار
نیترات پتاسیم  2درصد و سولفات روی  7/0درصد مشاهده گردید .پرایمینگ بذر سیاهدانه نه تنها صفاتي از قبیل درصد جوانهزني،
وزن خشک ریشهچه و ساقهچه ،طول ریشهچه و ساقه چه را نسبت به تیمار شاهد افزایش نداد بلکه در برخي از تیمارها باعث کاهش
معنيدار این صفات شدند .استفاده از هورمون اسید جیبریک ،پلياتیلنگالیکول و هیدروپرایمینگ تأثیری بر بهبود پارامترهای
جوانهزني سیاهدانه نداشت .تیمار نیترات پتاسیم  2درصد و سولفات روی  7/0درصد بر افزایش سرعت جوانهزني و بنیه بذر سیاهدانه
مؤثر بود .بهطورکلي نتیجهگیری شد که برای ارتقاء جوانهزني بذر سیاهدانه در شرایط زراعي ميتوان پرایمینگ بذر با سولفات روی
 7/0درصد و یا نیترات پتاسیم  2درصد را پیشنهاد نمود.
واژههای کلیدی :اسموپرایمنگ ،شاخص بنیه ،هالوپرایمینگ ،هورمون پرایمینگ ،هیدروپرایمینگ

 1و  .2بهترتیب دانشجوی کارشناسيارشد و استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه وليعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
Email: falah1357@yahoo.com
* :نویسنده مسئول
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همکاران .)2004 ،در این ارتباط گزارش شده است که تکنیک
پرایمینگ باعث افزایش دامنه جوانهزني در شرایط محیطي
تنشزا از قبیل شوری و خشکي ميشود (اشرف و فوالد،0
2005؛ دمیر 4و همکاران.)2006 ،
پرایمینگ بذر گیاه دارویي سیاهدانه با نیترات پتاسیم و
فسفات دیهیدروژنپتاسیم سبب بهبود شاخصهای جوانهزني
و رشد گیاهچه در شرایط تنش شوری گردید (احمدی و شافع،
 .)1337پرایمینگ بذور سیاهدانه تحت شرایط تنش شوری با
نیترات پتاسیم  7/2درصد بهمدت  02ساعت و جیبرلیک اسید
با غلظت  077پيپيام بهمدت  94ساعت باعث حصول باالترین
ویژگيهای جوانهزني بذور گیاه سیاهدانه شد ،در حالي که
هیدروپرایمینگ بهمدت  29ساعت کاهش میزان جوانهزني را
به همراه داشت (امیرخیز و همکاران .)1331 ،همچنین گزارش
شده است که اعمال تیمارهای مانند اسید جیبرلیک ،نیترات
پتاسیم ،تناوب دمایي و نوری اثر بسیار معنيداری بر شکست
خواب و افزایش جوانهزني بذر بومادران ( Achillea
 )millefoliumدارند (شریعتي و همکاران .)1341 ،در واقع
محلولهای اسمزی از طریق ایجاد تنش آبي موجب تکمیل
فرایند جوانهزني بذر شده (ظهور ریشهچه) اما وارد مرحله
ابتدایي نميشوند.
از آنجا که گیاه سیاهدانه حساس به شوری و خشکي است
(قربانلي و همکاران ،)1343 ،در خاکهای زراعي کشور به دلیل
شوری و همچنین خشکي الیه سطحي خاک که ناشي از
پتانسیل تبخیر و تعرق زیاد است در زمان کاشت (خرداد ماه)
ممکن است جوانهزني یکنواخت و استقرار مطلوبي نداشته باشد.
از طرفي اطالعاتي در مورد اثر تیمارهای پرایمینگ به خصوص
هالوپرایمینگ با سولفات روی بر ارتقاء جوانهزني این محصول
در دسترس نیست .بنابراین تحقیق حاضر با هدف بهبود
پارامترهای جوانهزني این گیاه دارویي به کمک تکنیکهای
پرایمینگ انجام گرفت.

مقدمه
امروزه کشت گیاهان دارویي به دلیل اثرات سوء ناشي از مصرف
داروهای شیمیایي در بیماران و همچنین نیاز مواد اولیه
کارخانجات داروسازی مورد توجه قرار گرفته است .از طرفي،
شرایط اکولوژیک مختلف در کشور پتانسیل خوبي برای تولید
دامنه وسیعي از این گیاهان را فراهم مينماید .ازجمله گیاهان
دارویي سازگار با شرایط اکولوژیک کشور ميتوان به سیاهدانه
( )Nigella sativa L.اشاره نمود که گیاهي یکساله و علفي از
خانوادهی آالله ميباشد (مهتا 1و همکاران .)2009 ،میزان روغن،
پروتئین و اسانس دانه این محصول بهترتیب  27 ،37-97و -0
1/0درصد است (آنتونو 2و همکاران .)2002 ،عالوه بر این ،طیف
گستردهای از خواص پزشکي ازجمله اثرات ضدقارچي،
ضدباکتریایي (مهتا و همکاران )2009 ،و درمان سرطان ،فشار
خون ،بیماریهای قلبي-عروقي را دارا ميباشد (خرم دل و
همکاران.)1343 ،
جوانهزني سریع ،سبزشدن یکنواخت و استقرار مناسب
ازجمله عوامل بسیار مهم در تولید گیاهان به شمار ميرود و در
واقع جوانهزني اولین و حساسترین مرحله رشد و نمو گیاه
ميباشد (فرناندز 3و همکاران2008 ،؛ سونگ 9و همکاران،
 )2008در این راستا ،کاربرد تکنیکهای ارتقاءدهنده قدرت و
استقرار گیاهچهها که تحت عنوان پیش جوانهزني یا پرایمینگ
بذر شناخته شدهاند .پرایمینگ بذر یک تیمار پیش از کاشت
است که کارآیي جوانهزني را به وسیله افزایش درصد جوانهزني
و سرعت جوانهزني بهبود ميبخشد .همچنین پرایمینگ بذر
باعث بهبود رشد در مراحل بعد از جوانهزني ميشود .در
سالهای اخیری مدارکي از موفقیت پرایمینگ در شرایط تنش
جمعآوری شده است (چن 0و همکاران )2010 ،این تکنیک
برای افزایش درصد و یکنواختي جوانهزني بذر و بهبود رشد
گیاهچهها و شاخص بنیه بذر مؤثر خواهد بود (انصاری و
شریفزاده.)2012 ،
گزارش شده است که تکنیک پرایمینگ ،اجازه رونویسي زود
هنگام  ،DNAافزایش  RNAو پروتئین سنتتاز را به بذور داده و
رشد رویان را نیز افزایش ميدهد .همچنین با ترمیم بخشهای
آسیب دیده بذور ،ترشحات متابولیتها را کاهش ميدهد .به
همین دالیل تیمارهای پرایمینگ هم در شرایط طبیعي و هم
در شرایط تنشزا مورد استفاده قرار ميگیرند (بصرا 3و

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفي با  9تکرار در
آزمایشگاه زراعت دانشگاه شهرکرد انجام شد .شانزده تیمار
آزمایشي شامل شاهد (عدم پرایمینگ) ،سه سطح
هیدروپرایمینگ با آب مقطر ( 33 ،29و  94ساعت) ،سه سطح
اسموپرایمینگ با پلياتیلنگالیکول (محلولهایي با پتانسیل
اسمزی  -4 ،-9و  -12بار) ،سه سطح هورمون پرایمینگ با
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شدن نمونهها در آون در دمای  00درجه سانتيگراد بهمدت
 29ساعت اندازهگیری شد (یان جینگ 3و همکاران.)2009 ،
درصد جوانهزني از رابطه  1محاسبه شد (الکیک 9و همکاران،
:)2012
GP = (Number of germinated seeds / Total
( )1

جیبرلیبک اسید ( 177 ،07و  107پيپيام) و سه سطح
هالوپرایمینگ با محلولهای نیتراتپتاسیم ( 3 ،2و  9درصد) و
سه سطح سولفات روی ( 7/3 ،7/1و  7/0درصد) بودند.
بهمنظور تهیه پتانسیلهای مورد نظر ،مقادیر  PEG 6000با
استفاده از معادله (میچل و کافمن )1973 ،1محاسبه شد:

number of seeds) × 100

)Ψs = -C (1.18 ×10-2) - C2 (1.18 ×10-4) + CT (2.67 ×10-4
)+ C 2T (8.39 ×10-7
 = Ψsپتانسیل اسمزی (بار)

که در آن  = GPدرصد جوانهزني ميباشد.
شاخص یا سرعت جوانهزني از رابطه  2محاسبه شد (کلسا و
آبیبي:)2012 ،0
)GR = Σ (Gt/ Dt
( )2
 = GRشاخص یا سرعت جوانهزني؛  = Gtتعداد بذور جوانهزده
در روز tام؛  =Dtزمان پس از کاشت مرتبط با  Gtبر حسب روز.
شاخص ویگور نیز از روابط  3محاسبه شدند (کلسا و آبیبي،
:)2012

 = Cغلظت (گرم بر لیتر)
 = Tدما (درجه سانتيگراد)
محلولهای مورد نظر در آب مقطر تهیه شدند .در ابتدا
ضدعفوني سطحي بذور به اجرا درآمد و برای این منظور ،با آب
معمولي و آب مقطر بذور را بهمدت  17ثانیه در اتانول 07
درصد قرار داده و پس از شست و شو با آب مقطر بهمدت 17
دقیقه در محلول هیپوکلریتسدیم  2درصد قرار گرفتند و در
نهایت چندین بار با آب مقطر شست و شو داده شدند .بهمنظور
انجام پرایمینگ ،بذور ضدعفوني شده را سپس در پتری-
دیشهای  3سانتيمتری ریخته و به هر پتریدیش  4میليلیتر
از محلولهای موردنظر تهیه شده ،اضافه شد و در نهایت پتری-
دیشها در شرایط تاریکي و در دمای  10درجه سانتيگراد در
ژرمیناتور قرار گرفتند پس از سپری شدن زمانهای مورد نظر
پرایمینگ ،بذور پرایم شده را چندین مرتبه با آب مقطر شست
و شو داده و سپس بهمدت  29ساعت در دمای اتاق و در سایه
قرار داده شدند.
سپس از هر تیمار  07عدد بذر در پتریدیش و روی کاغذ
صافي واتمن قرار داده شد و بعد از اضافه کردن مقدار یکسان
( 4میليلیتر) آب مقطر و کشیدن پارافیلم دور پتریها بهمنظور
کاهش میزان تبخیر آب در ژرمیناتور با دما  27درجه
سانتيگراد و زمان 13روز قرار داده شدند .شمارش بذرها از روز
دوم بهصورت روزانه و در ساعت معین انجام شد که مبنای
جوانهزني خروج ریشهچه به اندازه  2میليمتر بود (ایستا،2
 )2009در طول اجرای آزمایش بر حسب نیاز  3-0میليلیتر آب
مقطر به هر پتریدیش اضافه شد .پس از  13روز پارامترهای
مورد بررسي بهصورت زیر اندازهگیری شدند:
بعد از حذف گیاهچههای غیرنرمال از هر پتریدیش 20
گیاهچه بهطور تصادفي انتخاب شد و طول ریشهچه و ساقهچه
آنها با استفاده از خطکش اندازهگیری شد ،سپس وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه با استفاده از ترازوی  9صفر پس از خشک

() 3
Vigor Index = Standard germination (%) × Seedling root
)length (cm
 = VIشاخص ویگور؛  = SGدرصد جوانهزني استاندارد؛ = SRL

طول ریشهچه (سانتيمتر)
بهمنظور محاسبه ضریب آلومتری ( Coefficient of
 )CA( )Allometryاز رابطه ( )9ارائه شده توسط (اسکات 3و
همکاران )1984 ،استفاده شد.
CA=Ls/Lr
() 9
 Lrطول ریشهچه و  Lsطول ساقهچه ميباشند.
دادهها بهوسیله نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و مقایسه میانگین با آزمون  LSDدر سطح  0درصد
انجام شد.

3. Ya jin
4. Lkic
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6. Skat
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جدول  :1تجزیه واریانس اثرات پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانهزني ،طول ریشهچه و طول ساقهچه سیاهدانه
Table 1: Analysis of variance of priming effects on germination rate and percentage, radicle length and shoot length of
black cumin

درجه
آزادی

منبع تغییر
S.O.V

df

پرایمینگ

15

میانگین مربعات
Mean squares

طول ساقهچه

طول ریشهچه

درصد جوانهزني

سرعت جوانهزني

shoot length

Radicle length

Germination percentage

Germination rate

*0.35

*1.73

**529.9

**36.84

Priming

خطا

48

0.18

0.72

4.43

48.9

Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

14.6

16.2

14.2

8.8

* و ** :بهترتیب معنيدار در سطح احتمال  0و  1درصد
* and **: significant at 5 and 1 % probability level, respectively

)Germination rate (per day

)Water (h

)Zinc sulfat (%

)GA (ppm

)PEG (bar

)KNo3 (%

Germination percentage

)Water (h

)Zinc sulfat (%

)GA (ppm

)PEG (bar

)KNo3 (%

درصد جوانهزني

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول
(بار)

نیترات پتاسیم
(درصد)

سرعت جوانهزني (در روز)

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول
(بار)

نیترات پتاسیم
(درصد)

شاهد
Control

شاهد
Control

شکل  :1اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر سرعت جوانهزني ) (Aو درصد جوانهزني ) (Bبذور گیاه سیاهدانه .ستونهای دارای حروف
مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد اختالف معنيداری ندارند.
Fig. 1: Effect of different priming treatments on germination percentage and rate (A and B) of black cumin seeds.
Columns with similar letters are not significantly different (p≤0.05) based on LSD Test.
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طول ساقهچه در تیمار  7/0درصد سولفات روی بهطور
معنيداری کمتر از شاهد بود و در سایر تیمارها اختالف آماری
معنيداری مشاهده نشد (شکل  .)2Bعالوه براین طول ساقهچه
برای غلظتهای مختلف پلياتیلنگالیکول ،سولفات روی و
جیبرلیک اسید پاسخ معنيداری نشان نداد ولي روند تغییرات
این صفت تحت تیمارهای نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ
کامالً متفاوت بود .برای هیدروپرایمنگ و همچنین سولفات
روی تغییرات طول ساقهچه نسبت به تغییرات طول ریشهچه
حالت معکوس داشت .این روند ممکن است به دلیل صرف
انرژی بذر برای رشد ریشهچه و در نتیجه کاهش حمایت از
رشد طولي ساقهچه باشد.

نتایج و بحث
سرعت و درصد جوانهزنی
اثر پرایمینگ بذر بر سرعت و درصد جوانهزني سیاهدانه در
سطح احتمال  1درصد معنيدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسه
میانگینها نشان داد بیشترین سرعت جوانهزني در تیمار نیترات
پتاسیم  2درصد حاصل شد و برتری آن نسبت به شاهد 09/0
درصد بود .این تیمار اختالف معنيداری با تیمار سولفات روی
 7/0درصد نداشت (شکل  .)1Aهمانطورکه در شکل  1Aنیز
مشاهده ميشود میزان غلظت برای پلياتیلن گالیکول ،سولفات
روی و هورمون اسید جیبرلیک تفاوت معنيداری در سرعت
جوانهزني بذر سیاهدانه ایجاد نکرد ولي نوع پرایمینگهای ذکر
شده برتری معنيداری در مقایسه با شاهد داشتند .از آنجا که
نیترات در سنتز آنزیم و رونویسي  DNAو  RNAنقش اساسي
ایفا ميکند و پتاسیم قابلیت نفوذ دیواره سلولي را افزایش
ميدهد (پرک و رید ،)1993 ،1افزایش بسیار معنيدار سرعت
جوانهزني تحت تیمار نیترات پتاسیم قابل انتظار است .عالوه
براین علت تسریع جوانهزني در بذور پرایم شده ميتواند ناشي
از افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیهکننده آلفا آمیالز ،افزایش
انرژی در قالب افزایش مقدار  ،ATPافزایش سنتز  DNAو
 ،RNAافزایش تعداد میتوکندریها و ارتقای عملکرد آنها باشد
(افضل 2و همکاران.)2002 ،

وزن خشک ریشهچه و ساقهچه
وزن خشک ریشهچه در سطح احتمال  1درصد و وزن خشک
ساقهچه در سطح احتمال  0درصد تحت تأثیر پرایمینگ قرار
گرفت (جدول  .)1وزن خشک ریشهچه در برخي از تیمارها
مشابه شاهد ولي در برخي غلظتها و حتي زمان
هیدروپرایمیگ به شدت کاهش یافت .عالوهبر این به استثای
سولفات روی برای دیگر انواع پرایمینگ تغییرات معنيداری
بین سطوح پرایمینگ مشاهده شد (شکل  .)3Aدر این میان
کمترین طول ریشهچه به  33ساعت هیدروپرایم و سپس به
غلظت  107پيپيام جیبرلیک اسید اختصاص داشت .همچنین
در این تیمارها افت معنيدار طول ریشهچه نیز مشاهده گردید
به نظر میرسد غلظت کم هورمون و زمان کمتر هیدروپرایمینگ
برای رسیدن به بهترین نتیجه کافي بوده و افزایش غلظت
موجب افزایش بیش از حد آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز شده و
موجب هدر رفت ذخایر غذایي بذر ميشود.
بیشترین وزن خشک ساقهچه در تیمار شاهد مشاهده شد
ولي از لحاظ آماری اختالف معنيداری با تیمارهای نیترات
پتاسیم و 177پيپيام جیبرلیک اسید نداشت (شکل  .)3Bوزن
خشک ساقهچه تحت سطوح مختلف هیدروپرایمینگ و
همچنین پلياتیلنگالیکول بدون اختالف معنيدار در رتبه دوم
قرار داشتند .کمترین وزن خشک ساقهچه در تیمار  7/1درصد
سولفات روی مشاهده گردید اما تفاوت معنيداری با غلظت
 107پيپيام جیبرلیک اسید نداشت (شکل .)3B

طول ریشهچه و ساقهچه
اثر پرایمینگ بر طول ریشهچه و ساقهچه در سطح احتمال 0
درصد معنيدار بود (جدول  .)2کمترین طول ریشهچه در تیمار
 33ساعت هیدروپرایمینگ ،غلظت  107پيپيام جیبرلیک
اسید و  7/1درصد سولفات روی مشاهده گردید که افت
معنيداری نسبت به شاهد داشتند .با افزایش غلظت تیمارهای
نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید طول ریشهچه کاهش و با
افزایش غلظت سولفات روی به طول ریشهچه افزوده شد اما
تغییرات غلظت برای پلياتیلنگالیکول اختالف معنيداری در
طول ریشهچه ایجاد نکرد (شکل  .)A2عنصر روی کوفاکتور،
آنزیمهای سنتزکننده  DNAو  RNAو آنزیم سرین کربوکسي
پپتیداز ميباشد که این آنزیم باعث جابهجایي پروتئینهای
ذخیرهای در بذر ميشود (واریرا )2010 ،3شاید بتوان برتری
بذور پرایم شده با سولفات روی را به نقش عنصر روی در سنتز
این آنزیمها مرتبط دانست.

1. Preece
2. Afzal
3. Varier
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جدول  :2تجزیه واریانس اثرات پرایمینگ بر وزن خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه ،ضریب آلومتری و شاخص ویگور سیاهدانه
Table 2: Analysis of variance of priming effects on radicle dry weight, shoot dry weight, allometry coefficient, vigor
index of black cumin

منبع تغییر
S.O.V

پرایمینگ

درجه
آزادی
df
15

میانگین مربعات
Mean squares

وزن خشک ریشهچه

وزن خشک ساقهچه

شاخص ویگور

ضریب آلومتری

Radicle dry weight

Shoot dry weight

Vigor index

Allometry coefficient

**0.007

*0.014

**25314

**0.0255

Priming

خطا

48

0.005

0.001

3493

0.0036

Error

ضریب تغییرات (درصد)

13.2

17.1

13.45

11.4

)CV (%

* و ** :بهترتیب معنيدار در سطح احتمال  0و  1درصد
* and **: significant at 5 and 1 % probability level, respectively

ضریب آلومتری

شاخص ویگور

همانطورکه در جدول تجزیه واریانس (جدول  )2مشاهده
مي شود پاسخ ضریب آلومتری به پرایمینگ بذر در سطح
احتمال  1درصد معنيدار بود .در بین تیمارهای مختلف
پرایمینگ مشاهده شد که ضریب آلومتری در تیمار  -4بار
پلياتیلنگالیکول و  33ساعت هیدروپرایمینگ بیشتر از تیمار
شاهد و در تیمار  94ساعت هیدروپرایمینگ و همچنین تیمار
 7/3و  7/2درصد سولفات روی این ضریب بهطور معنيداری
کمتر از شاهد بود .دلیل افزایش این صفت در تیمارهای ذکر
شده به دلیل کاهش طول ریشهچه در این تیمارها ميباشد
همچنین تیمار  -4بار پلياتیلنگالیکول در گیاه زنیان نیز
بیشترین ضریب آلومتری را نشان داد (ملکزاده )1333 ،سایر
تیمارها نیز اختالف معنيداری با شاهد نداشتنند (شکل  .)9در
تیمارهای نیترات پتاسیم و یا جیبرلیک اسید تفاوت معنيداری
برای ضریب آلومتری مشاهده نشد ولي برای سولفات روی
روندی معکوس با غلظت و برای پلياتیلنگالیکول و همچنین
زمان هیدروپرایمینگ روندی درجه دو مشاهده گردید.

شاخصهای ویگور را ميتوان بهعنوان صفاتي در نظر گرفت که
با توجه به نحوه محاسبه آنها دارای ارزش بیشتری در
مطالعات جوانهزني هستند و بیش از دیگر صفات بیانگر شرایط
توده بذری ميباشند .اثر پرایمینگ روی شاخص ویگور معنيدار
بود (جدول  .)2بیشترین شاخص ویگور به ترتیب در تیمار 7/0
درصد سولفات روی مشاهده شد و تفاوت معنيداری با تیمار 2
درصد نیترات پتاسیم و  94ساعت هیدروپرایمینگ نشان نداد.
همچنین کمترین شاخص ویگور در تیمار  9درصد نیترات
پتاسیم مشاهده گردید (شکل  .)0افزایش و کاهش شاخص
ویگور در این آزمایش بیش از آنکه متأثر از طول ریشهچه باشد
عمدتاً بدلیل افزایش یا کاهش درصد جوانهزني در تیمار متناظر
بوده است (شکل  .)1Bاگرچه شاخص ویگور برای تیمار 94
ساعت هیدروپرایمیگ و همچنین تیمار  2درصد نیترات پتاسیم
نیز نسبتاً باال بوده است اما نیترات پتاسیم  2درصد را ميتوان
بهعنوان رتبه بعد از سولفات روی  7/0درصد معرفي نمود زیرا
در تیمار  94ساعت هیدروپرایمینگ دیگر پارامترهای جوانهزني
بهخصوص درصد جوانهزني وضعیت مطلوبي ندارند .در گیاه
زنیان نتایج عکس این پژوهش گزارش شده بهطوریکه کمترین
شاخص ویگور زنیان مربوط به تیمار  94ساعت هیدروپرایمینگ
بوده است (ملک زاده.)1333 ،
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)Radicle length (cm

)Water (h

)Zinc sulfat (%

)PEG (bar

)GA (ppm

)KNo3 (%

)Shoot length (cm

)Water (h

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول (بار)

)Zinc sulfat (%

)PEG (bar

نیترات پتاسیم
(درصد)

طول ساقهچه (سانتيمتر)

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

طول ریشهچه (سانتيمتر)

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول (بار)

نیترات پتاسیم
(درصد)

شاهد
Control

شاهد
Control

)KNo3 (%

)GA (ppm

شکل  :2اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر طول ریشهچه ( )Aو ساقهچه ( )Bبذور گیاه سیاهدانه .ستونهای دارای حروف مشابه
براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد اختالف معنيداری ندارند
Fig. 2: Effect of different priming treatments on radicle length (A) and shoot length (B) of black cumin seeds. Columns
with similar letters are not significantly different (p≤0.05) based on LSD Test
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cde

ab

abc

abcd

abcd

abcd

abcd

bcde

e

0/2

de

abcde

abcd

bcde

0/25

abcde

a

0/3

Radicle dry weight (mg)

0/15

f

)وزن خشک ریشهچه (میليگرم

A

0/1
0/05
0

شاهد
Control

پتاسیم
نیترات
KNO3(%)
)(درصد

گالیکول
پلي
PEGاتیلن
(bar)
)(بار

KNo3 (%)

PEG (bar)

Control Haloprime

)(درصد
سولفات
Zincروی
sulfat
Zinc sulfat (%)

جیبرلیک
اسید
GA(ppm)
)(پيپيام

)آب (ساعت
Water(h)
Water (h)

GA (ppm)

Osmoprime

Haloprime

Hormoprime

Hydroprime

b

b

c

0/5

b

bc

ab

b

b

b

b

b

b

ab

0/6

ab

ab

0/7

a

)(میلي (گرم
خشک ساقه
وزن وزن
خشکچهساقهچه
)میليگرم
dry weight
(mg) (mg)
dry weight
ShootShoot

B

0/4
0/3
0/2
0/1
0

شاهد
Control

پتاسیم
نیترات
)گالیکول (بار
پلي
KNO3(%)
PEGاتیلن
(bar)
PEG (bar)
)(درصد

)(درصد
سولفات
Zincرویsulfat
Zinc sulfat (%)

KNo3 (%)

Control Haloprime

جیبرلیک
اسید
GA(ppm)
)(پيپيام

Water(h)
)آب (ساعت
Water (h)

GA (ppm)

Osmoprime

Haloprime

Hormoprime

Hydroprime

 ستونهای دارای حروف.) بذور گیاه سیاهدانهB( ) و ساقهچهA(  اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر وزن خشک ریشهچه:3 شکل
 درصد اختالف معنيداری ندارند0  در سطح احتمالLSD مشابه بر اساس آزمون
Fig. 3: Effect of different priming treatments on radicle dry weight (A) and shoot dry weight (B) of black cumin seeds.
Columns with similar letters are not significantly different (p≤0.05) based on LSD Test
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Allometry coefficient

)Water (h

)Zinc sulfat (%

)PEG (bar

)GA (ppm

ضریب آلومتری

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول (بار)

نیترات پتاسیم
(درصد)

شاهد
Control

)KNo3 (%

شکل  :9اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر ضریب آلومتری بذور گیاه سیاهدانه .ستونهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر
سطح احتمال  0درصد اختالف معنيداری ندارند
Fig. 4: Effect of different priming treatments on allometry coefficient of black cumin seeds. Columns with similar
letters are not significantly different (p≤0.05) based on LSD Test

Vigor index

)Water (h

)Zinc sulfat (%

)PEG (bar

)GA (ppm

شاخص بنیه

آب (ساعت)

اسید جیبرلیک
(پيپيام)

سولفات روی (درصد)

پلياتیلنگالیکول (بار)

نیترات پتاسیم
(درصد)

شاهد
Control

)KNo3 (%

شکل  :0اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص ویگور بذور گیاه سیاهدانه .ستونهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDدر
سطح احتمال  0درصد اختالف معنيداری ندارند
Fig. 5: Effect of different priming treatments on vigor index of black cumin seeds. Columns with similar letters are not
significantly different (p≤0.05) based on LSD Test
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پتاسیم  2درصد را ميتوان برای ارتقاء جوانهزني بذر سیاهدانه
در شرایط زراعي پیشنهاد نمود.

نتیجهگیری
بهطورکلي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از هورمون
اسید جیبریک ،پلياتیلنگالیکول و هیدروپرایمینگ تأثیری بر
بهبود پارامترهای جوانهزني سیاهدانه ندارد و فقط تیمار 2
درصد نیترات پتاسیم و  7/0درصد سولفات روی بر افزایش
سرعت جوانهزني و ویگور بذر سیاهدانه مؤثر بود .از اینرو
نخست سولفات روی  7/0درصد و در غیر اینصورت نیترات

سپاسگزاری
بدینوسیله از مساعدتهای دانشگاه شهرکرد در اجرای این
پژوهش قدرداني ميگردد.
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The Role of Zinc Sulfate and Potassium Nitrate on Seed Germination Parameters
Improvement of Black Cumin (Nigella sativa) Medicinal Plant
Malekzade1, S., Fallah2*, S. and Azari3 A.
Abstract
In order to investigate the effect of priming techniques on germination parameters of black cumin (Nigella sativa L.),
sixteen seed priming treatments, including control (no priming), three hydropriming levels with distilled water (24, 36,
and 48h), three osmopriming levels with PEG (solutions with osmotic potential of -4, -8 and -12 bar), three
hormonepriming levels with GA3 (50, 100 and 150 ppm) and three halopriming levels with KNO3 solution (2, 3, and
4%) and three zinc sulfate levels (0.1, 0.3 and 0.5%), was conducted through a completely randomized design with four
replications. The results showed that the maximom germination rate was observed with KNO3 2% and ZnSO4 0.5%,
respectively. Seed priming treatment nether improve germination percentage, radicle and shoot dry weight and radicle
and shoot length than control, nor decrease significantly some of them. Polyethylene glycol, GA3 and hydropriming
didn’t affect the germination improvement of black cumin, however KNO3 2% and ZnSO4 0.5% treatments were
effective on germination rate and seed vigor. In conclusion, seeds treatment with ZnSO4 0.5% and/or KNO3 2% could
be recommended to improve the black seed germination in field conditions.
Keywords: Osmopriming, Vigor index, Halopriming, Hormonepriming, Hydropriming
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