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بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی بر خصوصیات جوانهزنی بذرگیاه بادرنجبویه
()Melissa officinalis L.
شیما رحمانیان ،1عبدالحسین ابوطالبی جهرمی *2و مهدی حسینی فرهی
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 -2دانشیار علوم باغبانی ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران.
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چکیده

ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر یکی از مطالعات پایه و مقدماتی در زمینه گیاهان دارویی است .تحقیق حاضر
بهمنظور بررسی تأثیر نوع محیط کشت و ماده آلی بر بهبود خصوصیات جوانهزنی بذر بادرنجبویه آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در شهرستان جهرم انجام شد .فاکتور اول بستر کشت شامل ترکیب
کمپوست ،خاک زراعی و ورمیکمپوست ،خاک زراعی  +کمپوست و ورمیکمپوست  +خاک زراعی (نسبتهای
مساوی) و فاکتور دوم ماده آلی در سه سطح شاهد ،اسیدهیومیک و میکروارگانیسمهای مؤثر) (EMهر دو به نسبت 5
درهزار بود .براساس نتایج تأثیر محیط کشت ،ماده آلی و برهمکنش محیط کشت و ماده آلی بر همه خصوصیات
جوانهزنی بذر بادرنجبویه معنیدار بود .بیشترین درصد ،سرعت و میانگین جوانهزنی روزانه ،شاخص بنیه و جوانهزنی
بذر با کاربرد  EMبهدست آمد .محیط کشت حاوی خاک +کمپوست و خاک  +ورمیکمپوست بهتنهایی باالترین میزان
صفات جوانهزنی را دارا بود .برهمکنش محیط کشت و ماده آلی نشان داد که بیشترین درصد جوانهزنی بذر(100
درصد) ،در محیط کشت حاوی خاک  +کمپوست با استفاده از  EMبهدست آمد .بیشترین سرعت و شاخص جوانهزنی
در محیط کشت حاوی خاک  +کمپوست با استفاده از  EMمشاهده شد .بنابراین جهت افزایش جوانهزنی و بهبود کیفیت
گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه کاربرد ماده آلی  EMو ترکیب محیط کشت خاک +کمپوست را میتوان توصیه نمود.
واژههای کلیدی :شاخص جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،کمپوست ،میکروارگانیزم های مؤثر ،ورمیکمپوست
مقدمه

شروع جوانهزنی به عوامل محيطی زیادی از جمله

خواب بذر عامل اصلی تأثيرگذار بر زمان شروع رشد

درجه حرارت (حداکثر و حداقل دما) بستگی دارد.

گياهچه میباشد .شروع این روند به عوامل محيطی و

سایر عوامل محيطی مانند بستر کشت و در دسترس

فيزیولوژیکی زیادی بستگی دارد ( Nonogaki,

بودن آب و مواد آلی نيز بر روند جوانهزنی بذر تأثير

 .)2014نفوذپذیری بذر نسبت آب یا گازها نيز در

میگذارد ).(Winiarczyk et al., 2016

حفظ زنده ماندن بذر و جوانهزنی نقش مهمی دارد.
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کاربرد محيطهای کشت مناسب در خاكهای فقير

جوانهزنی بذر ،رشد و عملکرد گياهان میشود

سبب بهبود وضعيت تغذیهای خااك شاده و شارایط

) .(Arancon et al., 2005در پژوهشی گزارش کردند

کيفی خاك را با بهبود ماده آلی خاك افزایش میدهد

که ورمیکمپوست بهترین محيط کشت برای جوانه-

و میتواند جایگزین مناسيی برای کودهای شايميایی

زنی است ،که نه تنها باعث بهبود سالمت خاك

محسوب شاوند ( .)Lee, 2010رویکارد جهاانی در

میشود بلکه باعث جوانهزنی بذر و رشد گل هميشه

توليد گياهان دارویی به سمت اساتفاده از نظاامهاای

بهار) (Calendula officinalisمیشود ( Shafique et

کشااورزی پایادار مایباشاد .باهکاارگيری کودهاای

 .)al., 2021محققين در پژوهشی به بررسی کاربرد

بيولوژیا

ازجملاه کمپوسات و ورمایکمپوسات

کود آلی ورمیکمپوست بر گياه شاهدانه (Cannabis

بهعنوان ی

استراتزی در کشاورزی پایدار مایتواناد

) sativa L.پرداختند و افزایش جوانهزنی بذر را با

عالوه بر افزایش توليد گياهان دارویی ،سبب افزایش

کاربرد ورمیکمپوست گزارش دادند (.)Ievins, 2017

ميزان ماده مؤثره آنها شاود .در ساالهاای اخيارا باه

کشاورزی نوین در حال ظهور بهعناوان علمای باا

منظور کاهش آلاودگیهاای زیسات محيطای توجاه

پتانسيل قوی برای طراحی مجدد سيستمهاای زراعای

زیادی باه بازیافات زبالاه و باهکاارگيری کمپوسات

پایدارتر و افزایش نقش عوامال ميکروبيولاوژیکی در

حاصل در اراضی کشااورزی شاده اسات ( Mona et

خااااااك اسااااات(2002

 .)al., 2008از محاسان کااربرد و تولياد کمپوسات

ميکروارگانيسمهاایی کاه از نظار کاارآیی ،ساازگاری

میتوان به عوامل اقتصادی و محيطی همچون کااهش

زیست محيطی و مقرونبهصرفه باودن مایتوانناد باه

هزینه انتقال و دفن آنها ،حمایات از قاوانين محايط

افاازایش توليااد محصااوالت کشاااورزی کما

کننااد،

زیست ،کاهش استفاده از کودهاای معادنی و بهباود

ميکروارگانيسمهای مؤثرEffective Microorganism

خصوصاايات خاااكهااای زراعاای اشاااره کاارد

هستند که ميکروارگانيسمهای مؤثر ،مادههای تلقيحای

(.)Hargreaves et al., 2008

تشکيل شده توسط قارچ ها و باکتریهای جادا شاده

ورمیکمپوست یکی دیگر از کودهای آلی میباشد
که خصوصياتی مانند دارای قدرت باالی جذب و

 .)Altieri,از جملاااااه

از خاك هستند که قادر به همزیستی در محايط ماای
تخمير میباشند (.)Bonfim et al., 2011

نگهداری آب و عناصر غذایی ،و در نتيجه تخلخل

محققين گزارش کردند استفاده از  30گارمدرليتار

زیاد ،تهویه و زهکشی مناسب میباشد و استفاده ازآن

اسيدهيومي

در جوانهزنی گونههای گياهان گاوزباان

در کشاورزی پایدار ،عالوه بر افزایش جمعيت و

اروپااااااایی )officinalis

فعاليت ميکروارگانيسمهای مفيد خاك (نظير قارچ-

( (Cichorium intybusمؤثر باوده و باعاث تحریا

های ميکوریزا و باکتریهای موجود در ریزوسفر نظير

جوانهزنی گياهاان شاده اسات ( Ebrahimi & Miri,

ميکروارگانيسمهای حلکننده فسفات) در جهت

 .)2016در پژوهشاااای بااااه ارزیااااابی اسااااتفاده از

فراهمی عناصر غذایی مورد نياز گياه مانند نيتروژن،

ميکروارگانيسمهای مؤثر بهعنوان مروج رشد ریشاه و

فسفر و پتاسيم محلول عمل نموده و سبب بهبود

جوانااهزناای گياهااان Kalanchoe daigremontiana

 )Boragoو کاساااااانی

رحمانیان و همکاران :بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی3 ...

پرداختند و افزایش درصادجوانهزنای باذر و کااهش

تأثير این کودها بر رشد و عملکرد گياهان دارویی باه

معنیدار ميانگين زمان جواناهزنای را مشااهده کردناد

خصوص بادرنجبویه تحقيقات زیادی صورت نگرفتاه

( .)Domenico, 2019تنوع و تأثير ميکروارگانيسمهای

اساات.با توجااه بااا ارزش باااالی دارویاای و غااذایی

فعال را بر روی جوانهزنی باذرهای چمان (پارچين)

بادرنجبویاااه و همچناااين اثااارات ساااو و مخااارب

بررساای و گاازارش دادنااد کااه درصااد جوانااهزناای و

زیستمحيطی و تهدید بهداشت تغذیهای انسان ناشی

شاخص سرعت جوانه زنای بااالتر هنگاام اساتفاده از

از مصاارس سااموم و کودهااای شاايميایی در بخااش

ميکروارگانيسمهای موثر در غلظت  1یا  2درصاد در

کشااورزی)& Garg, 2011

 ،(Yadavانجاام تحقيقاات

آب حاصاال شااد ( .)Dos Santos et al., 2020در

وسي و گسترده به منظور ارزیاابی قابليات کوهاای -

مطالعهای به تأثير ميکروارگانيسمهای فعال بر عملکرد

زیستی و آلی مختلف در افزایش جوانهزنی و درنتيجه

و کيفيااات گنااادم پرداختناااد .کااااربرد ساااه سااااله

افزایش عملکرد و بهبود کيفيت محصوالت کشاورزی

ميکروارگانيسمهای فعال در خاك ،نسبت باه شااهد،

در کشور امری ضروری و اجتناب ناپاذیر اسات و از

روی ظرفيااات جواناااهزنااای تاااأثير مثبااات داشااات

آنجایی که اطالعات در زمينه جوانهزنی این گيااه کام

(.)Szymanek et al., 2020

است .لذا این پژوهش با هدس بررسی تأثير بساترهای

بادرنجبویاااه متعلاااا باااه خاااانواده نعناعياااان
) (Lamiaceaeو ی

گياه دارویی بااارزش اسات کاه

بومی جنوب اروپا (نزدیا

کشت و مواد آلی برجوانهزنی گياه دارویی بادرنجبویه
انجام گردید.

مدیتراناه) و غارب آسايا

است .بيشتر خواص دارویی آن به عناصار تشاکيل-

مواد و روشها

دهنده اسانس آن نسبت داده شده است .پيکر رویشای

آزمایشهای مورد نياز برای انجام این پژوهش

گياه بوی خاصی تقریبا شبيه بهليماو دارد .انادامهاای

بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی باا 3

هوایی گياه بهخصوص برگها محتوی اسانس هستند.

تکرار در شهرستان جهرم انجام شد .فاکتور اول بساتر

مقدار اسانس در گونههای مختلف متفاوت و بين 0/2

کشت در ساه ساط کمپوسات  +خااك زراعای باه

تا  0/5درصاد اسات ) .(Aziz & El-Ashry, 2009از

نسبت مساوی ،ورمایکمپوسات و خااك زراعای باه

خااواصدرمااانی آن ماایتااوان اثاارات تسااکينی و

نسبت مساوی و مخلوط کمپوست +ورمیکمپوسات+

آرامبخشی ،ضداسپاسم ،ضدافساردگی ،بهباود ه،ام،

خاك زراعی به نسبت مساوی) و فاکتو دوم ماده آلای
و ميکروارگانيسام-

طعمدهنده غذا ،بهبود آلزایمر و خواص آنتیباکتریاال

در سه سط صفر ،اسيد هيوميا

را نام برد ).)Menezes et al., 2015

های موثر (هر دو به نسبت  5درهزار) بود.

نتایج پژوهشهای انجام شده در کشاور حااکی از

اساايد هيومياا

از شاارکت آور هيومياا

Over

آن اساات کااه تحقيقااات ارزشاامندی در زمينااه تااأثير

)( Humic (USAدارای هيومي

کودهااایزیسااتی و آلاای در بهبااود کمياات و کيفياات

گردید .کمپوست و ورمیکمپوست ماورد اساتفاده در

محصوالت زارعی انجام شده است .اماا در خصاوص

اسايد  )%95اساتفاده

این آزمایش از شرکت سبزگساتر و ميکروارگانيسام-
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هااای ماؤثر ( )EMاز شاارکت امکااانپااذیرپارس تهيااه
گردیااد .ميکروارگانيساام مااوثر ترکيباای از  120گونااه
ميکروارگانيسم هوازی و بای هاوازی اسات کاه ساه
گروه اصالی مخمرهاا ،بااکتریهاای فتوسانتزکننده و
باکتریهای اسيدالکتي

تشکيل شده است کاه اغلاب

در توليد فرآوردههای خوراکی بهکار مایرود و بارای
سالمتی بسيار مفيد میباشد(.)Bonfim et al., 2011
در این آزمایش ابتدا بذر بادرنجبویه از شرکت پاکاان
بذر اصفهان تهيه گردید و سپس باذرها باهمادت 48
ساعت در آب ،هيومي اسايد و ميکروارگانيسامهاای

سرعت جوانهزنی

سرعت جوانهزنی بذر از رابطه شاماره  2باا شامارش
مادت زماان معاين

درصد بذرهای سبز شده در یا

تعيين شد (.)Behboud et al., 2020
رابطه(:)2

𝑖𝑛

) ( 𝐺𝑅 = Σ
𝑖𝑡

 =niتعداد بذر جوانهزده در هر روز
 =tiتعداد روزهای پس از شروع جوانهزنی

مؤثر خيسانده شدند ) .(Panahi & Arast, 2017سپس

میانگین زمان جوانهزنی

اقدام به آمادهساازی محايط کشات شاسایهاا شاد و

ميانگين زمان جوانهزنای از رابطاه شاماره  4محاسابه

سااينیهااای نشااا طبااا تيمارهااای آزمایشاای از

گردیااد( & Behboud et al., 2020; Jangjoo

مخلوطهای محيط کشت پر شد و پس از کاشت باذر

.Tajbakhshs (Shishvan, 2020

در سينیهای نشا آبياری بهصورت ی

روز در مياان

رابطه(:)3

𝑀𝐺𝑇 = Σ (𝐷 × 𝑛)/Σn

صورت گرفت .از روز 11ام جوانهزنی شاروع شاد و

 =nتعداد بذرهای جوانه زده در روز

پااس از رشااد مناسااب ( 2ماااه) در ادامااه نساابت بااه

 =Dتعداد روزهای شمارش شده از شروع آزمایش تاا

اندازهگيری صفات مربوط به جواناهزنای باهصاورت

جوانهزنی آخرین بذر

روزانه از قبيل :درصد جوانهزنی ،سرعت جواناهزنای،
ميانگين جوانهزنی روزاناه ،شااخص بنياه گياهچاه و
شاخص جوانهزنی اقدام شد.

درصد جوانهزنی

رابطه(:)1

گردید(.)Behboud et al., 2020
 =Gpدرصد جوانه زنی

برای محاسابه درصاد جواناهزنای ،گياهچاه از رابطاه
استفاده شد (.)Panwar & hardwaj, 2005
× 100

شاااخص بنيااه گياهچااه از رابطااه شااماره  5محاساابه
رابطه()/100 :)4طول گیاهچه × 𝑝𝐺( = 𝐼𝑉

صفات ارزیابی شده

شماره ی

شاخص بنیه گیاهچه

𝑛

𝑁

= 𝑃𝐺

 =nتعداد کل بذرهای جوانهزده در طی دوره
 =Nتعداد کل بذرهای کاشته شده

شاخص جوانهزنی

شاخص جوانهزنی بذر از مجموع نسبت تعداد کل
بذرهای جوانه زده به تعداد روزهای پس از کاشت از
طریا رابطه شماره  5بهدست آمد( Draper & Smith,

 .)1981رابطه(:)5

𝑖𝑁
𝑇⁄
𝑖

= 𝑔𝐼

رحمانیان و همکاران :بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی5 ...

 :Niتعداد کل بذرهای جوانهزده تا روز Nام
 :Tiشماره روز

نتایج و بحث

تجزیه آماری دادههای حاصل از صفات مورد بررسی

آنالیز محیط کشت

نتایج آناليز کمپوست و ورمیکمپوست در جدول 1

با استفاده از نرم افزار آماری  SASنسخه  9/1و
مقایسه ميانگينها به کم
احتمال ی

آورده شده است.

آزمون دانکن در سط

درصد انجام شد.
جدول  -1نتایج تجزیه فیزیک وشیمیایی خاک ،کمپوست و ورمیکمپوست

نمونه

pH

EC
(ds/
)m

%

خاک

7/95

1/53

0/ 9

0/ 9

کمپوست

7/42

4/06

17/34

1/73

0/87

ورمیکمپو

7

3/02

34/68

3/46

1/23

کربن آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

آهن

روی

منیزیم

مس

بور

%

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

6/ 2

1/37

3/ 2

0/29

1/ 4

0/14

0/12

0/15

517

68/5

185

8/ 5

39/5

1/ 5

0/69

207/5

395

40

68/5

ست

ميکروارگانيسمهای مؤثر منجر باه افازایش معنای دار

درصد جوانهزنی

براساس نتایج تجزیه واریاانس دادهها(جادول ،)2

درصااد جوانااهزناای شااد .باايشتاارین مياازان درصااد

اثاارات ساااده محاايط کشاات و ماااده آلاای باار درصااد

جوانهزنی به مقدار  85درصد در بذور تيمار شاده باا

جوانهزنی در سط  %1معنایدار باود .هامچناين اثار

ميکروارگانيسم های مؤثر در مقایسه با ساایر تيمارهاا

متقابل معنیداری بين محايط کشات و مااده آلای در

مشاده گردید(شکل -2الف).

سط  %1مشاهده شد(جدول  .)2مقایسه ميانگين اثار

مقایسه ميانگين اثر متقابل محيط کشت و ماده آلی

ساده نوع محيط کشت بر درصد جوانهزنای نشاان داد

بر درصد جوانهزنی نشان داد کاه بايشتارین درصاد

که ميزان این درصد جوانهزنی در محيط کشت خااك

جوانهزنی به ميازان  %100در محايط کشات حااوی

 +کمپوسااات و خااااك  +ورمااای کمپوسااات باااه

خاااك  +کمپوساات ( )SCبااا اسااتفاده از ماااده آلاای

تنهایی( )84%/3باهطاور معنایداری بايشتارین و در

ميکروارگانيساامهااای مااؤثر( )EMو کاامتاارین آن در

محيط کشات ترکيبای خااك  +کمپوسات  +ورمای-

محااايط کشااات حااااوی خااااك +کمپوسااات +

کمپوست( )44%/3بهطور معنیداری کامتارین مقادار

ورمی کمپوست بدون ماده آلی به ميزان  %13مشااهده

بااود .در مجمااوع افاازودن تااوام ورماای کمپوساات و

شد .در محايط کشات حااوی خااك  +کمپوسات +

از این دو ماده

ورمایکمپوساات ( )SCVافاازودن ماااده آلاای بااهطااور

به تنهایی به خاك اثر کاهشی بار درصاد جواناهزنای

معنیداری منجر به افزایش درصد جوانهزنی نسبت به

داشت(شکل -1الف) .مقایسه ميانگين اثر سااده مااده

شاهد شد(جدول .)3

کمپوست به خاك نسبت به اثر هر ی

آلی بار درصاد جواناهزنای نشاان داد کاه اساتفاده از
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براساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،محيط

 Firmicutes ،Actinobacteriaو Proteobacteria

کشت کمپوست با استفاده از ماده آلی  EMتوانست

است که در تمام  EMها یافت میشوند ( Dos

درصد جوانهزنی را افزایش معنیداری دهد .در

 .)Santos et al., 2020این فرضيه وجود دارد که %80

پژوهشی گزارش دادند که درصد جوانهزنی و

باکتریهای ریزوسفر ممکن است عالوه بر سایر

شاخص سرعت جوانهزنی باالتر بذرهای چمن هنگام

هورمونهای گياهی IAA ،نيز توليد کنند( & Loper

استفاده از  EMحاصل شد ( Dos Santos et al.,

 .)Schroth, 1986شاید افزایش درصد و سرعت

 .)2020البته در سایر گونههای گياهی( & (Mowa

جوانهزنی بذرهای تلقي شده با  ،EMبه همين دليل

 Masse, 2012نيز گزارش شده است .همچنين

باشد؛ زیرا همه EMها از ميکروارگانيسمهای گرفته

افزایش درصدجوانهزنی گياه  K. daigremontianaرا

شده از محيط توليد میشوند .بنابراین EM ،با توجه

در اثر استفاده از  EMگزارش کردند( Domenico,

به تنوع زیاد ميکروارگانيسمهای مفيد بالقوه موجود

 .)2019کارایی  EMدر جوانهزنی بذر ممکن است

در مواد  ،EMی

گزینه مناسب برای افزایش

مربوط به ظرفيت تخریب پوشش آنها توسط

جوانهزنی بذر است .مطالعات نشان داده اند که دليل

ميکروارگانيسمها از طریا آنزیمهای توليد شده باشد

افزایش در جوانه زنی ،رشد و عملکرد گياهان در

که امکان دریافت آب و اکسيژن و جوانهزنی را فراهم

پاسخ به کاربرد کمپوستها میتواند ناشی از وجود

میکند ) .)Mowa & Masse, 2012عالوه بر اینEM ،

هورمونهای گياهی مانند اکسينها ،جيبرلينها و

بالقوه

سيتوکنينها در آنها باشد( .)Tomati et al., 1990در

هورمونهای گياهی ضروری برای گياه مانند

اراضی زراعی ،از کمپوست بهمنظور بهبود ساختمان و

اکسينها ،سيتوکينينها ،جيبرلينها و اسيد آبسيزی

افزایش حاصلخيزی خاك استفاده میشود( Coleman

( )ABAهستند و به جوانهزنی بذر و سایر مراحل

.)& Crossley, 1996

باکتریهایی

رشد گياه کم

میکند

توليد

که

بهطور

میکنند ،که این باکتریها شامل
جدول  :2نتایج تجزیه واریانس صفات جوانهزنی بادرنجبویه تحت تأثیر بستر کشت و ماده آلی

منبع تغییر

درجه

S.V

آزادی
D.F

میانگین مربعات
درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

میانگین
جوانهزنی روزانه

ویگور بذر

شاخص
جوانهزنی

محیط کشت ()A

2

**4800

**0/0534

**0/0293

**338/8

**0/0290

ماده آلی ()B

2

**1669

**0/0261

**0/0107

**191/9

**0/0121

اثرمتقابل AB

4

**976

**0/0128

**0/0066

**55/3

**0/0064

خطا

18

27

0/0009

0/0013

2/6

0/0001

ضریب تغییرات C.V%

7/3

11/7

20/0

11/0

6/0

 * ،nsو ** بهترتيب غيرمعنی دار و معنی دار در سط  5و  1درصد

رحمانیان و همکاران :بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی7 ...

محااايط کشااات حااااوی خااااك ،کمپوسااات و

سرعت جوانهزنی

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول ،)2

ورماایکمپوساات) (SCVباادون ماااده آلاای ()0/056

اثرات ساده و متقابل محيط کشت و ماده آلی بر

مشاهده شد .در محيط کشت حاوی خاك ،کمپوسات

سرعت جوانهزنی در سط  %1معنیدار بود .مقایسه

و ورمیکمپوست افزودن ماده آلی بهطاور معنایداری

ميانگين اثرات ساده نوع محيط کشت بر سرعت

منجر به افزایش سرعت جوانهزنی نسبت به شاهد شد

جوانهزنی نشان داد که بيشترین ميزان سرعت

(جدول .)3

جوانهزنی در محيط کشت خاك  +ورمی کمپوست

اثرات مثبت ورمیکمپوست بار جواناهزنای باذر گال

( )SCو خاك و کمپوست( )SVبهترتيب به ميزان 30

هميشااااه بهااااار( )Shafique et al., 2021و

و  31درصد در مقایسه با محيط کشت حاوی خاك +

شااهدانه( )Ievins et al., 2017گازارش شاده اسات.

کمپوست  +ورمیکمپوست( )SCVبه ميزان  20درصد

ورمیکمپوست ظرفيت نگهداری آب را در خااك بااال

مشاهده گردید .در مجموع افزودن توام ورمی

میبرد ( .)Yadav & Garg, 2011با توجه باه اینکاه

از

فرایند جوانهزنی وابسته به دسترسی به ميزان زیاد آب

این دو ماده به تنهایی به خاك اثر کاهشی بر سرعت

در خاك است ،احتماال این خاصيت یکی از علتهای

جوانهزنی داشت(شکل -1ب).

تقویات جواناهزنای توساط ورمایکمپوسات اسات،

کمپوست و کمپوست به خاك نسبت به اثر هر ی

مقایسه ميانگين اثرات ساده ماده آلای بار سارعت

همچنين میتوان احتمال داد کاه عوامال دیگاری کاه

جوانهزنی نشان داد که استفاده از ماده آلی( )EMمنجر

میتوانند بهعنوان محركهای جوانهزنی عمل کنند در

به افزایش معنیدار سرعت جوانهزنای شد(شاکل -2

ورمیکمپوست وجود دارند که از آن جمله میتوان به

ب) .بذور کشت شده در بستر کشت حااوی خااك+

وجود هورمونهای رشاد در ورمایکمپوسات اشااره

کمپوست و خاك +ورميکمپوسات بايشتارین ميازان

کرد .پژوهشهای دیگر ح،ور تنظيمکنندههای رشاد

سرعت جوانهزنی را به ترتيب به ميازان  0/29و 0/30

ازجملااه اکسااين ،ساايتوکينين و جيباارلين را در

در مقایسه با بذور کشت شده در بستر ترکيبی خاك+

ورمایکمپوسات گازارش کاردهاناد( Makkar et al.,

کمپوسات +ورماایکمپوسات بااه ميازان  0/16نشااان

.)2018

دادند.
مقایسه ميانگين برهمکانش محايط کشات و مااده

میانگین جوانهزنی روزانه

آلی بر سرعت جواناهزنای نشاان داد کاه بايشتارین

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها (جادول ،)2

سرعت جوانهزنی در محايط کشات حااوی خااك +

اثرات ساده محيط کشت و ماده آلی و هامچناين اثار

ورمیکمپوسات( )SVباا اساتفاده از مااده آلای  EMو

متقابل محيط کشت و ماده آلی بر ميانگين جوانهزنای

بدون استفاده از ماده آلی و هامچناين محايط کشات

روزانه در سط  %1معنیدار بود (جدول .)2

حاوی خاك  +کمپوست با استفاده از مااده آلای EM

مقایسه ميانگين اثرات ساده نوع محيط کشت بر

بهترتيب( 0/327 ،0/333و  )0/327و کامتارین آن در

ميانگين جوانهزنی روزانه نشان داد که بيشترین ميزان
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این پارامتر در محيط کشت خاك  +کمپوست ( )SCو

محيط کشت ترکيبی خاك  +ورمیکمپوست ( )SVو

خاك  +ورمی کمپوست ( )SVبه ميزان  0/21و کم-

خاك +کمپوست ( )SCبيشترین ميزان شاخص بنيه

ترین آن در محيط کشت حاوی خاك  +کمپوست +

گياهچه را به ميزان  1895و  1725نشان دادند که با

ورمیکمپوست ( )SCVمشاهده گردید (شکل  -1ج).

همدیگر از لحاظ آماری اختالس معنی داری نشان ندادند.

مقایسه ميانگين اثرات ساده ماده آلی بار مياانگين

کمترین ميزان شاخص بنيه گياهچه در محيط کشت

جوانهزنی روزانه نشان داد که اساتفاده از مااده آلای ()EM

ترکيبی خاك  +کمپوست  +ورمیکمپوست ( )SCVبه

منجر به افزایش معنیدار ميانگين جواناهزنای شاد .باذور

ميزان  757مشاهده گردید .در مجموع افزودن توام ورمی

تيمار شده با ميکروارگانيزم های مؤثر ( )EMدر مقایسه باا

کمپوست و کمپوست به خاك اثر کاهشی بر شاخص بنيه

سایر تيمارها بيشترین مياانگين جواناهزنای را نشاان داد.

گياهچه نشان داد (شکل -1د).

کمترین ميانگين جوانهزنی در تيمارهای شاهد و هيوميا

مقایسه ميانگين اثرات ساده ماده آلی بار شااخص

اسيد مشاهده گردید که اختالس معنیداری را بااهم نشاان

بنيه گياهچه نشان داد که اساتفاده از مااده آلای ()EM

ندادند (شکل  -2ج).

منجر به افزایش معنیدار شاخص بنيه گياهچه گردید.

مقایسه ميانگين اثر متقابل محيط کشت و ماده آلی

بذور تيمار شده با ميکروارگانيزمهای ماؤثر ( )EMدر

بر ميانگين جوانهزنی روزانه نشان داد کاه بايشتارین

مقایسه با سایر تيمارها بيشترین شاخص بنيه گياهچه

ميانگين جوانهزنای ( )0/25در محايط کشات حااوی

را نشان داد .کمترین ميانگين جوانهزنی در تيمارهاای

خاك  +ورمیکمپوسات و کااربرد مااده آلای  EMو

اهااد و هيومي ا

اساايد و شاااهد مشاااده گردیااد کااه

کمترین آن در محيط کشت حاوی خاك  +کمپوسات

اختالس معنیداری را باهم نشان ندادند (شکل  -2د).

 +ورمیکمپوست بدون ماده آلی ( )0/03در مقایسه با

مقایسه ميانگين اثر متقابل محيط کشت و ماده آلی

سایر تيمارها مشاهده شاد .در محايط کشات ترکيبای

بر شااخص بنياه گياهچاه نشاان داد کاه بايشتارین

حاوی خاك ،کمپوست و ورمیکمپوست افزودن ماده

شاخص بنيه گياهچه در محيط کشت حاوی خااك +

آلی بهطور معنیداری منجر به افزایش ميانگين جوانه-

کمپوست( )SCبا اساتفاده از مااده آلای )2450( EM

زنی روزانه نسبت به شاهد شد (جدول .)3

مشاهده شد؛ اگرچه از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
با محيط کشت حاوی خاك  +ورمیکمپوست( )SVبا

شاخص بنیه گیاهچه

استفاده از ماده آلی  EMو بدون اساتفاده از مااده آلای

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها (جادول ،)2

نداشت .و کمترین آن در محيط کشت حاوی خاك +

اثرات ساده محايط کشات و مااده آلای و هامچناين

کمپوست  +ورمی کمپوست ) (SCVبدون کاربرد ماده

برهمکنش محيط کشت و ماده آلی بار شااخص بنياه

آلی ( )227مشاهده شد (جدول .)3

گياهچه در سط  %1معنیدار بود (جدول .)2

در این پاژوهش در محايط کشات کمپوسات باه

مقایسه ميانگين اثرات ساده نوع محيط کشت بر

همراه ماده آلی  EMبيشترین شااخص بنياه گياهچاه

شاخص بنيه گياهچه نشان داد که بذور کشت شده در

مشاهده شد؛ اما محيط کشت ورمایکمپوسات بادون

رحمانیان و همکاران :بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی9 ...

استفاده از ماده آلی توانست شاخص بنياه گياهچاه را

محيط کشت و ماده آلی بر شااخص جواناهزنای باذر

افاازایش معناایداری دهااد .نتااایج ایاان پااژوهش بااا

بادرنجبویه در سط  %1معنیدار بود (جدول .)2

تحقيقااات انجااام شااده باار روی گاال هميشااهبهااار

مقایسه ميانگين اثر نوع محيط کشت بار شااخص

( )Shafique et al., 2021و زیاره سابز ( Gholami

جوانهزنی نشاان داد کاه اضاافه کاردن کمپوسات و

 )Ganjeh et al., 2015مطابقت دارد .با توجه به اینکه

ورمیکمپوست باه تنهاایی باه خااك باعاث افازایش

جوانهزنی و ظهور گياهچه نيازمند انرژی فراوان است

شاخص جوانهزنی بذر بادرنجبویه گردید .بايشتارین

که از طریا آزادساازی انارژی موجاود در پيونادهای

ميزان شاخص جوانهزنای در محايط کشات خااك +

شيميایی مواد ذخيرهای بذر شاامل کربوهيادراتهاا،

کمپوست و خاك +ورمیکمپوست به ترتيب به ميازان

چربیها و پروتئينها طی فرآیند تنفس تأمين میگردد

 0/303و  0/23مشاااهده گردیااد کااه از نطاار آماااری

( .)Ievinsh, 2011لذا میتوان چنين استدالل کرد کاه

تفاوت معنی داری با همدیگر نداشاتند .افازودن تاوام

احتماال کود ورمیکمپوست با دارا بودن عناصر غذایی

ورمی کمپوست و کمپوست به خاك اثار کاهشای بار

از جمله نيتروژن و با توجه باه محارك باودن عنصار

شاخص جوانهزنی داشت .کامتارین ميازان شااخص

نيتروژن با نفوذ به اعماق بيشتار خااك و قارار دادن

جوانه زنيباذر بادرنجبویاه در محايط کشات ترکيبای

حجاام زیااادی از خاااك در اختيااار ریشااه گياااه مااان

خاك +کمپوست  +ورمیکمپوسات باه ميازان 0/136

آبشوئی نيتروژن از سط خاك میشوند و متعاقب آن

مشاهده گردیاد (شاکل  -1و) .مقایساه مياانگين اثار

نيتروژن میتواناد در سانتز ماواد ذخيارهای از جملاه

متقابل محيط کشت و ماده آلی بر شاخص جوانهزنای

پروتئينها ایفای نقش نماید .لذا باال بودن ميازان ایان

نشان داد که بيش ترین شاخص جوانهزنای باه ميازان

ذخایر موجب جوانهزنای ساری و یکنواخات باذر و

 0/243در بذور تيمار شده با ميکروارگانيزم های مؤثر

توليااد گياهچااههااای

قااویتاار ماایشااود ( Lopez

.)Castaneda et al., 1996

( )EMو کمترین آن در تيمار شاهد و اسايد هيوميا
مشاهده گردید (شکل -2و).

علت کاهش شاخص بنيه گياهچه با کااربرد تاو م

مقایسه ميانگين اثر متقابل محيط کشت و ماده آلی

کمپوست و ورمیکمپوست احتماال بادليل  ECبااالی

بر شاخص جوانهزنی نشان داد که بيشترین شااخص

این محيط کشت میباشد که باعث کاهش جوانهزنای

جوانهزنی به ميازان  0/259در محايط کشات حااوی

و طااول گياهچااه و درنتيجااه کاااهش شاااخص بنيااه

خاك  +کمپوست با استفاده از ماده آلی  EMمشااهده

گياهچه میگردد.

شد؛ اگرچاه از لحااظ آمااری تفااوت معنایداری باا
محيط کشت خاك  +ورمیکمپوست ( )SVبدون ماده

شاخص جوانهزنی

آلی و یا با استفاده از  EMنداشت .کمتارین شااخص

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها (جادول ،)2

جوانهزنی نيز به ميزان  0/051در محيط کشت حااوی

اثرات محيط کشت و ماده آلی و همچنين برهمکانش

خاك +کمپوست  +ورمی کمپوست ( )SCVبدون ماده
آلی مشاهده شاد .در محايط کشات حااوی خااك +
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کمپوست و ورمیکمپوست ) (SCVافزودن ماده آلی

کمپوست و ورمیکمپوست دارای ویتامينهاا و ماواد

بهطور معنیداری منجر به افزایش شاخص جوانهزنای

تنظيمکننده رشاد مایباشاند ( Padmavathiamma et

نسبت به شاهد شد (جدول .)3

 .)al., 2008بهنظر میرسد کاه آنازیمهاای درگيار در

کمپوست و ورمیکمپوست غنی از عناصر غاذایی

فرآیندهای جوانهزنی (آنزیمهای هيادروليتي ) باذور

پرمصرس و کممصرس بوده که با آزادسازی تادریجی

حاصل از مصرس آنها سری تار فعاليات خودشاان را

این عناصر در مراحل مختلف رشدی گيااه ،منجار باه

آغاز میکنند و شاخص جوانهزنای بااالتری را نشاان

ایجاد بذری با ذخایر غذایی بيشتر میشوند ،بناابراین

میدهند ( .)Shafique et al., 2021که با نتایج امياری

بااهنظاار ماایرسااد کااه برتااری کودهااای آلاای از نظاار

و همکااران ( )Amiri et al., 2016بار روی گاوزباان

خصوصيات جوانهزنی ،به ذخایر غذایی بيشتر باذور

ایرانی ) (Echium amoenumمطابقت دارد.

حاصل از اعمال این کودها مرتبط باشد .ازآنجایی کاه
سرعت…
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شکل  -1تأثير محيط کشت بر درصد جوانهزنی بذر (الف) ،سرعت جوانهزنی (ب) ،ميانگين جوانهزنی روزانه (ج) ،شاخص بنيه بذر (د)

و شاخص جوانهزنی (و) بادرنجبویه :SC ،خاك  +کمپوست ( :SV ،)1:1خاك +ورمیکمپوست ( )1:1و  :SCVخاك +
کمپوست  +ورمیکمپوست ()1:1:1
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شکل  -2تأثير مواد آلی بر درصد جوانهزنی بذر (الف) ،سرعت جوانهزنی (ب) ،ميانگين جوانهزنی روزانه (ج) ،شاخص بنيه بذر (د) و

شاخص جوانهزنی (و) بادرنجبویه :C ،شاهد :EM ،ميکروارگانيسمهای موثر و  :HAهيومي

اسيد ( 5گرم بر ليتر)
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جدول  -3مقایسه ميانگين صفات جوانهزنی تحت تأثير اثر متقابل محيط کشت و ماده آلی
صفت
محیط کشت × ماده آلی
خاک  +کمپوست

ورمیکمپوست
خاک  +کمپوست +
ورمیکمپوست

روزانه

جوانهزنی

شاهد

80cd

0/291ab

0/20ab

1277b

0/239abc

EM

100a

0/327a

0/25a

2450a

0/259a

d
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b

c

HA

خاک +
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سرعت جوانهزنی

ميانگين جوانهزنی

شاخص بنيه گياه

شاخص
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ab

0/23

2230
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87bc

0/333a

0/22a

2202a

0/246ab

HA

73d

0/248b

0/18ab

1251b

0/212c

شاهد

13f

0/056d

0/03c
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EM

73d

0/293ab

0/18ab

1314b

0/225bc
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47e

0/151c

0/12b

731c

0/133d

ميانگين های موجود در هر ستون که حداقل دارای ی

0/327

a

a

abc

0/233

شاهد

93

a

0/273

0/18

1447

0/217

حرس مشترك هستند ،در سط  %1آزمون  LSDاختالس معنیداری با هم ندارند.

نتیجهگیری

ساارعت جوانااه زناای ،شاااخص بنيااه و شاااخص

در این مطالعه ،آزمایش جوانه زنی بادرنجبویه

جوانااه زناای گردیااد .بنااابراین جهاات افاازایش

تحت تأثير محيط کشت و مااده آلای در شاسای

جوانه زنی و بهبود کيفيت گياهچه گيااه دارویای

بررسی شد .تجزیه واریانس داده های مربوط باه

بادرنجبوی ه کاریرد ماده آلی ميکرو ارگانيزمهاای

صفات جوانه زنی نشاان داد کاه صافات درصاد

مؤ ثر و ترکيب محيط کشات خااك  +کمپوسات

جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی ،ميانگين جوانه زنی

توصيه می گردد.

روزانه ،شاخص بنيه گياه و شاخص جواناه زنای
نشان داد که این صفات تحت تأثير محيط کشت

قدردانی

و ما اده آلاای و باارهمکنش ایاان دو تيمااار قاارار

این مقاله بخشی از رساله دکتری نگارنده اول

گرفتند .نتایج به دست آمده از این تحقياا نشاان

(دانشجوی دکتری علوم باغبانی -گرایش گياهان

داد ک ه کاربرد ماده آلی ميکروارگانيزم های ماؤ ثر

دارویی ،ادویهای و نوشابهای) میباشد که به گروه

( )EMهمراه باا محايط کشات ترکيبای خااك +

علوم باغبانی واحد یاسوج ارائه شده است.

کمپوساات باعااث اف ا زایش درصااد جوانااه زناای،

13 ... بررسی اثرهای محیط کشت و ماده آلی:رحمانیان و همکاران
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ABSTRACT
Evaluation of seed germination characteristics is one of the basic and preliminary studies of
medicinal plants. The present study was conducted to investigate the effect of culture medium
and organic matter on improving the germination characteristics of lemongrass seeds as a
factorial experiment in a completely randomized design with three replications in Jahrom city.
The first factor is the culture medium at three levels (compost, soil and vermicompost,
compost + vermicompost and vermicompost + soil at equal ratios) and the second factor was
organic matter at three levels (control, effective microorganisms (EM) and humic acid 5mlL1
). Germination percentage, rate and mean daily germination, plant vigor and germination
index were measured. The results showed that the effect of culture medium, organic matter
and the interaction of culture medium and organic matter on all germination characteristics of
lemongrass seeds was significant. Highest germination percentage, germination rate, mean
daily germination, vigor index and seed germination index were obtained by using EM. The
culture medium containing soil + compost and soil + vermicompost alone had the highest
germination traits. The interaction of culture medium and organic matter showed that the
highest seed germination percentage of 100% was obtained in soil culture medium + compost
using EM. The highest germination rate as well as the highest germination index were
observed in soil culture medium containing compost + vermicompost using EM. In order to
increase germination and improve the seedling quality of lemongrass, the use of EM and the
combination of soil + compost for culture medium is recommended.
Keywords: Germination index, Germination percentage, Compost, Effective microorganisms

(EM), Vermicompost.

