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چکیده
 دو آزمایش در شرایط ژرمیناتور با هدف بررسی تیمارهای،با توجه به ارزش بومیسازی طراحی مناظر و استفاده از گراسها و نقش بسزای آنها در فضای سبز شهری
 در آزمایش اول اثرات هیدروپرایمینگ در قالب طرح.( اجرا گردیدLolium rigidum) هیدروپرایمینگ و اسموپرایمنیگ بر جوانهزنی و رشد گیاه چچم سخت
 آزمایش دوم. ساعت بود40  و24 ،12  بذر خشک (شاهد) و خیساندن بذر در آب مقطر در سه زمان: تیمارها شامل. تیمار و چهار تکرار بررسی شد4 کامال تصادفی با
 فاکتور اول سه سطح پرایمینگ (بذور تیمارشده با آب مقطر.جهت بررسی اسموپرایمینگ بهصورت فاکتوریل با طرح پایه کامال تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید
 طول و وزنتر و، درصد و سرعت جوانهزنی. ساعت) بود40  و24 ،12( ) و فاکتور دوم سه زمان پرایمینگ41 ds/m(  و کلرید سدیم%8/2  نیترات پتاسیم،)(شاهد
 تاثیر پیشتیمار بذر با آب مقطر نسبت به شاهد، نتایج آزمایش اول نشان داد. متوسط سبز شدن روزانه و شاخص بنیه بذر اندازهگیری شدند،خشک ریشهچه و ساقهچه
 ساعت بر بهبود12  بهخصوص نیترات پتاسیم به مدت، نتایج آزمایش دوم حاکی از تاثیر اسموپرایمنیگ.) شدP<0.01( در تمامی زمانها بر روی اکثر صفات معنیدار
. اثرات اسموپرایمینگ نسبت به شاهد و هیدروپرایمینگ قابل توجه بود، در نهایت.درصد و سرعت جوانهزنی و شاخصهای رشد اولیه چچم بود
 چچم سخت، هیدروپرایمینگ، نیترات پتاسیم، جوانهزنی، اسموپرایمینگ:کلمات کلیدی
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Abstract
With attention to the native landscape design value and the using of grasses which play a crucial role in the urban
landscape, we carried out two experiments in germinator condition. This investigation was conducted to explore effects
of hydro and osmopriming on germination and seedling growth of Lolium rigidum. The first experiment was carried out
as completely randomized design with 4 treatments and replications. The treatments include: dry seed (control) and seed
soaking in distilled water in three times 12, 24 and 48 hours, respectively. The second factorial experiment was carried
out as completely randomized design with four replications. First factors included three levels of priming (seeds treated
with distilled water, seeds treated with KNo3 0.2% and NaCl 45 dS/m), the second factor included three levels of time
(12, 24 and 48 hours). In this research some seed germination indices such as germination percentage, germination speed,
length of root and shoot, fresh and dry weight of root and shoot, mean germination time and vigor index were measured.
The results of the first experiment showed that the effect of seed priming with distilled water was significant (P<0.01)
than control at all times on most traits. The results of the second experiment showed that osmopriming especially KNo3
for 12 hours improved the rate and percentage of germination and growth of the seedling. Totally, osmopriming had more
significant effect than control and hydropriming.
Key words: Osmopriming, Germination, KNo3, Hydropriming, Lolium rigidum

* Email:

m.moghadam@um.ac.ir

DOI: 10.22034/ijsst.2018.116528

20

مجرب و همکاران

جمله اصفهان ،مازندران ،خوزستان و کرمان یافت میشود
مقدمه
از جملههه روشههها جهههت بههومیسههازی طراحههی من ههر،
استفاده از گیاهان بومی از جمله گراسهها اسهت کهه دارای
ارزش زینتهههی شهههدن هسهههتند (.)Saeedi Pooya, 2013
گراس های بهومی در طهول تهاریخ کمتهر بهه عنهوان پوشهش
چمن استفاده شدهاند؛ اما به دلیل مقاومت به خشهکی و نیهاز
به نگهداری کم ،محبوب میباشهند و پها از اسهتقرار ،نیهاز
کمتری به آبیاری و کوددهی نسبت به ارقام وارداتی دارنهد.
بر طبه

گهزارش بهاتلر و همکهاران ((Butler et al., 2012

گیاهان بومی به دلیل سازگاری به شهرایط محلهی ،گیاههان
مقاومی هسهتند .اصهالحکننهدگان چمهن بهه دنبهال توسهعه
ارقامی از چمن میباشند که قادر به رشد مطلوب در دامنهه
وسیعی از شرایط اقلیمی ،خاکها و عوامل محیطی باشهند
( .)Pessarakli and Kopec, 2008بنابراین ،امروزه توجه
به سمت انتخاب و تکثیر گراسههای بهومی افهزایش یافتهه
است (.)Simmons et al., 2011
گهراسهها از بزرگتهرین تیهرهههای گیهاهی محسهوب
میشوند و در مقایسه با سایر تیرههای گیاهی دارای دامنه
کشت قابلتوجهی هستند .حتی از جهاتی دیگر به من هور
تغذیهه دامهها ،بههعنهوان گیهاه پوششهی و جلهوگیری از
فرسههایش خههاک نیههز مههورد اسههتفاده قههرار مههیگیرنههد
(.)Almasouri et al., 1988; Lynch and Lauchli, 2001
از سوی دیگر کیفیت ضعیف بذر موجهب کهاهش قهوه
نامیه و یا گسترش علفهایهرز و یا گهراسههای ناخواسهته
میگردد .همچنین استفاده از بذور دارای کیفیهت نهامرغوب
ممکن است منجر به تولید چمن بها کیفیهت نامناسهب شهود.
بنابراین جوانهزنی به عنوان اولین و حساسترین مرحله رشد
و نمو گیاهی است و عهالوه بهر آن یکنهواختی جوانههزنهی،
میانگین زمهان جوانههزنهی و سهبز شهدن نیهز از عوامهل مههم
کیفیههت بههذر بشههمار مههیآینههد (.)Soltani et al., 2006
 Lolium rigidumبا نهام فارسهی چچهم سهخت ،چمنهی از
تیره گندمیان و از پررون ترین گونههای گیاهی اسهت کهه
در ایران رویش طبیعی دارد و در نقها مختلهف کشهور از

( ;Keshavarzi, 2014; Mobin, 1979; Sehatniaki, 1969

 .)Parsa, 1950بذرهای آن در زمهان بلهو دارای خهواب
فیزیولههوژیکی اسههت (

;Baskin and Baskin, 1988

 .)Goggin et al., 2010خههواب بههذر دلیههل اصههلی و
گستردهای در جوانههزنهی و زمهان ظههور ایهن گیهاه اسهت
) .(Steadman et al., 2003تیمهههار بهههذر بههههطهههور
موفقیتآمیزی سبب اصالح جوانههزنهی و سهبز شهدن در
بذرهای بسیاری از گیاهان زراعی و بهویژه در گیاهان ریز
بهههذر و گنهههدمیان مهههیشهههود

;(Bradford, 1986

) .Heydecker and Coolbaer, 1977پرایمینههههگ
) (primingازجمله مهم تهرین تیمارههای افهزایشدهنهدهی
بنیه جوانهزنی بذر میباشد .پرایمینگ را میتهوان اینگونهه
تعریف نمود که تیمار بذری قبهل از کشهت اسهت کهه بهه
وسیله آن بذر مراحل جوانهزنی را طی مهیکنهد؛ ولهی بهه
دلیل پایین بودن میزان آب جذبشهده خهرو ریشههچهه
صهورت نمهیگیهرد (.)Nascimento and Aragao, 2004
رایجترین روش های پرایمینهگ شهامل هیهدروپرایمینگ و
اسموپرایمینگ میباشند.
هیدروپرایمینگ شامل خیساندن بهذرها در آب بهرای
یهک دوره زمههانی مشههخص اسههت ) .(Arif, 2005در
پرایمینگ اسمزی بهذرها در داخهل محلهولههای اسهمزی
مانند نیترات پتاسیم ،فسفات پتاسیم ،گلیسرول ،مانیتول یها
نمهک قهرار مهیگیهرد

).(Pazdera and Hosnedl, 2002

گزارشهای مختلفی حاکی از آن است که پرایمینهگ باعه
افزایش درصد جوانهزنی و ظاهر شدن گیاهچه بذر مهیگهردد
(

;Massarat et al., 2013; Fathi Amirkhiz et al., 2012

 .)Ghiyasi et al., 2008همچنین نتایج گهزارش دیگهری
در بررسهههی اثهههرات اسهههموپرایمینگ و هیهههدروپرایمینگ
بهههر دو گونهههه مرتعهههی  F. arundinacea Schrebو
 Agropyron desertorumنیز بیانگر این مطلب است کهه
پرایمینگ عاملی در جهت افزایش جوانهزنی و سبز شهدن
گونه فستوکا میباشد ).(Dianati et al., 2010

با توجه بهه نیهاز کشهور در تهامین بهذر چمهن مخلهو
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متناسههب بهها اقلههیم کشههور در نتیجههه در رابطههه بهها یکسههری

برای پرایمینگ اسمزی ،از محلول کلرید سهدیم بها حجهم

بههذور چمنههی از جملههه چچههم سههخت،کارهای تحقیقههاتی

 188میلههیلیتههر بههه غل ههت  41دسههیزیمههنا بههر متهههر

خیلههی نههادر اسههت و نیههاز بههه مطالعههات پایهههای از سههطح

) (Dianati et al., 2011و نیتههرات پتاسههیم  8/2درصههد

بذر و کهار بهر روی خفتگهی و رفه آن دارد تها بها شهرو

) (Behtari et al., 2010تهیه شد .بذور مهورد اسهتفاده در

دیگههههر از جملههههه

این آزمایش ( توده اصفهان) از شرکت پاکان بذر اصفهان

ایههههن امههههر بتههههوانیم وارد مباحهههه

سههازگاریهههای اقلیمههی و مقاومههتهههای آن نسههبت بههه

در سال  1334تهیه شد .سپا بذرهای سالم در کیسههای

تههنشههها شههویم .بنههابراین ههدف از ایههن پههژوهش ارزیههابی

مجزا در دمای  28درجه سانتیگراد در داخل محلولههای

اثههرات هیههدروپرایمینگ و اسههموپرایمینگ (بهها نیتههرات

پههرایم در سههطوح زمههانی  24 ،12و  40سههاعت غوطهههور

پتاسهههیم و کلریهههد سهههدیم) بهههر جوانههههزنهههی و صهههفات

شدند .در پایان فرایند تیمار ،بذور در زمانهای مشخص از

مختلههف رشههدی گیاهچههههههای چچههم سههخت بههود .در

محلولها خار شدند .بعهد از خهرو از محلهول ،تمهامی

پاسههخ بههه ای هن سههوال کههه آیهها مههیتههوان از تکنیههک کههم

بذور بهه مهدت  2دقیقهه بها آب معمهولی آبکشهی شهده و

هزینههه پرایمینههگ بههه عنههوان یههک روش موفه و کههارا در

مقداری قارچکهش تیهرام ) (Thiramبهرای جلهوگیری از
شهد ).(Lampeter, 2003

جهههت افههزایش درصههد جوانهههزنههی و در نتیجههه سههطح

رشد قهارچ روی بهذور پاشهیده

سههبز بههذور دارای خفتگههی همچههون چچههم سههخت بهههره

سهپا بهذرها در مجهاورت ههوای آزاد خشهک و میهزان

برد یا خیر؟ این آزمایش طرحریزی شد.

رطوبت بذر بهه رطوبهت اولیهه رسهانده شهد و بها رسهیدن
رطوبت بذور به رطوبت اولیه فرایند تیمار بذر پایان یافت.

مواد و روشها
در این پژوهش تاثیر پیشتیمارهای هیدروپرایمینگ و
اسهموپرایمینگ در مقایسهه بها بهذور پهرایم نشهده بهه طهور
جداگانههه بههر روی سههرعت و درصههد جوانهههزن هی و رشههد
گیاهچههه چمههن چچههم سههخت ( ،)Lolium rigidumدر
آزمایشههگاه گههروه علههوم باغبههانی ،دانشههکده کشههاورزی
دانشگاه فردوسهی مشههد در سهال  1334اجهرا گردیهد .در
آزمههایش اول اثههر هیههدروپرایمینگ ارزیههابی شههد .ایههن
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی بها  4تیمهار و چههار
تکههرار انجههام شههد .تیمارهههای مههورد اسههتفاده شههامل :بههذر
خشک (شاهد) و خیساندن بذر در آب مقطر در سه زمهان
 24 ،12و  40ساعت در ن ر گرفته شهد .بهرای بررسهی اثهر
اسموپرایمینگ آزمایش دوم بهصورت فاکتوریل با طهرح
پایه کامال تصادفی در چهار تکهرار اجهرا گردیهد .فهاکتور
اول شههامل پرایمینههگهههای مختلههف (هیههدروپرایمینگ
(شاهد) و اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم و کلرید سدیم)
و فاکتور دوم مدتزمان پرایمینهگ (24،12و  40سهاعت)
بود .برای انجهام هیهدروپرایمینگ از آب مقطهر اسهتریل و

برای انجام آزمون جوانهزنی ،ابتدا پتهریهها بهرای اسهتریل
کردن با محلول هیپوکلریت سدیم  1درصهد کهامال شسهته
شدند و در آون با دمای  128درجه سانتیگراد به مهدت 2
ساعت حرارت داده شهدند ).(Demir Kaya et al., 2006
سپا در هر پتری  21عدد بذر سهالم بههصهورت تصهادفی
گزینش و به همراه کاغذ واتمن شماره یک قرار داده شد.
 18میلیلیتر آب مقطر به پتریها اضافه شد ،بهطهوریکهه
بذرها در محلول غوطهور نباشند .سپا پتهریهها در درون
ژرمینههاتور در دمههای  28درجههه سههانتیگههراد و  12سههاعت
تهههههاریکی و  0سهههههاعت روشهههههنایی قهههههرار گرفتنهههههد
) .(Azarnivand et al., 2010خرو ریشهچه بهانهدازه 2
میلیمتر بهعنوان شاخص جوانهزنی در ن ر گرفته شد .ثبت
جوانهزنی از روز ششم آغاز و بهطور مرتب هر  24ساعت
یکبار به مدت  21روز صورت گرفت .شمارش بهذور تها
زمههانی کههه هیچگونههه جوانهههزنههی بههذر در  3روز متههوالی
شههمارش مشههاهده نشههد ،ادامههه پیههدا کههرد .بههذرهایی کههه
جوانهزنهی نهامطلوب (ضهخیم و یها پهیچدار) داشهتند و یها
ریشهچه آنها رشد نیافته بود ،در شهمارش کلهی محاسهبه
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نشهدند ) .(Demir Kaya et al., 2006پها از پایهان ایهن

بهههههود و بهههههین تیمهههههار  12و  24سهههههاعت در صهههههفات

دوره طول ریشهچه و ساقهچه برحسب میلیمتر و وزن تر و

جوانهههزن هی ،طههول سههاقهچههه و ریش ههچههه و شههاخص بنیههه

خشک ریشهچه و ساقهچه برحسب میلهیگهرم بها تهرازوی

بههذر اخههتالف معنههیداری دیههده نشههد (جههدول  .)2بههه

دقی  8/8881گرم انهدازه گیهری شهدند .همچنهین درصهد

طهههور کلهههی هیهههدروپرایمینگ بهههذرها بههها آب مقطهههر در

جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شهاخص بنیهه بهذر توسهط

تمامی زمانها نسهبت بهه شهاهد برتهری داشهت .بها وجهود

فرمولهای زیر محاسبه شد:

ایهن افهزایش مهدت زمهان آمهادهسهازی بهذر در تیمهار

درصد جوانهزنی از رابطه :تعداد بذر جوانهزده /تعهداد
کل بذر×  188محاسبه شد.

هیههدروپرایمینگ بههه مههدت  40سههاعت بههه طههور
معنهیداری ،کهاهش اکثهر صهفات جوانههزنهی را نسهبت

سرعت جوانهزنی از رابطه  Rs= Σ Si/Diمحاسهبه شهد

بههه زمههانهههای دیگههر ( 12و  24سههاعت) بههدنبال داشههت

که  =Rsسرعت جوانهزنی =Si ،تعداد بذر جوانهزده در هر

(جههدول  ،)2کههه ایههن مههورد بههه اهمیههت تعیههین زمههان

شهههمارش Di ،تعهههداد روز تههها شهههمارش  nام مه هیباشهههد

مناسههب هیههدروپرایمینگ اشههاره دارد .زیههرا اگههر زمههان

).(Maguire, 1962

مناسههب ایههن تیمههار تعیههین نشههود ،اعمههال تیمارههها نههه تنههها

متوسط زمان جوانههزنهی بها معادلهه زیهر محاسهبه شهد
):(Heidari and Pooryousef, 2011
متوسط زمان جوانهزنی= درصد سبز شدن /طول دوره آزمایش

مفیههد واق ه نخواهههد شههد ،بلکههه اثرگههذاریهههای منفههی را
روی درصههد و سههرعت جوانهههزنههی موجههب مههیشههود.
اکرمیهان و همکهاران ) (Akramyan et al., 1386نیهز
نشهان دادندکهه افهزایش مهدت زمهان پرایمینهگ اثهر منفهی

شههاخص بنیههه بههذر :از رابطههه VI= (RL+SL)× GP

بههر صههفات جوانهههزنههی بههذر دارد .بررسههی نتههایج

حاصل میشود کهه در آن  RLطهول ریشههچهه SL ،طهول

آزمهایشههای دیگههران نیهز نشههان مهیدههد کههه سهرعت

ساقهچه برحسب میلیمتر و  GPدرصد جوانهزنی میباشهد

جوانههزنهی گیهاه کلهزا در پاسهخ بهه پرایمینهگ افهزایش و

).(Abdul-Baki and Anderson, 1973

باعههه بهبهههود در سهههرعت جوانههههزنهههی و یکنهههواختی

دادههای حاصهل از آزمهایش بها اسهتفاده از نهرمافهزار
 JMP8تجزیه وتحلیهل شهدند و مقایسههی میهانگینهها بها
استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد صورت
گرفت .محاسبات با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
نتهایج تجزیهه واریهانا آزمهایش اول نشهان داد کهه

جوانههزنهی و کهاهش حساسهیت بهذور بهه عوامهل محیطهی
م هیگههردد ).(Afzal et al., 2006; Basra et al., 2003
همچنههین هیههدروپرایمینگ باع ه

افههزایش معنههیدار

درصهد و سهرعت جوانههزنهی و نیهز افهزایش عملکهرد
نخههود در مقایسههه بهها بههذور بههدون پههرایم مههیگههردد
).(Harris et al., 1999بههه ن ههر مههیرسههد افههزایش
سهرعت جوانههزنهی در تیمارههای آمهادهسهازی بهذور بهه

تیمهههار هیهههدروپرایمینگ بهههرای تمهههامی صهههفات

دلیهل افهزایش سهرعت فعهالسهازی آنهزیمهها و انبسها

ارزیهههابیشهههده بهههه جهههز وزن خشهههک سهههاقهچهههه تهههاثیر

سلولها باشد ).(Cantliffe et al., 1984

معنههههیداری ( )P<0.01داشههههت (جههههدول  .)1بهتههههرین
تیمههار ،در تمههامی صههفات  12سههاعت هیههدروپرایمینگ
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...بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر

Lolium rigidum  تجزیه واریانا تاثیر هیدروپرایمینگ بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد گیاهچه-1 جدول
Table 1- Analysis of variance for effects of hydro priming on germination and growth parameters of Lolium rigidum

وزن خشک ریشهچه

Radicle dry weight

Primary shoot dry weight

وزن خشک ساقهچه

وزنتر ریشهچه

Radicle fresh weight

وزنتر ساقهچه

Primary shoot fresh weight

شاخص بنیه

Vigor index

طول ریشهچه

Radicle length

Primary shoot length

طول ساقهچه

متوسط زمان جوانهزنی

Mean germination time

Germination rate

سرعت جوانهزنی

درجه

Germination percentage

مناب تغییرات

درصد جوانهزنی

Mean of square میانگین مربعات

S.O.V

آزادی

هیدروپرایمینگ

3

256.22**

0.018**

0.284**

1.687**

1.480**

45909.3**

9.205**

1.291**

2.292 ns

2.606**

12

24.896

0.0017

0.027

0.209

0.065

1823.5

5.604

1.75

9.375

7.708

-

18.21

18.62

18.26

15.42

14.31

21.03

18.29

15.5

1.47

16.43

df

Hydropriming
خطا
Error
ضریب تغییرات
CV%

 درصد میباشند1  و5  ** به ترتیب بیانگر عدم معنیدار بودن و معنیدار بودن در سطح احتمال, *‚ns
**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level and ns: not significant.

Lolium rigidum  مقایسه میانگین تاثیر هیدروپرایمینگ بر ویژگیهای جوانهزنی و رشدگیاهچه-2 جدول

Radicle dry weight (mg)

وزن خشک ریشهچه

Radicle fresh weight (mg)

وزنتر ریشهچه

Primary shoot fresh weight (mg)

وزنتر ساقه چه

Vigor index

شاخص بنیه

Radicle length (mm)

طول ریشهچه

Primary shoot length (mm)

طول ساقه چه

Mean germination time(day)

متوسط زمان جوانهزنی

Germination rate (seed/day)

سرعت جوانهزنی

زمان
Time

Germination (%)

هیدروپرایمینگ
Hydropriming

درصد جوانهزنی

Table 2- Mean comparison for effects of hydro priming on germination and growth parameters of Lolium rigidum

شاهد
Control
)(بدون پرایمینگ
آب مقطر
Distilled water
LSD (5%)

0

36 c

0.29c

1.19 c

3.91 c

1.81 c

206.58 c

5.4 d

0.30b

0.112c

12

52 a

0.43 a

1.73 a

5.165 a

3.31 a

390.02 a

7.1 b

0.65 a

0.16 a

24

53.25 a

0.44 a

1.77 a

5.16 a

3.27 a

446.99 a

6.3 c

0.25 b

0.142 b

48

44 b

0.36 b

1.46 b

4.19 b

2.31 b

286.04 b

8.02 a

0.35 b

0.16 a

7.595

0.062

0.238

0.694

0.391

65.51

0.434

0.201

0.065

. میباشد%5 حروف غیر مشابه برای هر عامل و در هرستون نشان دهنده اختالف در سطح احتمال
Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level.
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Lolium rigidum تجزیه واریانا تاثیر اسمو پرایمینگ بر ویژگیهای جوانهزنی و رشدگیاهچه- 3 جدول
Table 3- Mean comparison for effects of osmopriming on germination and growth parameters of Lolium rigidum

وزن خشک ریشهچه

Radicle dry weight

وزن خشک ساقهچه

Primary shoot dry weight

وزنتر ریشهچه

Radicle fresh weight

وزنتر ساقهچه

Primary shoot fresh weight

شاخص بنیه

Vigor index

طول ریشهچه

Radicle length

طول ساقهچه

Primary shoot length

متوسط زمان جوانهزنی

Mean germination time

سرعت جوانهزنی

Germination rate

درصد جوانهزنی

درجه

مناب تغییرات

Germination percentage

Mean of square میانگین مربعات

S.O.V

آزادی

اسموپرایمینگ

2

204.52**

0.0137**

0.2206**

0.667 ns

2.508**

36475.5**

0.01**

3.79**

7.42 ns

6.74**

2

66.69 ns

0.0044 ns

0.0734 ns

0.143 ns

2.380**

636.01 ns

0.006**

9.67**

6.80 ns

6.21**

4

292.11**

0.0198**

0.3208**

1.027**

2.048**

24607.9**

0.003**

1.39**

1.18 ns

5.93**

27

29.55

0.0021

0.033

0.232

0.134

2083.3

4.068

1.463

1.042

1.87

-

17.08

17.24

17.1

12.75

18.65

22.26

21.86

11.75

13.11

21.85

df

Osmopriming
زمان
Time
اسموپرایمینگ× زمان
Osmopriming× Time
خطا
Error
CV%ضریب تغییرات

 درصد می باشند1  و5 ** به ترتیب بیانگر عدم معنی داربودن و معنی دار بودن در سطح احتمال, *‚ns
**: significant at 0.01 level, *: significant at 0.05 level and ns: not significant.

Lolium rigidum  مقایسه میانگین اثرات متقابل اسموپرایمینگ × زمان بر ویژگیهای جوانهزنی و رشدگیاه چه-4 جدول

آب مقطر
Distilled water

KNO3

NaCl
LSD (5%)

Radicle dry weight (mg)

وزن خشک ریشهچه

Radicle fresh weight (mg)

Primary shoot fresh weight (mg)

Radicle length (mm)

Primary shoot length (mm)

Mean germination time (day)

متوسط زمان جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

Germination rate (seed/day)

3.31 b

390 ab

7.1 bc

0.65 bc

0.165 b

24

53.25 b

0.44 b

1.77 b

5.160 a

3.27 b

446.9 a

6.3 cd

0.25c

0.142 c

48

44 cde

0.36 cde

1.46 cde

4.19 c

2.31 c

286 c

8.02 b

0.35bc

0.167 b

12

63.25 a

0.52a

2.09 a

4.46 bc

2.075 c

414.7 ab

5.2 ef

0.07 bc

0.115 d

24

49.5 bc

0.40bc

1.64 bc

4.18 c

3.29 b

369.2 b

6.05 de

0.08 b

0.235 a

48

48 bcd

0.39 bcd

1.59 bcd

5.025 ab

4.36 a

451.8 a

9.4 a

0.024 a

0.140 c

12

41.25 de

0.34 de

1.37 de

4.48 abc

2.29 c

279.3 c

6.6 bc

0.020 c

0.105 d

24

40 e

0.33 e

1.33 e

4.105 c

2.35 c

254.8 c

4.9 f

0.040 bc

0.140 c

48

54.75 b

0.45 b

1.82 b

4.53 abc

2.39 c

375.8 b

5.7 def

0.025 c

0.15 d

7.872

0.065

0.246

0.697

0.512

66.15

0.922

0.553

0.020

وزنتر ریشهچه

5.165 a

وزنتر ساقه چه

1.73 b

Vigor index

0.43 b

شاخص بنیه

52 b

طول ریشهچه

12

زمان

طول ساقه چه

Priming

Tim
e

درصد جوانهزنی

پرایمینگ

Germination (%)

Table 4- Mean comparison for interaction effect of osmopriming× time on germination and growth
parameters of Lolium rigidum

. میباشد%5 حروف غیرمشابه برای هر عامل و در هرستون نشان دهنده اختالف در سطح احتمال
Means in the same column followed by the same letter were not significantly different at the 5% level.
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در آزمایش دوم ،نتایج تجزیه واریانا نشهان داد کهه

 .)4پژوهشگران گزارش کردند که طول ریشهچه در فلفل

تمامی صفات به جهز وزن خشهک سهاقهچهه تحهت تهثثیر

با اعمال پرایمینهگ بههطهور معنهیداری افهزایش داشهت و

زمهان در سهطح یهک درصهد

نیترات پتاسیم رشد رویشی را با شتاب بیشتری افزایش داد

متقابهل اسهموپرایمینگ

×

معنیدار شدند (جدول  .)3بهدین معنهی کهه محلهولههای

) .(Sanchez et al., 2001; Rivas et al., 1984پرایمینگ

پرایمینگ دارای اثرگذاریهای متفاوتی بهر روی صهفات

بههذر در محلههول اسههمزی موجههب افههزایش مقههدار آب

اندازهگیری شده بودند.

جههذبشههده توسههط بههذر م هیشههود و در نهایههت سههرعت

با توجه به نتهایج جهدول  ،4درصهد جوانههزنهی ،سهرعت

جوانهههزنهی بههذر و رشههد ریشهههچههه و سههاقهچههه را افههزایش

جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی در بذرهای پرایم شهده بها

م هیدهههد ) .(Michel, 1983همچنههین اعمههال هیههدرو و

تیمار نیترات پتاسیم به مدت  12سهاعت بیشهترین مقهدار را بهه

اسهموپرایمینگ بهر بهذرها در شهرایط بهدون تهنش باعه

خود اختصهاص داد .علهت برتهری بهذور پهرایم شهده توسهط

افزایش رشد طولی ساقه گیاهچه نخودفرنگی شده و میران

نیترات پتاسیم را میتوان چنین استنبا نمود کهه بها بهه تعهادل

فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز در ساقهچه گیاهچههای حاصل

رسیدن نسبت هورمونی در بذر و با کاهش مواد بازدارندههای

از پرایمینگ بذر باالتر مهیباشهد ) .(Kaur et al., 2002بها

رشد ن یر آبسزیک اسید ،باع شکستن خواب فیزیولوژیکی

توجه به اهمیت اسهتقرار مطلهوب گیاهچهههها در شهرایط

بذر شده ) (Mohammad Zade, 2014و پیشتیمار بذر با

مزرعه ،انتخهاب گیاهچههههایی کهه عهالوه بهر دارا بهودن

توسعه فاز دو از سه فاز جوانهزنهی یعنهی از طریه کوتهاه

درصد جوانهزنی مطلوب ،از طهول ریشههچهه و سهاقهچهه

تسهری جوانههزنهی

باالتری برخوردارند حائز اهمیت است .اثر تیمارهای مورد

کردن مدتزمان سوختوساز ،باعه

مههیشههود ( .)Nelson, 2000همچنههین در پههیشتیمههار

مطالعه بر بنیه بذر نشان داد کهه بهذور پهرایم شهده بها آب

اسههههمتیک ،سههههنتز پههههروت ین و  DNAافههههزایشیافتههههه

مقطر به مهدت  24سهاعت و نیتهرات پتاسهیم بهه مهدت 40

و بهر فسهفولیپیدهای سهلول غشهایی در جنهین تاثیرگهذار

ساعت بهطور معنیداری باع

افزایش بنیه بهذر بهه میهزان

مهههیباشهههد ) .(Bradford, 1995دمیهههر و انهههدی ونتهههر

 28درصد گردید و کمترین میزان بنیه بذر مربو به تیمار

)(Demir and Van De Venter, 1999گزارش دادند کهه

کلریههد سههدیم بههود (جههدول  .)4شههاکرمی و همکههاران

نیتهرات پتاسهیم مهان تجمه یهونههای سهمی در جنهین

( )Shakarami et al., 2011در تحقیقات خود نشان دادند

میگردد .برخی محققین اعالم کردند که نیترات پتاسیم به

که پرایمینگ بذرها باع

ارتقای بنیه گیاهچه بذرهای دو

عنههههههوان محرکههههههی بههههههرای جههههههذب اکسههههههیژن

گونه فستوکای مورد بررسی شدند .نتایج حاصل از تجزیه

) (Hilton and Thomas, 1986و یهها بههه عنههوان یههک

آماری اطالعات بهدستآمده نشان داد که پیشتیمار بهذر

کوفهاکتور فیتهوکروم عمهل مهیکنهد ).(Hilhorst, 1990

تاثیر معنیداری در سطح احتمال یهک درصهد بهر وزن تهر

فتحی امیرخیز و همکاران ()Fathi Amirkhiz et al., 2012

ساقهچه داشت ،اما بر وزن خشک ساقهچهه معنهیدار نبهود

در تحقیقات خود نشان دادند که پیشتیمار نیترات پتاسهیم

(جهههدول  )3کهههه ایهههن نتهههایج بههها مطالعههههی محمهههدزاده

بهبهود درصهد جوانههزنهی

( )Mohamadzade, 2013بر روی تاثیر پرایمینگ بهذر در

در گیاه دارویی سیاهدانه باع
بیش از دیگر پیشتیمارها بود.

گیاه همیشهبهار مطابقت دارد .بیشترین وزن تر سهاقهچهه و

نتایج حاصل از مقایسه میهانگین دادههها نشهان داد کهه

ریشهچه تحت تیمار نیترات پتاسیم بهه مهدت  40سهاعت و

تیمار نیترات پتاسیم بهه مهدت  40سهاعت دارای بیشهترین

وزن خشک ریشهچه با تیمار نیتهرات پتاسهیم بهه مهدت 24

طول ریشهچه بوده ،همچنین تیمارهای آب مقطر به مهدت

سههاعت بههه دسههت آمههد (جههدول  .)4کلهههر و همکههاران

بیشترین طول ساقهچه بودند (جدول

( )Kalhor et al., 2009بیان کردند در زیره سیاه حهداکثر

 12و  24ساعت باع
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 بنابراین با توجه بهه اینکهه اثهر مثبهت نیتهرات.غذایی گردد

وزن تر ساقهچه و ریشهچه مربو به تیمهار نیتهرات پتاسهیم

پتاسیم بر جوانه زنی بذور احتماال مربو به تعهادل رسهیدن

.است

نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد مانند
نتیجهگیری

 بها اعمهال ایهن تیمهار و افهزایش.آبسزیک اسهید مهیباشهد
 اصالح و احیها چمهن،چوانهزنی می توان به افزایش تولید
 ازآنجهاییکهه اسهتفاده از ایهن.چچم سخت کمک نمهود
تیمار ساده و ارزان است و احتیا به مواد شیمیایی پرهزینه
 بنهابراین اسهتفاده از آن در سهطح،برای تیمار بهذر نیسهت
.مقرون به صرفه و امکانپذیر است
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