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  1چکیده
 ریتـأث  ی. جهـت بررسـ  باشـد  یدر بذر م یزن و جوانه هیدهنده بن از عوامل مهم کاهش یکیزوال بذر 

 یشیآزما نیه رقم ورامپنب افتهی بذور زوال يرشد يها و بهبود شاخص یابیبر باز دیاس کیبرلیهورمون ج
ساعت)  96و  48شامل دو سطح زوال ( شیآزما يمارهایدر سه تکرار انجام شد. ت یبه صورت کامالً تصادف

 مـار یبه همراه شاهد و زمان اعمـال ت  کیبرلیج دیاس ام یپ یپ 1000و  500به همراه شاهد و دو غلظت 
نشان داد که  شیآزما جیعد از زوال) بودند. نتاهورمون به سه صورت (قبل از زوال، بعد از زوال و قبل و ب

وزن خشـک   چـه،  شـه یچـه ور  سـاقه  ولطـ  ام، یپـ  یپ 500بدون زوال، در غلظت  يماریت يها بیدر ترک
 نیاستفاده از ذخائر بذر و کسر ذخائر مصرف شده بذر بهتر ییمقدار استفاده از ذخائر بذر، کارا چه، شهیر

 یکنواختیصفات سرعت و  ام یپ یپ 500قبل از زوال در غلظت  میپرا اعمال شیرا داشتند. در آزما طیشرا
مقـدار   چه، شهیچه، وزن خشک ر وزن خشک ساقه چه، شهیرچه، طول  ، طول ساقهD10، D90 ،یزن جوانه

را داشتند و در  جینتا نیاستفاده از ذخائر و کسر ذخائر مصرف شده بذر بهتر ییاستفاده از ذخائر بذر، کارا
 دیانجام شـده اسـ   شاتیدر ازما یمقدار بود. بطورکل نیدر باالتر یزن درصد جوانه ام، یپ یپ 1000غلظت 

 را نشان داد. افتهیو بهبود بذور زوال  یابیباز نیبهتر ام یپ یپ 500 ظتبا غل کیبرلیج
  

  یزن جوانه شده، عیتسر يریبذر، پ هیبن :لیديهاي ک هواژ

__________________  
 alirahemi@yahoo.com :مسئول نویسنده*
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  مقدمه
کـه   دهـد  یاست. آمار نشـان مـ   یمحصوالت زراع دیده در تولاز مشکالت عم یکیبذر  يریپ ایزوال 

(مـک دونالـد و نلسـون،     رونـد  یمـ  نیاز بـ  نییپا تیفیدرصد بذرها، به علت داشتن ک 25حدود  انهیسال
 يبرا یسبمنا زاتیکه تجه افتهیکمتر توسعه  ایو  افتهیتوسعه ن يدرکشورها ژهیتلفات به و نی). ا1986

است. فرآیند زوال بذر حتی در صـورت نگهـداري    شتریر ندارند، به مراتب ببذو يخشک کردن و انباردار
دهـد   زنـی را از دسـت مـی    آل ترین شرایط غیرقابل اجتناب است و در نهایت، بذر توانـایی جوانـه   درایده

کنند. دما و رطوبت انبـار بـه همـراه     ).بذرها طی دوره انبارداري زوال پیدا می2012و همکاران،  وندی(عل
 شـوند  یکـاهش قـدرت بـذر مـ     جهیموجب زوال و در نت ،ییدر زمان برداشت و جابجا یکیت مکانصدما
زوال بـذر ممکـن اسـت ارائـه دهنـده       یدر ط یسلول ي). خسارت به غشاها2010 ،یو سلطان فر ي(قادر

  ).1990 ،یزوال بذر باشد (فرگوسن و اگل حیدر تشر یفاکتور مهم
 يکردن بـرا  میبذر، سبب شده است تا در صنعت بذر، پرا یوشآبن یاز وقوع بهبود زوال در ط یآگاه

بـذور بـا اسـتفاده از     ونیدراتاسیکردن بذر شامل ه می. پراردیاز محصوالت مورد استفاده قرار گ ياریبس
 شیزا. افـ باشـد  یمعمـول آن مـ   تیریکردن بذر به منظـور مـد   مختلف و سپس خشک يها دستورالعمل
و  یطـ یمح طیاز شـرا  يتر عیتحت دامنه وس یزن در سبز شدن، جوانه رشتیب یکنواختی ،یزن سرعت جوانه

 چ،یو امـر  يهـاردگر  ; 2005(بسـرا و همکـاران،   باشد یمـ  نگیمیپرا يایاز مزا اهچهیرشد گ هویبهبود بن
ـ  زنی و سبز شدن بذر می ).پرایمینگ باعث افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه2005  یگردد (بحران

به اسـتفاده از   توان یدارد م يادیکاربرد ز نگیمیپرا شاتیکه در آزما ياز جمله مواد). 2012و پوررضا، 
. بحرانی و پوررضـا  کند یم جادیا اهانیرا در گ یمتفاوت يها اشاره کرد که پاسخ کیبرلیج دیهورمون اس

 زنـی آن  سبب افزایش سـرعت جوانـه   برلیک) گزارش نمودند که پرایمینگ بذر گندم با اسید جی2012(
گزارش نمود که پرایمینگ بذر با اسید جیبرلیک و اسید سالیسـیلیک سـبب    زی)ن2014شد. طباطبایی (

) گـزارش نمودنـد کـه    2015زنی بـذر گنـدم شـد.همچنین محمـدي و شـکاري (      افزایش سرعت جوانه
سالیسیلیک) سبب افـزایش سـرعت    دپرایمینگ بذر عدس (هیدروپرایمینگ و هورمون پرایمینگ با اسی

  زنی و بنیه بذر عدس شد. د جوانهو درص
و بهبود  يریشگیپ يندهایبر فرآ کیبرلیدجیاثر هورمون اس یهدف از مطالعه حاضر بررس نیبنابرا

  .باشد یم شده عیتسر يریتحت آزمون پ نیدر بذر پنبه رقم ورام یزن جوانه يها زوال بذر، شاخص
  

 ها روش و مواد
گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات دانشـگاه تربـت        گاهشـ یدر آزما 1393-94سال  یدر ط شیآزما نیا

 قـات یشـده در مرکـز تحق   دیـ تول ن،یشده رقم ورام یمطالعه از بذر پنبه گواه نیانجام شد. در ا هیدریح
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بذر و  ی، بخش ثبت و گواه1392 یسال زراع دیمربوط به تول يخراسان رضو یعیو منابع طب يکشاورز
در  یبه صورت کامالً تصادف يریپ عیمتفاوت از روش آزمون تسر يها هیبن جادینهال استفاده شد. جهت ا
سـاعت)   96و  48دو سطح زوال ( ن،یشامل بذر پنبه رقم ورام شیآزما يمارهایسه تکرار استفاده شد. ت

) ثـاق ی(برند برلکس وارد شده توسط شرکت مکیبرلیج دیبه همراه شاهد و دو سطح غلظت هورمون اس
(خشـک) و سـه زمـان اعمـال      میبا آب مقطر و بدون پرا میهمراه شاهد (پرا ) بهام یپ یپ 1000و  500(
 ).1(جدول  (قبل، بعد و توأم) مورد استفاده قرار گرفتند نگیمیپرا ماریت

  

 تیمارهاي آزمایش - 1جدول 
   تیمارهاي آزمایش

  d0p0  (شاهد) بدون زوال و پرایم فقط ضد عفونی و سپس کشت

  d0p1  ر (شاهد)بدون زوال، پرایم با اب مقط

  d0g1  ام اسید جیبرلیکپیپی 500بدون زوال، پرایم با 

  d0g2  ام اسید جیبرلیکپیپی 1000بدون زوال، پرایم با 

  d1t1p1  ساعت زوال 48پرایم با اب مقطر و سپس 

 d1t1g1 ساعت زوال 48ام اسید جیبرلیک و سپس پیپی  500با  میپرا

  d1t1g2 ساعت زوال 48یبرلیک و سپس ام اسید جپیپی 1000با  میپرا

  d1t2p0 ساعت زوال و بدون پرایم و سپس کشت 48

  d1t2p1 و سپس کشت با اب مقطر میساعت زوال و سپس پرا 48

  d1t2g1 ام اسید جیبرلیکپیپی 500با  میساعت زوال و سپس پرا 48

  d1t2g2  ام اسید جیبرلیکپیپی 1000با  میساعت زوال و سپس پرا 48

  d1t3p1 و سپس کشت با اب مقطرمجدد  میساعت زوال و پرا 48پرایم با اب مقطر و 

  d1t3g1 ام اسید جیبرلیکپیپی 250با  میپرا مجدداساعت زوال و 48و کیبرلیام جیپیپ 250با  میپرا

  d1t3g2 لیکام جیبرپیپی 500مجدد با  میساعت زوال و سپس پرا 48ام اسید جیبرلیک و پیپی 500پرایم با 

  
 يهـا  عدد بذر پس از اعمـال روش  25هر تکرار تعداد  يبرا ش،یآزما نیانجام ا يبرا :یزن آزمون جوانه

 قـه، یدق 2درصد بـه مـدت    5 میسد تیپوکلریها با محلول ه نمودن آن یزوال و ضد عفون م،یمختلف پرا
 يکاغذ يها شد. سپس حوله انجام 35×  25به ابعاد  يکاغذ يها در حوله جیکشت بذور به روش ساندو

) درجـه  25 5/0( يروز در دستگاه انکوبـاتور بـا دمـا    10مدت  چه به و ساقه چه شهیمطلوب ر دجهت رش
  از روز صورت گرفت. یهر روز در ساعت مشخص یزن قرار گرفتند. ثبت جوانه گراد یسانت

 نیـ شروع شد. بـه ا  یزن همزمان با آزمون جوانه زیآزمون ن نیا :اهچهیرشد گ لیو تحل هیتجز آزمون
 10کشت داده شدند و بعـد از   چیبه روش ساندو يدر حوله کاغذ ماریعدد بذر از هر ت 25منظور تعداد 
ها و بذر  چه، لپه ساقه چه، شهیتر ر چه و وزن ساقه چه، شهیشمارش و طول ر يعاد يها اهچهیروز، تعداد گ
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در آون قـرار گرفتـه و در    گـراد  یرجـه سـانت  د 72 يساعت و در دما 48شد. سپس به مدت  يریگ اندازه
بـذرها   هیـ )، وزن خشـک اول FSDWبذرها ( ماندهی)، وزن خشک باقSLDW( اهچهیوزن خشک گ تینها

)ISDWو مقدار استفاده از ذخائر بذر (( يریگ ) اندازهSRUR اسـتفاده از ذخـائر بـذر (    ییکاراSRUE و (
  ).2002 و همکاران، یمحاسبه شد (سلطان 3تا  1) بر اساس روابطFMSRشده بذر ( مصرفکسر ذخائر 

SRUR = ISDW – FSDW )1(      
SRUE = SLDW / SRUR )2(      

FMSR = SRUR / ISDW )3 (     

درجـه   45 يسـاعت در دمـا   96و  48 يهـا  دوره يبـذرها بـرا   شیآزمـا  نیانجام ا يبرا :يریپ عیتسر
سـاعت   96و  48ز گذشـت مـدت زمـان    درصـد قـرار گرفتنـد. بعـد ا     100 یو رطوبت نسـب  گراد یسانت

سـاعت   24بـه مـدت    طیمحـ  يها خارج و پس از خشک شـدن در دمـا   زوال)، بذور از ظرف يها (زمان
  . دیگرداعمال  یشیآزما يمارهایت

سـه زمـان مختلـف (قبـل، بعـد و       یبذور ط ش،یمرحله از آزما نیدر ا کیبرلیج دیاعمال اس يبرا
قرار گرفتنـد.   کیبرلیج دیاس ام یپ یپ 1000و  500 يها ا غلظتساعت در دو محلول ب 8توأم) به مدت 

 يهـا  و بـه آن تـا سـطح بـذور از غلظـت      ختـه یکوچـک ر  يعدد بذر در بشرها 105کار تعداد  نیا يبرا
درجـه   20 يسـاعت و در دمـا   8حالت بـه مـدت    نی. بذرها در امیکن یاضافه م دیاس کیبرلیج مختلف

آورده شد و بـا آب مقطـر    رونیها ب گرفتند. سپس بذرها از درون محلولداخل انکوباتور قرار  گراد یسانت
 دیشـده بـا اسـ    میپـرا  يساعت خشـک شـدند. بـذرها    24اتاق به مدت  يشستشو داده شدند و در دما

بودنـد (شـاهد)، آزمـون     میکـه فاقـد پـرا    ییشده با آب مقطر و بذرها میپرا يبه همراه بذرها کیبرلیج
بـه   ایـ شـدند و   میکه بعد از زوال، پرا ییمارهایت ياعمال شد. مراحل فوق برا ها آن يبر رو يریپ عیتسر

و بعد زوال، هـر مرحلـه    قبلمرحله  يتوأم و زوال، برا میانجام شد، در مرحله پرا زیصورت توأم بودند؛ ن
افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   داده انسیوار هیها وتجز داده يآمار هینصف غلظت هورمون بکار برده شد. تجز

SAS  با آزمون  نیانگیم سهیو مقا 1/9نسخهLSD  رسـم نمـودار از    يدرصد انجام شـد. بـرا   5در سطح
  استفاده شد. Excelافزار  نرم

  
 نتایج و بحث

 یزن ساعت، شاهد جوانه 96به دست آمده، در زوال  جیصورت گرفته و نتا يها شیبا توجه به آزما
 شاتیسطح از زوال را حذف و آزما نیا يماریت يها بیناچار ترکامر موجب شد تا به  نیو ا میبذور نبود
سطح  کیماندن  یق. لذا با توجه به بامیساعت ادامه ده 48بدون زوال و زوال  يماریت يها بیرا با ترک

(قبل از زوال، بعد از  کردن با هورمون، بر زمان اعمال آن میمعطوف به اثر پرا شتریرا ب ها شیزوال آزما
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دست آمده را در چهار سطح بدون زوال، قبل از زوال، بعد از زوال و توأم مورد  به جیأم) و نتازوال و تو
را  میسطوح پرا یاز لحاظ اثر بخش يماریب تیترک نیتر نییو پا نیقرار داده و سپس باالتر یبررس

 یمامت يمورد مطالعه بر رو يماریت يها بینشان داد که ترک انسیوار هیتجز جی. نتامیمشخص کرد
  .باشد یم دار یدرصد معن کیدر سطح  یصفات مورد بررس

 ،یزنـ  شـامل درصـد جوانـه    یزن جوانه يپارامترها انسیوار هیتجز جینتا :یزن جوانه يپارامترها یبررس
درصـد   90و زمـان تـا    یزنـ  درصـد حداکثرجوانـه   10زمـان تـا    ،یزن جوانه  یکنواختی ،یزن سرعت جوانه
وجـود   يدار یدرصـد تفـاوت معنـ    کیدر سطح  يماریت يها بیترک نیکه بنشان داد  یزن حداکثرجوانه
  ).  1دارد (جدول 

 
 پنبهزنی جوانه زنی تجزیه واریانس اثر تیمار زوال، هیدرو پرایمینگ و اسید جیبرلیک بر پارامترهاي جوانه - 2جدول

 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر
Gmax R 50 Gu D 10 D 90 

001/0** 025/0** 13 تیمار  **096/0  **253/0  **114/0  
000/0 001/0  28 خطا  019/0  015/0  014/0  

544/12 280/3 - تغییرات ضریب  379/9  342/22  822/7  
  درصد 1دار در سطح احتمال  بیانگر اختالف معنی **

Gmax  :زنی درصد جوانه، Gu  :زنی جوانه یکنواختی ،R50 :زنی سرعت جوانه ،D10یجمع تزنی تا جوانه کشد، یکه طول م ین: مدت زما 
 درصد حداکثر خود برسد 90به  یتجمع زنی تا جوانه کشد، یکه طول م یمدت زمان: D90 درصد حداکثر خود برسد. 10به 
  

نشان داد که زوال اعمـال شـده باعـث کـاهش      يماریت يها بیترک نیانگیم سهیمقا :یزن درصد جوانه
).در 3اسـت (جـدول    دهیـ در آن گرد شیه و هورمون باعث بهبود و افزاشد یزن در درصد جوانه دار یمعن
و زوال بـا   میشاهد بدون پـرا  ماریمربوط به ت یزن درصد جوانه نیشتریبذور، ب يبدون زوال بر رو شیآزما

 کیـ برلیج ام یپـ  یپـ  1000و  500گروه و اعمال غلظت  نیا يماریت يها بیدرصد بود، که با ترک 6/98
قبـل   میاعمال پـرا  شیوجود نداشت. در آزما يدار یدرصد اختالف معن کیدر سطح  میادروپریو ه دیاس

و  ام پـی  پـی  1000اعمال هورمون با غلظت  يماریت بیمربوط به ترک یزن درصد جوانه نیشتریاز زوال، ب
اخـتالف   ام یپـ  یپـ   500اعمال هورمون با غلظـت   يماریت بیکه با ترک باشد یدرصد م 3/95 زانیبه م
اخـتالف   يدرصـد دارا  کیـ در سـطح احتمـال    میدروپرایـ ه يمـار یت بیـ با ترک ینداشته ول يدار یمعن
بـا غلظـت    يمـار یت بیمربوط به ترک یزن درصد جوانه نیشتریبعد از زوال، ب می. در پراباشد یم دار یمعن

اخـتالف  گـروه   نیا يماریت يها بیترک ریدرصد که با سا 68 زانیبه م باشد یهورمون م ام یپ یپ 1000
مربـوط بـه    یزنـ  درصد جوانه نیشتریتوأم (قبل و بعد از زوال)، ب شیدر آزما نیندارد. همچن يدار یمعن

ـ    3/89 زانیبه م ام یپ یپ 1000کاربرد هورمون با غلظت  اخـتالف   ام یپـ  یپـ  500غلظـت   ادرصـد کـه ب
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 دار یتالف معنـ اخـ  يدرصـد دارا  کیـ در سـطح   میدروپرایـ ه يمـار یت بیبا ترک ینداشته ول يدار یمعن
به  یزن درصد جوانه نیباالتر يشاهد دارا ماریت يماریت يها بیمجموع ترک یدر بررس تی.در نهاباشد یم
بعـد از زوال   میدروپرایـ ه يمـار یت بیـ کمربـوط بـه تر   یزنـ  درصد جوانـه  نیدرصد و کمتر 6/98 زانیم
اعمـال   مـار یمربـوط بـه ت   یزنـ  درصـد جوانـه   نیشـتر یزوال، ب يماریت يها بیترک سهیو در مقا باشد یم

قبـل از زوال و اعمـال    ام یپ یپ 500که با غلظت  باشد یقبل از زوال م ام یپ یپ 1000هورمون با غلظت 
 يماریت يها بیترک ریبا سا ینداشته ول يدار یمعن فبه صورت توأم اختال ام یپ یپ 500و  1000غلظت 

از  يریقبل از زوال در جلـوگ  کیبرلیج دینقش اس به توان یکه م باشد، یم دار یاختالف معن يزوال دارا
  ).3ها اشاره کرد (جدول  بافت میبذور و ترم شتریب یفرسودگ
مشخص شد که اعمال هورمون بعد  يماریت يها بیترک نیانگیم سهیمقا یبررس در :یزن جوانه سرعت

شـاهد و اعمـال    يارمـ یت يها بیدر ترک یول دهیگرد یزن در سرعت جوانه دار یاز زوال باعث کاهش معن
 يهـا  بیترک نی).در ب3مشاهده نشد(جدول  يدار یبه صورت توأم اختالف معن ایهورمون قبل از زوال و 

 500ساعت مربوط بـه اعمـال هورمـون بـا غلظـت       081/0 زانیبه م یزن سرعت جوانه نیشتریب ،يماریت
 میزوال و بـدون پـرا   مـار یبـه ت مربـوط   زیـ ن یزنـ  سرعت جوانـه  نیو کمتر باشد، یقبل از زوال م ام یپ یپ
در  مـون هور میپرا يمارهایت نیب يدار یدر قبل و بعد از زوال کاهش معن میپرا ریتاث سهی.در مقاباشد یم

از  يریشـگ یهورمـون بـر پ   میپـرا  شتریکه نشان دهنده اثر ب شود یبعد از زوال با قبل از زوال مشاهده م
  ).3 زوال تا بهبود اثرات زوال بر بذر دارد (جدول

مشـخص   يمـار یت يهـا  بیبدست آمده از ترک جینتا نیانگیم سهیمقا یبررس در :یزن جوانه یکنواختی
 ریبـا سـا   دار یمعنـ  یاختالفـ  يو دارا یکنـواخت ی زانیـ م نیکمتر يبعد از زوال دارا میشد که اعمال پرا

بعـد از زوال   میدروپرایـ ه مـار یمربـوط بـه ت   یکنـواخت ی نی).کمتر3(جدول باشد یم يماریت يها بیترک
بعـد از زوال   میعـدم پـرا   مـار یبجـز ت  گـر ید يمـار یت يها بیدار با ترک یاختالف معن يراکه دا باشد یم
بهبـود   ایـ و  يریشـگ یبر پ يکمتر ریبعد از زوال تأث میکه پرا شود یمشاهده م جیبا توجه به نتا باشد، یم

  ).3زوال دارد (جدول 
 10زمـان تـا    جینتـا  نیانگیم سهیمقا :)D90( یزن جوانهمؤثر  انی) و پاD10( یزن مؤثر جوانه شروع

اخـتالف   مارهایت ریبا سا يماریت يها بی) نشان داد که فقط دو تا از ترکD10( یزن درصد حداکثر جوانه
کـه بـه    040/26 زانیـ بـه م  میزوال و بدون پرا يماریت بیمربوط به ترک زانیم نیشتریدارد. ب دار یمعن
 یزنـ  درصد حـداکثر جوانـه   90زمان تا  نیانگیم سهی). مقا3جدول دارد ( دار یاختالف معن مارهایت ریسا

بعد  میدروپرایکاربرد هورمون و ه شیدر آزما میو بدون پرا میدروپرایه يمارهایاز ت رینشان داد که به غ
 يدار یاخـتالف معنـ   مارهـا یت ریدارند، در سا يدار یاختالف معن يماریت يها بیترک ریاز زوال که با سا

 ).3 ولمشاهده نشد (جد
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 پنبهزنی  پارامترهاي جوانهبر  زوال، هیدرو پرایمینگ و اسید جیبرلیکاثرات اصلی مقایسه میانگین  -3جدول 
   صفات 

 تیمار
  میانگین

Gmax R 50 Gu D 10 D 90 
d0p0 a 6/98  a 077/0 de 78/21 c 580/2  b 36/24 
d0p1 ab 6/94 a 070/0  de 30/22  c 880/2  b 18/31  
d0g1 ab 96  a 068/0 cde 80/32  c 933/2  b 73/35  
d0g2 ab 96  a 068/0  cde 80/34 c 930/2  b 73/37  

d1t1p1 c 3/73 a 074/0 cde 30/31 c 697/2 b 00/34 
d1t1g1 ab 95  a 081/0 e 76/19  c 470/2  b 23/22  
d1t1g2 ab 3/95  a 080/0 e 78/19  c 473/2 b 25/22  
d1t2p0 d 60  c 022/0 ab 69/58  a 040/26 a 73/84 
d1t2p1  d 6/58  c 027/0  a 54/79 b 957/13 a 49/93  
d1t2g1 d 3/61  b 053/0 bcd 33/43 c 953/3 b 28/47 
d1t2g2 cd 68 b 052/0 bc54/45  c 830/3  b 37/49 
d1t3p1 cd 64 a 073/0 cde 03/34 c 767/2 b 80/36  
d1t3g1  b 3/85  a 076/0  de 83/20  c 603/2 b 44/23 
d1t3g2  ab 3/89 a 080/0 e 80/19 c 473/2 b 27/22 

  درصد اختالف معنی داري ندارند. 5در هر ستون میانگین هاي که داراي حروف مشترك می باشند در سطح احتمال 
  

 د گیاهچه پنبهنتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي زوال، هیدرو پرایمینگ و اسید جیبرلیک بر پارامترهاي رش - 4جدول 

  يدرجه آزاد  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  چه طول ریشه چه طول ساقه
وزن خشک 

  چه ساقه
وزن خشک 

  چه ریشه
  252/17**  625/36**  288/70**  004/12**  13  تیمار
  181/0  835/0  197/0  261/0  28  خطا

  833/9  640/7  697/4  010/6  -  ضریب تغییرات
  درصد 1در سطح احتمال دار  بیانگر اختالف معنی **

 
چـه مربـوط بـه     طول ساقه نیشترینشان داد که ب نیانگیم سهیمقا :اهچهیرشد گ يپارامترها یبررس

 ریکه با سـا  متر یسانت 6/11 زانیبه م باشد یو بدون زوال م ام یپ یپ 500اعمال هورمون با غلظت  ماریت
 بیمربوط به ترک متر یسانت 13/5 زانیبه م زیچه ن طول ساقه نیدارد و کمتر يدار یاختالف معن مارهایت
چـه   طـول سـاقه   نیشـتر یاعمال زوال، ب يماریت يها بیدر ترک یول باشد، یم میزوال و بدون پرا يماریت

به دست آمـده   جیکه با توجه به نتا باشد یهورمون و قبل از زوال م ام یپ یپ 500غلظت  ماریمربوط به ت
  ). 4(جدول  دقبل از زوال اشاره دار میتر اعمال پرا مثبت و اثر بخش ریبه تأث گریدر مورد صفات د یقبل

 يمـار یت يها بیدر ترک مینشان داد که اعمال پرا چه شهیطول ر جینتا نیانگیم سهیمقا :چه شهیر طول
نشان داد  نیانگیم سهیمقا جی). نتا4 (جدول باشند یم دار یاختالف معن يو بدون زوال دارا افتهیبذور زوال 
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 ام یپـ  یپـ  500اعمـال غلظـت    مـار یمربوط بـه ت  متر یسانت 12/15 زانیبه م چه شهیطول ر نیشتریب که
 دار یاخـتالف معنـ   يدارا ام یپ یپ 1000از غلظت  ریبه غ يماریت باتیترک ریکه با سا باشد، یهورمون م

زوال،  شاتیآزما یس. در بررباشد یم میزوال و بدون پرا ماریمربوط به ت زین چه شهیطول ر نیبوده و کمتر
که بـا   باشد یقبل از زوال م رمونهو ام یپ یپ 500اعمال غلظت  ماریمربوط به ت چه شهیطول ر نیشتریب

اثر اعمال هورمون قبل از  زیصفت ن نی. در اباشد یم دار یتفاوت معن يزوال، دارا يماریت يها بیترک ریسا
  ).5جدولزوال دارد ( يمارهایت نیرا در ب ریتأث نیشتریزوال ب

  

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار زوال، هیدرو پرایمینـگ و اسـید جیبرلیـک بـر پارامترهـاي رشـد        -6جدول 
  هتروتروفیک پنبه

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
SRUR SRUE  FMSR 

119/0** 742/22**  13  تیمار  **003/0  

007/0 668/4  28  خطا  000/0  
673/12 031/8  -  ضریب تغییرات  996/7  

 بذرکارایی استفاده از ذخایر = SRUEبذرمقدار استفاده از ذخایر =SRUR درصد، 1دار در سطح احتمال  ** بیانگر اختالف معنی
FMSR =کسر ذخایر بذر مصرف شده  

  
مقایسه میانگین اثر تیمار زوال، هیدرو پرایمینگ و اسید جیبرلیک بـر برخـی پارامترهـاي رشـد      -7جدول 
  وفیک پنبههتروتر
 میانگین  ماریت

SRUR (mg) SRUE (mg)  FMSR (mg) 
d0p0  cdefg443/26  bc750/0  cdef326/0  
d0p1 cdefg477/26  ab836/0  bcde346/0  
d0g1 a910/31  a920/0  a393/0  
d0g2 ab877/30  a896/0  ab380/0  

d1t1p1 efg910/24  cd616/0  f293/0  
d1t1g1 abc643/29  a900/0  abc366/0 
d1t1g2 abcd010/29  ab790/0  abcd360/0  
d1t2p0 g243/23  g370/0  f276/0  
d1t2p1  g843/23  fg396/0  f283/0  
d1t2g1 defg010/26  de540/0  def320/0  
d1t2g2 g843/23  def516/0  ef303/0  
d1t3p1 fg477/24  efg423/0  ef303/0  
d1t3g1  abcde360/28  defg496/0  bcde340/0  
d1t3g2  bcdef577/27  efg470/0  cdef326/0  
 داري ندارند. درصد اختالف معنی 5باشند در سطح احتمال  هایی که داراي حروف مشترك می در هر ستون میانگین
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 در هورمـون  اعمال که داد نشان چه وزن خشک ساقه نیانگیم سهیمقا جدول چه خشک ساقه وزن
 افتـه یور زوال بـذ  يمـار یت يهـا  بیدر ترک یندارد ول يدار یبدون زوال اختالف معن يماریت يها بترکی

 بـه  مربـوط  چـه  وزن خشک ساقه نیشتری). ب5شده است (جدول  دار یاعمال هورمون باعث اختالف معن
وزن خشک مربوط  نیشتریزوال، ب يماریت يها بی. در ترکباشد یبدون زوال (شاهد) م و میدروپرایه مارتی

وزن خشـک   نیو کمتـر  گـرم  یلـ یم 96/15 زانیهورمون قبل از زوال به م ام پی یپ 500غلظت  ماریبه ت
امـر نشـان دهنـده نقـش      نیـ که ا باشد، یم گرم یلیم 07/8 زانیبه م میزوال و بدون پرا ماریمربوط به ت

 ).5(جدول  باشد یقبل از زوال بذور م میو نقش مؤثرتر آن در پرا افتهیدر بذور زوال  دیاس کیبرلیج
  

  اهچهیگ کیرشد هتروتروف
در صفت مقـدار اسـتفاده از ذخـائر     يماریت يها بیترک نیانگیم سهیمقا :استفاده از ذخائر بذر مقدار

هورمـون بـا    میاعمـال پـرا   يماریت بیاستفاده از ذخائر بذر مربوط به ترک زانیم نیشتریبذر نشان داد ب
زوال و بدون  يماریت بیمربوط به ترک زیاستفاده از ذخائر بذر ن نیو کمتر باشد یم ام پی یپ 500غلظت 

اعمـال   مـار یمربـوط بـه ت   بیترک نیبهتر ،يماریت يبهایترک نیزوال و در ب شاتیباشد. در آزما یم میپرا
 یقبلـ  جیکه همانند نتـا  باشد یقبل از زوال م گرم یلیم 64/29 زانیبه م ام پی یپ 500هورمون با غلظت 

  ).7(جدول دهد یاثرات بهتر هورمون قبل از زوال را نشان م
استفاده از  ییبدست آمده در خصوص صفت کارا جینتا نیانگیم سهیمقا: استفاده از ذخائر بذر ییکارا

هورمـون   ام پـی  یپـ  500 مـار یاستفاده از دخائر بذر مربوط به ت یکارائ نیشتریذخائر بذر نشان داد که ب
ـ  دار یبعد از زوال و توام اخـتالف معنـ   يمارهایکه با ت باشد یبدون زوال م زوال  شـات یر آزماد یدارد. ول

هورمـون قبـل از    ام پـی  پـی  500غلظت  يماریت بیاستفاده از ذخائر بذر مربوط به ترک یکارائ نیشتریب
 زیصفت ن نی. در اباشد یم میزوال بدون پرا يماریت بیمربوط به ترک زین زانیم نیو کمتر باشد یزوال م
 يبـوده و دارا  یاثربخشـ  نیبهتـر  يرازوال دا يمارهـا یهورمـون قبـل از زوال در ت   ام پی پی 500غلظت 

  ).  7(جدول باشد یبا اعمال غلظت هورمون در بعد از زوال و به صورت توام م دار معنیاختالف 
مربـوط بـه    يمـار یت بیترک نینشان داد، بهتر نیانگیم ساتیمقا جینتا: ذخائر مصرف شده بذر کسر

ـ  اشـد، ب یفاقد زوال مـ  ام پی پی 500اعمال هورمون با غلظت  ماریت زوال،  يمـار یت يهـا  بیـ در ترک یول
 زیـ ن زانیم نیو کمتر باشد یهورمون قبل از زوال م ام پی پی 500غلظت  ماریمربوط به ت زانیم نیشتریب

اعمال هورمون مؤثر بوده و هماننـد   زیصفت ن نی. در اباشد یم میزوال و بدون اعمال پرا ماریمربوط به ت
  ).7داشته است (جدول  يبهتر یر قبل از زوال اثر بخشبخش اعمال هورمون د نیا یقبل جینتا
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  بحث
هورمون، در بعد از زوال سبب کـاهش   میکه زوال بدون پرا شود یاستنباط م نیچن جیتوجه به نتا با
ـ  مؤثر جوانه انیو شروع مؤثر و پا یکنواختیدر سرعت،  دار معنی  یزنـ  شـده اسـت، در درصـد جوانـه     یزن

بـدون   يهـا  بیـ اعمال هورمون در قبل از زوال و توام با ترک يماریت يها بیترک نیب يدار معنیکاهش 
دار  یاختالف و کاهش معنـ  یجوانه زن یکنواختیدر سرعت و  نیمشاهده شد. همچن میدروپرایو ه میپرا

در  يدار معنـی بعـد زوال مشـاهده شـد و عـدم      میاعمال پرا يها بیفقط در ترک يماریت يبهایترک نیب
 نیـ و ا دیاستفاده گرد شیانجام آزما يبرا نتهیباشد که چون از بذور دل نیبه علت ا دیشا باتیترک ریسا

باعث شـد   نیاستفاده شده بود، ا کیسولفور دیکردن از محلول اس نتهیدل يسال بوده و برا يدیبذور تول
  نداشته باشد. یچندان ریتاث میانجام بدهند و اعمال مجدد پرا ینوبت آبنوش کیتا بذور قبال 

در سـاختار   رییـ شـامل تغ  ییایمیوشـ یو ب یکیزیوفیـ ب راتییـ تغ یزوال بذر منجر به برخـ  یکلطور به
و کاهش تنفس که در  زنی در جوانه يدیکل يها میآنز یبرخ تیکاهش فعال ک،ینوکلئ يدهایمولکول اس

 اهشکـ  اهچه،یو رشد گ زنی و منجر به کاهش سرعت جوانه افتهیقدرت بذر کاهش  رات،ییتغ نیا جهینت
و کـاهش   یعـ یطبریغ يهـا  اهچهیاحتمال توسعه گ شیزا، افزا تنش طیبذرها تحت شرا زنی جوانه ییتوانا

(بسـرا و همکـاران،    گردد یاوقات باعث کاهش عملکرد م یبرخ تیدرصد استقرار بوته در مزرعه و در نها
 نینزند،که در ا نهجوا يبذر چیممکن است ه باشد یم ادیاگر شدت زوال و مدت آن ز نی). همچن2003

الزم در  هیزده به علت عدم بن بذر جوانه ایجوانه نزده و  ایساعت  96زوال  ریتحت تأث يمارهایپژوهش ت
مشـاهده شـده    قـات یبر اثر زوال در اکثـر تحق  زنی جوانه يرفته است.کاهش پارامترها نیهمان ابتدا از ب
بـه   بیسـلول، آسـ   يخسارت به غشـاها  ها، یربچ ونیداسیبه پراکس توان یعمده آن م لیاست که از دال

اشـاره کـرد (لنـر و همکـاران،      يهـا  میفعال شـدن آنـز  ری، رسوب و غDNA بی، تخرRNAسنتز  ندیفرآ
2008.(  

دار شـرایط نـامطلوب انبـارداري پـس از      )نیز در گزارشـی اثـر معنـی   2013اقدم و همکاران ( خلیلی
زنـی،   چه، درصد گیاهچه طبیعی، درصد جوانـه رقم سویا را روي وزن خشک گیاه 3برداشت و زوال بذر 

و  10 بهزنی تجمعی  زنی و طول دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانه زنی و یکنواختی جوانه سرعت جوانه
و  کیـ برلیج دیاسـ  يهـا  هورمـون  ) اثـر 2015درصد حداکثر خود را نشان داد. بوبـاك و همکـاران (   90

زوال  يبـذرها  مـار یقـرار دادنـد. ت   یذرت مورد بررسـ  افتهیزوال  يبذرها يرا بر رو میپتاس دیدروکسیه
که زوال  دهد یم نشان شیآزما نیا گرید جینتا شد. یزن سبب بهبود صفات جوانه ها توهورمونیبا ف افتهی

 کیـ برلیو اعمال هورمـون ج  يریشده و بکارگ چه ریشه و چه ساقهموجب کاهش در طول و وزن خشک 
در  شیافـزا  نایـ  کـه  اسـت،  شـده  چـه  طول ساقه شیباعث افزا ام یپ پی 500به خصوص در غلظت دیاس

 زیـ ن چـه  شـه ی. در طـول ر اشدب یم دار معنیاختالف  يدارا میو بدون پرا میدروپرایه يمارهایبا ت سهیمقا
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 دار معنـی  شیبدون زوال و بعـد از زوال و تـوام باعـث افـزا     يماریت يها بیهورمون در ترک میاعمال پرا
مشاهده نشده اسـت. در وزن خشـک    مارهایت نیب يدار یبعد از زوال تفاوت معن يامارهیدر ت یشده ول

قبل از زوال و تـوام،   يمارهایدر ت یمشاهده نشد ول يدار یبدون زوال تفاوت معن يمارهایچه، در ت ساقه
ال بعـد از زو  يمارهـا یشد. در ت میدروپرایه يمارهایبا ت دار معنیو اختالف  شیهورمون باعث افزا میپرا

و بـدون   میدروپرایـ بـا ه  ام یپـ  یپـ  1000شد و غلظت  دار معنیباعث اختالف  ام پی پی 500فقط غلظت 
  نداشتند.   يدار معنیاختالف  میپرا

 يمارهـا یدر ت ام پـی  پـی  1000و  500هورمـون بـا غلظـت     میاعمال پرا زین چه شهیر وزن خشک در
قبـل از   میشـده اسـت. در پـرا    میو بدون پـرا  میادروپریبا ه دار معنیو اختالف  شیبدون زوال باعث افزا

 ام پـی  پی 500دارد. در بعد از زوال غلظت  دار معنیاختالف  گرید بیبا دو ترک ام پی پی 500زوال غلظت 
 يدارا میو پـرا  میدروپرایـ بـا ه  ام پـی  پـی  500غلظـت   یندارند ولـ  يدار معنیاختالف  ام پی پی 1000با 

مشـاهده   يدار معنـی اختالف  مارهایت نیاعمال هورمون به صورت توام ب و در باشد یم دار معنیاختالف 
دسـت آمـده بـه     به جیدر نتا رمونهو میچه با اعمال پرا و ساقه چه شهیطول و وزن خشک ر شینشد. افزا

تـنش دارد کـه    طی) در شـرا دازی(کاتاالز و پراکس دانتیاکس یآنت يها میبر سنتز آنز نیبرلیعلت اثرات ج
 انیـ ) ب2011( و همکـاران  ادتی. سـ شود یاز زوال م یخسارات ناش میو ترم يریباعث جلوگ ها میآنز نیا

 چـه  در طول سـاقه  کیبرلیج دیغلظت اس زانیتفاوت در م رغمیبودن عل دار یعدم معن لیداشتند که دل
 800 به 100 از شیها با افزا در تعداد سلول شیسلول و افزا میعلت باشد که شدت تقس نیبه ا تواند می

 100نتوانـد در غلظـت بـاالتر از      انـدام  نیـ باشـد و ا   اندام نیسلول در ا میتقس تیظرف لیبه دل ام یپ یپ
و تفـاوت   يدار یممکن اسـت عـدم معنـ    زین قیتحق نیکنند. که در ا دیتول ار بلندتري چه ساقه ام پی پی

  اشد.  علت ب نای به چه طول ساقه يمارهایت یدر بعض 1000و  500 يها غلظت نیب
که قادر باشـند   يبذور باشد، یدر مزرعه م اهانیعوامل مؤثر در استقرار گ نیتر از مهم چه شهیر رشد

هـا   آن یو بهتر صـورت گرفتـه و تـوان رقـابت     تر عیها سر کنند استقرار آن دیتول قوي چه ساقهو  چه ریشه
ـ  میپرا اهانیدر گ ی)، گزارش نمودند که رشد کل2006و همکاران ( ریخواهد بود. ساتو شتریب  شیشده ب

جهـت   یمهمـ  هـاي  شـاخص  عنـوان  بـه  چه ساقهو  چه ریشه. وزن خشک باشد ینشده م میپرا اهانیاز گ
 يدار ینشان داد که زوال کـاهش معنـ   شیآزما نیحاصل از ا جی. نتاشوند یم یبذر معرف تیفیک یابیارز

 چـه  سـاقه و  چـه  ریشـه  کوزن خش زانیم نیکه کمتر يطور دارد. به چه ریشه و چه ساقهدر وزن خشک 
بـر   دار معنـی  شیباعث افـزا  کیبرلیج دیهورمون اس میو پرا باشد یم مپرای ونزوال و بد مارتی به مربوط

 و چه ساقهو وزن خشک  چه ریشه و چه ساقهطول  شیهورمون شاهد افزا می. پس از پرادیصفات گرد نیا
 يها میدر فعال شدن آنز دیاس کیبرلیج ورمونه ریثتأ شیافزا تواند، یامر م نیکه علت ا میبود چه ریشه

شـده کـه بـه رشـد      نیبـه جنـ   ينشاسته و انتقال مواد مغـذ  هیبر آندوسپرم که سبب تجز کیتیدرولیه
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) 2012و همکـاران (  یمشـابه بـه دسـت آمـده توسـط راحمـ       جی. نتاکنند می کمک چه ساقهو  چه ریشه
  .کند یم دییروند را تأ نیا یدرست
زنـی و همچنـین وزن خشـک گیاهچـه      سرعت و درصد جوانه دت زوال و شدت شوري،افزایش ش با

اثــر  يرو یشــی)، در آزما2012و همکــاران ( ی). راحمــ2012و همکـاران،   ي(پــور پنبـه کــاهش یافــت 
وزن  ،چـه  ریشـه  طـول  ،چـه  ساقهگندم نشان دادند که صفات طول  کیبذر بر رشد هتروتروف یفرسودگ
 یمنفـ  یرابطه خط زنی و سرعت جوانه یزن درصد جوانه اهچه،یزن خشک گو ،چه ریشه و چه ساقهخشک 

 دهیـ صفات د نیدر ا يدار معنیکاهش  يریپ ي دوره شیکه با افزا يطور با زوال بذر دارند، به يدار معنی
  مشاهده شد. چه شهیاثر در طول ر نیو کمتر یزن در سرعت جوانه یاثر منف نیشتریشد که ب

 ییکه زوال موجب کـاهش اسـتفاده از ذخـائر بـذر، کـارا      دهد ینشان م شیماآز نیحاصل از ا جینتا
 میکـه پـرا   ییمارهـا یکاهش در ت نیاست. ا دهیاستفاده از ذخائر بذر و کسر ذخائر مصرف شده بذر گرد

 100و  500 يهـا  بـدون زوال در غلظـت   يمارهـا یهورمـون در ت  مینشده بودند مشهودتر بود. اعمال پرا
در مقدار اسـتفاده از ذخـائر بـذر     میو بدون پرا میدروپرایه يمارهایبا ت دار یمعن شیزاموجب اف ام پی پی

 دار معنـی اخـتالف   يدارا میبـا بـدون پـرا    میپـرا  يمارهـا یاستفاده از ذخائر بـذر ت  ییشده است. در کارا
 . درباشـد  یصـورت مـ   نیمـ بـه ه  زیـ شـده) ن  ایامر در کسر ذخائر مصرف شده بذر (پو نیکه ا باشند یم
کـه در غلظـت    باشـد  یمـ  میپرا يمارهایصفات فوق مربوط به ت زانیم نیباالتر زین افتهیزوال  يمارهایت

  .  باشد یدر حداکثر م ام پی پی 500
 ریشـده بودنـد تـاث    میپـرا  دیاسـ  کیـ برلیکه قبل از زوال با هورمـون ج  ییمارهایت ج،یتوجه به نتا با

بعـد از زوال و بـه صـورت تـوام تفـاوت       يمارهـا یدر ت داشـت.  هیبا بق يدار معنیهورمون بهتر و تفاوت 
غلظـت   الزو يمارهـا یدر کسر استفاده از ذخائر مصرف شده بذر وجود نداشت. در مجموع ت يدار معنی
شـد. در   یقبـل از زوال در هـر سـه صـفت مـورد بررسـ       يمارهـا یدر ت دار معنـی اختالف  ام پی پی 500

در مقدار استفاده از ذخائر بذر و کسر ذخائر مصرف شده بذر  ام پی پی 500بعد از زوال غلظت  يمارهایت
و بدون  میدرپرایه ماریبا ت ذراستفاده از ذخائر ب ییدر کارا ینداشت ول مارهایت ریبا سا يدار معنیتفاوت 

در  دار معنـی باعـث اخـتالف    ام پی پی 500توام غلظت  يمارهایشد. در ت يدار معنیاختالف  يدارا میپرا
  مشاهده نشد.  يدار یاختالف معن گریدر دو صفت د یشد ول میدروپرایاده از ذخائر بذر با همقدار استف

 اًیـ ثان شودو یبذر م کیوزن هتروف يکه اوالً زوال باعث کاهش در پارامترها دهد یفوق نشان م جینتا
اثـر  صـفات بـر    نیـ صفات شود. کـاهش ا  نیباعث عدم کاهش و بهبود ا يتا حدود تواند یکردن م میپرا

مـواد   انتقـال تنفس و اخـتالل در   شیافزا ک،یتیدرولیه يها میآنز تیبه علت کاهش فعال تواند یزوال م
کاتـاالز و   دانتیاکسـ  یآنتـ  يهـا  میآنـز  تیـ در فعال شیو افـزا  دیاسـ  کیـ برلیج میباشد که با اعمال پـرا 

شده  کیتیدرولیه يها میآنز تیفعال شیامر باعث افزا نیسلول شده و ا شتریب بیمانع از تخر دازیپراکس
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. کاهش مقدار استفاده از ذخائر ردبذر دا کیرشد هتروف يپارامترها شیبر افزا میمسق ریخود تأث نیکه ا
 يهـا  میو کاهش سنتز آنز نیبرلیهورمون ج تیکاهش فعال لیبه دل تواند یم اهچهیبذر و انتقال آن به گ

 نکـه یعالوه بـر ا  یطیمح يها ). تنش2008اران، و همک یباشد (سلطان یزن جوانه ندیدر فرآ کیتیدرولیه
و کـاهش در وزن   اي¬رهیـ رونـد مصـرف مـواد ذخ    رد شوند، یم زنی جوانه يها سبب کاهش در شاخص

  اثرگذار است زین اهچهیخشک گ
و عملکـرد نخـود    اهچـه یرا بر درصـد ظهـور گ   کیبرلیج دی) اثر اس2017و همکاران ( يعتمداریشر

 يریـ مختلف پ يمارهایاز آن است که ت یمختلف حاک جینتا قرار دادند. یتنش مورد بررس طیتحت شرا
  ).2013 زاده، فیو شر ي(انصار شود یم یزن جوانه يها سبب کاهش در شاخص

  
  يریگ جهینت

انجام زوال بـر   ن،یپنبه رقم ورام افتهیبذور زوال  یابیباز ندیبر فرآ کیبرلیج دیاس  ریتأث شیدر آزما
کردن  میپرا یبا شاهد شد و از طرف سهیدر مقا یصفات جوانه زن دار معنیکاهش  منجر به مارها،یت يرو

غلظـت   انیـ م نیـ ا درشد که  یسبب بهبود صفات مورد بررس ام پی پی 1000و  500 يها بذور با غلظت
  غلظت استفاده شده بود.  نیام در اکثر موارد بهتر پی یپ 1000با  سهیدر مقا ام پی پی 500

 ج،یهورمون (قبل از زوال، بعد از زوال و به صورت توام)، با توجه به نتا میاعمال پرا يها روش نیاز ب
درصـد   90زمـان تـا    ،زنـی  درصد حداکثر جوانه 10زمان تا  ،یکنواختی ،یسرعت جوان یدرصد جوانه زن
ئر اسـتفاده از ذخـا   قدارم ،چه ریشه و چه ساقهوزن خشک  ،چه ریشه و چه ساقهطول  ،زنی¬حداکثر جوانه

 دیاسـ  کیـ برلیهورمـون ج  میاستفاده از ذخائر بذر و کسر ذخائر مصرف شده بذر، اعمال پرا ییبذر، کارا
 میهورمون به صورت توام بود که از پرا میداشت و در مرحله بعد، اعمال پرا يبهتر جیدر قبل از زوال نتا

  داشت. يبهتر جیهورمون در بعد از زوال نتا
کـدام از   چیبـه دسـت آمـده در هـ     جیساعت، با توجه به نتـا  96و  48 اعمال زوال يها زمان نیدر ب

حذف شـد.   شاتیسطح از زوال از آزما نیو لذا ا میبذور نبود زنی ساعت، شاهد جوانه 96زوال  يمارهایت
و بهبود بذور زوال پنبه رقـم   يریشگیبر پ یمثبت ریتأث نیبرلیمشخص شد که هورمون ج قیتحق نیدر ا
ـ   یتفـاوت چنـدان   ام پی پی 1000و  500 معموالً در غلظت ریتأث نید، که ادار افتهی نیورام  ینداشـته ول

  به همراه داشت. يبهتر جیاعمال آن در  قبل از زوال بذر نتا
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