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 ( Triticum aestivumیافته طبیعی و مصنوعی گندم )های گیاهی بر بهبود بذر زوالتاثیر هورمون

 تحت تنش شوری

 1، کاظم پوستینی*2، رضا توکل افشاری3راضیه سادات جهانمیر

 دانشگاه تهرانی کارشناسی ارشد و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آموختهدانش. 3و  2و1

 (23/11/1330؛ تاریخ پذیرش: 33/30/1331)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های ژن سازی مخصوصا بانکهای ذخیرهباشد. انبارداری نامناسب در محلزنی بذر میی جوانهزوال یا پیری به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده بنیه و محدودکننده

واع بذور شود. در این مطالعه به منظور بهبود اثرات نامطلوب حاصل از زوال بذر، تاثیر تیمار هورمونی با اسیدجیبرلیک، سیتوکنین، تواند سبب تسریع فرایند پیری در انمی

مایشگاه میکرولیتر بر کیفیت بذرهای زوال یافته طبیعی و مصنوعی گندم به صورت آزمایشگاهی در آز 103و  133، 03ی صفر، هاغلظتاکسین و اسید سالیسیلیک در 

مورد بررسی قرار گرفت. پس از تیمار هورمونی، جوانه زنی بذرها تحت شرایط تنش شوری در  1330های بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 

های گیاهی هورمون در میان هورمون ری را داشتند.ده شده میانگین باالتهبذور طبیعی پیر شده در تمام صفات مشابار بررسی شد. نتایج نشان داد  -8و  -4سه سطح صفر، 

در تمام صفات بهتر عمل  )آب مقطر( هورمونی نسبت به تیمار شاهدی هاغلظتزنی بیشتری را نشان داد. زنی و شاخص جوانهدر صفات درصد و سرعت جوانه سیتوکنین

 زنی را تحت تاثیر قرار دهد. به جز متوسط زمان جوانه تنش شوری توانست تمام صفاتشده است.  شوری کرده و سبب افزایش تحمل تنش

اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک، اکسین، پیری تسریع شده. های کلیدی:واژه  
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Abstract 

Dehydration or Aging is one of the vigor reducing and seed germination limiting agents. Inappropriate storage places, 

especially the gene banks, can speed up the aging process in a variety of seeds.  In this study, to improve the adverse 

effects of seed aging, hormone treatments with GA, Cytokinin, Auxin and Salicylic acid in concentrations of 50, 100 and 

150 ppm (and distilled water as a control) on the quality of the naturally and synthetic deteriorated seeds of wheat were 

studied in the seed laboratory of Agriculture and natural resources college, Tehran University in 2015. After hormonal 

treatment, germination under salt stress in three levels, 0, -4 and -8 bar were investigated. The results showed that the 

naturally aged seeds had a higher mean value for all the traits. Treatment with Cytokinin hormone showed higher 

percentage and germination rate and WGI between others hormones and all the hormonal treatments were better than 

control treatment (distilled water) in all traits and increased salinity stress tolerance. Salinity stress could affect all traits 

except the Mean Germinations Time. 

Keywords: Gibberellic acid, Salicylic acid, Auxin, Accelerated aging. 
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 مقدمه

مهمترین گیاه زراعی دنیا است که نقش مهمیی   1گندم

کننده  تأمین محصول در تامین نیاز غذایی انسانها دارد. این

 در موجیود  درصید پیروتنین   08-33درصید انیرژی و    23

 این .(Ghorbani et al., 2005) باشدمی بشر غذایی جیره

 تولیید  در زراعیی  گیاهان ترین مهم از یکی عنوان به گیاه

 روزافیزون  افیزایش  و بیوده  مطیر   غیذایی  هیای  فراورده

 ایین  بیشتر تولید به نیاز نان باالی سرانه و مصرف جمعیت

 در شیده،  انجیام  اسیت. مطالعیات   ساخته مبرم را محصول

 ایین  گنیدم،  در شیوری  بیه  تحمل صفت ارزیابی با ارتباط

 بیه  متحمیل  نیمیه  تیا  حسیا   نیمه گیاهی عنوان به را گیاه

(. Mizrahi et al., 1971) اسیت  کیرده  بنیدی طبقیه  شوری

نگهداری و انبارداری بذر تیا فصیل بعیدی رشید ییا زمیان       

مراحیل مهیم در صینعت بیذر اسیت، عیدم       فروش یکی از 

شود بذر دچار خسارت توجه دقیق و کافی به آن سبب می

فیزیکی و فیزیولوژیک شده و در نتیجه زوال بیذر تشیدید   

(. رطوبت بیذر و دمیا دو عمیل    Ma et al., 2004شود )می

محیطی اصلی در نگهداری بذر هسیتند. همننیین کیفییت    

و دمیای نگهیداری   بذر پس از نگهیداری بیا رطوبیت بیذر     

 (.Yaja et al., 2005همبستگی منفی دارد )

بهبود کیفیت بذر یا پرایمینگ بذر، روشی آسان، کیم  

باشید کیه   هزینیه و بیا خطیر پیایین میی     هزینه و تکنیکی کم

باشید.  رویکردی دیگری برای مقابلیه بیا تینش شیوری میی     

های رشید گییاهی بیه عنیوان یکیی از عوامیل       تنظیم کننده

زنیی و  برای مقابله با اثر تنش شوری بیر جوانیه  پرایمینگ، 

 هییای گیییاهی بییا موفقیییت بییه کییار رشیید تعییدادی از گونییه

 ;Gadallah 1999; Debez et al., 2001انید ) بیرده شیده  

Iqbal & Ashraf 2005   آگاهی از وقوع تیرمیم در طیب .)

آبنوشی بذر، سبب شده است کیه در صینعت بیذر، پیرایم     

والت مورد استفاده قرار گیرد. کردن برای بسیاری از محص

پیییرایم کیییردن بیییذر شیییامل جیییذب آب بیییا اسیییتفاده از  

های مختلف و سیسس خشیک کیردن بیذر بیه      دستورالعمل

                                                           
1 Triticum aestivum 

باشیید. افییزایش سییرعت  منظییور مییدیریت معمییول آن مییی 

زنی تحیت  زنی، یکنواختی بیشتر در سبز شدن، جوانهجوانه

بیذر   تری از شرایط محیطی و بهبود بنیه و رشید دامنه وسیع

(. Ajouri et al., 2004باشید ) از مزاییای پرایمینیگ مییی  

پرایمینگ می تواند جوانیه زنیی بیذور پییر شیده را بهبیود       

 (.Van Pijlen et al., 1995; Bailly et al., 1998بخشد )

های رشدی که به طور معمول برای پرایمینگ هورمون

(، GAهیا ) هیا، جیبیرلین  شود شیامل اکسیین  بذر استفاده می

هییییا، اتیییییلن، آمییییینکینتییییین، اسیدآبسیییییزیک، پلییییی 

 هیییییا هسیییییتند اسیدسالیسییییییلیکبرسینواسیییییترو یدها و 

(Ashraf & Foolad, 2005.) 

اسیدسالیسیلیک جزء اسیدهای آلی )ترکیبات فنلیی( بیا نیام    

شیمیایی اورتوهیدروکسی بنزو یک اسید است. بر اسا  بسیاری 

های مختلف از تنش ت، این هورمون سبب مقاومت بهاز تحقیقا

( و Tasing et al., 2003) (، سییرماDat 1998جملییه گرمییا )

شیود.  در گیاهان مختلف میی ( Singh & Usha, 2003)خشکی 

بییان   (Hoseinikhah et al., 2013) خیواه و همکیاران  حسیینی 

بیا   سیاعت زوال،  48بیذور قبیل از اعمیال    کردند که تیمار 

ر سالیسیییلیک اسییید، بییا شییاخص    میکرولیتیی  03غلظییت 

 ی هورمونی بود.هاغلظتیکی از بهترین  82زنی جوانه

ها اعضای خانواده بزرگ و متنوعی از ترکیبات جیبرلین

هیا بیشیترین کیاربرد    گیاهی به نام ترپنو یدها هستند. جیبرلین

  زنییییی دارنییییدمسییییتقیم را در کنتییییرل و تسییییریع جوانییییه

(Artekam 1995 .)  اسیید  پرایمینگ هورمونی بیا جیبرلییک

ی بذور زوال یافته میکرولیتر موجب بهبود بنیه 133با غلظت 

(. بییه Eisvand et al, 2010)  علییف گنییدمی بلنیید شیید 

توانند به گیاه در عبور از ( میCKsها )طورکلی، سیتوکنین

(. Wang et al., 2001شییرایط تیینش کمییک کننیید )   

هیای  یاهیان در برابیر سییتوکنین   های کمی و کیفیی گ پاسخ

( و بنزیییل آمینوپییورین  KINمختلییف از جملییه کینتییین )  

(BAP .ممکن است به صورت قابل توجهی متفاوت باشد )

BAP  زنییی و فعییال تییر از هییر سیییتوکنین دیگییر در جوانییه

ر همننییین شکسییتن خییواب بییذور کییرفس و کییاهو مییوث   

 .(Thomas et al., 1975)باشد می
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ی بذر، آزمون پییری  برای سنجش بنیهها یکی از آزمون

باشد. این آزمون در ابتدا بیه عنیوان آزمیونی    تسریع شده می

شید  سازی هر بذر اسیتفاده میی  برای تعیین مدت زمان ذخیره

ولی بعد به عنوان شاخصی برای تعییین قیدرت بیذر اسیتفاده     

(. طبیق مطالعیات   Dehghan-Shoar et al., 1996) گردیید 

بدست آمده نشیان داد کیه در آزمیون    بر روی گندم نتایج 

زنی استاندارد و آزمون پییری تسیریع شیده، سیرعت     جوانه

زنی بذر همبستگی مثبت و باالیی زنی و درصد جوانهجوانه

بییا درصیید پوشییش و عملکییرد دانییه در مزرعییه دارنیید       

(Ghasemi-Golozari et al., 1996). 

هدف این مطالعه عالوه بر یافتن راهکاری مناسیب بیر   

ی ی بذرهای پیر شده گنیدم، افیزایش بنییه   ایه تقویت بنیهپ

بذر آن برای تحمل شرایط شوری با استفاده از پرایمینیگ  

 باشد.زنی میهورمونی در طی جوانه

 هامواد و روش

از بانک ژن گروه زراعت و اصیال    1بذر گندم رقم خزر

بیذرهای مختلیف گنیدم،     نباتات تهییه گردیید. از مییان نمونیه    

ای انتخاب شد که به مقدار الزم بذر طبیعی پیر شیده آن  نمونه

برای انجام آزمایشات وجود داشت و همننین همیان سیال در   

برنامییه احیییاء و ارزیییابی ارقییام گنییدم در مزرعییه پییردیس       

کشاورزی و منابع طبیعی دانشیگاه تهیران تکثییر شیده بیود. از      

در هیای الزم  بذرهای زوال یافتیه طبیعیی بیرای انجیام آزمیون     

هیای  زمینه پیری طبیعی و از بذرهای جدید، برای انجام آزمون

 الزم و تحقیق در زمینه پیری مصنوعی استفاده گردید.

در مزرعییه  1333بییذرهای زوال یافتییه طبیعییی در سییال  

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برداشت شیده بودنید و در   

درجه سانتیگراد نگهداری شده بودنید.   13سردخانه با دمای 

بود. عالوه بر افت قوه نامیه  %12قوه نامیه در شروع آزمایش 

زنیی، طیول   های مقدماتی نیز سرعت جوانیه مایشآن؛ در آز

گیاهنییه و وزن خشییک گیاهنییه در نمونییه بییذری مییورد    

آزمایش با نمونه تازه برداشت شده آن کاهش قابل تیوجهی  

 داشت و خصوصیات بذر زوال یافته را دارا بود.

در آزمایشیگاه تکنولیوژی بیذر     1330 بهیار این تحقییق  

گروه زراعت و اصال  نباتیات پیردیس کشیاورزی و منیابع     

بذور تازه برداشیت شیده بیا     طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.

اسییتفاده از آزمییون پیییری تسییریع شییده )بییذور در  ییروف   

 در دمیای  سیاعت  02پالستیکی روی توری فلزی بیه میدت   

هیایی  بیذرها در محلیول   د.دچار زوال مصنوعی شدن( 1±43

میکرولیتر از هریک از  103و  133، 03با چهار غلظت صفر، 

هییای سیییتوکنین، اکسییین، اسیییدجیبرلیک و اسییید  هورمییون

تیمیار شیده و    23±1سالیسیلیک به طور جداگانیه در دمیای   

های پرایم خیار  و در  ساعت، از محلول 12پس از گذشت 

عدد بذر از  03شدند.ساعت خشک  24هوای آزاد به مدت 

هر تیمار پرایمینگ پس از ضدعفونی سطحی با هیسوکلریت 

دقیقه و سه بار شستشیو بیا آب مقطیر،     13به مدت  %0سدیم 

روی یک الیه کاغذ صافی داخل  رف پتری استریل با قطر 

سانتیمتر قرار داده شدند. بذرهای با آب دیونیزه شده هم  33

عمیال تینش شیوری از    به عنوان شاهد کشت شیدند. بیرای ا  

بار استفاده  -8و  -4محلول سدیم کلرید در سه سطح صفر، 

شد. پتانسیل های اسمزی براسا  فرمول وانتهیوف محاسیبه   

هیای  شد. سه تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شید.  یرف  

درجیه   23±1پتری حاوی بذر به ژرمینیاتور بیا دمیای ثابیت     

بیه طیور روزانیه    هیای پتیری   سانتیگراد منتقیل شیدند.  یرف   

زنی با جیذب آب توسیط بیذر    شمارش شدند. فرآیند جوانه

چه کامیل میی شیود. بیر ایین اسیا        شروع و با خرو  ریشه

میلیمتری ریشه چه به عنوان معییار بیذر جوانیه زده     1خرو  

روز طیول کشیید. در    0زنی در نظر گرفته شد. آزمون جوانه

ر نهاییت،  گییری شید. د  پایان آزمایش طول گیاهنیه انیدازه  

 3درجه سانتیگراد منتقل شده و بعید از   03ها به آون گیاهنه

گیری شد. بیا اسیتفاده از روابیط    روز وزن خشک آنها اندازه

 زنی وزنی، محاسبه شد.زنی،سرعت جوانهزیر، درصد جوانه

 (:Walker-simmons 1992) فرمول سرعت جوانه زنی وزنی

nD

nDnDnDnD
WGI

idiiiiiii





  )(...)()()( ))1((2)1(  

ni تعداد بذور جوانه زده روز :i  ،امDi  تعداد روز پس

: تعداد کل بذور nتعداد کل روزها،  Dاز شروع آزمایش، 
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 جوانه زده

 Minitab 17بررسی نرمال بودن داده هیا بیا نیرم افیزار     

انجام شید. تجزییه وارییانس بیر اسیا  آزمیون فاکتورییل        

ی هیا غلظیت )چهیار فیاکتوره؛ نیوع پییری، نیوع هورمیون،       

در قالیب طیر  کیامال تصیادفی بیا      ون، سطو  تنش( هورم

 انجام شد. SAS 9.0افزار نرم

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در آزمیایش اعمیال   

تیمارهای هورمون پس از زوال، تمامی اثرات ساده به جیز  

ط زمیان  متوسی ها به جز اثر نوع هورمون برای تمامی صفت

 بییوده اسییتنمعنییی دار  زنیییو سییرعت جوانییه زنیییجوانییه

 (.1)جدول 

 گیری شده گندم.های هورمون در سطو  تنش شوری بر بهبود برخی صفات اندازهتجزیه واریانس اثرات نوع پیری، نوع هورمون، غلظت -1جدول 

Table1- Analysis of variance of the effects of Aging, Hormones, Hormone levels and stress levels on 

germination characteristics of Wheat. 

 
 میانگین مربعات
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50273.16** 0.024** 210.64** 7.84** 38364.5** 1 
 پیری

Aging 

71.21** 0.002ns 0.68** 0.01ns 128.40ns 3 
 نوع هورمون

Hormones 

1218.76** 0.11** 1.00** 0.45** 4111.00** 3 
های هورمونیغلظت  

Hormone levels 

621.57** 0.03** 1.99** 0.27** 2496.1** 2 
 سطو  تنش شوری
Stress levels 

41.40** 0.001ns 0.36ns 0.006ns 132.01ns 3 
 نوع پیری در نوع هورمون
Aging*hormones 

1570.11** 0.02** 0.34ns 0.66** 6773.05** 3 
های هورموننوع پیری در غلطت  

Aging*hormone levels 

33.52* 0.000ns 0.53* 0.03** 442.54** 2 
سطو  تنشنوع پیری در   

Aging*stress levels 

13.30ns 0.001ns 0.12ns 0.006ns 66.07ns 6 
های هورموننوع هورمون در غلظت  

Hormones*hormone levels 

5.48ns 0.000ns 0.09ns 0.002ns 55.19ns 6 
 نوع هورمون در سطو  تنش

Hormones*stress levels 

18.83* 0.003ns 0.10ns 0.02** 309.84** 6 
های هورمون در سطو  تنشغلظت  

Hormone levels*Stress levels 

6.04ns 0.000ns 0.08ns 0.002ns 36.37ns 9 
های هورموننوع پیری در هورمون در غلظت  

Aging*hormones*hormone levels 

5.07ns 0.000ns 0.09ns 0.002ns 73.17ns 6 
 نوع پیری در هورمون در سطو  تنش

Aging*hormones*stress levels 

7.29ns 0.003ns 0.18ns 0.007ns 180.04* 6 
های هورمون در سطو  تنشنوع پیری در غلظت  

Aging*hormone levels*stress levels 

2.48ns 0.001ns 0.11ns 0.001ns 25.81ns 18 
های هورمون در سطو  تنشنوع در غلظت  

Hormones*hormone levels*stress levels 

1.98ns 0.000ns 0.08ns 0.001ns 25.73ns 18 
های هورمون در سطو  تنشنوع پیری در هورمون در غلظت  

Aging*hormones*hormone levels*stress levels 

8.14 0.001 0.17 0.004 62.69 
192 

 خطای آزمایش
Error 

 ضریب تغییرات  11.70 11.18 18.49 40.57 13.59
C.V 

  Significant at 1&5% probablity :**,* درصد. 1و  0*و **: به ترتیب معنی داری در سطح 
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 زنیدرصد جوانه

زنیی را  ها درصید جوانیه  همه تیمارها بجز نوع هورمون

(. بیذور  1به طور معناداری تحت تاثیر قرار دادند ) جیدول  

ی هورمونی بیه جیز صیفر بیا     هاغلظتمصنوعی پیر شده با 

هیا  داری در آنافزایش سیطح تینش شیوری تفیاوت معنیی     

مشاهده نشد. در میان سایر تیمارها بذور پیر شده طبیعیی و  

ی هورمیونی بیه جیز صیفر تفیاوت      هیا غلظیت پرایم شده با 

 (.1داری کمی مشاهده شد )شکل معنی

شود که بذور مصنوعی پیر شده و مالحظه می 2در شکل 

در نییوع  ppm 103و  133، 03ی هییاغلظییتپییرایم شییده بییا   

هییای داری نداشیته امییا بیا سییایر گیروه   نیییهورمیون تفیاوت مع  

طبیعیی   داری مشاهده شد. در مییان بیذور  تیماری تفاوت معنی

زوال، یکیی از عوامیل    پیر شده نیز همیین رونید مشیاهده شید.    

زنیی و  فیزیولوژیکی مهم است که سبب کاهش درصد جوانیه 

ی بیذر نخیود   روی بنییه  ای بیر ی شیود. در مطالعیه  ی بذر مبنیه

انجام گرفت مشاهده شد که افزایش زمان زوال سبب کیاهش  

 .(Hampton et al., 2004)زنی شد ی بذر و درصد جوانهبنیه

هیییای در اثیییر اعمیییال تیمیییار پرایمینیییگ، شیییاخص  

یابنید. بیذور پیرایم    یافته بهبود میی فیزیولوژیک بذور زوال

زنی، یکنواختی بیشتر شده معموال افزایش در سرعت جوانه

زنی کلی بیشیتری از  زنی و در بعضی موارد جوانهدر جوانه

(. در ایین مطالعیه   Basra et al.,2005دهند )خود نشان می

هم در اثر پرایمینگ بذور زوال یافتیه طبیعیی و مصینوعی،    

هیای  زنی و دیگر شیاخص بهبود در درصد و سرعت جوانه

 مورد بررسی مشاهده شد.

هییا اعضییای خییانواده بییزرگ و متنییوعی از اسیییدجیبرلیک

 120ترکیبات گیاهی به نام ترپنو یدها هستند. تیاکنون بییش از   

نوع اسیدجیبرلیک شناسایی شده است و بارزترین اثر آنهیا بیر   

هیای سیالم خصوصیا در    گیاهان، طویل کردن خیلی زیاد ساقه

 (.Hopkins and Huner, 2004باشید ) گیاهیان پیا کوتیاه میی    

برلیک  رفیت فتوسنتز گندم را در مرحله رویشیی  اسید جی

و هیم در شیرایط غییر شیور افیزایش      هم در شیرایط شیور   

زنیی تیا    . در طیی جوانیه  (Ashraf et al., 2002) دهدمی

های سوپر اکسید دیسموتاز خرو ، باالترین فعالیت آنزیم

(SOD( و کاتاالز )CATقبل از خرو  ریشه ) چه است در

( در زمان خرو  PODفعالیت پراکسیداز )حالیکه بیشترین 

( 3GAباشد و اسیید جیبرلییک )  چه و نمو گیاهنه میریشه

 شییییود مییییی CATو  SODسییییبب افییییزایش فعالیییییت   

(Dučić et al., 2003). 

 

 درصد جوانه زنی گندم.های هورمون و سطو  تنش شوری در صفت بررسی اثر متقابل نوع پیری و غلظت-1شکل 
Figure1- The interaction of Aging *Hormones levels * stress levels (salt stress) on germination percentage in Wheat. 

bcd bc b bc
b-e

a a a

b-e b-e
efg

b-e c-g

a a a

bcd
fg

d-g
g

d-g

a a a

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ی  
 زن
انه
جو

د 
رص

د

G
er

m
in

at
io

n
%

Aging * hormones level غلظت های هورمون * نوع پیری 

0 bar بدون تنش 4-bar  بار-4تنش 8-bar بار -8تنش 



 1338پاییز و زمستان /  2 شماره/ 8 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه و همکاران جهانمیر

32 

 

 های هورمون و نوع هورمون در صفت درصد جوانه زنی گندم.بررسی اثر متقابل نوع پیری و غلظت -2شکل 

Figure2- The interaction of Aging *Hormones levels * Hormones on germination percentage in Wheat. 
 

 زنی وزنیشاخص جوانه

طبق جدول تجزیه وارییانس مشیاهده شید کیه اثیرات      

ی هورمون در سطو  تنش و اثر نوع پیری هاغلظتمتقابل 

ی هیا غلظیت و اثیر متقابیل نیوع پییری در     در سطو  تینش  

دار شیدند. در سیطح   معنیی  %1در سیطح احتمیال   هورمون 

نسبت غظلت  ppm 103و  133، 03ی هاغلظتبدون تنش 

صفر تاثیر مثبت بیشتری در این شاخص داشیتند. در سیطح   

بییار،  -8و در سییطح تیینش  ppm03بییار غلظییت  -4تیینش 

ین میانگین را نشان دادنید )شیکل   ، باالترppm 133غلظت 

مصنوعی پیر شده در تمام سطو  تینش مییانگین   (. بذرو 3

باالتری را نسبت به بذور مصینوعی پییر شیده نشیان دادنید      

 (.4)شکل 

زنییییی توسییییط پرایمینییییگ بییییذر  سییییرعت جوانییییه

)هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ( تحت شرایط تنش بهبود 

زنیی  ر پژوهشیی گیزارش شید کیه سیرعت جوانیه      یابد. دمی

 Bromus inermisو  Agropyron elongatum  بیذرهای 

تحت شرایط تنش خشکی نسبت به بذور پرایم نشده تحت 

  همییییان شییییرایط عملکییییرد بهتییییری را نشییییان داشییییتند

(Rouhi et al., 2011) تنش شوری منجر به تاثیرات منفی .

زنی، رشد گیاهنه و عملکرد گیاهیان دارد.  متنوع بر جوانه

بیش از شوری عیوار  جیانبی ماننید سیمیت ییون، فشیار       

ای و مهیار رشید گییاهی    مزی، عدم تعادل عوامل تغذیهاس

تیا   3(. با افزایش غلظت نمیک از  Zhu, 2001وجود دارد )

ذرت مورد اسیتفاده در مطالعیه،    رقم 1میلی موالر در  203

زنی به طیور قابیل تیوجهی    درصد و شاخص سرعت جوانه

کاهش پیدا کرد، اما واکنش ارقام به شوری متفاوت بود و 

ترین حسا  Progen-1550ترین و رقم مقاوم C-995رقم 

. کیاهش  (Carpýcý et al., 2009) رقیم مشیخص شیدند   

فعالیت آنزیم کاتاالز در بذرهای زوال یافتیه ممکین اسیت    

منجر به تجمع پراکسید هیدروژن شود که از طریق تشکیل 

گذارنیید. در زنییی اثییر مییی هییای آزاد بییر جوانییه رادیکییال

فتیابگردان توسیط انجیام شید،     آزمایشی که بر روی گیاه آ
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زنیی ارتبیاط نزدیکیی بیا     مشخص گردید که سرعت جوانه

ای . در مطالعیه  (Bailly, 2004)فعالیت آنزیم کاتیاالز دارد 

که بر روی بذور زوال یافته کلیزا انجیام گرفیت، گیزارش     

شد که اسیید سالیسییلیک و اسیید جیبرلییک سیبب بهبیود       

زنی و درصد هزنی از جمله سرعت جوانخصوصیات جوانه

. در (Aalivand et al., 2012) زنییی شییده اسییت جوانییه

ای گزارش شده است که اثیر اصیلی پرایمینیگ بیر     مطالعه

روی بذور گوجه فرنگی از طریق کوتاه کردن زمیان الزم  

جهت بیدار شدن یا فعال شدن نهایی آندوسیسرم و افیزایش   

 گییییردتوانیییایی جنیییین بیییرای جیییذب آب صیییورت میییی

(Dahal, P., & Bradford., 1990)  ، همننین در پژوهشی

اعییالم شیید کییه پرایمینییگ سییبب ایجییاد برخییی تغییییرات    

فیزیولوژیکی از قبیل تغییر در مقدار قنید و ترکیبیات آلیی و    

هیای گییاه   های تجمع یافته در بذر، ریشه و حتیی بیرگ  یون

شود که باعی  افیزایش سیرعت جوانیه زنیی و مقاومیت       می

 .(Hurly et al., 1991)شود اعد میبیشتر آن به شرایط نامس

 

 گیاه گندم. زنی وزنیهورمون و سطو  تنش، در سرعت جوانههای بررسی اثر متقابل غلضت -3شکل

Figure3- The interaction of Hormone levels * stress levels (salt stress) on WGI in Wheat. 

 

 

 زنی گیاه گندم.بررسی اثر متقابل نوع پیری و سطو  تنش شوری در سرعت جوانه -4شکل

Figure4 - The interaction of Aging * stress levels (salt stress) on WGI in Wheat. 
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 زنیمتوسط زمان جوانه

کاهش پتانسیل اسیمزی سیبب افیزایش متوسیط زمیان      

شد. یکی از دالیل احتمالی ایین امیر، تیاخیر در    زنی جوانه

باشیید. نتییایج جییدول تجزیییه جییذب آب توسییط بییذر مییی

دهد که ایین صیفت در تمیام تیمارهیای     واریانس نشان می

معنی دار بود. در میان اثرات متقابل تنها  %1اصلی در سطح 

معنییی دار شیید  %0اثییر پیییری در سییطو  تیینش در سییطح  

شده در سیطو  تینش شیوری    (. بذور طبیعی پیر 1)جدول 

بار باالترین میانگین این شاخص را نشان دادند. با  -8و  -4

زنیی  افزایش سطو  تنش شیوری در متوسیط زمیان جوانیه    

 (.13بذور مصنوعی پیر شده تفاوتی مشاهده نشد )شکل 

هیای  در پژوهشی کیه عکیس العمیل تعیدادی از الیین     

تینش   ( را نسیبت بیه  .Helianthus annuus Lآفتابگردان )

کردنیید مشیاهده شیید کییه بییا افییزایش  خشیکی بررسییی مییی 

زنیی افیزایش یافیت    پتانسیل اسمزی، متوسیط زمیان جوانیه   

(Ahmad et al., 2009    بیذور بیرای انجیام فعالییت .)  هیای

زنیی احتییا  بیه آب کیافی دارنید      حیاتی و شروع به جوانه

چناننه جذب آب دچار اخالل شود و یا به کندی صورت 

گییرد و  ای داخل بذر به کندی صیورت میی  هگیرد، فعالیت

یابد، به مدت زمان الزم برای خرو  ریشه از بذر افزایش می

در  رسید یابد. به نظر میزنی کاهش میعبارتی سرعت جوانه

زنی تحت تنش شوری و خشکی بدلیل افیت پتانسییل   جوانه

اسییمزی، فراینیید جییذب آب مختییل شییده و در ادامییه نیییز از 

شیود. تینش شیوری باعی      آمیالز بازداری میی -آلفافعالیت 

شود که بذر نتواند رطوبت مورد نییاز خیود را بیه مقیدار     می

کافی جذب نماید و با ایجاد نیوعی خشیکی فیزیولیوژیکی،    

دهید. در تینش   زنی و سرعت آن را کیاهش میی  میزان جوانه

شوری به علیت کیاهش پتانسییل آب محییط اطیراف بیذر،       

کشد تا بذر بتواند آب مورد نیاز می مدت زمان بیشتری طول

 (.Afzal, 2005) خود را بدست آورد

 

 زنی در گندم.تاثیر اثر متقابل نوع پیری در سطو  تنش بر صفت متوسط زمان جوانه -0شکل

Figure5 - The interaction of Aging * stress levels (salt stress) on MGT in Wheat. 
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ها و بذور طبیعیی پییر شیده و پیرایم شیده بیا       تمام هورمون

هورمون سالیسیلیک اسید در سطح بیدون تینش در سیطح    

اول گروهبندی دانکن قرار گرفتند. روند مشابهی در سطح 

تیمیار  مصنوعی پییر شیده و   بار مشاهده شد. بذور  -4تنش 

در اولیین   33/13مون جیبرلیک اسید بیا مقیدار   شده با هور

گروهبندی دانکن قرار گرفت و تیمار با هورمون توفوردی 

( در بیذور زوال یافتیه   33/2) 1کمترین میزان شیاخص بنییه  

دهید کیه بیا افیزایش     مصنوعی را دارا بود. نتایج نشیان میی  

 (.1دهد )شکل رخ می 1سطو  تنش، کاهش شاخص بنیه 

 ppm133و  03هورمیونی غلظیت    ی هاغلظتدر میان 

نشان دادند. در بذور طبیعی  0باالترین میانگین را در شکل 

ی غییر از صیفر بیا غلظیت صیفر تفیاوت       هاغلظتپیر شده 

داری داشییتند امییا در بییذور مصیینوعی پیییر شییده      معنییی

باالترین میانگین ایین شیاخص    ppm133و  03ی هاغلظت

با افیزایش سیطح   را نشان دادند. در اکثر تیمارهای موجود 

 (.12تنش روند مشابهی مشاهده شد )شکل 

کاهش شاخص بنیه ناشی از کیاهش اجیزای آن یعنیی    

زنی، طول گیاهنه و وزن خشیک اسیت کیه    درصد جوانه

یابند. نتایج بدست آمده هر سه در شرایط زوال کاهش می

از پرایمینیییگ هورمیییونی بیییذور هیییویج بیییا جیبیییرلین و   

د که این دو هورمون بر درصد سالیسیلیک اسید نیز نشان دا

 سییبز شیییدن، بنییییه و طیییول ریشیییه و سیییاقه تیییاثیر مثبیییت  

(. بنییابر گزارشییی  Eisvand et al., 2011انیید )داشییته

(Hoseinikhah et al., 2013  اعمیییال تیمارهیییای ،)

آلفییاتوکوفرول و اسییید آسییکوربیک در بییذرهای کنجیید  

ساعت و  48و  24در مدت زوال  14و  2زوال یافته داراب 

در دو شرایط پیش تیمار و تیمار پس از زوال سیبب بهبیود   

زنی، طول گیاهنه و وزن خشک شد کیه بیه   درصد جوانه

انجامیید. بیه طوریکیه در     2و  1هیای بنییه   افزایش شیاخص 

 103غلظییت  2سییاعت و در داراب  48مییدت فرسییودگی 

ی میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک با شاخص های بنییه 

 4/434، 14، و در داراب 420/2و  8/140بییه ترتیییب  2و  1

 ی استفاده شده بودند.هاغلظتبهترین  313/002و 

 

 .گندم 1ها در سطو  مختلف تنش شوری بر صفت شاخص بنیه بررسی اثر متقابل نوع پیری در نوع هورمون -1شکل 
Figure 6- The interaction of Aging *Hormones * stress levels (salt stress) on SV1 in Wheat. 
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 گندم. 1ی هورمون در سطو  تنش شوری بر صفت شاخص بنیههاغلظتاثر متقابل نوع پیری در  -0شکل 

Figure7- The interaction of Aging *Hormones levels * stress levels (salt stress) on SV1 in Wheat. 
 

 زنیسرعت جوانه

طبق جیدول تجزییه وارییانس مشیاهده میی کنییم کیه        

معنی دار شدند. در اثیرات   %1تمامی اثرات ساده در سطح 

متقابل تنها اثرات نوع پیری در نوع هورمون، نوع پیری در 

ی هورمون، نوع پیری در سطو  مختلف تینش و  هاغلظت

 %0و  %1ی هورمون در سطو  تنش در سیطح  هاغلظتاثر 

هیای  (. در تیمار با تمام هورمیون 1معنی دار شدند )جدول 

گیاهی بذور مصنوعی پیر شده نسبت بیه بیذور طبیعیی پییر     

زنی باالتری را داشیتند امیا ایین    شده میانگین سرعت جوانه

با هورمون توفوردی اندکی کمتر بود. در  میانگین در تیمار

هیای  بذور مصنوعی پیر شده پرایم کردن با انواع هورمیون 

هیا مشیاهده نشید    گیاهی تفاوت معنیی داری بیین هورمیون   

غیر  هاغلظتی هورمونی تمام هاغلظت(. در میان 8)شکل 

از غلظت صفر باالترین مییانگین را در سیطح بیدون تینش     

سطو  تنش کاهش معنیی داری در   نشان دادند. با افزایش

حداقل بین دو سطح تنش مشیاهده شید و ایین کیاهش در     

 (.3کمترین میزان را داشت )شکل  ppm 03غلظت 

زنیی در  در گزارشی مشیاهده شید کیه سیرعت جوانیه     

نسیبت بیه تیمیار      %32میلی مول کلسییم کلرایید    83سطح 

شاهد کاهش یافت که این کاهش توسط تیمار با هورمون 

 سیییلیک اسییید بییه طییرز چشییمگیری افییزایش یافییت     سالی

(Nasiri et al., 2014    اثرات تینش، پرایمینیگ و اثیرات .)

زنی بسییار قابیل   متقابل تنش و پرایمینگ در سرعت جوانه

زنی در تیمار بدون تنش توجه است باالترین سرعت جوانه

شود کیه تینش   شود. در این تحقیق مشاهده میمشاهده می

زنیی نسیبت بیه تینش     بیر کیاهش جوانیه    شوری اثر بیشتری

زنی در حید متوسیط از تینش    خشکی دارد و سرعت جوانه

زنییی شییدید بیشییتر بییود. پرایمینییگ بییا اوره سییرعت جوانییه

 3KNOباالتری داشت و تفاوتی میان تیمار با آب مقطیر و  

(. در تحقیقی Piraste Anoshe et al., 2011مشاهده نشد )

شیود  گرفته است مشیاهده میی  که بر روی گیاه کلزا انجام 

سییاعت اول خیسییاندن رونیید  1زنییی درکییه سییرعت جوانییه

ایین رونید ثابیت     13تا  1افزایشی داشته است و در ساعات 

ساعت ییک رونید کاهشیی مشیاهده      13شده و در بیش از 

 (.Torabi and Rabii., 2013) شده است
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 .زنی بذور گندمبر صفت سرعت جوانه نوع هورمون پیری در نوع اثر متقابل -8شکل 

Figure8- The interaction of Aging *Hormones on Rate of germination in Wheat. 

 

 

 زنی گندم.ی هورمون در سطو  تنش بر صفت سرعت جوانههاغلظتبررسی اثر متقابل  -3شکل 

Figure9- The interaction of Hormones levels * stress levels (salt stress) on Rate of germination in Wheat. 
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