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جوانهزني يکنواخت و تسريع در مرحله جوانهزني بذور تاجالملوک ميتواند در توليد اين گياه داروئ ي
بسيار حائز اهميت باشد .اين آزمايش با هدف شناسايي بهترين پاسخ شکله اي مختل

ب ذور دن د

شکل اين گياه به اجرا درآمد .بهاين منظور در ابتدا بذرهاي سياه و قهوهاي رنگ بهص ور

دم مي از

يکديگر جدا شدند و پس از آن با استفاده از روش بينايي ماشين از نظ ر ان دازه ب ه دو گ روه ت س يم
شدند .سپس براي تحريک جوانهزني ،بذور بهمد

 4هفته در دماي  4درجه سانتيگراد نگهداري شده

و پس از آن تحت تيمارهاي  21 ،8 ،4و  14هيدروپرايمينگ و تيمار شاهد قرار گرفتند .اي ن آزم ايش
بهصور

فاکتوريل سه فاکتوره و در قالب طرح کامالً تصادفي در آزمايمگاه عل هاي ه رز دانم گاه

فردوسي ممهد طي سال  2931به اجرا درآمد .فاکتورهاي آزمايمي ش امل رن گ ب ذر ،ان دازه ب ذر و
تيمارهاي هيدروپرايمينگ بودند .نتايج حاصل از اين آزمايش نمان داد که بذور ب زر
بذور کودک بهجز در مورد صفت طول ساقهده که تفاو

در م ايس ه ب ا

معنيداري مماهده نمد ،در س اير ص فا

مورد مطالعه شامل جوانهزني ،بنيه بذر و طول ريمهده عملکرد بهتري داشتند .عالوه بر اين بذور سياه
رنگ نيز در م ايسه با بذور قهوهاي در ارتباط با صفا
همچنين بهترين خصوصيا

بي ان ش ده تظ اهرا

بهت ري را نم ان دادن د.

مربوط به جوانهزني در تيمارهاي  21و  14ساعت هي دروپرايمينگ ثب ت

شد .در مجموع با توجه به الگوي غير يکنواخت جوانهزني اين گياه ،استفاده از بذور سياه رنگ درشت
در شرايط هيدروپرايمينگ  21ساعت ميتواند جوانهزني بهتري را ب ههم راه داش ته و ب راي تولي د ب ا
عملکرد بهتر تاجالملوک توصيه ميشود.
واژگان کليدي :پرايمينگ ،تاجالملوک ،سبز شدن ،هترومورفيسم بذر.
مقدمه
تاجالملوک ( )Aquilegia chrysanthaگياهي از خانواده آالله ( )Ranunculaceaeبوده که ارتف اع آن ت ا ي ک مت ر
ميرسد .تاجالملوک گياهي دند ساله علفي با گلهاي زرد درخمان است.اين گياه در برابر گرما بسيار م او ب وده و
*نويسنده مسئولf.nabi89@yahoo.com :
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بههمين دليل بهعنوان گياه پرديسه در نظر گرفته ميشود ( .)Welch, 1989بذور اين گياه اغلب يک الگوي جوانهزني نا
منظم را نمان ميدهند که انت ال نماء را با ممکل مواجه ميکند ( .)Nau, 1989در واقع جوانهزني نامنظم مانعي ج دي
در توليد تجاري اين گياه ميباشد .با توجه به مطالب ذکر شده انديميدن در مورد روشهايي که جوانهزني اين گي اه را
تسهيل کند ميتواند در جهت توليد اين گياه بسيار مؤثر باشد.
بهطور کلي گياهان از لحاظ مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي تنها يک شکل بذري توليد ميکنند اما بعضي گياهان دو
يا تعداد بيمتر انواع شکل بذر را در يک پايه گياهي توليد م يکنن د ( .)Venable and Levin, 1985اي ن پدي ده دن د
شکلي بذر خوانده ميشود .بذور دند شکل در بيش از  122گونه مماهده شده است و معم والً اي ن ب ذور از لح اظ
پراکنش و جوانهزني با هم متفاو

رنگ ،اندازه ،شکل و همچنين خصوصيا

هستند.

( )Baskin et al., 1998; Imbert, 2002; Lu et al., 2010هترومورفيسم بذر در واقع ساز و کاري است که توس ط
برخي گياهان عالي (گياهان آوندي) براي افزايش شايستگي2در ميان فازهاي مختل
دند شکلي بذر ،اندازه و خصوصيا

درخ زندگي شان انجا ميگيرد.

پوشش بذر را در بر گرفته و در نهايت جوانهزني و خواب ب ذر را تح ت ت أثير

قرار ميدهد (.)Matilla et al., 2005
جوانهزني بذر و است رار دانهالها از مراحل مهم در درخه زندگي گياهان است .جوانهزني بذر با جذب آب آغاز و
در ادامه با انجا فعل و انفعاال

سلولي و بيوشيميايي در دانه شامل فعالس ازي متابوليس م ،هض م م واد ذخي رهاي و

انت ال به جنين ،ت سيم سلولي و رشد همراه است ( .)Abeles and Lonski, 1969جوانهزني کند و ظهور دير هنگا در
بيمتر موارد منجربه توليد گياهان ضعي

و کودکتر ميشود که به تنشهاي محيط ي بس يار حس ا

و آس يبپ ذير

خواهند بود ( .)Ashraf and Foolad, 2005اين در حالي است کهجوانهزني و ظه ور س ريع گياهچ ه ع املي مه م در
است رار موفقآميز گياه ميباشد .بنابراين انجا روشهايي که هم راستا با اين هدف باشند بسيار مهم است.
پرايم کردن بذر يکي از روشهاي مهم براي کمک به جوانهزني و سبز شدن س ريع و يکنواخ ت دان ه و اف زايش
تحمل دانه در شرايط نا مطلوب محيطي است (.)Harris et al., 2007پرايمينگ منجر به آم ادهس ازي فيزيول وژيکي و
بيوشيميايي بذر براي جوانهزني شده و بهعنوان تکنيکي در جهت افزايش م دار و يکنواختي جوان هزن ي ب ذور م ورد
استفاده قرار ميگيرد (.)Murungu et al., 2003در اين روش بذور قبل از جوانهزني و مواجهه ب ا ش رايط محيط ي ،از
لحاظ فيزيولوژيکي و بيوشيميايي آمادگي جوانهزني را بهدست ميآورند.در اين روش ميزان آب جذب شده توسط بذر
کم بوده به همين دليل از خروج ريمهده ممانعت بهعمل ميآيد .بهعبار

ديگر در جريان پرايمين گ ب ذر ت ا ش روع

ت سيم سلولي تحريک ميشود و پس از خمک شدن و آبگيري مجدد از همان ن طهاي که خمک شده بود به فعالي ت
خود ادامه ميدهد .اين امر مي تواند سبب بروز تظاهرا

زيستي و فيزيولوژيکي متعددي در ب ذر پ رايم ش ده و گي اه

حاصل از آن شود ( .)Sun et al., 2010از جمله روشهاي پرايمينگ بذر ميتوان به هيدروپرايمينگ اشاره کرد .در اين
روش بذور بدون استفاده از هيچ ماده شيميايي ،تنها با آب خالص تيمار شده و پس از آن و قبل از تکميل جوان هزن ي
خمک ميشوند .در اين روش م دار جذب آب توسط بذر از طريق مد
است ،کنترل ميشود .مح ان زيادي بر اثرا

زمانيک ه ب ذور در تم ا

ب ا آب خ الص

مفيد اين روش در بهبود وضعيت جوانهزني بذور و رشد اوليه گياهچهها

تأکيد داشتهاند (Kaya et al., 2006؛ .)Edalatpishe et al., 2009

1- Fitness
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با توجه به اهميت گياه دارويي تاجالملوک و با توجه به اهميت شناخت خصوصيا
آزمايمي با هدف تعيين بهترين مد

مربوط به جوانهزني اين گياه،

زمان هيدروپرايمينگ و بررسي اثر آن ب ر روي خصوص يا

قهوهاي و سياه رنگ اين گياه با اندازههاي کودک و بزر

جوان هزن ي ب ذور

به اج را در آم د ک ه ع الوهب ر آگ اهي از ت أثير عملي ا

هيدروپرايمينگ ،جنبههاي بيمتري از پاسخ بذور دند شکل تاجالملوک روشن شد.
مواد و روشها
جهت بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر جوانهزني شکلهاي مختل

گياه تاجالملوک ،آزمايمي ب هص ور

فاکتوري ل

سه عامله در قالب طرح کامالً تصادفي با  9تکرار در سال  2931به انجا رسيد .بهاين منظور در ابتدا بذور تاجالملوک
که شامل بذور سياه و قهوهاي هستند .بر اسا

رنگ تفکيک شده و پس از آن ب ا اس تفاده از روش عک سب رداري و

روش بينايي ماشين ،2بذرها بر اساساندازه به دو دسته بزر
فاکتور هيدروپرايمينگ شامل خيساندن ب ذور ب هم د

و کودک ت سيم شدند .ب هاي ن ترتي ب س طوح مختل

 21 ،8 ،4و  14س اعت قب ل از کاش ت در دم اي  11درج ه

سانتيگراد و تيمار شاهد بدون پرايمينگ روي دهار شکل مختل

ب ذور ت اجالمل وک اعم ال ش د .ب هاي ن ترتي ب

فاکتورهاي آزمايش شامل فاکتور  Aشامل هيدروپرايمينگ (در  5سطح  14 ،21 ،8 ،4ساعت و تيمار ش اهد در دم اي
 11درجه سانتيگراد) ،فاکتور  Bشامل رنگ بذر (در دوسطح سياه و قهوهاي رنگ) وفاکتور  Cشامل اندازه بذر (در دو
سطح کودک و بزر ) ،بودند.
براي تفکيک رنگي بذرها در ابتدا بذرهاي سياه و قهوهاي رنگ بهصور

دممي از يکديگر جدا شدند و پ س از

تفکيک رنگي ،بذرهاي متعلق به هر رنگ از لحاظ اندازه به دو گروه ت سيم شدند .براي تفکيک بذور از نظر ان دازه ،از
روش بينايي ماشيناستفاده شد .بهاين منظور ابتدا هر يک از بذرهاي مورد آزمايش کددهي شده و پس از آن با اس تفاده
از يک اسکنر  HP Scan jet G4010با رزولوشن  dpi 2122از بذرهاي کددهي شده عکس تهي ه ش ده و ه ر ک دا از
بذرها به تفکيک در يک پاکت پالستيکي قرار گرفت .پس از انجا اين مرحله با پردازش عکسه اي گرفت ه ش ده ب ا
استفاده از نر افزار پردازش تصوير  JMicrovisionابعاد هر بذر و مساحت هر يک از آنها محاسبه شد .پس از محاسبه
اندازه مساحت بذور ،بذرها به دو دسته بزر
کددار ،بذرهاي کودک و بزر

و کودک ت سيم شدند .پس از اين مرحله ب ا دانس تن ان دازه ه ر ب ذر

در هر رنگ با جداسازي کد مربوطه از ساير بذرها جدا شده و آماده انج ا آزم ايش
از يکديگر تفکيک

شدند .بهاين ترتيب دهار شکل مختل

از بذرها ،شامل بذور سياه و قهوهاي رنگ کودک و بزر

شدند .پس از تفکيک  4شکل مختل

بذر ،آنها براي اعمال تيمارهاي هيدروپرايمينگ آماده شدند.

براي آمادهسازي بذور جهت انجا آزمايش و با توجه به عد جوانهزني بذور در مراحل اوليه آزم ايش و احتم ال
وجود خواب در بذرهاي مورد آزمايش ابتدا بذور بهمد

 4هفته در دماي  4درجه سانتيگراد نگهداري ش دند و پ س

از آن براي انجا مراحل آزمايش آماده شدند .دماي پائين منجربه افزايش جيبرليک اسيد در ب ذر و در نتيج ه اف زايش
جوانهزني ميشود .پس از اين مرحله هر  4شکل ب ذور ت اجالمل وک قب ل از انج ا آزم ايش ب ر اس ا
هيدروپرايمينگ بهمد

ن وع تيم ار

 21 ،8 ،4و  14ساعت در آب م طر نگهداشته شده و سپس در س ايه خم ک و در دم اي 11

درجه سانتيگراد شدند .براي ضدعفوني کردن بذور از محلول هيپرکلريک  2درصد بهمد

 92ثانيه استفاده شد .سپس
1- Machine vision
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از هر يک از تيمارهاي آزمايمي تعداد  15بذر از هر دهار شکل بذر گياه در داخل پت ريدي ش و روي کاغ ذ ص افي
بهترتيب قرار گرفته و پس از مرطوبسازي با آب م طر بهترتيب در دماي  15و  12درج ه س انتيگ راد روز و ش ب
( .)Davis et al., 1993در داخل ژرميناتور (با فتو پريود  24ساعت روز و  8ساعت شب) ق رار گرفتن د .پ س از اي ن
مرحله بهمد

دو هفته بررسيهاي مربوط به جوانهزني انجا شد که در اين مد

هر  1روز يکب ار کاغ ذهاي ص افي

دوباره توسط آب م طر مرطوب ميشدند .به اين ترتيب که بذور جوانه زده هر روز در هر پتريديش شمارش ش دند.
عالوه بر اين طول ريمهده و ساقهده نيز مورد اندازهگيري قرار گرفت .بهمنظور محاسبه روابط  2و  1م ورد اس تفاده
قرار گرفتند.
رابطه  -2شاخص جوانهزني ()Ranal and Santana, 2006
(شماره روز/تعداد بذور جوانه زده در روز iا ) =Σشاخص جوانهزني

رابطه  -1شاخص بنيه بذر ()Sarmadnia, 1996
(( /222ميانگين طول ريمه و ساقهده)× درصد جوانهزني) = شاخص بنيه بذر

نتایج و بحث
م دار شاخص جوانهزني بسته به تيمارهاي مختل

هيدروپرايمينگ ،رنگ واندازه بذر از نظر آماري داراي تف او

معنيدار ( )P≤2/22بود .عالوهبر اين اثر مت ابل زمان هيدروپرايمينگ  +رنگ بذر نيز با سطح احتمال  P≤2/22معنيدار
بود .همچنين اثر مت ابل رنگ  +اندازه بذر نيز ب ا س طح احتم ال  P≤2/25معن يدار ب ود .ب ا اي ن وج ود ت أثير زم ان
هيدروپرايمينگ  +اندازه بذر و همچنين اثر مت ابل سهگانه زمان هيدروپرايمينگ  +رنگ  +ان دازه ب ذر روي ش اخص
جوانهزني معنيدار نبود (جدول .)2
م ايسه ميانگين شاخص جوانهزني در بذور سياه و قهوهاي تحت تيمارهاي مختل

هيدروپرايمينگ نمان داد که بذور

سياه رنگ در م ايسه با بذور قهوهاي بهطور معنيداري در تمامي تيمارهاي هي دروپرايمينگ و تيم ار ش اهد ش اخص
جوانهزني بيمتري را دارا بود .عالوه بر اين در هر دو نوع بذر سياه و قهوهاي رنگ ،با افزايش مد

زمان هيدروپرايمينگ

بر ميزان شاخص جوانهزني افزوده شد ،بهطوريکه در بذور سياه رنگ بيمترين م دار شاخص جوانهزني در تيم ار 14
ساعت هيدروپرايمينگ و در بذور قهوهاي رنگ بيمترين اين م دار در تيماره اي  21و  14س اعت هي دروپرايمينگ
مماهده شد .مماهده روند تغييرا

شاخص جوانهزني با افزايش م دار زمان هيدروپرايمينگ نمان داد که عکسالعمل

بذور سياه در م ايسه با بذور قهوهاي رنگ ،از تيمار  8به  21و  14ساعت هيدروپرايمينگ شديدتر بوده اس ت .نت ايج
بهدست آمده حاکي از ظرفيت باالتر بذور سياه رنگ در قبال افزايش مد
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زمان هيدورپرايمينگ است (شکل  2ال ).

ارزيابي اثر رنگ و اندازه بذر روي خصوصيات جوانهزني تاجالملوک (...)Aquilegia chrysantha

جدول  -1تجزيه واريانس (ميانگين مربعا ) شاخص جوانهزني ،شاخص بنيه بذر ،طول ريمهده و طول ساقهده در بذور مورد
آزمايش تاجالملوک.
درجه آزادي

شاخص جوانهزني

شاخص بنيه بذر

طول ريمهده

طول ساقهده

منابع تغييرا
پرايمينگ

4

**2239/12

**21221225

54/99ns

**922/58

رنگ بذر
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** * ،و  nsبهترتيب معنيداري در سطح احتمال  2/25 ،2/22و عد معنيداري ميباشند.

بررسي عکسالعمل بذور کودک و بزر

سياه و قهوهاي رنگ نمان داد که بهطور کلي شاخص جوانهزن ي ب ذور

سياه رنگبيمتر از بذور قهوهاي رنگ بود ،عالوهبر اين بذور بزر

شاخص جوانهزني بيم تري را در م ايس ه ب ا ب ذور

کودک در هر دو رنگ سياه و قهوهاي نمان دادند (شکل  2ب) .مطالعهاي روي جوانهزن ي ب ذور دو ش کل Atriplex

 prostrataو  Salicorniaeuropaeaنمان داد که جوانهزني در بذور درشت براي هر دو گونه بيمتر از بذور ري ز ب ود
(.)Carter and Ungar, 2003
نتايج اين آزماي ش نمان داد که استفاده از تيمار هيدروپرايمينگ منجربه افزاي ش شاخص جوانهزن ي در بذور
سي اه و قهوهاي رنگ بزر

و کودک شد .کاي ا و همکاران ( )Kaya et al., 2006و همچنين هريس و همکاران

( )Harris et al., 2007در مطالعا
مختل

خود بر ن ش مثبت پرايم در جوانه زني بذور و رشد گياهچههاي گياهان

تأ کيد کردهاند )2009( Edalatpishe et al. .در تح يق خود بر روي گياه ذر

اظهار داشتند که هيدرو پرايم

و اسمو پرايم بذور آثار مثبتي بر جوانه زني بذور اين گياه دارد .گزارش شده که پراي م کردن بذر يک ي از
روشهاي مهم براي کمک به جوانه زني و سبز شدن سريع و ي کنواخت دانه و افزاي ش تحمل دانه در شرايط
نامطلوب محيطي است ( . )Harris et al., 2007در جري ان پرايمينگ ،بذرها معموالً اجازه ميي ابند تا حد کمي آب
جذب کنند (تا قبل از خروج ريمه ده) و سپس از محيط آب خارج مي شوند .م دار اين آب به اندازهاي است که
مانع از جوانهزن ي مي شود ،اما امکان وقوع ي کسري فرآيندهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي پي ش از جوانهزن ي را
فراهم ميآورد .هنگامي که بذر پراي م شده در محيط مناسب جوانهزن ي قرار ميگي رد ،سريعتر از بذرهاي پرايم
نمده جوانه ميزند .گزارشهاي مختلفي حاکي از آن ا ست که پرايمينگ باعث افزايش درصد ،سرعت و
ي کنواختي جوانهزني و سبز شدن بذر ميگردد (.)Murungu et al., 2003
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شکل  -1ال ) اثر مت ابل هيدروپرايمينگ  +رنگ بذر و ب) اثر مت ابل هيدروپرايمينگ +
اندازه بذر روي شاخص جوانهزني بذر.

اثرا

ساده فاکتورهاي آزمايمي هيدروپرايمينگ ،اندازه و رنگ بذر اثر معنيداري ( )P≤2/22را ب ر ش اخص بني ه

بذر بههمراه داشتند (جدول  .)2همچنين اثر مت ابل هيدروپرايمينگ  +رنگ بذر نيز روي م ادير شاخص بنيه بذر داراي
اثر معنيدار ( )P≤2/22بود .با اين حال اثرا

مت ابل هيدروپرايمينگ  +اندازه بذر و همچنين رنگ  +ان دازه ب ذر روي
معنيداري را در اي ن

شاخص بنيه بذر معنيدار نبود .اثر مت ابل سهگانه هيدروپرايمينگ  +رنگ  +اندازه بذر نيز تفاو
م دار ايجاد نکرد (جدول .)2
شاخص بنيه بذور بزر

بهطور معنيداري بيمتر از بذور کودک بود (شکل  1ال ).الي و

( )Elliott, 2011بي ان

کرد که شاخص بنيه بذر نمايان گر مناسبي براي رشد گياه و ميزان وزن کل گياه پ س از جوان هزن ي اس ت .بن ابراين
ميتوان اين گونه اظهار داشت بذور بزر

در م ايسه با بذور کودک امکان ب اء و رشد بهت ري را در آين ده خواهن د

داشت .عالوهبر اين همپتون ( )Hampton, 1981گزارش کرد که اندازه بذر ميتواند بنيه بذر و در نتيجه رشد آينده بذر
را تحت تأثير قرار دهد .اين امر به مواد اندوخته بيمتر بذر نسبت داده شده است.
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شکل  -2ال ) اثر ساده اندازه بذر و ب) اثر مت ابل هيدروپرايمينگ  +رنگ بذرروي شاخص بنيه بذر.
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ارزيابي اثر رنگ و اندازه بذر روي خصوصيات جوانهزني تاجالملوک (...)Aquilegia chrysantha

م ايسه ميانگين شاخص بنيه بذر بين بذور قهوهاي و سياه رنگ نمان داد که بهطور کل ي ب ذور س ياه رن گ داراي
شاخص بنيه بذر بيمتري نسبت به بذور قهوهاي بودند .بهطوري ک ه ب ذور قه وهاي تح ت تيماره اي  21 ،8 ،4و 14
ساعت هيدروپرايمينگ شاخص بنيه بذور سياه رنگ بهطور معنيداري بيمتر از بذور قهوهاي رنگ بود .که اين اختالف
بين شاخص بنيه بذور سياه و قهوهاي رنگ در تيمارهاي  21و  14ساعت هيدروپرايمينگ بيمترين اخ تالف را نم ان
داد (شکل  1ب) .م ايسه اثر مد

زمان هيدروپرايمينگ بر شاخص بنيه بذور سياه و قهوهاي رن گ نم ان داد ک ه ب ا

افزايش زمان هيدروپرايمينگ بر ميزان شاخص بنيه بذر در هر دو نوع بذر سياه و قهوهاي رن گ اف زوده ش د .پن گ و
همکاران ( )Peng et al., 2013نيز بيان کردند که هيدروپرايمينگ منجربه افزايش بنيه بذر و پايايي گياه در بس ياري از
گونههاي گياهيميشود .افزايش معنيدار شاخص بنيه بذر در بذور پرايم شده نسبت به بذور پ رايم نم ده در گياه اني
مانند برنج ( )Ruan et al., 2002و گلرنگ ( )Elouaer and Hannachi, 2012گزارش شده است.
افزايش شاخص بنيه بذر با افزايش مد
نبود و در واقع با افزايش مد

زمان پرايمينگ در دو نوع بذر سياه و قهوهاي رنگ داراي روند يکس اني

زمان هيدروپرايمينگ عکسالعمل بذور سياه بيمتر از بذور قهوهاي بود که اين نمان از

ظرفيت بيمتر اين بذور در پاسخ به هيدروپرايمينگ بود .عالوه بر اين از تيمار  8به  21و  14س اعت هي دروپرايمينگ
شد

افزايش شاخص بنيه بذر در بذور سياه رنگ کامالً ممهود بود اما اين افزايش در بذور قه وهاي رن گ ب ا رون د

يکساني پيش رفت .در مجموع بيمترين ميزان شاخص بنيه بذر در ب ذور س ياه رن گ تح ت تيم ار  21و  14س اعت
هيدروپرايمينگ و کمترين آن نيز در بذور قهوهاي و سياه رنگ تحت تيمار شاهد بهدست آمد (شکل  1ب).
طول ريمهده در بذور تحت تيمار هيدروپرايمينگ تفاو
( )P≤2/22و اندازههاي ( )P≤2/21مختل

معنيداري را نمان نداد .با اين وجود بذور ب ا رن گه ا

در اين آزمايش از نظر طول ريمهده تف او

معن يداري را نم ان دادن د.

همچنين اثر مت ابل هيدروپرايمينگ و رنگ بذر نيز روي طول ريمهده با سطح احتمال  P≤2/22معنيدار بود .اي ن در
حالي بود که اثرا

مت ابل هيدروپرايمينگ  +اندازه بذر ،رنگ  +اندازه بذر و همچنين اثرا

سهگانه هي دروپرايمينگ+

رنگ +اندازه بذر روي طول ريمهده معنيدار نبود (جدول  .)2نتايج مربوط به م ايسه ميانگين اث ر س اده ان دازه ب ذر
نمان داد که طول ريمهده در بذور بزر تر بهطور معنيداري بيمتر از بذور کودکتر بود (شکل  9ال ).
بررسي ميانگين طول ريمهده در تيمارهاي هيدروپرايمينگ و بذور سياه و قهوهاي رنگ نمان داد که بهط ور کل ي
طول ريمهده در بذور سياه رنگ بيمتر از بذور قهوهاي رنگ بود با اين حال در تيمار شاهد طول ريم هد ه در ب ذور
قهوهاي رنگ بيمتر از بذور سياه رنگ بود (شکل  9ب) .با توجه به نتايج بهدست آمده در اي ن آزم ايش بيم تر ب ودن
طول ريمهده در بذور قهوهاي نسبت به بذور سياه رنگ در تيمار شاهد بدون پرايمينگ دور از ذهن نبود .زي را مي زان
جذب آب در بذور تيره آهستهتر از بذور روشن است ( .)Puga-Hermida et al., 2003از سوي ديگر توان ايي ج ذب
آب با ظهور راديکل نيز مرتبط است ( .)Powell and Matthews, 1978; Powell and Matthews, 1980نف وذپ ذيري
بذر همچنين به تراکم و ضخامت پوشش بذر بستگي دارد .تراکم و ضخامت در پوشش بذور روشن کمت ر اس ت .در
بذور تيره با افزايش اليههاي تمکيل دهنده پوشش بذر با افزايش تراکم س لولي و برخ ي فع ل و انفع اال

ش يميايي

ممخص (مثل اکسيداسيون فنوليک) نفوذپذيري ميتواند کاهش يابد .بذور داراي رنگدان ه گي اه Sorghumhalepense

که به صور

نرمال در خواب هستند ممکن است در اثر خمکي در طي توسعه تغيير کنند که بذور بدون رنگدان ه ،ب ا

پوشش نازکترو قابليت جوانهزني بيمتر توليد ميشود ( .)Matilla et al., 2005بنابراين در مورد تيمار شاهد مم اهده
ميشود که بذور قهوهاي رنگ داراي طول راديکل بيمتر نسبت به بذور سياه رنگ هستند ،درا که بهنظر ميرسد جذب
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گرفته و در نتيجه ميانگين طول ريمهده بيمتري ب هدس ت آم ده

آب توسط اين بذور بهتر از بذور سياه رنگ صور

است .اين امر در مورد ساير تيمارهاي هيدروپرايمينگ مماهده نميشود .علت عکسالعمل متف او

ب ذور رنگ ي در

تيمارهاي هيدرو پرايمينگ نسبت به تيمار شاهد را ميتوان اثر مثبت اين تي مارها در نر شدن پوسته بذر و جذب بهتر
آب توسط بذور سياه رنگ دانست.
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تيمارهاي هيدروپرایمينگ

شکل  -3ال ) اثر ساده اندازه بذر و ب) اثر مت ابل هيدروپرايمينگ  +رنگ بذر روي طول ريمهده.

بررسي روند تغييرا اندازه طول ريمهده در بذور سياه رنگ نمان ميدهد که با افزايش مد

زمان هيدروپرايمينگ

بر اندازه طول ريمهده اين بذور افزوده شده است (شکل  9ب) .ونگ و همکاران ( )Wang et al., 2003بيان داشتند که
گياهان حاصل از تيمار پرايمينگ در م ايسه با گياهان شاهد در طي زمان کوتاهتري سيستم ريمهاي خ ود را گس ترش
ميدهند .در آزمايش پاتانه و همکاران ( )Patanè et al., 2009نيز پرايمينگ بذر باعث اف زايش ط ول ريم هد ه ش د.
عالوهبر اين افزايش معنيدار طول ريمهده در بذور پرايم شده در م ايسه با بذور پرايم نمدهتوس ط االئ ر و هن ادي
( )Elouaer and Hannachi, 2012در گياه گلرنگ و استوفال و همک اران ( )Stofella et al., 1992در گي اه فلف ل ني ز
گزارش شده است .اين امر نمان ميدهد که با افزايش زمان هيدروپرايمينگ جذب بهتر آب و در نتيجه تأثيرا
آن در فرايند جوانهزني بهتر صور

مثبت

گرفته است .هردند که بهجز در مورد تيمار شاهد در ساير تيماره ا اي ن اف زايش

معنيدار نبود .در مورد بذور قهوهاي رنگ روند ممخصي با افزايش مد
تمامي تيمارهاي هيدروپرايمينگ ،بذور قهوهاي تفاو

زم ان هي دروپرايمينگ مم اهده نم د و در

معنيداري را از نظر اندازه ط ول ريم هد ه ب ا يک ديگر نم ان

ندادند .در مجموع بيمتر اندازه بذر به بذور سياه رنگ تحت تيمارهاي  21 ،8 ،4و  14س اعت هي دروپرايمينگ تعل ق
داشت .کمترين طول ريمهده نيز در بذور سياه رنگ تحت تيمار شاهد مماهده شد (شکل .)9
انواع بذور با رنگهاي قهوهاي و سياه از نظر طول ساقهده تفاو
اين بذور تحت تأثير زمانهاي مختل
اين وجود اثر اندازه بذر و همچنين اثرا

معنيداري را با يکديگر نمان دادن د .ع الوهب ر

هيدروپرايمينگ نيز از نظر طول ريمهده بهطور معنيداري متف او

بودن د .ب ا

مت ابل هيدروپرايمينگ  +اندازه بذر ،هيدروپرايمينگ  +رن گ ب ذر ،رن گ +

اندازه بذر و همچنين هيدروپرايمينگ  +رنگ  +اندازه بذر روي طول ساقهده معنيدار نبود (جدول .)2
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شکل  -3ال ) اثر ساده هيدروپرايمينگبذر و ب) اثر ساده رنگ بذر روي طول ساقهده.

م ايسه ميانگين طول ساقهده در بذور تحت تأثير تيمارهاي هيدروپرايمينگ نمان داد که ب ا اف زايش م د

زم ان

هيدروپرايمينگ بر ميزان طول ساقهده افزوده شد ،هردند که در م ورد تيماره اي  21و  14س اعت هي دروپرايمينگ
م دار بيمتر اندازه طول ريمه ده به تيمار  21ساعت هيدروپرايمينگ تعلق داشت اما اين تفاو

معن ي دار نب ود و در

مجموع اين دو تيمار منجربه مماهده بيمترين طول ساقهده در بذور مورد مطالعه شدند .کمترين طول ساقه ده نيز در
تيمار شاهد بهدست آمد که نسبت به ساير تيمارها تفاو

معنيداري را نمان داد (شکل  9ال

) .کاتمب ه و همک اران

( )Katembe et al., 1998يک افزايش معنيدار اندازه طول ريمه و ساقهده در بذور پرايم شده در م ايسه با بذور پرايم
نمده گياه آتريپلکس را مماهده کردند .فاروغ و همکاران ( )Farooq et al., 2006تفاو

اندازه طول گياهچه بذور پرايم

شده در م ايسه با بذور پرايم نمده را در نتيجه جوانهزني زودتر اين بذور ميداند که در نتيجه گياهچ هه اي ق وي ب ا
طول ريمه و ساقه بلندتر را بههمراه دارد .عالوهبر نتايج مربوط به اثر تيمارهاي هيدورپرايمينگ ،رنگ بذر نيز بر طول
ساقهده مؤثر بود که طول ساقهده در بذرو سياه رنگ بيمتر از بذور قهوهاي رنگ بود و اختالف معن يداري را نم ان
داد (شکل  9ب).
نتيجهگيري نهایی
بهطورکلي در اين آزمايش بذور سياه رنگ بزر
تيمار مد

بهترين عکسالعمل را به تيمار هيدروپرايمينگ نمان دادن د و در

زمان هيدروپرايمينگ  21و  14ساعت بهترين کارايي در صفا

مربوط به جوانهزني تاجالمل وک مم اهده

شد .انتخاب اندازه بذر ميتواند در حصول عملکرد بهتر و يکنواختتر در فرايند توليد گياهان ن ش مهمي را ايفا کند.
در بيمتر مناطق ايران کمبود بارندگي و توزيع نامناسب آن همراه با دورههاي خمک ،گر و طوالني ،ش رايط محيط ي
نامناسبي را براي رويش و است رار گونههاي گياهي بهوج ود آورده اس ت .گياه ان در مرحل ه جوان هزن ي و اس ت رار
حسا

به تنشهاي محيطي بوده ايجاد شرايطي براي تسريع اين مرحله در گياه ان م يتوان د گ ا مهم ي در جه ت

توليدا

گياهي باشد .پرايمينگ بذر ميتواند موجب تسريع مراحل جوانهزني و است رار و در نتيجه حساسيت کمتر به

تنشهاي محيطي بهويژه در مناطق خمک و نيمهخمک شود.
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