تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی گشنیز...

نشریه تحقیقات بذر ،سال ششم ،شماره  ،1بهار 1395

تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی گشنیز ()Coriandrum sativum L.
تحت تنش شوری
علی باباییقاقلستانی ،1معصومه اسدی گاکیه ،2فاطمه پور پیله ور ،3نسرین حاتمی قره قوینی
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1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 2مربی مرکزهایتک اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
3کارشناسارشد اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
4کارشناسارشد اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ پذیرش1396/03/14 :

تاریخ دریافت1396/02/26 :

چکیده
پرایمینگ بذر یکی از روشهای بسیار موثر در بهبود جوانهزنی و استقرار گیاهچه است .بههمنظهور
تأثیر پرایمینگ روی خصوصیات جوانهزنی گشنیز ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کهامً
تصادفی با سه تکرار در سال  1396اجرا شد .تیمارهای آزمهای

شهامل هیهدرو پرایمینهگ ،پرایمینهگ

( )CaSO4 %1 ،KNO3 1%و شاهد بدون پرایمینگ و سهووح شهوری  100 ،50 ،0و  200میلهیمهورر
بودند .صفات مورد اندازهگیری درصد جوانهزنی و سهرتت جوانههزنهی ،طهول گیاهچهه ،وزن خشه
گیاهچه و شاخص بنیه بذر بودند .نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بهر جوانههزنهی ،طهول و وزن
خش

گیاهچه داشت و هیدرو پرایمینگ با افزای

میانگین این شاخصها تأثیر تن

شوری را کاه

داد .استفاده از روش هیدروپرایمینگ توانست اثهرات منفهی تهن هها را جبهران کنهد و اثهر متبهت بهر
شاخصهای جوانهزنی داشت و باتث شد تا جوانهزنی بذرها سریعتر انجام شود.
واژههاي کلیدي :طول گیاهچه ،گیاه دارویی ،هیدروپرایمینگ ،وزن خش

*نویسنده مسئولababaee63@gmail.com :
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نشریه تحقیقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،1بهار  /1396صفحات32-40 :

مقدمه
گشنیز از خانواده چتریان ( ،)Apiaceaceبا نام تلمی  ،Coriandrum sativum L.گیاهی است تلفی ،بی کرک و بهه
ارتفاع  30تا  60سانتیمتر ،دارای ساقه راست ،شفاف و کم و بی

شیاردار ،بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است.

مواد مؤثره آن مقوی معده ،ضداسپاسم ،ضدنفخ ،ضددرد و سر درد است .بررسیهای انجام شده نشهان داده اسهت کهه
ساخت مواد مؤثره گیاهان دارویی تحت تهأثیر ژنوتیه
محیوی بهویژه تن های شوری و خشکی بهی

و توامهل محیوهی اسهت ( .)Filippo et al., 2002تهن ههای
تولیهدات زراتهی در سهو جههان

از توامهل دیگهر موجهب کهاه

میگردند ( .)Shiri et al., 2009خسارت شوری در گیاهان از طریق تأثیر بر جذب آب ،اثر سمیت یونها و اخهتًل در
جذب تناصر غذایی میباشد ( .)Anvari et al., 2009استفاده از روشهای مناسب بهرای آمهاده سهازی بهذر در مقابهل
شرایط نامولوب ،بهتنوان راهکاری جهت کاه

اثرات منفی تن های محیوی بهر گیهاه و بهبهود تملکهرد بهه شهمار

میرود .یکی از روشهایی که امروزه توجه ویژهای به آن شده ،تکنی

پرایمینگ بذر

اسهت ( Cavusoglu and Kabar,

 .)2010رایجترین روشهای پرایمینگ شهامل هیهدروپرایمینگ و اسهمو پرایمینهگ مهیباشهند (

Ashraf and Foolad,

 .)2005طبق آزمای های دانشمندان بذرهای تدس و سویا با هیدروپرایمینگ شاهد بهبهود جوانههزنهی و رشهد اولیهه
گیاهچهها بودند ( .)Yazdani et al., 2011یکی از بهترین روشهای پرایمینگ ،هیدروپرایمینگ است که در ایهن روش
بذرها بدون هیچ ماده شیمیایی با آب خالص پرایمینگ میشوند که این نهوع پرایمینهگ سهاده و مقهدار جهذب آب از
طریق مدت زمانی که بذور در تماس با آب هستند ،کنترل میشوند (.)Paravar et al., 2015براساس آزمای

محققهان،

هیدروپرایمینگ بذر سبب بهبود قدرت بذر ،اسهتقرار گیاهچهه و در نتیجهه کهارایی گیهاه زراتهی در مزرتهه مهیشهود
( .)Casenave and Toselli, 2007برای بهبود صفات جوانهزنی برای گشنیز  12ساتت پی
( .)Fredj et al., 2013پژوهشگران بهبود جوانهزنی بذرهای پرایم شده تحت تأثیر تن
تنظیم جذب یونها و جلوگیری از اختًل در فرآیندهای غشایی تحت تأثیر تحری

تیمار پیشنهاد شهده اسهت

شوری را ناشی از توامل نظیهر
پروتئینهای حفاظتی بیان کردنهد

( .)Rashid et al., 2006بذرهای خیس شده در مقایسه با بذرهای خیس نشده با سرتت بیشتری جوانه میزنند ،چهون
جوانهزنی سریع و سبز شدن یکنواخت برای استقرار موفقیت آمیز گیاه زراتی در هر دو شهرایط تهن

و بهدون تهن

ضروری است ( .)Ashraf and Foolad, 2005در طی آزمایشی بر روی گشهنیز مشه ص شهد کهه بها افهزای
فاکتورهای رشد و تملکرد آن به شدت کاه

مهییابهد ( .)Boselah, 1995سهیورت

و همکهاران (

شهوری

Sivritepe et al.,

 )2005با بررسی تأثیر پرایمینگ بذر خربزه بر تحمل شوری در این گیاه بیان کردند که استفاده از نیترات پتاسیم سهبب
تجمع یون پتاسیم در اندام هوایی خربزه و کاه

اثرات سوء تن

شوری بهر رشهد ایهن گیهاه مهیگهردد .کهالوانتی و

همکاران ( )Cavalanti et al., 2007گزارش کردند تجمع یون پتاسهیم در شهرایط تهن
گیاهان برای کاه

اثرات تن

شهوری یکهی از راهکارههای

شوری است .با توجه به اهمیت دارویی و غذایی گیاه گشنیز ،بررسی واکن

این گیهاه

به پرایمینگ و سووح م تلف شوری مورد موالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
بهمنظور اثر پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی گیاه دارویی گشنیز آزمایشی در آزمایشگاه
بیوتکنولوژی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه انجام شد .پژوه

بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح

پایه کامً تصادفی با  3تکرار صورت گرفت .تیمارهای پرایمینگ شامل نیترات پتاسیم  %1و سولفات کلسیم ،%1
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هیدرو پرایمینگ و شاهد (تدم پرایمینگ) و سووح شوری نیز شامل صفر میلیمورر (شاهد) 100 ،50 ،و 200
میلیمورر کلرید سدیم بود .جهت انجام هیدروپرایمینگ ،بذرها به مدت  12ساتت در آب مقور خیسانده شدند و
برای اسموپرایمینگ هم بهمدت  12ساتت در محلولهای نیترات پتاسیم  %1و سولفات کلسیم  %1قرار داده شده و
سپس با آب مقور شسته شدند .در هر پتری دی

 25تدد بذر روی کاغذ صافی واتمن قرار داده ،سپس  10میلی لیتر

از محلولهای شوری تهیه شده ،به تیمار مورد نظر اضافه شد .پتریها در داخل انکوباتور در دمای  202درجه
سانتیگراد بهمدت  10روز قرار گرفتند .پس از تتبیت جوانهزنی در روز دهم آزمای  ،طول گیاهچه بذور جوانه زده
و وزن خش

اندازهگیری شد .در ادامه گیاهچه به مدت  48ساتت در دمای  72درجه سانتیگراد خش

آنها به

وسیله ترازوی با دقت  0/0001گرم اندازهگیری شد.
درصد جوانهزنی ( )Kalsa and Abebie, 2012و سرتت جوانهزنی ( )Misra and Dwivedi, 2004بر اساس
رابوههای زیر تعیین گردید.
)GP= 100  (NG/NT

 :GPدرصد جوانهزنی :NG ،تعداد بذرهای جوانهزده و  NTتعداد کل بذرها
 :RGسرتت جوانهزنی :N ،تعداد بذر جوانهزده در هر روز :D ،تعداد روزهای سپری شده

N
D

RG 

شاخص بنیه بذر نیز از حاصل درصد جوانهزنی نهایی در طول گیاهچه به دست آمد (:)Agrawal, 2003
طول گیاهچه  درصد جوانهزنی= شاخص بنیه بذر
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SASو مقایسه میانگین صفات با آزمون  LSDدر سو احتمال 5
درصد انجام شد.
نتایج و بحث
درصد جوانهزنی :با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس ،پرایمینگ ،شوری و اثر متقابهل آنهها در سهو احتمهال 1
درصد معنیدار شد (جدول  .)1در غلظت صفر میلیمورر (شاهد آب مقور) در همه تیمارها جوانهزنی بار بود و بهین
تیمارها اختًف معنیداری نبود و همه در گروه یکسان قرار گرفتند .با افزای

تن

شوری از درصد جوانهزنی کاسهته

شد ،به طوری که در تیمار هیدروپرایمینگ در غلظت  200میلیمورر نسهبت بهه سهایر تیمارهها بیشهترین جوانههزنهی
مشاهده شد ،و کمترین درصد جوانهزنی نیز در  200میلیمورر کلرید سدیم در شاهد (بدون پرایمینهگ) بدسهت آمهد
(شکل  .)3پژوه های انجام شده روی گیاهان م تلف نشان داده است که شوری سبب کاه
میشود ( .)Almodares et al., 2007کاه

درصد جوانهزنی با افزای

درصد جوانهزنی بهذر

سووح شهوری ممکهن اسهت بههدلیهل اثهرات

اسمزی و یا سمیت یونی باشد ( .)Naghdi Badi et al., 2010; Omidi et al., 2005درصهد جوانههزنهی و سهبز شهدن
بیشتر بذور پرایمینگ شده در شرایط تن
سنتز اسیدهای نوکلوئی

شوری بهدلیل انجام ی

سری از فرآیندهای جوانهزنی از جملهه آبنوشهی و

در طی مرحله پرایمینگ بذر است ،که موجب کوتاهتر شدن زمان جوانهزنهی شهده و بهذر در

شرایط شوری مدت زمان کمتری را برای جوانهزنی نسبت به بذور پهرایم نشهده نیهاز خواههد داشهت (
.)2003
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جدول  :1میانگین مربعات تأثیر پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر جوانهزنی گشنیز
میانگین مربعات ()MS

درجه

منابع تغییرات

آزادی

پرایمینگ

3

شوری

3

پرایمینگ × شوری

9

اشتباه آزمایشی

47

درصد

سرتت

جوانهزنی

جوانهزنی

** 37/16

**

15/20

*

10/18

**

112/48

**

*

85/11

وزن خش

طول
گیاهچه
**

102/05

**

100/20

*

1/81

بنیه بذر

گیاهچه
*

85/37

**

45/61

**

3/87

**

603595/08

**

350420/46

**

6/75

15075/91

26/12

1/48

1/41

2/68

1863/17

9/07

8/65

11/25

8/45

12/34

ضریب تغییرات (درصد)

* و **بهترتیب :معنیدار در سو احتمال خوای آماری  5و  1درصد

a

a

a

a

a

0 mM

50 mM

a
ab

b

bc

bc

a

100

80

100 mM

60
200 mM
d
e

e

40

e

درصد جوانه زنی

c

20

0

و ا

کل ی

گشنیز
متقابل یپرایمینگ و شوری
زنی گیاهای ی
درصد جوانهبدو
هیدروبر ای ی
تا
کل :1نیتاثرا

اهد

میانگینهای دارای حروف مشترک در سو  %5آزمون  LSDاختًف معنیداری ندارند.

عت جوانهزنی :طبق جدول تجزیه واریانس تیمار پرایمینگ در سو احتمال ی

درصد و شوری و اثر متقابل

پرایمینگ و شوری در سو  5درصد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین سرتت جوانهزنی در غلظت صفر میلیمورر
بود ،با افزای

سووح شوری از سرتت جوانهزنی کم شد ولی در بین تیمارها هیدروپرایمینگ بذرها نسبت به سایر

تیمارها برتری خود را نشان داد و در  200میلیمورر نسبت به شاهد (بدون پرایمینگ) و تیمار با نیترات پتاسیم و
سووح شوری

سولفات کلسیم بیشترین سرتت جوانهزنی را داشت (شکل  .)2محققان گزارش کردند که با افزای

روند کاهشی در درصد جوانهزنی ،سرتت و یکنواختی جوانهزنی گیاه کلزا و گندم مشاهده کردند ،میانگین مدت
جوانهزنی بذر صفت بسیار مهمی در استقرار گیاهچه و استفاده مفید و موثر از شرایط محیوی میباشد
 .)al., 2008بهطور کلی تن

شوری از طریق افزای

فشار اسمزی و یا اثرات سمیت یونی منجر به کاه

و تحت قرار گرفتن فرآیندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی شدهاند ،لذا منجر به کاه
جوانهزنی و به دنبال آن کاه

( Ghorbani et

جذب آب

طول و وزن گیاهچه و تأخیر در

سرتت جوانهزنی بذر میشود (.)Khodaverdivand Keshtiban et al., 2014
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a

a
ab

7
b

6

0 mM
c

50 mM
100 mM

5

d
ef

d

4

e

ef

ef

200 mM

3

f

2

عت جوانه زنی ب ر در روز

ab

a

a

a

8

1

0
و ا

کل ی

تا ی

نیت ا

بدو

هیدرو ای ی

اهد

ای ی

کل  :2اثر متقابل پرایمینگ و شوری بر سرتت جوانهزنی گیاه گشنیز
میانگینهای دارای حروف مشترک در سو  %5آزمون  LSDاختًف معنیداری ندارند.

طول گیاهچه :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایمینگ ،شوری و اثر متقابل آنها بر روی این صفت معنیدار بود
(جدول  .)1در غلظت صفر میلیمورر کلرید سدیم همهی تیمارها در گروه یکسان قرار گرفتند ،با افزای

سووح

شوری به  50میلیمورر از طول گیاهچه کاسته شد و در تیمار بدون پرایمینگ تأثیر بیشتری داشت (شکل  .)3با
افزای

یافت .در بین

سووح شوری به بیشترین حد ( 200میلیمورر) طول گیاهچه به طور معنیداری کاه

تیمارهای مورد بررسی هیدروپرایمینگ بیشترین طول گیاهچه را داشت و با تیمارهای نیترات پتاسیم و سولفات کلسیم
در گروه یکسان و با شاهد (بدون پرایمینگ) اختًف معنیداری نشان داد (شکل  .)3نتایج ی

آزمای

نشان داد که

بیشترین طول اندامهای هوایی در بذور هیدروپرایمینگ به دست آمد که مشابه نتایج به دست آمده در پژوه

حاضر

میباشد ( .)Afzal et al., 2004کائور و همکاران ( )kaur et al., 2002گزارش کردند اتمال هیدرو پرایمینگ بر بذرها
در شرایط بدون تن

نسبت به تن

رشد طولی ریشه و ساقه گیاهچه ن ود شدند.

باتث افزای

a
ab

a

a
a
b

c

0 mM

10

c

c

8

50 mM

100 mM

12

d

d

d

cd

200 mM

6
4

e

طول گیاهچه انتی مت

ab

a

14

2
0
و ا

کل ی

نیت ا

تا ی

هیدرو ای ی

بدو

ای ی

اهد

کل  :3اثر متقابل پرایمینگ و شوری بر طول گیاهچه گیاه گشنیز
میانگینهای دارای حروف مشترک در سو  %5آزمون  LSDاختًف معنیداری ندارند.

وز خشک گیاهچه :جدول ( )1تجزیه واریانس نشان داد که پرایمینگ ،شوری و اثر متقابل آنها بر روی وزن خش
گیاهچه نیز معنیدار شد .در غلظت صفر میلیمورر (شاهد) وزن خش
معنیداری نشان نداد .با افزای

سو شوری به  50میلیمورر از وزن خش

گیاهچه گشنیز در همهی تیمارها اختًف
گیاهچه در تیمار بدون پرایمینگ کاسته

شد و اختًف معنیداری با تیمارهای هیدروپرایمینگ ،نیترات پتاسیم و سولفات کلسیم نشان داد (شکل  .)4با افزای
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سووح شوری به  100و  200میلیمورر باز از وزن خش
بیشترین وزن خش
وزن خش

گیاهچه به طور معنیداری کاسته شد ،در بین تیمارها

در هیدروپرایمینگ و کمترین نیز در تیمار بدون پرایمینگ (شاهد) بدست آمد (شکل  .)4بهبود

گیاهچه ریحان نیز بر اثر استفاده از هیدروپرایمینگ گزارش شده است ( .)Aliabadi et al., 2011نتایج

مشابهی نیز در مورد بهبود جوانهزنی ریحان توسط پی

تیمار آبی بذر مشاهده شده است (.)Aliabadi et al., 2011

محققان گزارش کردند که در سووح شور ،مقدار نیتروژن و سدیم افزای
طور معنیداری نسبت به شاهد کاه
خش

مییابد و این امر باتث کاه

یافته ولی مقدار فسفر ،پتاسیم و کلسیم به

طول اندامهای هوایی و در نتیجه کاه

وزن

میگردد ( .)Singh and Pal, 2001بررسی پژوهشگران نشان داد که شوری در هر مرحله جوانهزنی ،طول و

تعداد ریشه ،طول اندامهای هوایی ،وزن خش

داد (.)Alizadeh et al., 2008

گیاهچه را به طور معنیداری کاه
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کل  :4اثر متقابل پرایمینگ و شوری بر وزن خش

بدو

ای ی

اهد

گیاهچه گیاه گشنیز

میانگینهای دارای حروف مشترک در سو  %5آزمون  LSDاختًف معنیداری ندارند.

ب یه ب ر :پرایمینگ ،شوری و برهمکن

آنها بر روی بنیه بذر گشنیز اختًف معنیداری نشان داد (جدول  .)1در

تیمار صفر میلیمورر بیشترین بینه بذر وجود داشت و بین تیمارها اختًف معنیدار نبود و همه در گروه یکسان قرار
گرفتند (شکل  .)5با افزای

سووح شوری از صفر میلیمورر به  50میلیمورر در تیمار بدون پرایمینگ (شاهد) به

طور معنیداری از بنیه بذر کاسته شد و در بقیه تیمارها اختًف معنیداری مشاهده نشد .با افزای

سووح شوری به

 100و  200میلیمورر تیمارهای هیدروپرایمینگ ،نیترات پتاسیم و سولفات کلسیم نسبت به تیمار بدون پرایمینگ
(شاهد) از بنیه بذر بارتری برخوردار بودند و اختًف معنیداری با تیمار بدون پرایمینگ (شاهد) بدست آمد (شکل
 .) 5موالعات نشان داده است که پرایمینگ باتث بهتر شدن تملکرد سویا و گًیول شده است
.)Nazarbeygi et al., 2011
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 اثرتا ی:5نیت ا
هیدرو ای
شوری یبر شاخصبدو
بنیه گیاهای ی
گشنیز اهد
متقابل پرایمینگ و
کل

کل ی

و ا

. اختًف معنیداری ندارندLSD  آزمون%5 میانگینهای دارای حروف مشترک در سو

نتیجهگی ي نهایی
سووح

گشنیز با افزای

 طول گیاهچه و وزن خش،نشان داد که درصد و سرتت جوانهزنی

 در بین تیمارهای مورد موالعه.وجود داشت

یافت و در تیمار بدون پرایمینگ بیشترین کاه

 از آنجایی که استفاده از این تیمار ساده و.از سایر تیمارها صفات مورد موالعه را بهبود ب شید

نتایج این پژوه
شوری کاه

تن

هیدروپرایمینگ بی

 بنابراین استفاده از آن در سو وسیع مقرون به،ارزان است و احتیاج به مواد شیمیایی پر هزینه برای تیمار بذر نیست
.صرفه و برای کشاورز امکان پذیر است
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