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نشريه تحقيقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 1396

بررسی تأثير پيش تيمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گياهچه
بالنگو شهری ( )Lallemantia iberica F and C.M.تحت تنش خشکی
زهرا مراديان* ،1حشمت اميدی ،2طاهره کريمی ،3فرشته آزادبخت ،4رحيم بازمکانی
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1دانشجوی کارشناسیارشد،گروه تکنولوژی بذر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
3دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه تکنولوژی بذر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
4دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه تکنولوژی بذر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
5دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه اصالح نباتات ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1396/02/24 :

چکیده

تاريخ پذيرش1396/06/01 :

1

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی بذرر رشذگ ایاه ذه بذا نگوی
شهری تحت تنش خشکی ،پژ هشی بهصورت فاکتوریل در قا ب طرح کامالً تصادفی با سه تکذرار اجذرا
شگ .عوامل آزمایش شامل :پیش تیمار با جیبر ین (صفر  500میلیارم در یتر) ،آبسیزیک اسیگ (صذفر
 5میکر موالر) تنش خشکی (صفر -15 -12 ،-9 ،-6،-3 ،بار) بود .نتایج تجزیه اریذان

نشذاد داد

که اثر پیش تیمار بر طول ساقهچه ،جوانه غیر نرمال ،ضذریب آ ومتریذک درصذگ جوانذهزنذی در سذح
احتمال یک درصگ ،بر طول ایاه ه جوانه نرمال در سح احتمال پنج درصگ معنیدار شذگ .هذ چنذین
نتایج این پژ هش نشاد داد که اثر تنش خشکی بر تمامی صفات مرکور بغیذر از جوانذه نرمذال متوسذ
زماد جوانهزنی در سح احتمال یک درصگ معنیدار بود .اثر متقابل پیش تیمار تنش خشذکی بذر طذول
ساقهچه ،زد تر ایاه ه ،ضریب آ ومتریک ،درصگ جوانهزنی متوس زماد جوانهزنی در سح احتمذال
یک درصگ معنیدار ی بر بقیه صفات غیر معنیدار بود .بیشترین درصگ جوانهزنی مربوط به پیش تیمار
جیبر ین ( 91درصگ) بود که افزایش  1/49درصگی نسبت به تیمار شذاهگ داشذت .هذ چنذین بذیشتذرین
درصگ جوانهزنی مربوط به تیمار عگم تنش خشکی ( 92/5درصگ) بود که افزایش 4/72درصگی را نسبت
به تیمار تنش خشکی  -15بار نشاد داد .ک ترین متوسذ زمذاد جوانذهزنذی ( 2/02ر ز) بذا پذیش تیمذار
آبسیزیک اسیگ  5میکر موالر عگم تنش خشکی بگست آمگ .به طور کلی نتایج نشاد داد که پیش تیمذار
برر با جیبر ین باعث افزایش شاخصهای جوانهزنی با نگو میشود.
واژههاي کلیدي :با نگو شهری ،پیش تیمار برر ،تنش خشکی ،درصگ جوانهزنی برر

*نویسنده مسئولzahra.moradian23@gmail.com :
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جوانهزنی و رشد گياهچه...

بررسی تأثير پيش تيمار هورمونی بر شاخصهای

مقدمه
شرای اکو وژیک ،تنوع اقلیمی بینظیر کشور به همراه پگیگههای اکو وژی جغرافیذایی موجذب شذگه اسذت کذه
ایراد از غنای چشمگیری ایاهی برخوردار باشگ ،بیش از یک چهارم  8000اونه ایاهی موجود در کشور را اونههذای
دار یی معحر تشکیل میدهنگ ( .)Babaee et al., 2010با نگوی شهری ( )Lallemantia ibericaکذه بذه تیذره نعنذاع
تعلق دارد ،ایاهیست یک سا ه ،تقریباً بگ د کرك ،به ارتفاع  40 -20سانتیمتر ( .)Emad, 1999در حذال حاضذر ایذن
ایاه جهت تو یگ دانه ،ر غن موسیالژ کشت مذیشذود ( .)Kazmi et al., 2011از موسذیالژ آد در درمذاد اخذتالالت
اونااود نظیر برخی اختالالت عصبی ،کبگی بیماریهای کلیوی نیز بیمارهای اوارشی مثل رفالکذ
آد در صنایع غرایی ،ر شنایی ،ر غن جال ،ر غن نقاشی ر غن اری

استفاده میشود

از ر غذن

(.)Amanzadeh et al., 2011

ایاهاد در طول د ره رشگ خود در معرض تذنشهذای اونذااونی قرار دارنذگ .در ایذن میذاد کمبذود آز بذزر تذرین
چا ش در تو یگ محصول خصوصاً در مناطق خشک نیمه خشک دنیا از جمله ایراد مذیباشذگ (.)Munns, 2006
شناسایی زماد بحرانی زمادبنگی آبیاری بر مبنای یک برنامذه دقیق اساسی بذرای ایذاه ،نقذش کلیذگی جهذت
نگهگاری آز بهبود عملیات آبیاری قابلیت تحمل ایاه به کمبذود آز در کشذا رزی دارد (.)Babaee et al., 2010
علت اصلی تنش آز در ایاه افزایش میذزاد تلفذات آز ،یذا کذافی نبذودد میذزاد جذرز آز یذا ترکیبذی از هذر د
عامل است که بر اثر آد میذزاد تلفات آز ناشی از تعرق از میزاد جذرز آد توسذ ریشذههذا بیشتذر بذوده میذزاد
تنش افزایش مییابگ ( .)Hajebi and Heidari Sharif Abad, 2005اونههای فعال اکسیژد 1تو یگ شگه از تنش خشذکی
ممکن است باعث ایجاد صگماتی مثل اکسیگ شگد یپیگها ،تغییر ساختماد پر تئینها ،غیر فعال شگد آنزی هذا ،از بذین
رفتن ترکیبات رنگیزهای مثل کلر فیل آسیب به  DNAشونگ ( .)Habibi et al., 2004جوانهزنی برر یکذی از مراحذل
زیستی تعیین کننگه در چرخه رشگی اونههای ایاهی است زیرا تضمین کننگه استقرار موفق ایاه عملکذرد نهذایی
آد است ( .)Zara et al., 2006در مرحله جوانهزنی برر ،محی خاك اغلب بذرای جوانذهزنذی رشذگ سذریع ایاه ذه
مناسب نیست .تنشهای زنگه غیر زنگه ازجمله غرقاز ،تنش خشکی شوری میتواننگ سرعت جوانهزنی رشگ را
کاهش داده یا به طور کامل از جوانذهزنذی بذرر وهذور ایاه ذه جلذوایری نماینذگ (.)Ashasf and Foolad, 2005
پیشتیمار برر یکی از ر شهای بهبود جوانهزنی رشگ در شرای تنش محیحی میباشگ .تیمار برر تکنیکی است کذه
به اسحه آد بررها پیش از قرار ارفتن در بستر خود مواجه با شرای اکو وژیکی محی  ،بذه حذاف فیزیو ذوژیکی
بیوشیمیایی آمادای جوانهزنی را به دست میآ رنگ .علت تسریع جوانهزنی در این بذررها مذیتوانذگ ناشذی از افذزایش
فعا یت آنزی های تجزیه کننگه نظیر آ فا آمیالز ،افزایش سح شارژ انرژی زیستی در قا ب افزایش مقگار  ،ATPافزایش
سنتز  ،DNA RNAافزایش تعگاد ارتقا عملکرد میتوکنگریهذا باشذگ ( .)Afzal et al., 2006جیبذر ینهذا ترکیبذات
ترپنوئیگی هستنگ که از احگهای ایز پرد ساخته شگهانگ .از اثرات فیزیو وژیکی جیبر ینها میتواد بذه افذزایش رشذگ
طو ی ،تقسی سلو ی ،تغییرات در جوانی ،جنسیت الها ،تحریک رسیگد میوه ،رشگ میوه جوانه زدد دانه اشاره کرد.
جیبر ینها توسعه پریری سلولهای ایاهی را افزایش میدهنگ .آبسیزیک اسیگ نقش مهمی در انتقال سیگنال برای تو یگ
مواد محلو ی از قبیل پر ین ،الیسین ،بتائین چنگ ترکیب دیگر دارد که سبب تنظذی فشذار اسذمزی در د سذلولهذا
میشود .در ایاهاد دار یی ،اهلی کردد کشت زراعی آدها ،شناسایی انتخاز ارقذام مقذا م بذه خشذکی محا عذه
عک ا عمل آدها در برابر خشکی شناخت یژای های مربوط بذه هذر کذگام از عوامذل مذذوثر در رشذگ بذرای درك
1. Reactive Oxygen Species
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مکانیس های مقا مذت بذه خشذکی از اهمیذت یژهای برخوردار است .هگف از این پژ هش بررسی تأثیر پیش تیمار
هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی برر رشگ ایاه ه با نگو شهری تحت تنش خشکی بود.
مواد و روشها
رشگ ایاه ه با نگوی شهری تحت

بهمنظور بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی برر

تنش خشکی ،پژ هشی به صورت آزمایش فاکتوریل د عاملی در قا ب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در در
آزمایشگاه علوم تکنو وژی برر دانشکگه کشا رزی دانشگاه شاهگ اجرا شگ .بررهای با نگوی شهری از شرکت پاکاد
برر اصفهاد تهیه شگ .سپ
سپ

بر ر را با هیپوکلریت سگی  %10به مگت سه دقیقه ضگعفونی ()valdiani et al., 2005

با آز مقحر شست شو داده شگنگ بعگ از خشک شگد به مگت  24ساعت در دمای آزمایشگاه

( Parmoon

 )et al., 2013در دمای  10 -4درجه سلسیوس ( )Yadollahi nooshabadi and shariefzadeh, 2015بهطور جگااانه
در هر یک از پیش تیمار با جیبر ین در د سح (صفر  500میلیارم در یتر) پیش تیمار با آبسیزیک اسیگ در د
سح (صفر
معمو ی

 5میکر موالر) غوطه ر شگنگ .در پایاد این مگت بر ر را از محلول خارج کرده

یک بار با آز مقحر شستشو داده

()Al-Karaki, 1998

سپ

سه بار با آز

به مگت  24ساعت در دمای آزمایشگاه

خشک شگنگ .در مرحله د م پتانسیل مختلف سحوح خشکی با فرمول میشل

کافمن

با استفاده از پلیاتیلن

الیکول  1222استفاده اردیگ ( 25 .)Michel and Kaufmann, 1973عگد برر در داخل هر پتریهایی با قحر 10
سانتیمتر ر ی کاغر صافی ( اتمن شماره  )2قرار داده شگ .به منظور کاهش تبخیر آز ور ف پتری با پارافیل بسته
در ژرمیناتور با دمای  20درجه سانتیاراد به مگت  14ر ز نگهگاری شگنگ .شمارش بررهای جوانه زده از ر ز د م
بهصورت ر زانه در ساعتی معین انجام اردیگ .به هنگام شمارش ،بر ری جوانهزده ،تلقی شگنگ که طول ریشهچه
آدها حگاقل د میلیمتر بود ( .)ISTA, 2009پ

از  14ر ز از هر پتری پنج نمونه به طور تصادفی انتخاز

ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول ایاه ه با استفاده از خ کش
دقت چهار رق اعشار پ

طول

زد خشک ریشهچه ساقهچه با استفاده از تراز ی با

از خشک شگد نمونهها در آ د با دمای  75درجه سلسیوس بهمگت  24ساعت انگازهایری

شگ (.)Turan et al., 2010
درصگ جوانهزنی ( ،)Alizadehm and Isvand, 2004متوس

زماد جوانهزنی ()Ellis and Roberts, 1987

ضریب آ ومتریک ( )Hussain, 1989بر اساس رابحههای زیر محاسبه شگ.
تعگاد برر  ×100( /تعگاد برر جوانه زده تا ر ز  nام) = درصگ جوانهزنی
سرعت جوانهزنی /یک = میانگین مگت زماد جوانهزنی (ر ز)
میانگین زد خشک ریشهچه /میانگین زد خشک ساقهچه = ضریب آ ومتریک
شاخص زنی بنیه برر نیز از حاصل درصگ جوانهزنی نهایی در زد ایاه ه به دست

آمگ (:(Abdual-baki and Anderson, 1973

زد ایاه ه  درصگ جوانهزنی= شاخص بنیه برر

سپ

دادههای حاصل از طریق نرمافزار  SAS 3.1.9مورد تجزیه

طریق آزمود دانکن در سح احتمال پنج درصگ انجام اردیگ.
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تحلیل قرار ارفت

مقایسات میانگین از

جوانهزنی و رشد گياهچه...

بررسی تأثير پيش تيمار هورمونی بر شاخصهای

نتایج
نتایج تجزیه اریان

نشاد داد که اثر پیش تیمار بر صفات طول ساقهچه ،جوانه غیر نرمال ،ضریب آ ومتریک

درصگ جوانهزنی در سح احتمال یک درصگ بر طول ایاه ه جوانه نرمال در سح احتمال پنج درصگ معنیدار
بود ی بر صفات طول ریشهچه ،زد تر ایاه ه

زماد جوانهزنی غیر معنیدار بود .ه چنین نتایج این

متوس

پژ هش نشاد داد که اثر تنش خشکی بر تمامی صفات مرکور بغیر از جوانه نرمال متوس زماد جوانهزنی در سح
احتمال یک درصگ معنیدار بود .اثر متقابل پیش تیمار
متوس

آ ومتریک ،درصگ جوانهزنی

تنش خشکی بر طول ساقهچه ،زد تر ایاه ه ،ضریب

زماد جوانهزنی در سح احتمال یک درصگ معنیدار ی بر طول ریشهچه،

طول ایاه ه ،تعگاد جوانه نرمال تعگاد جوانه غیر نرمال غیر معنیدار بود (جگ ل .)1
تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی ایاه با نگو شهری تحت تنش خشکی

جدول  :1تجزیه اریان

میانگین مربعات ()MS
منابع تغییرات

درجه

طول

طول

طول

زد تر

جوانه

ریشهچه

ساقهچه

ایاه ه

ایاه ه

نرمال

پیش تیمار

3

9/101 ns

**2/35

*22/51

0/000005ns

*12/57

تنش خشکی

5

**

**

**

**

ns

آزادی

تنشخشکی×

30/56

0/19
**

15

4/7 ns

خحا

24

4/1

0/10

ضریبتغییرات

-

26/72

9/52

پیش تیمار

،ns

*

0/48

46/61

0/00001

جوانه
غیر
نرمال
**14/24
**

4/87

1/57

ضریب
آ ومتریک
**

0/412

**

0/645

متوس

درصگ
جوانه-

زماد

زنی

جوانهزنی
ns

**

26/52

**

33/79

0/3

ns

0/39

13/24ns

**0/000005

4/15ns

1/35ns

**16/825

**27/19

**0/65

7

0/000002

3/35

1/18

0/01

2

0/22

27/48

28

10/83

19/73

19/41

1/45

17

**بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سحوح احتمال  1 5درصگ

طول ساقهچه :نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل پیش تیمار تنش خشکی بر طول ساقهچه نشاد داد که بیشترین طول
ساقهچه ( 7/4سانتی متر) مربوط به پیش تیمار جیبر ین عگم تنش خشکی میباشگ (جگ ل .)4
جدول  :2نتایج مقایسه میانگین تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی برر رشگ ایاه ه با نگوی شهری
سحوح

طول ساقهچه

طول ایاه ه

جوانه

جوانه

ضریب

درصگ

پیشتیمار

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

نرمال

غیرنرمال

آ ومتری

جوانهزنی

شاهگ

2/13b

8/60b

15/41b

7a

0/36b

89/66a

3/25a

11/14a

17/083a

5/66b

0/69a

91a

1/74c

8/06c

17/75a

4/833bc

0/30b

88/33b

جیبر ین ( 500میلیارم
در یتر)
آبسیزیک اسیگ 5
میکر موالر

میانگین هایی که در هر ستود حگاقل دارای یک حرف مشترك هستنگ ،فاقگ اختالف معنیدار با آزمود دانکن در سح  1درصگ میباشگ.
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طول ریشهچه :نتایج مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر طول ریشهچه نشاد داد که بیشترین طول ریشهچه مربوط به
تنش خشکی  -3بار ( 9/14سانتیمتر) بود که ا بته از حاف آماری با تیمار تنش خشکی -9 ،-6

 -12اختالف

معنیداری نگاشت .ک ترین طول ریشهچه مربوط به تیمار تنش خشکی  -15بار ( 3/83سانتیمتر) بود (جگ ل .)3
جدول  :3نتایج مقایسه میانگین تأثیر تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی برر رشگ ایاه ه بالنگوی شهری
سحوح تنش

طول ریشهچه

طول ساقهچه

طول ایاه ه

جوانه

ضریب

درصگ

خشکی (بار)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

غیر نرمال

آ ومتری

جوانهزنی

شاهد

6/45 b

3/87a

10/75 abc

6/37a

1a

92/50a

-3

9/14 a

2/64ab

10/87ab

5/25bcd

0/32b

90b

-6

9/03 a

2/33ab

13/02a

6/25ab

0/30b

89b

-9

8/10 ab

1/81 c

8/92 bc

5cd

0/29cb

88/33b

-12

7/23ab

1/68c

8/03cd

4/37d

0/26cb

88/50b

-15

3/83c

1/62 c

6/17d

5/87abc

0/2 c

88/33b

تنش خشکی بر شاخصهای جوانهزنی برر

جدول  :4نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل پیش تیمار هورمونی

رشگ ایاه ه

با نگوی شهری
سحوح تنش
خشکی ( بار)
شاهگ

طول ساقه چه

زد تر ایاه ه

ضریب

درصگ

متوس زماد

(سانتیمتر)

(ارم)

آ ومتریک

جوانه زنی

جوانهزنی (ر ز)

5/3 b

0/002 ef

0/73 a

96 ab

2/6 cdefg

7/4 a

0/002 ef

2/62 a

100a

2/02 g

آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

1/64 c

0/001 f

0/305 de

82 b

2/72 bcdefg

شاهگ

1/86 c

0/0055 abcd

0/2 e

84 ab

2/36 efg

4/85 b

0/008 ab

0/15 e

100 a

2/07 efg

آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

2/07 c

0/007 abc

0/295 de

96 ab

2/24 efg

شاهگ

1/35 c

0/004 cdef

0/35cde

92 ab

3/12 bcde

1/94 c

0/005 bcde

0/25e

90 ab

2/5 defg

آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

1/84 c

0/007 abc

0/23 e

94 ab

4/23 a

شاهگ

1/53 c

0/007 abc

0/2 e

88 ab

3/06 bcde

1/74 c

0/005 bcde

0/61bcd

88 ab

2/55 cdefg

سحوح پیش تیمار
شاهگ
جیبر ین  500میلی ارم در
یتر

تنش خشکی
 -3بار

جیبر ین  500میلی ارم در
یتر

تنش خشکی
 -6بار

جیبر ین  500میلی ارم در
یتر

تنش خشکی
 -9بار

جیبر ین  500میلی ارم در
یتر
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آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

1/57 c

0/0035 fde

0/335cde

92 ab

3/34 abcd

شاهگ

1/52 c

0/0085 a

0/235 e

86 ab

3 bcdef

1/66 c

0/006 abcd

0/260 e

86 ab

2/25 efg

آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

1/60 c

0/0035 fde

0/445bcde

86 ab

3/68 ab

شاهگ

1/22 c

0/007 abc

0/625 cb

80 b

2/75 bcdefg

1/92 c

0/006abcd

0/26 e

96 ab

2/6 cdefg

1/75 c

0/006abcd

0/24 e

92 ab

3/52 abc

تنش خشکی
 -12بار

جیبر ین  500میلی ارم در
یتر

تنش خشکی
 -15بار

جیبر ین  500میلی ارم در
یتر
آبسزیک اسیگ  5میکر موالر

میانگینهایی که در هر ستود حگاقل دارای یک حرف مشترك هستنگ ،فاقگ اختالف معنیدار با آزمود دانکن در سح  1درصگ میباشگ.

طول گیاهچه :نتایج مقایسه میانگین اثر پیش تیمار بر طول ایاه ه نشاد داد که بیشترین طول ایاه ه مربوط به پیش
تیمار جیبر ین ( 11/14سانتیمتر) بود که افزایش  23/53درصگی را نسبت به عگم پیش تیمار جیبر ین نشاد داد
(جگ ل .)2ه چنین نتایج مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر طول ایاه ه نشاد داد که بیشترین طول ایاه ه مربوط
به تیمار تنش خشکی  -6بار (13/02سانتیمتر) بود که ا بته از حاف آماری با تیمار تنش خشکی  -3بار
اختالف معنیداری نگاشت

شاهگ

ک ترین مربوط به تیمار تنش خشکی  -15بار ( 6/17سانتیمتر) بود که ا بته از حاف

آماری با تیمار تنش خشکی  -12بار اختالف معنیداری نگاشت (جگ ل .)3
درصد جوانهزنی :ه چنین نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل پیش تیمار

تنش خشکی بر درصگ جوانهزنی نشاد داد

که بیشترین درصگ جوانهزنی مربوط به پیش تیمار جیبر ین عگم تنش خشکی ( )100ک ترین آد مربوط به تیمار
عگم جیبر ین تحت تنش خشکی  -15بار ( )80بود که ا بته از حاف آماری با تیمارهای عگم پیش تیمار آبسیزیک اسیگ
تنش خشکی  -12بار نیز پیش تیمار آبسیزیک اسیگ عگم تنش خشکی اختالف معنیداری نگاشت (جگ ل .)4
متوسط زمان جوانهزنی :نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل پیش تیمار

تنش خشکی بر متوس زماد جوانهزنی نشاد

داد که ک ترین متوس زماد جوانهزنی ( 2/02ر ز) آد مربوط به عگم تنش خشکی

پیش تیمار آبسیزیک اسیگ بود

(جگ ل .)4
بحث
خشکی یکی از مه ترین تنشهای محیحی است که تو یگات ایاهی را کاهش میدهگ .با این جود ،برخی
اونه های ایاهی قادرنگ با اتخاذ برخی راهبردها ،موجب افزایش سازااری با شرای

خشکی

نیز افزایش قگرت

جرز آز از طریق ریشهها شونگ .نتایج این پژ هش نشاد داد که با افزایش تنش خشکی تا  -12بار طول ریشهچه
افزایش یافت اما در تنش خشکی  -15بار از طول ریشهچه کاسته شگ .با توجه به این که ک ترین طول ریشهچه در
تیمار شاهگ بگست آمگ ،میتواد به این نتیجه رسیگ که تنش خشکی باعث تحریک رشگ طو ی ریشهچه شگه است .که
26

نشريه تحقيقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان  /1396صفحات 21-29 :

با ازارش

Bandurska

 )2005( Stroinskiمحابقت داشت .ازارش این محققین حاکی از آد بود که افزایش طول

ریشه در شرای تنش خشکی در تعگادی اونهها رخ داده است.
یکی از دالیل افزایش طول ریشهچه در شرای تنش ،جرز بیشتر آز جهت جوانهزنی است که این امر خود
باعث افزایش فعا یتهای متابو یکی در داخل برر جهت جوانهزنی میشود ( .)El-Sharkawi et al., 1989آزمایشهای
مختلف نشاددهنگه افزایش طول ریشهچه در تنشهای مالی است

ه چنین ا ین تغییرات جهت مقابله با تنش

خشکی ،افزایش رشگ ریشهچه به منظور جرز حگاکثر رطوبت ازارش شگه است

(Khalesro .)Marchner, 1995

 )2007( Aghaalikhaniازارش کردنگ که با افزایش تنش خشکی از  0/4مگاپاسکال ،طول ریشهچه بررهای سوراوم
علوفهای

ارزد مر اریگی به طور معنیداری کاهش مییابگ .ه چنین  )2009( Macar et al.در بررسی اثر تنش

خشکی بر جوانهزنی

رشگ ایاه ههای نخود ( )Cicer arietinumدریافتنگ که با افزایش پتانسیل ،رشگ ریشهچه

بصورت معنیداری کاهش مییابگ که با نتایج پژ هش حاضر در تضاد بود .در این پژ هش پیش تیمار آبسیزیک اسیگ
جبیر ین اثر معنیداری بر طول ریشهچه بر ر با نگوی شهری نگاشته است .ازارشها حاکی از آد است که پیش
تیمار جیبر ین باعث افزایش درصگ سبز شگد ،یگور ،زد خشک ایاه ه

طول ریشهچه بر ر

Bromus inermis

شگ ( )Eisvand, 2010که با نتایج پژ هش حاضر محابقت نگاشت .زیرا غلظت در نی اسیگ جیبر یک در برر آدها برای
آغاز فراینگ جوانهزنی ک است ( .)Yamauchi et al., 2004ازارش شگه است که پیش تیمار برر با تحریک فعا یت
آنزی های آنتیاکسیگانتی پر تئینهای برر در ارتباط میباشگ که با افزایش در مصرف مواد ذخیرهای سبب بهبود در
شاخصهای جوانهزنی تحت شرای تنش میشود ( .)Ansari et al., 2013ه چنین نتایج این پژ هش نشاد داد که با
افزایش تنش خشکی از رشگ طو ی ساقهچه ایاه ه با نگو شهری کاسته شگ )2009( Macar et al. .با بررسی اثر تنش
خشکی بر جوانهزنی رشگ ایاه ههای نخود ( )Cicer arietinumازارش کردنگ که با افزایش پتانسیل ،رشگ ساقهچه
بصورت معنیداری کاهش مییابگ که با نتایج پژ هش حاضر محابقت نگاشت .یکی از دالیل کاهش طول ساقهچه در
شرای تنش خشکی ،کاهش یا عگم انتقال مواد غرایی از پهها به جنین است ( .)Kafi et al., 2005ه چنین پیش
تیمار جبیر ین باعث تحریک رشگ طو ی ساقهچه ی پیش تیمار آبسیزیک اسیگ بازدارنگه رشگ طو ی ساقهچه با نگو
شهری بود که با نتایج  )2010( Eisvandمحابقت داشت .این محقق ازارش کرد که پیش تیمار جیبر ین باعث افزایش
طول ساقهچه بر ر  Bromus inermisشگ .ه چنین نتایج این پژ هش نشاد داد که تنش خشکی منجر به کاهش
درصگ جوانهزنی بر ر با نگوی شهری شگه است .که با ازارشهای زیر محابقت داشت )2005( Kafi et al. .بیاد کرده
است که با کاهش پتانسیل آز ،درصگ جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،زد خشک
ریشهچه

زد خشک ساقهچه کاهش یافت که با ازارش  )2010( Salehifarمحابقت داشت .ه چنین ازارشها

حاکی از آد است که در شرای

تنش خشکی کاهش جرز آز توس

برر ،باعث کاهش سرعت فعا یتهای

متابو یکی برر ،کاهش ترش هورمودها ،کاهش فعا یت آنزی ها در نتیجه اختالل در رشگ ایاه ه شگه است (

et al.,

 )Boydak 2003که با ازارش  )2002( Murillo-Amador et al.محابقت داشت .با توجه به اینکه درصگ جوانهزنی
بر ر شاهگ از حاف آماری با تیمارهای پیش تیمار جیبر ین اختالف معنیداری نگاشته است بنابراین میتواد نتیجه
ارفت که بر ر با نگوی شهری مشکل خواز عگم جوانهزنی نگاشته است .که با ازارش )2012( Ansari et al.
 )2012(Ansari and Sharif-Zadehه خوانی نگاشت .آناد ازارش کردنگ که تیمار برر چا دار کوهی با جیبر ین سبب
افزایش در درصگ جوانهزنی تحت شرای تنش میشود.
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نتیجهگیري نهایی
نتایج بگست آمگه از این پژ هش نشاد داد که پیش تیمار با جیبر ین آبسیزیک اسیگ به ترتیب اثر تحریک کننگه
 برای دستیابی به درصگ جوانهزنی محلوز تحت شرای.بازدارنگه بر شاخصهای جوانهزنی بر ر با نگوی شهری دارد
 تنش خشکی حتی به میزاد جزیی اثر.تنش خشکی بهتر است از پیش تیمار جیبر ین با غلظتهای بیشتر استفاده شود
.منفی بر درصگ جوانهزنی با نگو دارد
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