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اثر نيترات پتاسيم ( )KNo3بر جوانهزنی و برخی ويژگیهاي مورفوفيزيولوژيک
ناخنک ( )Astragalus hamosusدر محيط کشت MS
آزاده بخشنده فرجپور ،1رضا دهقانی بيدگلی *2و سيدعلی حسينی تفرشی

3

1کارشناسی ارشد ،گروه مرتع و آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کاشان
2استادیار ،گروه مرتع و آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کاشان
 3استادیار ،گروه زیستشناسی سلولی و مولکولی ،دانشکده شیمی ،دانشگاه کاشان
تاريخ دريافت1397/08/13 :

تاريخ پذيرش1397/11/10 :

چکیده
بهمنظوربررسیاثرپیشتیماربذورناخنک بکامولکو MSومولکو نیرکراپپراسکیرمرمراحک اوییکه

زنی،آزمایشیبهصورپفاکروری مرقایبطرحکامالًتصکامفیمر4تککرارمرآزمایشکها ایا شناسکی

جوانه
اجراشد.تیمار ایآزمایشیشام پرایمینگبامولو MSمر

ارو بیوتکنویوژیمانشها کاشانمرسا 1395
سطح(صفربهعنوانشا د0/05،0/01،و0/1مرصدوزنی-حجمی)ونیرراپپراسیرمر4سطح(صفربکه

4
عنوانشا د0/2،0/1،و0/5مرصدوزنی-حجمی)بهمدپ2ساعتمرممای25مرجهسانریارام بومنکد.
نرایجآزمایش انشانماممولو ،MSنیرراپپراسیرواثرمرقاب تیمار امرسطحاحرما 1مرصدبکرتمکامی
صفاپمورممطایعهشام مرصدجوانهزنی،طو ریشهچه،طو ساقهچه،ضریبجوانکهزنکی،مورکواینیک ی
آب،موروایکلروفی b،aوکلروفی ک معنیماربوم.باالترینمیزانمرصدجوانهزنی،موروایکلروفیک b،a
وطو ساقهچهبااعما تیمار0/01مرصدوزنی-حجمیمولکو MSبکه مکرا تیمکار0/5مرصکدوزنکی-
ویژای ایمورمپژو ش

حجمینیرراپپراسیربدستآمد .مچنیناعما تیمار ایذکرشد بهتنهایینیزبر
ایپرایمینگازجملهروش ایمورماسرفام مراینپکژو ش

اثراپمث تومعنیمارماشرند.اسرفام ازروش
میتواندتأثیراپمفیدیبرایا ارزشمندناخن ماشرهباشد .



واژههاي کلیدي :اون،کلروفی ،خوابشکنی،مورویآبنی ی،طو ریشه

مقدمه 1
مرمیانایا انا مارجهان،اون ایکیازبزراررینخانوام  ایایا یبکوم وشکام بکیشاز3300اونکهبکا
باشندبطوریکهپوششاونبخشقابک تکوجهیاز


پراکنشوسیعمرسراسرمناطقمعردیهجهانوازجملهایرانمی
فلورایرانرانیزتشکی میم د،بهطوریکه60مرصدپوششکشورمامرعلقبهپوششاکون-مرمنکهمکیباشکدو
اون اایا انمارویکیوصکنعریبکاتوییکد
اونه ایمرنوعیازاینجنسمرایرانوجوممارم( .)Massoumii, 2004

ایفرار،صمغ اومان ایایا یبوم وازآنجاییکهبیکیاریازاونکه کای

ترکی اپشیمیاییآیکایویید ا،اسانس
مرعلقبهجنساونمورمچرایمامنیزقرارمیایرند،بنابراینبییاریازآنهابراثکرچکرایبکیرویکهومفکردمامو
برماری ایبیشازحدوغیراصوییوسومجویانهمرمعرضانقراضونابومیقرارارفرهانکد(

بهر 

Jaberolansar,

.)2005اینبهر برماری اوتوجهناکافیبهوضعیتوسالمتمراتعمرطیچندم هاخیرمنجکربکهبکر رخکورمن
*نویسنده مسئولdehghanir@kashanu.ac.ir :
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تعام روابطمرقاب مزبورشد وصدماپج رانناپذیریبهاینمنابعط یعیکمیابومرموارمیمنوصربهفرموارم
مرابوییت ایایا یازجملهکریرارافرا رنموم است .

آورم ومربرخیموارممقدماپانقراضفرآیندتویید
یکیازاونه ایمهرجنساون،اونهناخن بانامعلمی()Astragalus hamosusازتیر نخکوموتیکر فرعکی

پروانهواران( )Papilionaceaeمیباشد،ایناونهمارایخواصماروییفراوانبوم وعالو برقیمت کایمخرلک 
ایا مث سرشاخه،بذرآننیزمورماسرفام ماروییقرارمیایرم.مرطبسنریایرانازمیو اینایا بکهعنکوانماروی
ضدصرعیامشد است.ایا ناخن قابلیتنفوذپذیریمویرگ اراکا شمام وخونرارقیقوازیخرهشدنخکون
ایمفصلی،خلطآور،ضدعفونیکننکد مجکاریامرار،ضدتشکنج،مرمکاناسکها 


واریس،ورم
جلوایریمیکند.ضد

آسروبرونشیتمیباشد .

خونی،ورمروم ،ضد
نام ایمیهرآنع ارتنداز:ش درشیرین،اکلی ایمل ،بینگ،بییه،شا یه،یونجهزرم،ایا قیصکر،الهکایآن

مارایخواصضدتشنج،مرحرسینه،ق ضکنند وضدعفونیکنند است.بویامرارراازبینبکرم ،ترشکواپآنرا
عفونیمینمایدومراسها خونی،ورمروم وروماتییرنیزمصرفمکیشکوم.ایکن

زیاممیکند،مجاریامرارراضد

ایا چونمیکنوخوابآوراستآنرامرتوریکاپعص ی،انواعنورایژی،سرفه ایعص یواازروم کااسکرعما 
هبرونشهاوورمعقبحلقمصرفمیکنند.بکرایمعایجک ورمملرومک چشکرخکوب

میکنندونیزبرایمعایجهنزی

است .
بهعلتبرماشت ایبیرویهازایناونهایا یونیزبهعلتجوانهزنیسختبذر،قکدرپزامآوریآنبیکیار
پایینآمد استومرنریجهایناونهمرمعرضخطرانقراضقرارارفرهاست.اونهA.hamosusمارایچندیننوع
عوام موثرماروییازجملهکومارینبوم ،وعالو براینمارایعطریاستکه نوزترکیبشیمیاییآنمشکخ



نشد است.سرشاخه ایالدارآنآرام خشوپیشابآوربوم وبرای ضرغذاونرمکرمنسینهنافعمیباشد.ایکن
اونهبرایرفعتوریکاپعص یوبیخوابیمخصوصاًمرمورمبیخوابیاطفا نافعاست.ازموارممیهراسرفام  ای
ماروییایناونهمیتوانبهتیکینسرمرم ایی طرفه،مرم ایعص یومفاصک ،ورمکلیکهوقکوینجک کدینیکز
اشار کرم(.)Mozaffarian, 2001ناخن بهمناطقمرعدمیسازاارینشانمام وبهشکرایطبیابکانیواکرمواقلکیر
خش سازااراستوممای-4تا45مرجهسانریارامراتوم میکند.اینایکا ککاراییبکاالییمراسکرفام ازآب
مارموبهتنشخشکیمروم استوعملکرمقاب ق وییمرمناطقیبابارندای122تا222میلیمررتوییدمکیکنکد.
ناخن مرشرایطبییارشورمیتواندرشدکندومرارو ایا انمروم بهتنششوریمیتوانکدمسکرهبنکدیشکوم
( .)Jancurva, 2009
بنیهبذررامیتوانبهکم انواعروش ا یپرایمینگبکذرککهباعکفافکزایشسکرعتویکنکواخریجوانکهزنکی
میشوند،به ومبخشید( .)Heydecker and Coolbear, 1987مراینروشبکذر امرآبویکامولکو  کایمخرلک 

اسمزیخییاند شد وسپستارطوبتاوییهخشکاند میشوند.بهع ارپمیهربذر اتامرحلهمومآبنوشکیپکیش
میروندوییوارممرحلهسومجوانهزنینمیشوند.بعدازتیمارپرایمینگ،بذور مانندبذر ایتیمارنشکد (شکا د)
ذخیر وکشتمیشوند( .)McDonald, 2000
نیرراپپراسیرپرمصرفترینمام شکیمیاییبکرایافکزایشجوانکهزنکیبکذر اسکتواسکرفام ازمولکو آنمر
آزمایش ایمعموییجوانهزنیعمومیتمارموتوسطانجمنمرخصصانرسمیبذروانجمنبینایمللیآزمکون کای
یجوانهزنیبییاریازاونه اتوصیهشد است(.)Copland and McDonald, 1995مرسا  ای

برایآزمایش ا

بذر
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اخیراسرفام ازموامنورکیببییارمکورمتوجکهپژو شکهرانرشکره کایمخرلک ازجملکهکشکاورزیبکوم اسکت
( .)Haghighi et al., 2012
یکیازموارمیکهمرتکثیراونه ایایا یمرعلقبهخانوام پروانهآسا اوجنساونوجوممارمپوسکرهنیک راً

سختبذرآنهامیباشدکهمعموالًنی تبهآبوااز انفوذناپذیراست،اینویژایتوکتتکأثیرجکنس،اونکهو
جوانهزنیبکهموقکعبکذر،عکدمبلکو 
شرایطمویطیزماننموبذرقرارمیایرم()Nasiri, 1994عام میهرمرعدم 
جنینبذربوم کهبرایبررسیمیی عدمجوانهزنیقاب ق و برایایناونهبررسیریختشناسیبکذرورفرکارآن
را نمایخوبیبرایانرخابتیمار ایخوابشکنیمی باشد.مکثالًبکرایبرطکرفککرمنخکواببکذر اییهکومبکا
پوسره ایغیرقاب نفوذنی تبهآب،تیمارخراشم یمناسبواعما تیمارپیشسرمابرایبرطرفشکدنخکواب
هآبجذبمیکنند،اماجوانهنمیزنند،مفیدخوا دبکوم()Bewley, 1997ایکننکوعخکوابممککن

مربذر اییک
استمنشافیزیویوژیکیماشرهباشد.تیمار ایمخرلفیازجملهخراشم یمکانیکی،خکراشم کیشکیمیایی،یک و
آب،آبما وسرمام ی،امواجفراصوپوبرخی ورمون اجهتبرطرفکرمنخوابفیزیویکوژیکیبکذر امکورم

اسرفام قرارمیایرند(.)Baskians and Stuat, 1998بنابراینباتوجهبها میتویژ اونه ایمارایارزشمارویکی،
علوفهای،صنعریواقرصامیجنساون،ضرورپبررسی ایمرعدممرزمینهشکیتخواببکذرآنهکاومطایعکاپ
میهراحیاسمیشوم .دفازاینمطایعهبررسیروشهایشکیتخواببذر،افزایشجوانکهزنکیویکافرنتیمکار
مناسبجهتبرطرفکرمنخواببذراونه ایAstragalus hamosusمرمومویطMSونیرراپپراسیربوم .

مواد و روشها 
بهمنظوربررسیاثرپیشتیماربذورناخن بامولو MSومولو نیرراپپراسکیرمرمراحک اوییکهجوانکهزنکی،

آزمایشیبهصورپفاکروری مرقایبطرحکامالتصامفیمر4تکرارمرآزمایشها ایا شناسکیاکرو بیوتکنویکوژی
مانشها کاشانمرسا 1395اجراشد.بذر اپسازآبشوییبکاآبمقطکروریخکرنکمکیآبمقطکربکررویآنهکا
بهمدپ24ساعتمرونیخچا قرارمام شدند.پساز24ساعتبذر اازیخچا بهزیر ومجریانآرامبرم شکد 

وق ازاسرفام بهمنظورضدعفونینمومنآنها،بهمدپی مقیقهمرایک 70مرصدوسپسبهمکدپ5مقیقکهمر
آبژاو 20مرصد(مولو 100میلیییررآبژاو 400،میلیییررآبمقطرویک قطکر مکایعشرفشکویی)غوطکهور
نموم وسپسباآبمقطراسرری چندینبارشیرشومام شدند(.)Copland and McDonald, 1995تماماینکار کا
مرزیرمسرها  ومجریانآرامومرشرایطاسرری انجامارفت.تیماراو شام پرایمینکگبکانیرکراپپراسکیرمر4
جوانهزنکیورشکد
سطح(صفربهعنوانشا د0/2،0/1،و0/5مرصدوزنی-حجمی)بومبیررمیهرکهبرایمقاییه 
اونه اساخرهشد،مویط)Murashige and Skoog, 1962(MSبوم.مویطMSازسهبخکشعناصکرغکذاییمکاکرو

مانندنیرراپ ا،کلییر،فیفروعناصرغذاییمیککروماننکداسکیدبوری ،منهنکز،روی،آ کنوویرکامین کاومیهکر
مکم  امانندالییینوتیامینتشکی شدکهبانی ت ایمشخصیبایکدیهرترکیکبشکدند.موکیطکشکتMS
جزءپرکاربرمترینمویطکشتبافتایا یمرحا حاضرمیباشدوازآنبرایکشتبافتبیکیاریازاونکه کای
ایا یباموفقیتاسرفام شد است.مویطMSمرجعتوییدچندمویطمیهرمانندمویطکشتLSنیکزشکد اسکت.
کهباکا شمقدارمواممورماسرفام مرمویطکشتMSتوسط()Linsmaier and Skoog, 1965ساخرهشد.موکیط
کشتMSبرایاویینباربرایکشتبافتایا تن اکوتوسط()Murashige and Skoog, 1962ساخرهومورماسرفام 
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قرارارفت.اینمویطکشتباوجوماینکهبرایتن اکوطراحیشد استوییمربییاریازایا انمیهرنیزککاربرم
میتواندجامدیامایعباشد.عناصکرتشککی م نکد :MSبکهسکهمسکرهتقیکیرمکیشکوند.
فراوانیمارم.مویط MS
عناصرغذاییماکرومانند()KH2PO4،MgSO4.7H2Oوعناصرغذاییمیکروماننکد(MnSO4.4H2O،Na2MoO4.2H2O

)وویرامین اومیهرمکم  اشام ( .)Nicotinic Acid،Thiamine HCL،Inositol

وZnSO4.7H2O
جهتتهیهمویط600mlMSآبمرونبشری ییرریروی یررقرارمام شدوپسازقرارمامنیک مهنکت
مرونآنعناصرذکرشد اضافهشدندومولو رابهحجری ییرررساند شد.بعکدازاضکافهککرمنتمکاممکوامو
عناصرمورمنیازایا ،اسیدیرهمویطتنظیرشدتابین5/75تا5/85باشد.عم تنظیرpHبییارمهراستچکونااکر
باشد،رشدمطلوبیصورپنمیایرم،بعدازآنبرایماشرنموکیطMSجامکد،آاکاررا

pHمویطکشتباالتراز6
توسط مزنبهمیزان6/7مرییرراضافهشد.مرمرحلهبعدمولو کامالًبهرزم شدمولکو شکفافیبکهمسکتآمکد،
یشیشهایریخرهشد.شیشه ایحاویمولو مرونمسرها اتوکالو(بهمنظوراسکرری ککرمن)

مولو مرونویا  ا
قرارمام شدندپساز20مقیقهمولو MSجامدآمام شدکهبااضکافهککرمنآاکاربکهآنMSمکایعتهیکهشکد.
تیمار ایمولو MSمر4سطح(صفربهعنوانشا د0/05،0/01،و0/1مرصدوزنی-حجمی)بومومدپزمکان
اجرایتیمار ابهمدپ2ساعتمرممای25مرجهسانریارامبومند(.)Guan et al., 2013شمارشبکذورجوانکهزم 
روزمرزمانمعینانجامشدوبذوریجوانهزم تلقیمیشدکه،ریشهچهآنهابهطو 2

بهمدپ4
بهصورپروزانهو 

میلیمررازپوسرهخارجشد بومند(.)Aisha et al., 2007بعداز4روزانداز ایریطو ایا چه،ساقهچهوریشکهبکا
خطکشوبرحیبسانریمرروانداز ایریوزنترتوسطترازوبامقت0/0001ارموبرحیبمیلیارمانجکام
شد.سپسبرایانداز ایریوزنخش ایا چه ا،پسازخش کرمنایا چه کابکهمکدپ24سکاعتمرممکای75
مرجهسانریاراممرمرونآون،ازترازویمقیقاسرفام شد.برایمواس همرصدجوانهزنکیازرابطکه1اسکرفام شکد
(  .)Ayub et al., 2013
رابطه :1
×100

تعداد بذرهای جوانه زده
تعدا کل بذرها

جوانهزنی 
=مرصد 

بهمکدپ24سکاعتمریک شکرفسکر
جهتمواس همورواینی یآبپسازتوزینوزنترایا چه،نمونه ا 
بیرهمرماخ آبمقطرشناورشد وسپسموبار توزینشدند(وزناش اع).بعدازآننمونکه کابکهماخک آونبکا
ممای75مرجهسانریارامبهمدپ24ساعتمنرق شد وسپسوزنخش آنهاتوزینشد.مرصدمورواینیک ی
آبتوسطرابطه2مواس هشد(.)Qasim et al., 2003مراینرابطهFWوزنتکرDW،وزنخشک وTWوزنمر
تورارکام است .
رابطه :2
)×100

𝑊𝐷𝐹𝑊−
𝑊𝐷𝑇𝑊−

(=RWC

برایبرحیبمیلیارمبراکرموزنتکر،میکزان0/5

برایتعیینمقامیرکلروفی b،aوکلروفی ک مرمرحله2
ارمبافتتاز ایا چهبه مرا 5میلیییرراسرون%80خوبسابید شکد وسکپسمرسکانرریفیوزمرمور13000و
بهمدپ15مقیقهقرارارفرند.سپسجذبعصار حاص مرطو موج ای663و645نانومررتوسکط
ممای4مرجه 
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مسرها اسپکرروفرومررقرائتارمیدومرروابطزیرجهتانداز ایریپارامرر اوارمشکد.مرایکنروابکطV،حجکر
مولو وWوزننمونهمیباشد( .)Arnon, 1994
رابطه:3کلروفی

a

رابطه:4کلروفی

b

Chla=12.7 (A663) - 2.69 (A645) × V/1000W
Chlb=22.9 (A645) - 2.69 (A663) × V/1000W

رابطه:5کلروفی ک 
ChlT=20.2 (A645) + 8.02 (A663) ×V/1000W

تجزیهمام ایحاص توسطنرمافزارSAS 9.1ومقاییهمیانهینآنهابااسرفام ازآزمونچندمامنهایمانککنمر
سطحاحرما 5مرصدانجامارفت .
نتایج 
درصد جوانهزنی :براساسنرایجتجزی واریانس(جدو ،1شک ،)1مولو ،MSنیرراپپراسیرواثرمرقاب اینمو
برمیزانمرصدجوانهزنیمرسطحاحرما 1%اثرمعنیماریماشرند.تیماربذوربامولو نیرراپپراسکیر0/2مرصکد
باعفافزایش7مرصدیجوانهزنینی تبهتیمارشا دشد .مچنینتیماربامولو 0/01MSمرصدباعفافزایش
12مرصدیجوانهزنینی تبهتیمارشا دشد.تیمارپرایمینگبامولو 0/5مرصدنیرراپپراسکیرو0/01مرصکد
یشرانشانمیم د .

جوانهزنیبذوربه92مرصدبرسدکهنی تبهتیمارشا د40مرصدافزا
MSباعفشدمرصد 

چهوساقهچهمرسطحاحرمکا 

طول ریشهچه و ساقهچه :نیرراپپراسیرومولو MSواثرمرقاب آنهابرطو ریشه
معنیمارماشرند(جدو .)1نیرراپپراسیرباعفافزایش30مرصدیطکو ریشکهچکهو17مرصکدیطکو 
،%1اثر 
ساقهچهشد.اسرفام ازمولو MSبر ایپرایمینگبکذورناخنک اثکرمث رکیبکرطکو افکزایشریشکهچکهماشکت
طوریکهاسرفام ازمولو 0/01MSمرصدباعفافزایش10مرصدیطو ریشهچهشد.باافزایشغلظتمولو 


به
MSطو ریشهچهوساقهچهنی تبهشا دکا شپیداکرمندکهنیازبهبررسیبیشررمارم .مچنینپکرایربکذوربکا
مولو 0/05MSمرصدونیرراپپراسیر0/2مرصدباعفافزایش32مرصدیطو ریشهچهشد.اثرمرقاب نیرکراپ
معنیماربومناماافزیشمویوسینشانندام .
بررشدساقهچهباوجوم 

پراسیرومولو MS
ضریب جوانهزنی :نرایجتجزیهواریانستیمار ایمخرل نشانمامتغییراپضکریبجوانکهزنکیتوکتاثکرنیرکراپ
پراسیرومولو MSمرسطحاحرما 1مرصدمعنیماربوم(جدو .)1بهررینسطحمولو MSسطح0/05مرصد
وبهررینسطحنیرراپپراسیرسطح0/2مرصدوزنی-حجمیبوم.اثرمرقاب نیرکراپپراسکیرومولکو MSنیکزمر
معنیماربوم.بهررینضریبجوانهزنیمرتیمارتواممولکو 0/05MSونیرکراپپراسکیر0/5
سطحاحرما 1مرصد 
مرصدوزنیحجمیبدستآمد.اینتیمارباعفافزایش12مرصدیضریبجوانهزنینی تبهتیمارشا دشد.
محتواي نسبی آب :براساسنرایجتجزیهواریانستیمار اوضرایب م یرهیسام بینصفاپمورممطایعه،مولکو 
MSمرسطحاحرما 1مرصدبرمورواینی یآباثرمعنیماریماشت(جدو 1و)2و(شک ،)2بهاینصورپ
کهاسرفام ازمولو 0/01مرصدمولو MSبرایتیماربذورناخن باعفافزایش11مرصدیمورکواینیک یآب
شد .مچنینمشخ

شدتیماربانیرراپپراسیرنیزمرسطحاحرما 1مرصدبرمورواینی یآبتأثیرمث کتمارم.

اسرفام ازنیرراپپراسیر0/5مرصدباعفافزایش8مرصدیمورواینی یآبشد.تأثیراثکرمرقابک مولکو MSو
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نیرراپپراسیرنیزبرصفتمذکورمعنیماربوم.بهررینسطحمورواینی یآبمرتیمارمولو 0/01MSمرصکدو
نیرراپپراسیر0/5مرصدبدستآمدکهباتیمارشا داخرالفمث ت25مرصدیماشت(جدو  .)3


جوانهزنیناخن
جدول :1اثرسطوحمخرل نیرراپپراسیرومولو MSبرصفاپ 
منابعتغییراپ 

مرجه
آزامی 

میانهینمربعاپ 
مرصد

طو 

طو 

ضریب

موروای

جوانهزنی 

ساقهچه 

ریشهچه 

جوانهزنی 

نی یآب 

** 239/05

** 1/1

** 3/2

** 0/01

** 7/7

**

**

**

**

**

مولو MS

3

KNo3

3

**

 519/4

MS × K

9

**

235/7



 0/4

 0/01

 3/2

**

 0/6

**

 0/8

کلروفی a

کلروفی b

کلروفی ک 

** 39/4

** 29/8

** 2/6





**

82/7

 5/2

**

**

 0/01

 2/8

 45

 15/8

 0/08

 0/1

 0/003

 0/73

 1/2

مرصدضریبتغییراپ 

 5/04

 7/4

 8/5

 4/05

6/2

2/1

خطا 



**

10/6

**

 2/8

**

**

 0/66

 24/5

 10/6

 0/2

 0/08

8/1

16/7

معنیمار،معنیمارمرسطحاحرما 5و1مرصد 
بهترتیبغیر 
*،nsو** 

ویژای ایمربودبهجوانهزنیبذرناخن توتسطوحمخرل تیمار 

جدول :2ضرایب م یرهیسام بین


1

-1مرصدجوانهزنی 
-2طو ساقهچه 

ns

-3طو ریشهچه 

**

-4ضریبجوانهزنی 

2

1



 -0/282

**

 0/297

 -0/551

-5مورواینی یآب 

ns

-6کلروفی a

**

-7کلروفی b

*

3

 0/141

1
ns

**

 0/538

*

 0/398

 0/254

 0/248

**

 0/25

 0/345





 -0/122

*

4


ns

 0/044

**

 0/799

**

 0/466







 -0/115

6




1
ns

5

 0/175

ns

 0/138

ns

 0/014

 0/394

**

 0/465





1
**







ns







1

7





1
**



 0/620

1

ترتیبغیرمعنیمار،معنیمارمرسطحاحرما 5و1مرصد 

*،nsو** 
به


ویژای ایجوانهزنیناخن

جدول :3مقاییهبر رکنشسطوحمخرل مولو MSونیرراپپراسیربرایمیانهین
مولو MS

نیرراپپراسیر 

طو ساقهچه 

طو ریشهچه 

ضریبجوانهزنی 

(سانریمرر) 


(سانریمرر) 


(مرصد) 

شا د 

 4/41ab

 4/67d-f

 1/17cb

 0/1

 3/66cd

 3/28H

 1/071c-f

 0/2

 3/77b-d

 5/03ab

 1/049d-f

 0/5

 3/65Ed

 4/72b-d

 1/15cd

شا د 

 3/30F

 4/98De

 1/18cb

 0/1

 3/52Ef

 4/33Ed

 1/07c-f

 0/2

 3/39d-f

 4/75b-d

 1/019ef

 0/5

 4/59A

 4/93a-c

 1f

شا د 

 3/45d-f

 3/66gh

 1/07cd

 0/1

 3/32d-f

 3/52f-h

 1/05c-e

 0/2

 3/28d-f

 5/35a

 1/17cd

 0/5

 4/19Bc

 3/86e-g

 1/22a

(مرصدوزنی-حجمی)  (مرصدوزنی-حجمی) 

شا د 

 0/01

 0/02
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 0/04

شا د 

 3/39d-f

 3/45H

 0/97f

 0/1

 2/97F

 3/38Gh

 0/98f

 0/2

 3/58De

 3/55gh

 1/05c-e

 0/5

 3/30De

 4/42b-e

 1/16b

رنگدانههاي فتوسنتزي :براساسنرایجتجزیهواریانستیمار ااثراپنیرراپپراسیر،مولو MSواثرمرقاب آنهابکر
میزانکلروفی aوbمرسطحاحرما 1مرصدمعنیماربومند(جدو .)1بیشکررینسکطحکلروفیک aمرتیمکار0/05
مرصدمولو MSو0/2مرصدنیرراپپراسیربدستآمد.اینترکیکبتیمکاریباعکفافکزایش38مرصکدیسکطح
کلروفی aشد.بیشررینمقدارکلروفی bمرنریجهاعما تیمار0/01مرصدمولو MSو0/5مرصدنیرراپپراسکیر
بدستآمد.افزایشمیزانکلروفی مراینتیمارنی تبهتیمارشا د35مرصدبوم.اسرفام از رمومولو نیرکراپ
پراسیرومولو MSنی تبهاسرفام میرق آنهااثراپبهرریبرمیزانکلروفیک aوbماشکت(شکک 3و.)4ای رکه
اسرفام نیرراپپراسیربهتنهاییاثراپبهررینی تبهاسرفام مولو MSنشانمام .


شکل :1اثرمرقاب مولو MSونیرراپپراسیربرمرصدجوانهزنیناخن



شکل :2اثرمرقاب مولو MSونیرراپپراسیربرمورواینی یآباندام واییایا چهناخن
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شکل :3اثرمرقاب مولو MSونیرراپپراسیربرموروایکلروفی aایا چهناخن





شکل :4اثرمرقاب مولو MSونیرراپپراسیربرموروایکلروفی bایا چهناخن  

بحث و نتیجهگیري
مرتوقیقحاضرمشخ

جوانهزنیبذوراونهناخن 
شدکهتیمار ایاعما شد تاثیرمیرقیرازنوعمث تبر 

یمرتعیارزشمندمیباشدمارایا میتاست .

ماشرند.باتوجهبهاینکهاونهمورممطایعهیکیازاونه ا

جوانهزنی بامامزمینیانجامشد  ،نرایجمشابهی
مرپژو شی که()Zhou et al., 2002بررویاثرمویط  MSبر 
جوانهزنیسویاازارششد(.)Kumar, 2005
ازارششد .مچنینمرتوقیقیمیهراثراپمث تسطوحرقیقMSبر 
موام مغذی مانند ویرامین ا میتواند فرآیند ای ایا ی را مر  ر سطح از سازمان بیویوژی

ایا توری

کند که

حاص تغییراپمرسطحمویکوییوحریتغییربیانژن است( .)Limpanavech et al., 2008
نرایج این پژو ش نشان میم دکه تیمار  0/01مرصد وزنی-حجمی مولو  MSبه  مرا  0/5مرصد وزنی-
حجمینیرراپپراسیرباعفبهمستآمدنبهررین مرصدجوانهزنیمرایا ناخن شد.ازاینرومیتواناینتیمار
رابرایپژو ش ا یآیند توصیهکرم .مچنیناینتیمارباعفبروزباالترینمیزانموروایکلروفی  aو bنیزشد.
اینصفتمی تواندمرباالرفرنسرعترشدایا بهمیی جذبزیامترتابشخورشیدیموثرباشد .مچنینباالترین
مورواینی یآبوباالترینمیزانطو ساقهچهنیزبااینتیماربهمستآمد.تیمار 0/02مرصدمولو  MSبه
مرا  0/2مرصدنیرراپپراسیرباعفبهمستآمدنباالترینمیزانوطو ریشهچهشد.ایننرایجنشانمیم دکه
اینتیمارمیتواندتأثیربیزاییمرمقابلهبااثراپتنشخشکیوشوریماشرهباشد .
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DemirKaraو مکاران()2006مربررسیخومرویآفرابارمان،ازارشکرمندکهپیشتیمکاربکذورنیرکراپ
پراسیرباعفافزایشمعنیمارمرصدوسرعتجوانهزنیشد.یکیازمالیک اثکرمث کتموکر  کایشکیمیاییماننکد
نیرراپپراسیربرجوانهزنیبذور،احرماالًبهمیی بهتعام رسیدننی ت ورمونیمربذروکا شموامبازمارندۀرشد
مانندآبییزی اسیداست( .)Ghasemi Pirbalooti et al., 2005

نرایجبدستآمد بخشطو ریشهچهوساقهچهباازارشاپ( )Ramazan et al., 2010مخوانیمارم .مییک 
اینموضوعشایداینباشدکهپرایمینگبانیرراپپراسیربهاینمیی کهمرمراح اوییهرشدنیرروژنراکهجزاصلی
بییاریازترکی اپضروریازجملهاسید ا،پروتئین اواسید اینوکلئی استرامراخریارایا قکرارمکیم کدو
نقشمهمیمرتشکی پروتوپالسروسلو  ایجدیدایفامی کنکدبنکابراینافکزایشطکو ایکا راتشکویقمکیکنکد.
مچنینپراسیرعنصرضروریبرایمکانیزمفیزیویوژی رشدایا یاست ( .)Aisha, 2007به رحا مکانیزمعمک 
مولو MSرویرشدریشهوساقهناشناخرهباقیماند استونیازبهبررسیبیشررمارم.شایدمولکو MSورشکد
ونموایا راتوسطبعضیمییر ایبیوسنرزآنزیمی،افزایشم د( .)Uthairatanakij, 2007
مرپژو ش ایصورپارفرهتوسکط()Bradford, 1995اکزارششکد پرایمینکگباعکفافکزایشمیکزانسکنرز
اسید اینوکلئی ،پروتئینوتور  رچهبیشررموامذخیر ایمربذرمیشومکهبه مینمییک مرصکدوسکرعت
جوانهزنیواسرقرارایا چهافزایشمییابد.

مرپژو شیباموضوعاثرپرایمینگبرویژای ایفیزیویوژی ا ااوزبانمرشرایطتنشخشکیایننریجهبکه
مستآمدکهپرایمینگبانیرراپپراسیربرمورواینی یآببرگاثرمعنیماریماشتکهبانرکایجبدسکتآمکد مر
پژو شحاضرمطابقتمارم()Dastborhan and Ghassemi-Golezani, 2015مورواینی یآبیکیازویژای کای
مؤثرمرتداومرشدتوتشکرایطتکنشبککوم ومقکداربکاالترآنمکیتوانکدعامک اسکرمراررشکدمرشکرایطتکنش
باشد(.چنانچکهمورواینی یآببرگباالباشدایا تورمسلوییخومراحفظکرم ورشدآنتداوممییابدموروای
نی یآببرگشاخ

مناس یبرایبیانوضکعیتآبمرایا انبوم ووضکعیتفراایرتکریازتعکام بکینمیکزان

عرضهآبنی یبرگومیکزانتعرقرانشانمیم د( .)Yassen and Mamari, 1995
)2014(Liu et al.مرپژو شیمشا د کرمندکهپیشتیماربذورتوتونباسطوحمخرل نیرراپپراسیرمیتواند
تواندبهمیی 

سطحکلروفی  ای aو bراافزایشم دکهبانرایجتوقیقحاضرمطابقتمارم.تأثیرنیرراپپراسیرمی
نقشپراسیرمرسنرزپیشمام رنهیز  ایکلروفیلیباشد .
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