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 مقدمه. 1

ن دارویی مبحث جدید و جالب امروزه توسعه کشت و کار گیاها

بخش گیاهان دارویی و طیف . باشد در کشاورزی می توجهی

 های وابسته به آن نه تنها از نظر تأمین مواد اولیه صنایع فعالیت

 
مختلف، برای تأمین سالمت جمعیت روز افزون جهان و ایجاد  

های اشتغال و ارز آوری در کشور دارای اهمیت خاصی است؛  زمینه

اجتماعی نیز در توزیع درآمد و  –ی اقتصادی بلکه از نظر توسعه

 

 داروهاي گياهي ينامهفصل
 

journal homepage: www.journal.iaushk.ac.ir  
 

 (.Heracleum persicum Desf) زني و رشد گياه دارویي گلپر ایراني بهبود جوانه

 سازي اسمزي بذر  تحت تأثير آماده
 

 ، سهراب محمودي، مجيد جامي االحمدي، سهيل پارسا*فاطمه چراغي
 
 

 ، ایران؛بيرجند ، دانشگاه بيرجند ي،دانشکده کشاورز ،گروه زراعت و اصالح نباتات

*
 (Email: cheraghi83@ymail.com) مسئول مکاتبات

 

 دهيچک                                 شناسه مقاله

 21/13/0931 :تاریخ دریافت مقاله

 22/00/0931: تاریخ پذیرش مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 به نژادی -به زراعی : موضوع

که بذور این گیاهان دارند عموماً با  زنی و استقرار گیاهان دارویی به علت قوه نامیه کمی  جوانه  :مقدمه و هدف 

زنی در طیف وسیعی از  هایی است که منجر به افزایش قابلیت جوانه پرایمینگ بذر از جمله روش. مشکل مواجه است

غلظت و مدت زمان پرایمینگ بر  تعیین موثرترین ماده پرایمینگ،هدف کلی تحقیق حاضر . شود گیاهان می

 .بود زنی و رشد گیاهچه گلپر جوانه

های کامل تصادفی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده  آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک :روش تحقيق

لی و پ  KNO3,CaCl2)فاکتورهای آزمایش شامل نوع ماده پرایمینگ . دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد ،کشاورزی

( ساعت 24و  02)و مدت زمان تیمار ( مگاپاسکال -5/0و  -0، -5/1)، سطوح پتانسیل اسمزی (اتیلن گالیکول

 .بودند

. داردمعنی دار اثر های اندازه گیری شده  شاخص نوع ماده پرایمینگ بر تمامیکه نتایج نشان داد  :نتایج و بحث

اثر مدت زمان پرایمینگ بر صفات سرعت . زنی تأثیر معنی داری داشته است سطح پتانسیل اسمزی بر سرعت جوانه

در بین تیمارها در صفات درصد، سرعت و میانگین مدت . زنی معنی دار بود زنی و میانگین مدت جوانه جوانه

زنی،  ساعت بهترین درصد جوانه 24به مدت  مگاپاسکال  -5/1در  CaCl2زنی و شاخص بنیه گیاهچه، تیمار  جوانه

 -0در  KNO3زنی، تیمار  ساعت بهترین سرعت جوانه 24مگاپاسکال به مدت  -0تیمار پلی اتیلن گالیکول 

ساعت و  02زنی و تیمار پلی اتیلن گالیکول به مدت  ساعت کمترین میانگین مدت جوانه 24مگاپاسکال به مدت 

توان نتیجه گرفت با اعمال تیمارهای  بنابراین می .نیه گیاهچه را نشان دادندمگاپاسکال بهترین شاخص ب -5/0

 .زنی گیاه دارویی گلپر شد توان باعث بهبود در جوانه مناسب پرایمینگ می

نتایج آزمایش نشان داد پرایمینگ موجب افزایش خصوصیات جوانه زنی در گیاه گلپر  :صنعتي/ توصيه کاربردي

شود و از سوی دیگر  که از کومارین موجود در ریشه این گیاه در صنایع مختلف استفاده میینبا توجه به ا. شود می

جوانه زنی و استقرار این گیاه را بهبود بخشید و  آنتوان با پرایمینگ  این گیاه جوانه زنی ضعیفی دارد؛ میبذر 

 .موجب افزایش در تولید آن شد
 

 : د واژگانيکل

 

   گلپر 
 اسمو پرایمینگ 
 زنی جوانه 
 بنیه گیاهچه 
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از . باشد می  توجه به مناطق کمتر توسعه یافته دارای نقش مهمی

صیانت های طبیعی و خصوصاً  سوی دیگر حفظ پوشش گیاهی عرصه

. باشد های گیاهان دارویی در این مناطق حائز اهمیت می گونه از

کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر از چند جنبه با مشکالتی 

های  یاری از این گیاهان در زیستگاهکه بسبه دلیل این. مواجه است

ها با طبیعت و محیط  نمایند و چرخه زندگی آن طبیعی رشد می

ها از حالت طبیعی به زراعی با سازگار شده است؛ تغییر شرایط آن

 . مشکالتی همراه است

هایی است که برای ارتقاء  یا پیش تیمار بذر از روش 0پرایمینگ

. شود سیعی از بذرها به کار گرفته میزنی در طیف و های جوانه قابلیت

های  شود که بذرها در محلول در روش اسموپرایمینگ  اجازه داده می

با پتانسیل اسمزی پایین و دارای تهویه مقداری آب جذب کنند، 

چه  ریشه ده درحالی کهمراحل اولیه جوانه زنی انجام ش طوری که

. وندش خشک شده و کشت می ،سپس بذرها شسته. خارج نشود

های آنتی اکسیدانی  های پرایمینگ باعث بهبود فعالیت اعمال تیمار

 (. Wang et al., 2003)شود  های تیمار شده می در بذر

زنی شده و نمو بعدی  پرایمینگ باعث رشد جنین قبل از جوانه

 (.Schimtz et al. 2001) نماید جنین پس از کشت را تسهیل می

بیان کردند ( El-Araby & Hegazi, 2004) العربی و حجازی

موجب بهبود جوانه  PEGو  KH2PO4پرایمینگ با تیمارهای اسمو

زنی در گوجه فرنگی شده است که البته این اثر بسیار وابسته به 

چنین بیان نمودند این محققین هم. باشد مدت زمان تیمار می

های حاصل از بذرهای اسموپرایم شده ممکن  یکنواختی گیاهچه

. ها باشدها در آن تر پروتئین تر و سریع علت سنتز یکنواختاست به 

عالوه براین نتایج تیمارهای پرایمینگ وابستگی زیادی به طول دوره 

پرایمینگ، دما، غلظت مواد شیمیایی پرایمینگ و نوع بذر پرایم شده 

 .دارد

از گیاهان  (.Heracleum persicum Desf) گلپر ایرانی

هایی از آن در  است که گونه 2خانواده چتریاندارویی و معطر مهم از 

گیرد  مناطق وسیعی از دنیا مورد کشت و کار و بهره برداری قرار می

این گیاه در ایران نیز از گیاهان دارویی (. 0934صمصام شریعت، )

                                                 
1
 Priming 

2-Apiaceae  

های مختلف این گیاه  اندام. مهم در مناطق شمال و شمال غرب است

ها و گزانتوتوکسین  انواع کومارینجمله  دارای مواد مؤثره فراوان از

های این گیاه به مراتب بیشتر از سایر  مقدار این مواد در ریشه. است

زنی ضعیف  با این وجود بذرهای این گیاه دارای جوانه. ها است اندام

بوده که تا حدودی به خواب بذر مربوط است و استقرار آن را در 

 (.0931ی، امید بیگ)کند  مزرعه را با مشکل مواجه می

رسد تیمارهای پرایمینگ بتواند منجر به افزایش  به نظر می

بدین منظور و با . زنی در گیاه دارویی گلپر شود های جوانه قابلیت

هدف تعیین موثرترین ماده پرایمینگ، غلظت و مدت زمان 

زنی و رشد گیاهچه گلپر آزمایش حاضر طرح  پرایمینگ بر جوانه

 .ریزی شد

 

 ها مواد و روش. 2

در آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت  0923این آزمایش در سال 

دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل بر پایه طرح  ،دانشکده کشاورزی

فاکتورهای آزمایش . های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد بلوک

پلی اتیلن  و KNO3, CaCl2)عبارت بودند از نوع ماده پرایمینگ 

 -5/0و  -0،  -5/1) های پرایم  اسمزی محلول، پتانسیل (گالیکول

به همراه تیمار ( ساعت 24و 02)و مدت زمان پرایمینگ ( مگاپاسکال

به علت وجود خواب عمیق مورفوفیزیولوژیک در (. بدون پرایم)شاهد 

؛ امید Baskin et al., 2000)  هفته 2بذور گلپر بذرها به مدت 

گراد درجه سانتی 9-5یخچال و در دمای  در داخل( 0931 بیگی،

بین دو الیه کاغذ صافی مرطوب تحت شرایط استریل نگهداری 

ساعت  24پس از این مرحله بذرها از یخچال خارج و به مدت . شدند

های پرایمینگ  سپس بذرها در محلول. در هوای اتاق خشک شدند

با استفاده از فرمول  CaCl2و  KNO3های  محلول نمک. قرار گرفتند

و پلی اتیلن گالیکول با استفاده از فرمول میشل ( 0221)وانت هوف 

 -0، -5/1 های اسمزی با پتانسیل( 0323) و مانی (0339) و کافمن

ها در شرایط تاریکی و  اعمال تیمار. مگا پاسکال تهیه شدند -5/0و 

پس از . انجام گرفت 5به  0در دمای اتاق و با نسبت بذر به محلول 

گ بذرها از محلول خارج و با آب مقطر اتمام مدت زمان پرایمین

سانتی  3های شسته و خشک شدند و پس از آن در پتری دیش

متری استریل با یک عدد کاغذ صافی استریل در کف آن قرار 

www.SID.ir
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میلی لیتر آب مقطر به هر پتری دیش اضافه و  5مقدار . گرفتند

 ها در نهایت پتری دیش. ها با پارافیلم مسدود شددهانه پتری دیش

درجه سانتی گراد  2/21در داخل ژرمیناتور و در دمای متناوب 

 et al.,  2006)ساعته قرار گرفتند  02 و تناوب نوری( روز /شب )

Moravcova.)  شمارش بذرهای جوانه زده به صورت روزانه انجام

زمانی که تغییری در تعداد بذرهای  روز و تا 20شد و شمارش تا 

 . مه یافتجوانه زده مشاهده نشد، ادا

های حاصل اندازه  در خاتمه طول ریشه چه و ساقه چه گیاهچه

زنی،  های درصد و سرعت جوانه به منظور محاسبه شاخص .گیری شد

 4 و 9، 2، 0زنی به ترتیب از روابط  بنیه بذر و میانگین مدت جوانه

 .استفاده شد

)  (Camberato & Mccarty, 1999) (0رابطه) 
 

  
)*100  = GP  

 

به ترتیب معرف تعداد بذرهای جوانه زده و  Ntو   Nدر این رابطه 

 .باشند کل بذرها می

GR=  
  

  
    (Verma et al., 2005)                    (2رابطه)  

 

تعداد  Diتعداد بذرهای جوانه زده در هر روز و  Niدر این رابطه 

 . باشند روز پس از شروع آزمایش می

SVI= (GPSL)/100  (Islam et al., 2009)    (9رابطه)  

 

میانگین طول گیاهچه به  SLزنی و  درصد جوانه  GPدر این رابطه 

 .متر استسانتی
 

  MGT=∑NiTi/∑ Ni (Ellis & Roberts, 1981) (4رابطه) 

 

تعداد روز Ti تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز و  Ni در این رابطه 

 .پس از شروع آزمایش است

 

زنی در آزمون  های درصد جوانه داده ها غیر از داده تمامی

زنی نیز پس از تبدیل به  های درصد جوانه داده. نرمالیتی تایید شدند

Arc sin1/x های آماری این آزمایش با  تجزیه تحلیل. نرمال شدند

. انجام شد Sigmaplotو  SASاستفاده از نرم افزارهای آماری 

درصد  5 و در سطحLSD تفاده از آزمون ها با اس مقایسه میانگین

 آفیسExcel رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار . انجام شد

 .انجام شد 2113

 

 نتایج و بحث. 3

نتایج آزمایش نشان داد که پرایمینگ به طور معنی داری 

زنی، بنیه گیاهچه و  موجب بهبود صفات درصد و سرعت جوانه

 (. 9جدول )زنی شده است  میانگین مدت جوانه

 

 زني درصد جوانه. 3-1

اثر ساده نوع ماده پرایمینگ به کار برده شده، اثر متقابل نوع 

چنین اثر متقابل مدت زمان هم ماده پرایمینگ و پتانسیل اسمزی و

 زنی معنی دار بود تیمار و نوع ماده پرایمینگ بر درصد جوانه

زنی  تیمار پلی اتیلن گالیکول حائز بیشترین درصد جوانه(. 0جدول )

در (. 2جدول )تفاوت معنی دار نداشت  CaCl2شد، هر چند با نمک 

ل افزایش پتانسی KNO3و  CaCl2در تیمارهای حاوی دو نمک 

اسمزی محلول موجب کاهش درصد جوانه زنی شد، ولی در پلی 

  (.0 شکل)تیلن گالیکول این اثر مشاهده نشد ا

 

 
 

بر  (مگاپاسکال)و پتانسیل اسمزی محلول  ماده پرایمینگاثر متقابل نوع . 1 شکل

 درصد جوانه زنی گلپر

 

( et al.,2010 Ramzan)کاران همو  رمضان سو با این نتایجهم

منجر به کاهش درصد  KNO3عنوان نمودند افزایش غلظت 

9گالیولزنی در  جوانه
های پایین باعث بهبود  شد اما در غلظت 

های بذر و به تبع آن از دست رفتن قدرت  مرگ سلول. زنی شد جوانه

                                                 
3 -Gladiolus alatus 
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تواند دلیل دیگری بر کاهش  های باالی نمک می بذر در اثر غلطت

های اسمزی باالتر باشد  زنی در پتانسیل های جوانه بهبود شاخص

(Nascimento, 2003) توان عدم کاهش  که با استناد به آن می

. درصد جوانه زنی در تیمارهای پلی اتیلن گالیکول را توجیه نمود

ن تیمار و نوع ماده پرایمینگ نشان داد مطالعه اثر متقابل مدت زما

زنی در تیمار  گیری تأثیری بر درصد جوانهافزایش مدت زمان آب

باعث کاهش  KNO3پلی اتیلن گالیکول نداشته است؛ ولی در نمک 

زنی  باعث افزایش درصد جوانه CaCl2زنی و در تیمار  درصد جوانه

ثبات رسیده محققان دیگر به ااین امر توسط (. 2 شکل)شده است 

 & Dantas )، به طوری که داناتاس و گویمارائس است

Guimaraes, 2009) روز  9از  بیان نمودند افزایش مدت پرایمینگ

منجر  (Citrus limonia Ozbeck) لیمو روز در بذرهای گیاه 3به 

در درصد  CaCl2نمک. زنی شده است به کاهش درصد جوانه

زنی و بنیه گیاهچه با پلی اتیلن گالیکول تفاوت معنی دار  جوانه

 کارانفرخ و هم .بود KNO3آماری نداشت و نتایج هر دو بهتر از 

(Farooq et al., 2010) تیمار بذرهای برنج با  پیشنهاد نمودند

CaCl2 های  آنزیم زنی و افزایش های جوانه باعث بهبود شاخص 

α-زنی نقش  تواند در بهبود وقایع جوانه آمیالز شده است که می

 . داشته باشد مهمی

 -5/1با پتانسیل اسمزی   CaCl2در بین تیمارها، تیمار 

 -5/0مگاپاسکال و پلی اتیلن گالیکول با پتانسیل اسمزی 

و  22ساعت به ترتیب باعث بهبود  02مگاپاسکال هر دو در زمان 

 (.9جدول )نسبت به شاهد شدند  زنی درصدی در جوانه 03
 

 زني سرعت جوانه. 3-2

اثرات ساده و متقابل فاکتورهای مورد آزمایش، سرعت  تمامی 

در (. 0جدول)زنی را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار دادند  جوانه

زنی  موجب بیشترین سرعت جوانه KNO3بین مواد پرایمینگ تیمار 

 یکول تفاوت آماری نداشتشد اگرچه با تیمار پلی اتیلن گال

 24های پرایمینگ در مدت زمان  به طور کلی تیمار(. 2جدول)

-هم(. 2جدول)ساعت نشان داد  02ساعت نتایج بهتری نسبت به 

مگاپاسکال نتایج بهتری در  -0چنین تیمارهای با پتانسیل اسمزی 

 (. 2جدول)برداشتند 

 

 

 
 

 بر درصد جونه زنی گلپر زمان تیمارو مدت  ماده پرایمینگاثر متقابل نوع . 2شکل 

 

 
 
 

مگاپاسکال افزایش مدت زمان  -5/1تنها در پتانسیل اسمزی 

در (. 9جدول)زنی شد  پرایمینگ باعث کاهش سرعت جوانه

های با پتانسیل اسمزی باالتر افزایش مدت زمان پرایمینگ  محلول

 (. 9 شکل)زنی شد  موجب افزایش سرعت جوانه

 

 

 

 

جوانه  بر سرعت زمان تیمار اثر متقابل پتانسیل اسمزی محلول و مدت . 3 شکل

 زنی گلپر

 
 

بررسی اثر متقابل مدت زمان و نوع ماده پرایمینگ نشان داد با 

سرعت CaCl2 افزایش زمان هم در پلی اتیلن گالیکول و هم در 

افزایش  KNO3تنها در تیمارهای . زنی افزایش یافته است جوانه

 شکل)زنی شده است  تیمار منجر به کاهش سرعت جوانهمدت زمان 

4 .) 
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ان تیمار بر سرعت جوانه زنی اثر متقابل نوع ماده پرایمینگ و مدت زم. 4 شکل

 گلپر
 

اثر متقابل پتانسیل اسمزی و نوع ماده پرایمینگ بدین صورت 

و پلی اتیلن گالیکول افزایش پتانسیل  CaCl2بوده است که در 

زنی شده ولی این روند در مورد  اسمزی باعث کاهش سرعت جوانه

KNO3 نمک افزایش پتانسیل اسمزی محلول در این . دیده نشد

که نتایج با نتایج قبلی ( 5 شکل)زنی شد  باعث افزایش سرعت جوانه

تیمار مغایرت  مورد اثر متقابل نوع ماده پرایمینگ و مدت زمان در

در بین تیمارها، تیمار پلی اتیلن گالیکول با پتانسیل اسمزی . دارد

 -5/0با پتانسیل اسمزی  KNO3مگاپاسکال و همین طور تیمار  -0

زنی  ساعت حائز بیشترین سرعت جوانه 24مگاپاسکال در زمان 

 (. 9جدول ) شدند که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشتند
 

 
 

بر ( مگاپاسکال)اثر متقابل نوع ماده پرایمینگ و پتانسیل اسمزی محلول. 5 شکل 

 بنیه گیاهچه گلپر
 

 

تیمار با پلی اتیلن گالیکول نتایج بهتری نسبت به دو نمک دیگر 

تواند ایجاد سمیت یونی در تیمار با  دلیل این برتری می. داشت

های اسمزی باال  خصوصاً در پتانسیل KNO3و  CaCl2های  نمک

عنوان  (Basra et al., 2003; 2005)کاران بارسا و هم .باشد

های پرایمینگ با نمک  اسمزی محلول نمودند با افزایش پتانسیل

KNO3 یابد و  زنی در برنج کاهش می بنیه گیاهچه و میزان جوانه

با  زنی در تیمارهای اسموپرایمینگ بیان داشتند کاهش جوانه

های غیر آلی ممکن است بر اثر ایجاد تنش و سمیت یونی در  نمک

 .ها باشد های آن محلول
 

 بنيه گياهچه. 3-3

در صفت بنیه گیاهچه که یکی از صفات مهم در مطالعات 

پرایمینگ است اثر ساده نوع ماده پرایمینگ و اثرات متقابل نوع ماده 

نسیل اسمزی و مدت چنین نوع ماده پرایمینگ و پتاپرایمینگ و هم

سطح احتمال یک درصد زمان تیمار به همراه اثرات سه گانه در 

در بین مواد پرایمینگ تیمار با پلی  (.0جدول)عنی دار شدند بسیار م

اتیلن گالیکول بیشترین بنیه گیاهچه را به دنبال داشت که با تیمار 

CaCl2 در این بین تیمار با . تفاوت آماری نداشتKNO3  کمترین

در اثرات متقابل نوع ماده (. 2جدول )بنیه گیاهچه را باعث شد 

 CaCl2 و  KNO3پرایمینگ و پتانسیل اسمزی محلول در دو نمک 

این . با افزایش پتانسیل اسمزی محلول بنیه گیاهچه کاهش یافت

ررسی اثر ب(. 6 شکل)عکس بود  روند در مورد پلی اتیلن گالیکول بر

ایمینگ و مدت زمان تیمار نشان داد افزایش متقابل نوع ماده پر

و پلی اتیلن گالیکول باعث کاهش بنیه  KNO3مدت زمان تیمار در 

بذر شد هر چند این کاهش در پلی اتیلن گالیکول معنی دار نبود؛ 

 (. 7 شکل)باعث افزایش بنیه شد  CaCl2درحالی که در 

در بین تیمارها، به ترتیب تیمار پلی اتیلن گالیکول در مدت 

در  KNO3مگاپاسکال و  -5/0ساعت و پتانسیل اسمزی  02زمان 

مگاپاسکال بهترین  -5/1ساعت و پتانسیل اسمزی  02مدت زمان 

 KNO3شود وجود  احتمال داده می(. 9جدول) نتایج را در بر داشتند

NO3و قرار دادن 
ر گیاهچه منجر به رشد بهتر شده بیشتر در اختیا -

زنی و  و باعث شده است بنیه گیاهچه که ترکیبی از درصد جوانه

این نتایج توسط سایرین در گالیول . طول گیاهچه است بهبود یابد

(et al., 2010 Ramzan ) و در پیاز (El-Bassiony, 2006 ) نیز

 .تأیید شده است
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بر ( مگاپاسکال)پرایمینگ و پتانسیل اسمزی محلولاثر متقابل نوع ماده . 6 شکل 

 سرعت جوانه زنی گلپر
 

 

 

 

گیاهچه  اثر متقابل مدت زمان تیمارو پتانسیل اسمزی محلول بر بنیه . 7 شکل

 گلپر
 

 

 (MGT)زني ميانگين مدت جوانه. 3-4

طور اثرات اثرات ساده نوع نمک و مدت زمان تیمار و همین

پتانسیل اسمزی و اثرات سه گانه در متقابل مدت زمان تیمار و 

در بین (. 0جدول )زنی معنی دار شدند  صفت میانگین مدت جوانه

مواد پرایمینگ بهترین نتیجه مربوط به پلی اتیلن گالیکول بود که با 

های پلی  برتری تیمار(. 2جدول )دو نمک دیگر تفاوت آماری داشت 

 پ اریس و سیوریتاتیلن گالیکول در این صفت توسط 

(Sivritepe, 2000  & Eris) ایشان اظهار داشتند . ده استتأیید ش

 -25/1های اسمزی  پرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول در پتانسیلاسمو

 . شود زنی در نخود می باعث بهبود میانگین مدت جوانه -35/1تا 

ساعت بود  02ساعت بهتر از  24چنین مدت زمان تیمار هم

هایی با پتانسیل اسمزی پایین تر  محلولدر این صفت (. 2جدول )

 Farooq) کارانفرخ و هم (.2جدول)نتایج بهتری را در پی داشتند 

et al., 2007) های کمتر  داشتند که غلظت بیانCaCl2  وKNO3 

این . داشته است 4نتایج بهتری را در بهبود رشد اولیه گیاهچه خربزه

این محققان بیان نمودند حضور . شدیدتر بود KNO3اثرات در نمک 

های پایین تر احتماالً موجب شکست  ها در غلظت های این نمک یون

طور با همین. شود خواب و نمو بهتر جنین و جوانه زنی سریع تر می

افزایش مدت زمان تیمار در هر سه پتانسیل اسمزی میانگین مدت 

ن تیمارها نیز تیمار در بی(. 8 شکل)یافت  زنی بهبود می جوانه

KNO3  چنین پلی اتیلن مگاپاسکال و هم -0با پتانسیل اسمزی

 24دو در مدت زمان  مگاپاسکال هر -0گالیکول با پتانسیل اسمزی 

در بررسی تک تک  (.9جدول )ساعت بهترین نتایج را در برداشتند 

 KNO3شویم تیمارهای  ها با شاهد متوجه می تیمارها و مقایسه آن

 در برخی موارد بودند  CaCl2نیز حائز نتایج مطلوب و حتی بهتر از  

زنی مربوط  این اتفاق در صفاتی که به سرعت جوانه(. 9جدول )

بیشتر مشهود ( زنی زنی و سرعت جوانه میانگین مدت جوانه)شود  می

زنی  های جوانه رسد تفاوت شدید شاخص به نظر می(. 9جدول )بود 

های متفاوت تیمار  زی متفاوت و مدت زمانهای اسم در پتانسیل

 وپریس . تأثیر گذار شده استهای  باعث خنثی شدن اثر این تیمار

داشتند یون پتاسیم حاضر در  اظهار( Precce & Read, 1993)رِد 

KNO3 و همین امر منجر  قابلیت نفوذ دیواره سلول را افزایش داده

ها و ساخت مواد بیشتر و افزایش متابولیسم  به افزایش عمل آنزیم

 .انجامد شود که به افزایش رشد می کربوهیدرات می
 

 نتيجه گيري. 4

ساعت مناسب تر بوده  24با توجه به نتایج مدت زمان تیمار 

ساعت برای پرایمینگ موفق کافی  02رسد زمان  است و به نظر می

ها  تر محلول های اسمزی پایین در اکثر صفات پتانسیل. دباش نمی

ها بیشتر صدق  این امر در مورد نمک. نتایج بهتری را در بر داشته اند

های باال  ها در غلظت کند که احتماالً به علت اثر سمیت یون می

رسد کاربرد پلی اتیلن گالیکول برای تهیه محلول  به نظر می. است

                                                 
4 -Cucumis melo L. 
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اه گلپر خاص مناطق مرطوب بوده و مناسب تر باشد چون گی

ها در  حاصل از حضور یون)بذرهای آن نسبت به تنش شوری 

بنابراین پیشنهاد . های پرایم حساس باشد در محلول( های باال غلظت

شود از پلی اتیلن گالیکول در پتانسیل اسمزی پایین تر و با  می

دت ساعت از م 02ساعت تیمار نسبت به  24توجه به نتایج بهتر 

  .های بیشتری برای اعمال اسمو پرایمینگ استفاده شود زمان

 
 

 

 

 گیاهچه گلپر اثر متقابل نوع ماده پرایمینگ و مدت زمان تیمار بر بنیه. 8 شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 های پرایمینگ زنی گلپر تحت تأثیر تیمار های جوانه میانگین مربعات شاخص. 1جدول
 

ميانگين مدت 

 (روز)زني جوانه

 زني سرعت جوانه بنيه گياهچه

 (بذر در روز)

 منابع تغييرات درجه آزادي زني درصد جوانه

 بلوک 2 43/1** 14/1**  05/39**  39/92** 

**31/90  **44/00  **11/1  نوع ماده پرایمینگ 2 03/1** 

23/2  ns 39/1  ns *05/1  12/1  ns 2 پتانسیل اسمزی 
**24/00  31/1  ns **21/1  12/1  ns 0 مدت زمان تیمار 

21/0  ns **10/04  **23/1  **11/1  پتانسیل اسمزی نوع ماده پرایمینگ 4 

23/1  ns **43/01  **24/1  **00/1  نوع ماده پرایمینگ مدت زمان تیمار 2 

*14/9  24/1 ns **32/1  199/1  ns 2 پتانسیل اسمزی مدت زمان تیمار 

*95/9  **40/01  **43/1  122/1  ns 4 پتانسیل اسمزی مدت زمان تیمار نوع ماده پرایمینگ 

31/1  35/0  142/1  92/1  خطا 94 

 

 .عدم معنی دار ns معنی دار، % 0در سطح  **معنی دار، % 5در سطح  *
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 زنی گلپر تحت تاثیر پرایمینگ  های جوانه های اثرات ساده فاکتورها بر شاخص نتایج مقایسه میانگین .2جدول
 

(روز)زني ميانگين مدت جوانه (بذر در روز)زني سرعت جوانه بنيه گياهچه  زني درصد جوانه    

 ماده پرایمینگ    
c34/01 a51/5 b33/1 a52/19 CaCl2 

b03/3 b45/4 a02/0 b32/52 KNO3 
a99/2 a12/1 a19/0 a33/11 PEG 

 (مگاپاسکال)پتانسیل اسمزی    
a12/3 a59/5 b23/1 a50/14 5/1-  
a42/3 a09/5 a14/0 a22/53 0-  
a22/3 a90/5 a12/0 a35/52 5/0-  

 (ساعت)زمان    
b35/3 a44/5 b25/1 a12/11 02 
a10/3 a20/5 a01/0 a09/12 24 

 .درصد اختالف معنی دار ندارند 5حداقل یک حرف مشترک در سطح  های با در هر ستون میانگین

 

 زنی گلپر های جوانه نتایج مقایسه میانگین تیمارها با شاهد آزمایش در شاخص. 3جدول

 

(روز)زني ميانگين مدت جوانه (بذر در روز)زني سرعت جوانه بنيه گياهچه  زني درصد جوانه      

13/3 bcd 33/5 bcde 21/0 cd 25/53 cde   شاهد 

31/01 def 54/9 efg 12/1 hi 25/50 de 5/1-    

92/00 f 12/5 cde 14/1 hi 25/53 cde 0-  CaCl2  

93/02 f 21/5 def 13/1 gh 41/53 cde 5/0-    

31/2 abc 20/2 ab 40/0 abc 11/11 abcd 5/1-    

00/00 ef 39/4 defg 15/0 def 55/55 cde 0-  KNO3 02ساعت  

24/3 cd 10/2 g 03/0 cde 11/51 ef 5/0-    

23/2 abc 51/4 efg 33/1 defg 31/12 bcde 5/1-    

24/2 abc 32/5  bcde 35/1 fgh 00/10 bcde 0-  PEG  

23/2 abc 59/2 a 94/1 ij 32/35 ab 5/0-    

33/2 abc 31/3 abc 15/0 def 42/20 a 5/1-    

32/01 def 21/5 def 29/1 efgh 11/11 abcd 0-  CaCl2  

93/00 f 45/5 cdef 20/1 fgh 20/14 bcde 5/0-    

22/3 cd 34/9 efg 03/1 j 31/59 de 5/1-    

99/3 a 24/4 efg 90/0 bcd 55/55 cde 0-  KNO3 24ساعت  

49/3 cde 33/2 fg 19/0 ab 02/95 f 5/0-    

35/3 abc 90/5 def 11/0 defg 93/31 abc 5/1-    

45/3 ab 34/4 defg 15/0 a 00/10 bcde 0-  PEG  

10/2 abc 11/3 abcd 43/0 abc 93/31 abc 5/0-    

 

 .درصد اختالف معنی دار ندارند 5های با حداقل یک حرف مشترک در سطح  ستون میانگیندر هر 
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