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چكیده
گیاه پنیر باد یکی از گیاهان مهم دارویی در مناطق بلوچستان میباشد که در کشورهای هند ،پاکستان و افغانستان نیز گسترش
دارد .از این گیاه در موارد دارویی و درمانی استفاده میشود و بهعنوان یک گیاه پوششی مهم نیز در این مناطق محسوب میگردد.
این گیاه جوانهزنی ضع یفی داشته و برخی عوامل محیطی مانند خشکی نیز بر گسترش آن تأثیر منفی دارند .لذا این آزمایش با
هدف بررسی اثر پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانهزنی این گیاه ،بهصورت فاکتوریل با دو فاکتور در
قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار در سال  1398اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح پتانسیل اسمزی (آب
مقطر -2 ،-1 ،و  -3بار) و هشت تیمار پرایمینگ بذر شامل هیدروپرایمینگ ،عدم پرایمینگ ،پرایمینگ با جیبرلین ( 200و
 ،)ppm 400سالیسیلیک اسید ( 400 ppmو  )200و نیترات پتاسیم ( 400 ppmو  )200بودند .نتایج نشان داد پرایمینگ بذر
سبب بهبود خصوصیات طول ریشهچه ،طول ساقهچه و درصد جوانهزنی گردید .کاهش پتانسیل اسمزی سبب کاهش میزان طول
ریشهچه ،ساقهچه و درصد جوانهزنی شد .همچنین کاهش پتانسیل اسمزی سبب کاهش میزان طول گیاهچه ،درصد و سرعت
جوانهزنی و بنیه بذر گیاه پنیر باد گردید .پرایمینگ با جیبرلین  200 ppmبهترین تیمار پرایمینگ بود و سبب افزایش طول
گیاهچه ،درصد و سرعت جوانهزنی ،بنیه بذر و درصد نشاهای نرمال گردید .بهطور کلی میتوان تیمار پرایمینگ با جیبرلین ppm
 200را برای بهبود صفات جوانهزنی در این گیاه توصیه نمود.
کلیدواژگان :بنیه بذر ،تنش خشکی ،جیبرلین ،درصد جوانهزنی
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مقدمه
تقاضا برای گیاهان دارویی در سطح جهانی به دلیل استقبال
از طب گیاهی افزایش یافته است .حجم قابلتوجهی از این
تقاضا برای گیاهان دارویی از زیستگاهها و رویشگاههای
طبیعی این گیاهان میباشد .بنابراین نیاز فوری به توسعه و
اجرای بازسازی و استراتژیهای حفاظت برای گونههای
گیاهی موردتقاضا باید مدنظر قرار گیرند .روشهای متداول
بازسازی و تکثیر گیاهان دارویی شامل روشهای مبتنی بر
بذر ،کلونال و ریز ازدیادی است .روش تکثیر و ازدیاد با بذر
متداولترین روش تکثیر گیاهان میباشد .گیاه پنیر باد
( )Withania coagulansاز خانواده  solanaseaeگیاهی
است درختچهای و چندساله که در مناطق هند ،پاکستان،
افغانستان و نواحی بلوچستان ایران یافت میشود .مردم این
مناطق از میوه این گیاه در درمان بیماریها بهعنوان منبع
آنزیمی در انعقاد خون و مایهی پنیر استفاده میکنند
( .)Daiya and Kasera, 2019همینطور از این گیاه در
درمان بیماریهای گوارشی مانند نفخ ،سوءهاضمه و با توجه
به خاصیت ضدباکتریایی آن در درمان عفونتهای دستگاه
گوارش نیز استفاده میشود .از شاخههای کوچک این گیاه
برای تمیزکردن دندان و از دود آن جهت تسکین درد دندان
استفاده میشود .از ریشه این گیاه در درمان خستگی
عصبی ،بیخوابی و الغری نیز استفاده میگردد .از گل این
گیاه در درمان دیابت استفاده میشود ( Hemalatha et al.,
.)2008; Ali et al., 2009; Gupta, 2012
در مناطق خشک و نیمهخشک ،جوانهزنی یکی از مراحل
مهم و حساس رشد گیاهان محسوب میشود .جوانهزنی
خوب و یکنواخت سبب استقرار بهتر گیاهان در این شرایط
میگردد .مشخص شده که تنش خشکی در رشد و نمو و
همینطور استقرار گیاهان بسیار تأثیرگذار میباشد (2003
 .)Saxena,بذور گیاهان رشدیافته در مناطق خشک به
جهت مواجهشدن این گیاهان با شرایط نامساعد محیطی،
ممکن است دارای خواب باشند .همچنین بذور رشد یافته
در پایه مادری ممکن است از نیرو و بنیه الزم جهت جوانه-
زنی یکنواخت و مطلوب برخوردار نباشند (.)Duman, 2006
پرایمینگ بذر تکنیکی است که بهوسیله آن بذور قبل از
کشت در آب و محلولهای حاوی عناصر کممصرف و
پرمصرف برای مدت معین خیسانده (اسموپرایمینگ) و
سپس بهطور سطحی خشک میشوند .درواقع این روش
نوعی هیدروپرایمینگ محسوب میشود که برخالف روش



معمول ،بذرها بعد از خیساندهشدن تا رطوبت اولیه خود
خشک نمیشوند و بالفاصله کشت میشوند (2006
 .)Duman,بذور پرایمشده پس از قرار گرفتن در بستر خود
زودتر جوانه زده و در طی زمان کوتاهتری سیستم ریشهای
خود را گسترش داده و با جذب مطلوبتر آب و مواد غذایی
و تولید بخشهای سبز فتوسنتزکننده به مرحله اوتوتروفی
میرسند .تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و اکولوژی
موقعیت ویژهای به گیاهان حاصل از بذور پرایمشده میدهد
( .)Farooq et al., 2009به نظر میرسد که پرایمینگ بذر
میزان جوانهزنی را از طریق کاهش صدمه به پروتئینها،
 RNAو  DNAافزایش میدهد .به دنبال پرایمینگ بذور،
سنتز  RNAو  DNAو تقسیم سلولی افزایش مییابد.
افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز نیز تحت تیمار پرایمینگ
گزارش شده است ( .(Burguieres et al., 2009تحقیقات
نشان دادهاند پرایمینگ بذر با ویتامین  Cو هیدروپرایمینگ
باعث افزایش فعالیت کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز گردید
) .(Bradford et al., 1990روشهای مختلفی برای
پرایمینگ وجود دارد که میتوان به اسموپرایمینگ،
هیدروپرایمینگ ،ماتریک پرایمینگ ،پرایمینگ هورمونی،
بیوپرایمینگ و پرایمینگ مزرعهای اشاره کرد ( Kaur et al.,
.)2002; Harris, 2006
ازآنجاییکه گیاه پنیر باد ،بومی منطقه سیستان و بلوچستان
است و مردم این منطقه از این گیاه استفاده دارویی میکنند
و با توجه به این که جوانهزنی این گیاه در منطقه مذکور با
چالش مواجه است ،این تحقیق با هدف بررسی سطوح
مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی
خصوصیات جوانهزنی این گیاه انجام شد.
مواد و روشها
این تحقیق در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مجتمع آموزش
عالی سراوان در سال  1398اجرا گردید .بهمنظور بررسی اثر
پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بر جوانهزنی بذر اکوتیپ گیاه
پنیر باد سراوان ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
ال تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .تیمارهای آزمایش
کام ً
شامل چهار سطح پتانسیل اسمزی (آب مقطر -2 ،-1 ،و -3
بار) و هشت تیمار پرایمینگ بذر شامل هیدروپرایمینگ،
عدم پرایمینگ ،پرایمینگ با جیبرلین ( 200 )GAو 400
 ،ppmسالیسیلیک اسید ( 200 )SAو  ppm 400و نیترات
پتاسیم ( 200 )KNO3و  ppm 400بودند ( Das et al.,



اثر سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانهزنی...

 .)2017بدین منظور بذرهای جمعآوریشده ،پس از
ضدعفونی سطحی با آب معمولی و آب مقطر به مدت 10
دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  20درصد قرار گرفتند
و در نهایت با آب مقطر چندین بار شستشو داده شدند.
سپس به مدت  24ساعت ) (Daiya and Kasera, 2019در
محلولهای تهیهشده قرار داده شده و مورد شستشو قرار
گرفتند و پس از آبگیری مجدد در دمای اتاق از هر تیمار
 25عدد بذر در پتریدیش و روی کاغذ صافی واتمن قرار
داده شدند .سپس پلیاتیلن گالیکول ساختهشده جهت
اعمال پتانسیل اسمزی موردنظر اضافه شد .در ادامه،
نمونهها در ژرمیناتور با دمای  20درجه سانتیگراد بهمدت
 15روز قرار گرفتند .شمارش بذرها از روز دوم بهصورت
روزانه آغاز شد و مبنای جوانهزنی خروج ریشهچه بهاندازه
دو میلیمتر بود.
بهمنظور تهیه پتانسیلهای موردنظر ،مقادیر  PEG 6000از
روش میشل و کافمن استفاده شد ( Michel and
:)Kaufman, 1973
(رابطه )1
Ψs= -(1.18×10-2) C-(1.18×10-4) C2+(2.67×10-4) CT+(8.39×10-7) C2T

پس از  15روز پارامترهای موردبررسی از روابط زیر
اندازهگیری شدند.
درصد جوانهزنی از رابطه  2محاسبه شد ( Arshadi and
.)Asgharipour, 2011
GP= (n/N) ×100
(رابطه )2
 :GPدرصد جوانهزنی
 :nتعداد بذر جوانهزده
 :Nتعداد کل بذور
( Arshadi and

سرعت جوانهزنی از رابطه  3محاسبه شد
.)Asgharipour, 2011
)GR= ∑ (ni/di
(رابطه )3
 :GRسرعت جوانهزنی
 :niتعداد بذور جوانهزده در روز iام
 :diزمان پس از کاشت ،مرتبط با  niبر حسب روز

شاخص بنیه بذر از رابطه  4محاسبه گردید (.)ISTA, 2009
VI= SGP (%) × SL
(رابطه )4
 :VIشاخص بنیه بذر
 :SGدرصد جوانهزنی استاندارد
 :SLطول گیاهچه (سانتیمتر)

عالوه بر پارامترهای فوق ،درصد نشاءهای نرمال نیز تعیین
گردید .در نهایت ،دادهها بهوسیله نرمافزار  SAS 9.1مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگینها با آزمون
 LSDانجام شد .قابل ذکر است که نشاء نرمال ،نشائی است
که دارای بخشهای زیر باشد ( ISTA, 2009; Arshadi and
:)Asgharipour, 2011
 )1سیستم ریشهای نسبتاً توسعهیافته
 )2محور بخش هوایی (محور ساقهچه)
 )3لپه یا لپهها
 )4جوانه انتهایی
 )5کلئوپتیل (در خانواده غالت)
نتایج و بحث
درصد جوانهزنی
اثرات متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر درصد
جوانهزنی معنیدار گردید (جدول .)1بیشترین درصد جوانه
زنی در شرایط پتانسیل اسمزی صفر بار و پرایمینگ بذر با
چهار تیمار جیبرلین اسید  ،ppm 200نیترات پتاسیم در
غلظتهای  200و  ppm 400و هیدروپرایمینگ مشاهده
شد (جدول  .)5با منفیتر شدن پتانسیل اسمزی از درصد
جوانهزنی در تمام سطوح پرایمینگ کاسته شد .در تیمار
پتانسیل اسمزی  -3بار بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به
تیمارهای جیبرلین اسید  200و ،ppm 400
هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم  200و  ppm 400و
سالیسیلیک اسید  ppm 200بود (جدول  .)5کمترین
درصد جوانهزنی نیز در شرایط پتانسیل اسمزی  -3بار و
عدم پرایمینگ بذر مشاهده شد .بهطوریکه در این تیمار،
درصد جوانهزنی کمتر از  10درصد بود (جدول  .)5نکته
حائز اهمیت در این خصوص ،کاهش قابلتوجه جوانهزنی در
تیمار آب مقطر (پتانسیل اسمزی صفر بار) و عدم پرایمینگ
بذر نسبت به شرایط پرایمینگ بود (جدول  .)5انجام
پرایمینگ در تمام سطوح پتانسیل اسمزی سبب افزایش
معنیدار درصد جوانهزنی نسبت به عدم پرایمینگ بذر در
شرایط مشابه گردید .طی عمل پرایمینگ بذر افزایش سنتز
پروتئین و فعالسازی آنزیمها بهخصوص هیدروالز و آلفا
آمیالز در جنین رخ میدهد .پرایمینگ باعث افزایش آنزیم-
های آنتیاکسیدانت از قبیل گلوتاتیون و آسکوربات در بذر
میگردد که این آنزیمها فعالیت پراکسیداسیون لیپید را در
طی جوانهزنی کاهش داده و درنتیجه باعث افزایش درصد
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جوانهزنی میشوند ( .)Patade et al., 2009در شرایط تنش
خشکی ،میزان  ABAدر بافتهای گیاه افزایش یافته و این
امر در ممانعت از جوانهزنی بذر و رشد گیاه مؤثر است ( Pill
 .)et al., 2009تحقیقات نشان دادهاند که انجام پرایمینگ
باعث افزایش میزان جوانهزنی و سبز شدن بذر در دامنهای
از شرایط محیطی تنشزا مانند تنش شوری ،خشکی و دما
میشود (.)Bradford et al., 1990
سرعت جوانهزنی
اثر پتانسیل اسمزی بر سرعت جوانهزنی معنیدار شد
(جدول .)1بیشترین میزان سرعت جوانهزنی در تیمار آب
مقطر مشاهده گردید (شکل  .)1با منفیتر شدن پتانسیل
اسمزی صفر به  -3بار ،از میزان سرعت جوانهزنی در بذر
گیاه پنیر باد بهطور معنیداری کاسته شد .بهطوری که در
تیمار آب مقطر نسبت به پتانسیل اسمزی  -3بار ،سرعت
جوانهزنی  17درصد بیشتر بود (شکل  .)1همچنین اثر
پرایمینگ بذر بر سرعت جوانهزنی معنیدار گردید
(جدول .)1به گونهای که در بین تیمارهای موردبررسی
بیشترین سرعت جوانهزنی بذر مربوط به دو تیمار پرایمینگ
با جیبرلین  200و  ppm 400بود .کمترین میزان سرعت
جوانهزنی نیز در تیمار عدم پرایمینگ بذر و پرایمینگ با
اسید سالیسیلیک  ppm 200مشاهده شد (شکل  .)2تیمار
پرایمینگ با جیبرلین  ppm 200نسبت به عدم پرایمینگ،
به میزان  18درصد از سرعت جوانهزنی باالتری برخوردار
بود .پس از این تیمار ،بیشترین میزان سرعت جوانهزنی
مربوط به تیمارهای هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با نیترات
پتاسیم  ppm 200بود (شکل  .)2بهطور کلی ،سرعت جوانه-
زنی نشاندهندی متوسط تعداد بذر جوانهزده در روز بوده و
هرچه کمتر باشد ،بدان معنی است که بذور با سرعت
بیشتری جوانه زدهاند (.)Arshadi and Asgharipour, 2011
با پرایمینگ بذر ،مدتزمان الزم برای جوانهزنی بذر کاهش
مییابد .دلیل این امر سرعت بیشتر جذب آب توسط بذرهای
پرایمینگشده میباشد .در تحقیقات مختلف در این زمینه،
تیمارهای پرایمینگ مختلف بهمنظور تقویت جوانهزنی بذور
معرفی شدهاند .این تیمارها ،زمان بین کاشت و سبز شدن



را کوتاه کرده و بذور را از تنشهای زنده و غیرزنده در طی
مرحله بحرانی استقرار گیاهچه محافظت میکنند ( Farooq
.)et al., 2007
طول ریشهچه
بر اساس نتایج آنالیز واریانس دادهها ،اثرات متقابل خشکی
و پرایمینگ بذر بر طول ریشهچه معنیدار شد (جدول .)1
بیشترین طول ریشهچه مربوط به تیمار جیبرلیک اسید
 ppm 200و پتانسیل اسمزی صفر بار بود که نسبت به تیمار
سطح پرایمینگ مشابه و پتانسیل اسمزی  -3بار حدود
چهار برابر بیشتر بود (جدول  .)2در شرایط پتانسیل اسمزی
 -3بار نیز بیشترین طول ریشهچه مربوط به تیمار جیبرلیک
اسید  ppm 200بود .بهطوریکه در شرایط پتانسیل اسمزی
 -3بار ،تنها در این تیمار بود که طول ریشهچه به بیش از
یک سانتیمتر رسید (جدول  .)2با افزایش پتانسیل اسمزی،
از میزان طول ریشهچه در تمامی تیمارهای پرایمینگ
کاسته شد ،ولی تیمار جیبرلیک اسید  ppm 200کمترین
کاهش را نشان داد .پس از تیمار جیبرلیک اسید ppm 200
و پتانسیل اسمزی صفر بار ،سه تیمار هیدروپرایمینگ و
جیبرلیک اسید  ppm 400در پتانسیل اسمزی صفر بار و
جیبرلیک اسید  ppm 200در پتانسیل اسمزی  -1بار در
رتبه بعدی قرار گرفتند (جدول  .)2مطالعات نشان دادهاند
که با منفیتر شدن پتانسیل اسمزی ،جذب آب کمتری
صورت میگیرد ( )Kafi et al., 2018و به نظر میرسد که
این موضوع در تحقیق حاضر ،روی طول ریشهچه اثر سوء
داشته است .از طرف دیگر ،اعمال پیشتیمار پرایمینگ بذر،
سنتز و فعالشدن اولیه آنزیمهای هیدرولتیک ،مانند  αو β
آمیالز را تحریک میکند که این آنزیمها با اکسیداسیون
مواد غذایی ذخیرهای بذر ،انرژی موردنیاز برای جوانهزدن و
ظهور گیاهچه را تأمین میکنند (.)Farooq et al., 2009
آزمایشها نشان دادهاند که هیدروپرایمینگ و پرایمینگ
اسمزی با مانیتول  4درصد باعث طویلشدن ریشهچه و
ساقهچه و افزایش وزن خشک و تر گیاهچه نخود گردید
(.)Kaure et al., 2002



اثر سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانهزنی...

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مربوط به خصوصیات جوانهزنی گیاه پنیر باد تحت تأثیر سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ
منابع تغییر

درجه
آزادی

طول
ریشهچه

طول
ساقهچه

طول
گیاهچه

درصد
جوانهزنی

سرعت
جوانهزنی

بنیه بذر

درصد نشاءهای
نرمال

پتانسیل اسمزی
پرایمینگ
پتانسیل اسمزی × پرایمینگ
خطای آزمایشی

3
7
21
64

**19/5
**7/32
**0/71
0/01

**23/7
**6/86
**0/75
0/02

**86/2
**28/4
**2/93
0/06

**25534
**1685
**89/6
10/9

**35/7
**14/6
0/12ns
0/27

**29546046
**5440316
**1041300
16271

**5103
**78/4
**17/8
6/33

ضریب تغییرات ()%

-

7/09

8/48

7/58

5/86

3/12

9/83

3/62

** و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد و غیر معنیدار

جدول  -2م قایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر طول ریشهچه (سانتیمتر) گیاه پنیر باد
پتانسیل
اسمزی
(بار)

صفر
-1
-2
-3

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

2/33 g
0/55 q
0/85 op
0/66 pq

1/70 jk
1/53 kl
1/15 mn
0/57 q

1/84 ij
1/67 mn
0/04 r
0/03 r

4/00 b
3/26 e
2/69 f
1/56 kl

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

3/86 bc
3/50 d
2/42 g
2/00 hi

4/40 a
3/73 c
2/75 f
2/38 g

2/36 g
2/03 hi
1/45 l
0/96 no

2/20 gh
2/06 hi
1/38 lm
1/10 n

میانگینهای دارای حروف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر ندارند.

طول ساقهچه
برهمکنش پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر طول ساقه-
چه معنیدار گردید (جدول .)1بیشترین طول ساقهچه در
تیمار پتانسیل اسمزی صفر بار و جیبرلیک اسید ppm 200
به میزان  4/40سانتیمتر مشاهده شد (جدول  .)3پس از
این تیمار ،دو تیمار هیدروپرایمینگ و جیبرلیک اسید 400
 ppmدر پتانسیل اسمزی صفر بار در رتبه بعدی قرار گرفتند
(جدول  .)3کمترین طول ساقهچه نیز در دو پتانسیل
اسمزی منفی  -2و  -3بار و عدم پرایمینگ بذر مشاهده
گردید (جدول  .)3بهطورکلی با منفیتر شدن پتانسیل
اسمزی و افزایش شدت تنش از میزان طول ساقهچه در
تمام سطوح پرایمینگ کاسته شد .گزارش شده است که با
منفیتر شدن پتانسیل اسمزی ،گیاه شرایط تنش خشکی را
درک میکند ( .)Kafi et al., 2018از طرف دیگر ،در طی
عمل پرایمینگ بذر افزایش سنتز برخی پروتئینها و
فعالسازی برخی آنزیمها بهخصوص هیدروالز و آلفا آمیالز
در جنین رخ میدهد ( .)Farooq et al., 2007این آنزیمها
نیز با تجزیه اندوخته غذایی سبب میشوند تا مواد غذایی

قابلجذب ،در اختیار جنین قرار گیرند .درنتیجه ،رشد
ریشهچه و ساقهچه با سرعت بیشتری صورت میپذیرد.
مطالعات نشان دادهاند بیشترین میزان تحمل گیاهان به
تنش خشکی در سطح سلولی بهدلیل وجود چندین نوع
پروتئین محافظتکننده است که مهمترین آنها
LEA1پروتئینها هستند ( .)Kafi et al., 2018مشخص شده
است این پروتئینها در شرایط تنش خشکی در سطح
سلولی تجمع مییابند و انجام پرایمینگ بذر میتواند در
سنتز بیشتر این پروتئینها مؤثر باشد (.)Kafi et al., 2018
عالوه بر این ،مشاهده شده است که در شرایط تنش خشکی
میزان  ABAافزایش مییابد که این موضوع بهواسطهی بیان
ژن آن تحت درک اثرات تنش خشکی توسط گیاه است
( .)Demir Kaya et al., 2006اما پرایمینگ بذر موجب بیان
کمتر ژن این هورمون و افزایش میزان اسیدهای نوکلئیک،
پروتئینها و همچنین افزایش تحرک مواد ذخیرهشده در
بذر میگردد که در نتیجهی آن ،بذر سریعتر جوانه زده و
گیاهچههای قویتری در سطح خاک ظاهر میشوند
(.)Duman, 2006

-Late Embryogenesis Abundant

1
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جدول  -3مقایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر طول ساقهچه (سانتیمتر) گیاه پنیر باد
پتانسیل
اسمزی
(بار)

صفر
-1
-2
-3

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

2/1 d
2/1 d
1/0 hi
0/6 lm

1/6 f
1/6 f
0/8 ijk
0/6 lm

0/7 klm
0/6 lm
0/5 hij
0/4 n

3/9 b
3/4 c
1/9 e
0/8 jkl

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

3/8 b
3/5 c
1/7 ef
0/9 hij

4/2 a
3/9 b
2/1 d
1/1 h

2/2 d
2/1 d
1/1 gh
0/5 mn

2/1 d
1/9 e
1/3 g
0/7 klm

میانگینهای دارای حروف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر ندارند.

طول گیاهچه
برهمکنش پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر طول گیاهچه
معنیدار گردید (جدول .)1بدینصورت که بیشترین طول
گیاهچه مربوط به تیمار پرایمینگ بذر با اسید جیبرلین
 ppm 200در شرایط پتانسیل صفر بار بود و تنها در این
تیمار بود که طول گیاهچه به بیش از  8/6سانتیمتر رسید
(جدول  .)4پس از این تیمار ،سه تیمار هیدروپرایمینگ و
جیبرلیک اسید  ppm 400در پتانسیل اسمزی صفر بار و
جیبرلیک اسید  ppm 200در پتانسیل اسمزی  -1بار در
رتبه بعدی قرار گرفتند (جدول  .)4در شرایط پتانسیل
اسمزی صفر بار ،بذور تیمارشده با هیدروپرایمینگ و
جیبرلین اسید  ppm 400اختالف معنیداری باهم نداشتند،
ولی در تنش  -3بار میزان طول گیاهچه پرایمینگشده با
جیبرلین اسید  ppm 400نسبت به پیشتیمار
هیدروپرایمینگ 32 ،درصد بیشتر بود .همچنین در تیمار
 -3بار ،پرایمینگ با جیبرلین  ppm 200نسبت به تیمار

نیترات پتاسیم  200و  ppm 400حدود  2/7برابر و نسبت
به تیمار اسید سالیسیلیک حدود دو برابر بیشتر بود .کمترین
طول گیاهچه نیز در دو پتانسیل اسمزی منفی  -2و  -3بار
و عدم پرایمینگ بذر مشاهده گردید .بهطوریکه در این
تیمار ،طول گیاهچه حتی به  0/1سانتیمتر هم نرسید
(جدول .)4جیبرلین یکی از مهمترین هورمونهای
تنظیمکننده رشد طولی بوده و هر گونه اختالل در عمل این
هورمون میتواند باعث بازدارندگی تقسیم سلول و درنتیجه
کاهش رشد گیاه شود و برعکس ،افزایش غلظت آن در
بافتهای گیاهی میتواند منجر به افزایش رشد طولی گردد
( Dhoran and Gudadhe, 2012; Koocheki and Sarmad
 .)Nia, 2013یافتههای تحقیق حاضر با نتایج محققین دیگر
( )Darvishi Zeyd Abadi et al., 2015که گزارش نمودند
بیشترین طول گیاهچه در گیاه زیره سیاه چندساله از ترکیب
اسید جیبرلیک توأم با بنزیل آدنین حاصل شد ،مطابقت
دارد.

جدول  -4مقایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر طول گیاهچه (سانتیمتر) پنیر باد
پتانسیل
اسمزی
(بار)

صفر
-1
-2
-3

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

4/66 fjh
4/17 ij
2/98 lm
2/11 o

3/34 kl
3/17 lm
2/50 no
2/31 o

3/76 jk
2/50 no
0/07 r
0/07 r

7/73 b
7/05 c
4/97 ef
3/35 kl

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

7/93 b
6/72 c
5/34 de
4/91 ef

8/68 a
7/63 b
5/62 d
4/15 ij

4/76 fg
1/62 p
1/33 pq
1/14 q

4/25 hi
4/38 ghi
2/90 mn
1/30 pq

میانگینهای دارای حروف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر ندارند.



اثر سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانهزنی...

جدول  -5م قایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر میزان جوانهزنی گیاه پنیر باد (برحسب درصد)
پتانسیل
اسمزی
(بار)

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

صفر

88/0 cd

90/6 bc

50/0 g

98/6 a

90/6 bc

97/0 a

96/0 ab

94/0 ab

-1
-2
-3

80/0 f
42/0 hi
17/3 kl

81/6 ef
43/3 hi
19/0 jkl

40/3 i
14/0 l
7/00 m

88/3 cd
42/0 hi
22/3 jk

82/0 ef
39/3 i
19/0 jkl

86/3 c
51/6 g
24/3 j

86/0 cd
42/0 hi
19/0 jkl

84/3 def
46/6 gh
21/3 jk

میانگینهای دارای حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر ندارند.

شکل  -1مقایسات میانگین اثر پتانسیل اسمزی بر سرعت جوانهزنی گیاه پنیر باد
میانگینهای دارای حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.

شکل  -2مقایسات میانگین اثر پرایمینگ بر سرعت جوانهزنی گیاه پنیر باد
میانگینهای دارای حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
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بنیه بذر
اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر بنیه بذر گیاه
پنیر باد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین میزان بنیه بذر
در تیمار پتانسیل اسمزی صفر بار (آب مقطر) و پرایمینگ
با جیبرلین  ppm 200به دست آمد .بهطورکلی در تمام
سطوح پتانسیل اسمزی ،پرایمینگ بذر با جیبرلین 200
 ppmاز سایر تیمارهای پرایمینگ و عدم پرایمینگ از برتری
معنیداری برخوردار بود (جدول  .)6با منفیتر شدن
پتانسیل اسمزی ،بنیه بذر در تمام تیمارهای پرایمینگ

بهطور معنیدار و قابلتوجهی کاهش یافت .کمترین میزان
بنیه مشاهدهشده نیز در تمام پتانسیلهای اسمزی در تیمار
عدم پرایمینگ مشاهده گردید (جدول  .)6در شرایط
پتانسیل اسمزی  -3بار نیز بیشترین میزان بنیه بذر به
ترتیب در تیمار پرایمینگ با جیبرلین  ،ppm 200مشاهده
شد (جدول  .)6بنیه بذر یکی از صفات فیزیولوژیکی مهم در
بررسی توان و شادابی بذر میباشد ( ;Sharma et al., 2006
 .)Ashraf and Foolad, 2005در گیاه مارچوبه مشاهده شده
است که جیبرلین سبب افزایش بنیه بذر گردید ( Baalbaki
.)et al., 2009

جدول  -6م قایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر میزان بنیه بذر گیاه پنیر باد
پتانسیل
اسمزی
(بار)

صفر
-1
-2
-3

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

5790 e
3582 hij
1075 op
384 rs

4948 f
3405 ijk
885 pq
258 rs

4467 g
3184 jk
75/0 s
54/3 s

7827 b
3952 h
2590 l
884 pq

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

7022 c
3895 h
1631 n
821 pq

8446 a
4418 g
3029 k
1075 op

6589 d
3860 h
1318 no
537 qr

5937 e
3615 hi
1167 op
384 rs

میانگینهای دارای حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر ندارند.

درصد نشاءهای نرمال
اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر درصد
نشاءهای نرمال گیاه پنیر باد معنیدار شد (جدول .)1
بدینصورت که تمامی سطوح تیمار پرایمینگ در سطح
پتانسیل اسمزی صفر بار (آب مقطر) بیشترین درصد
نشاءهای نرمال را از خود نشان دادند و همگی در یک گروه
آماری قرار گرفتند (جدول  .)7با کاهش پتانسیل اسمزی از
صفر به  -1بار ،درصد نشاءهای نرمال بهطور معنیداری
کاهش یافت؛ اما در این سطح از پتانسیل اسمزی نیز بین
سطوح تیمار پرایمینگ ،اختالف معنیداری وجود نداشت
(جدول  .)7همچنین با کاهش پتانسیل اسمزی از  -1به -2
بار ،درصد نشاءهای نرمال نسبت به سطوح پتانسیل اسمزی
صفر و  -1بار بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد؛ در این
سطح از پتانسیل اسمزی ،کمترین درصد نشاءهای نرمال در
تیمار عدم پرایمینگ مشاهده شد که بهطور معنیداری از
سایر سطوح تیمار پرایمینگ در پتانسیل اسمزی  -2بار
کمتر بود (جدول  .)7با کاهش بیشتر پتانسیل اسمزی از -2
به  -3بار ،درصد نشاءهای نرمال نسبت به سطوح پتانسیل

اسمزی قبلی بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد؛ در این
سطح از پتانسیل اسمزی نیز کمترین درصد نشاءهای نرمال
در تیمار عدم پرایمینگ مشاهده شد که بهطور معنیداری
از سایر سطوح تیمار پرایمینگ در پتانسیل اسمزی  -3بار
کمتر بود و درصد نشاءهای نرمال در این تیمار ،حتی به 50
درصد هم نرسید .همچنین در این سطح از پتانسیل اسمزی،
بیشترین درصد نشاءهای نرمال در تیمار پتانسیل اسمزی
پرایمینگ با جیبرلین  200و  ppm 400به دست آمد و این
دو تیمار ،در پتانسیل اسمزی  -3بار ،تنها تیمارهایی بودند
که درصد نشاءهای نرمال بیش از  60درصد از خود نشان
دادند و بهطور معنیداری نسبت به سایر سطوح تیمار
پرایمینگ در پتانسیل اسمزی  -3بار برتری داشتند (جدول
 .)7تعداد نشاءهای نرمال نقش مهمی در تراکم گیاهی
مزرعه دارد .چراکه ممکن است بذور در مزرعه بهخوبی
جوانه زده باشند ،اما تعداد نشاءهای نرمال آنها کم باشد
که این امر منجر به بد سبزی محصول میگردد ،زیرا عموم ًا
نشاءهای غیرنرمال از خاک بیرون نمیآیند ( Arshadi and
 .)Asgharipour, 2011در تحقیق حاضر ،مشخص گردید که
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در شرایط تنش خشکی شدید ،پرایمینگ بذور با مقدار
جیبرلین  200و  ppm 400میتواند تا حدی در تعدیل

اثرات منفی تنش و جلوگیری از کاهش بیشازحد نشاءهای
نرمال مؤثر باشد.

جدول  -7م قایسات میانگین اثر متقابل پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر درصد نشاءهای نرمال گیاه پنیر باد
پتانسیل
اسمزی
(بار)

صفر
-1
-2
-3

SA

SA

)(400 ppm

)(200 ppm

عدم
پرایمینگ

هیدروپرایمینگ

90/3 a
73/3 bc
61/3 h
52/3 ij

86/3 a
72/3 bc
62/3 gh
53/3 ij

88/3 a
69/3 cde
56/3 i
47/3 k

87/3 a
71/3 bcd
64/3 fgh
55/3 i

GA

GA

KNO3

KNO3

)(400 ppm

)(200 ppm

)(400 ppm

)(200 ppm

88/3 a
74/3 b
67/3 def
61/3 h

90/3 a
74/3 b
66/3 efg
62/3 gh

87/3 a
72/3 bc
64/3 fgh
50/3 jk

89/3 a
70/3 bcde
62/3 gh
52/3 ij

میانگینهای دارای حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر ندارند.

نتیجهگیری کلی

سپاسگزاری

نتایج این تحقیق نشان داد با کاهش پتانسیل اسمزی از
میزان طول ریشهچه ،ساقهچه و درصد جوانهزنی بذور
پرایمینگشده در تمامی تیمارها کاسته شد .بااینحال،
پرایمینگ بذر سبب افزایش صفات موردبررسی در این
آزمایش نسبت به تیمار عدم پرایمینگ گردید .در بین
تیمارهای پرایمینگ بذر ،جیبرلین  ppm 200دارای
بیشترین طول ریشهچه ،ساقهچه و درصد جوانهزنی نسبت
به سایر تیمارها بود .کاهش پتانسیل اسمزی سبب کاهش
میزان طول گیاهچه ،درصد و سرعت جوانهزنی ،بنیه بذر و
درصد نشاءهای نرمال گیاه پنیر باد گردید .پرایمینگ با
جیبرلین  ppm 200بهترین تیمار پرایمینگ بود و سبب
افزایش طول گیاهچه ،درصد و سرعت جوانهزنی و بنیه بذر
خصوصاً در شرایط افزایش شدت تنش خشکی گردید.
بنابراین میتوان تیمار پرایمینگ با جیبرلین  ppm 200را
برای بهبود صفات جوانهزنی گیاه پنیر باد توصیه نمود.

بدین وسیله از مجتمع آموزش عالی سراوان که در اجرای
طرح تحقیقاتی حاضر ،مساعدتهای الزم را به عمل آوردند،
تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Paneer phool plant is one of the most important medicinal plants in Balochistan region, which is spread in India,
Pakistan and Afghanistan. This plant is used in medicinal and therapeutic cases and is considered as an important
cover plant in these areas. The germination of this plant is poor and environmental factors such as drought also
have a negative effect on its spread. Therefore, an experiment was conducted with the aim of the effect of osmotic
potential and seed priming on some germination characteristics of this plant in a factorial form in a completely
randomized design with three replications in 2019. Experimental treatments included four levels of osmotic
potential (0, -1, -2 and -3 bar) and eight seed priming treatments including hydropriming, non-priming, priming
with gibberellin (200 and 400 ppm), salicylic acid (200 and 400 ppm) and potassium nitrate (200 and 400 ppm).
The results showed that seed priming improved root length, shoot length, and germination percentage
characteristics. Decreased osmotic potential reduced root length, shoot length and germination percentage.
Decreased osmotic potential caused a decrease in seedling length, germination percentage and speed and seed
vigor of wind cheese. Priming with gibberellin 200 ppm was the best priming treatment and increased seedling
length, germination percentage and speed and seed vigor. In general, priming treatment with gibberellin 200 ppm
can be recommended to improve germination traits in this plant.
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