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D )و بنزیل آمینوپیورینBA)بر ترمیمزوال بذرماشک گل خوشه اي (Vicia villosa(  و
  )Vicia ervilliaگاودانه (
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  چکیده
بـذرهاي ماشـک گـل خوشـه اي  و گاودانـه زوال یافتـه، پژوهشـی در آزمایشـگاه بـذر           به منظور ارزیابی بهبود جوانـه زنـی  

تکـرار   3صورت فاکتوریل در قالب طـرح بلـوك کامـل تصـادفی بـا      به 1391کرج در سال -دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
رفتنـد و سـپس توسـط سـطوح     روز تحت آزمون پیري تسریع شده قرار گ 4و  2انجام شد. در این پژوهش بذرها به مدت صفر، 

سـاعت تیمـار    14میکـرو موالر)بـه مـدت    100و  50، 25) باBA) و بنزیل آمینو پیورین(SAمختلف توفوردي، اسید سالیسیلیک(
چـه، وزن خشـک   چه و ساقهشدند.صفات مورد اندازه گیري عبارت بودند از: درصد، سرعت، یکنواختی جوانه زنی، طول ریشه

اي و گاودانـه  نتایج نشان داد استفاده از روش هیدروپرایمینگ در بذرهاي بدون زوال ماشک گل خوشـه گیاهچه و بنیه گیاهچه. 
زوال  يثر می باشـد. امـا ایـن روش بـراي بـذرها     مؤزنی زنی از جمله درصد و سرعت جوانههاي جوانهلفهؤدر بهبود بسیاري از م

-طور معنی. با افزایش شدت پیري سرعت و درصد جوانه زنی بهی نبودکاف هنامناسب ایجاد شد کردن که در نتیجه انباردار ،یافته

) و سیتوکنین صفات جوانه زنی را بهبود بخشید، امـا  SAداري کاهش یافت. در این حالت استفاده از هورمون اسید سالیسیلیک (
شـان داد اسـتفاده از اسـید    نتـایج ایـن پـژوهش ن    .موجب کاهش سرعت جوانه زنی بذرهاي زوال یافته گردیـد D-4-2استفاده از 

) بسیاري از آثار زوال بذر را ترمیمنمود و جوانه زنی بذرها را بهبود بخشید، بهترین تیمـار در ایـن مطالعـه اسـید     SAسالیسیلیک (
 میکروموالر بود. 50تا  25) با غلظت SAسالیسیلیک (

  

  .پرایمینگ، زوال بذر، ماشک گل خوشه اي، جوانه زنی کلیدي: کلمات
  

  دمهمق
افزایش روز افـزون جمعیـت دنیـا و آهنـگ فعلـی      
رشد کشاورزي و غیر کافی بـودن تولیـد محصـوالت    

به عبارت دیگر نارسائی تولیدات کشـاورزي  یا غذایی 

له أو مواد غذایی به نسبت احتیاجات مردم مهمترین مس
ماشـک هـا از    ).٢٠٠٦ ,.Kaya et al(جهان امروز است

 Vicia(ده و همه به جنس بو) Fabaceae(تیره نیامداران 

spp.(  ــد. در ایــن جــنس حــدود ــه  150تعلــق دارن گون
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وجود دارد که تنها معدودي از آن ها زراعـی بـوده و   
از گیاهان علوفه اي مرغوب محسـوب مـی شـوند کـه     

وماشــک  )V. villosa( ايارقــام ماشــک گــل خوشــه
همچنین قابلیت کشت در مراتع را  )V.sativa(معمولی 

بعضی از گونه هـاي ماشـک   . )Maxted, 1993(دارند
داراي پتانسیل قابل توجهی به عنوان نیامداران دانـه اي  
و علوفه اي هستند، زیرا به خـوبی بـا شـرایط مختلـف     

. )٢٠١٠ ,Abdullah(خـاك و اقلـیم سـازگار شـده انـد     
تحمل به خشکی بوده  هاي این گیاهانیک از ویژگی

 هسـتند  درصد و انرژي بـاال 22-5/28و داراي پروتئین 
تواند یک رژیم غذاي مناسـب بـراي دام باشـد    که می

)Abdullah, ــه ).٢٠١٠ ــذرهاي ماشــک ب ــل ارزش ب دلی
اي که دارند و داراي تولید پایینی هستند بنابراین تغذیه

الزم است که در انبـار نگهـداري گردنـد و بـه همـین       
وسـیله قـرار دادن   دلیل مستعد زوال می باشند. زوال بـه 

چندین روز در دما و رطوبت بـاال  ایجـاد   بذر به مدت 
گردد و از این روش براي تعیین بنیـه و طـول عمـر    می

زوال ). ٢٠٠٣ ,Van Damme(گـردد  بـذر اسـتفاده مـی   
باعــث تغییــرات مختلــف بیوشــیمیایی و متــابولیکی     
ازجمله تغییر در اسید چرب و پراکسید اسـیون چربـی   

 نیاز مهمتــر یکــی).٢٠٠٤ ,McDonald(گــرددهــا مــی
وجـود دارد   یافتهزوال  هايکه در رابطه با بذر یلیدال

باشـد   یآزاد م یکالراد يها اکسیژناز  یناش خسارت
کـه ایـن   شده اسـت   یدکأکه در اکثر مطالعات بر آن ت

 امردرنتیجه کاهش توان رقابتی سیستم آنتـی اکسـیدان  
یکـی از  . )Kibinaz et al , 2006(است  گردیده بیان تی

فزایش و یات حریک این سیسـتم هـا   راهکارها براي ا
استفاده خارجی از مواد تنظیم کننده رشد و یا مـوادي  
است که بتوانند سیستم دفاعی سلول را بهبود بخشـیده  
 .و در برابـر رادیکالهــاي اکسـیژن آزاد حمایــت نمایــد  

ــواد    ــن م ــتفاده از ای ــارا در اس ــاي ک یکــی از راهکاره

باعـث   پرایمینـگ  باشـد. کاربرد روش پرایمینـگ مـی  
زنـی کـه همبسـتگی زیـادي بـا      افزایش سـرعت جوانـه  

ــه  ــه جوان ــدهاي اولی ــث   فراین ــین باع ــی دارد  همچن زن
هــــاي آنتــــی اکســــیدانتی ماننــــد افــــزایش آنــــزیم

ــیداز، مــی    ــموتاز، کاتــاالز و پراکس -سوپراکسیددیس

). ٢٠٠٥ ,Soeda et al ;١٩٩٤ ,Jeng et al(گــردد
ن بذر در زنی و سبز شدطور وسیعی جوانهپرایمینگ به

ــذرهاي   ــا بــــ ــان، مخصوصــــ ــیاري از گیاهــــ بســــ
اي ریز بذر و گیاهان زراعی سبزیجات،گندمیان علوفه

بــذرهاي ). ٢٠٠٦ ,.Kaya et al(را بهبـود مــی بخشــد  
زنـی سـریعتر و داراي   پرایم شـده عمومـاً داراي جوانـه   

-یکنواختی بیشتري نسبت به بذرهاي پـرایم نشـده مـی   

مچنین گزارش شده ه). ٢٠٠٥ ,Subedi and Ma(باشند
که پرایمینگ خسـارت وارده بـه بـذرهاي فرسـوده را     
که در نتیجه پراکسیداسـیون لیپیـدي اسـت بهبـود مـی      

هـا و  بخشد که در نتیجه فعالیت بیشتر آنتی اکسـیدانت 
 Yeh et al(گردد کاهش انباشتگی پراکسیداز ایجاد می

پرایمینگ بذر یک روش بـراي بهبـود رفتـار    ). ٢٠٠٥ ,
ی بذر، القاي جوانه زنی با یکنواختی بیشـتر و  جوانه زن

هـاي دمـایی گسـترده تـر و شکسـت       سریعتر در دامنـه 
هــاي مختلــف اســت. در طــول خــواب اولیــه در گونــه

پرایمینگ، بذرها تا حـد آسـتانه اي کـه بـراي خـروج      
ریشه چـه نیـاز دارنـد آب جـذب مـی کننـد و اجـازه        

شود و  زنی داده میهاي پیش جوانهپیشرفت متابولیسم
 ).٢٠٠٥ ,Shumber et al(سپس بذر را خشک می کنند

هــاي تیمــار پرایمینــگ داراي تــأثیر مناســب بــر مولفــه
ــه ــذرهاي  ماشــک گــل خوشــه  جوان ــه ب ــی و بنی اي زن
هـــدف از انجـــام ایـــن     ).٢٠١٢ ,.Kalsa et al(گردید

تحقیق تعیین تأثیر پرایمینگ بذرها با اسـتفاده از مـواد   
مختلف،تعیین بهترین سطوح  تنظیم کننده رشد گیاهی
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مصرف این موادبر افزایش جوانه زنی و بنیـه بـذرهاي   
 زوال یافته ماشک گل خوشه اي و گاودانه بود.

  
  مواد و روش ها

به منظور ارزیابی تاثیر تیمارهاي مختلف هیـدرو و  
استفاده از تنظیم کننده رشد گیاهی براي پرایمینگ بر 

ذرهاي زوال بهبود برخی شاخص هـاي جوانـه زنـی بـ    
وگاودانـه  ) Vicia villosa(یافتهماشک گل خوشـه اي  

)Vicia ervilia(    آزمایشی در آزمایشـگاه بـذر پـردیس
 1391کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 

صورت طرح فاکتوریل در قالـب طـرح پایـه بلـوك     به
تکـرار انجـام شـد. تیمارهـاي ایـن       3کامل تصادفی بـا  

ــذرها  ــامل ب ــژوهش ش ــه اي و  پ ــل خوش ــک گ ي ماش
،بنزیـــل D-٢،٤گاودانـــه، مـــواد تنظـــیم کننـــده رشـــد

آمینوپیورین،اسید سالیسیلیک ،هیدروپرایم کردن بـذر  
به منظور ایجاد زوال و تیمار بذرهاي زوال یافته بودند. 

ــده   ــریع ش ــري تس ــار پی ــذر از تیم ــد.   1ب ــتفاده گردی اس
اي رقــم بــذرهاي هــر دو گونــه (ماشــک گــل خوشــه 

ــه، و گا ــه) از م  مراغ ــپ مراغ ــز اکوتی ــه نی ــه ؤودان سس
 بـه منظـور  تحقیقات دیم کشور در مراغه تهیـه شـدند.   

 400 هاي مختلـف بـذر بـا اعمـال تیمـارزوال     ایجاد بنیه
ــاي     ــه ه ــه درون جعب ــتریل ب ــر آب مقطــر اس ــی لیت میل

محلـول هیپوکلریـت    بااستریل شده  10×12پالستیکی 
بـر   گیـاه عـدد بـذر از هـر     280اضافه شده و  درصد 5

درجـه   70روي توري هاي فلزي استریل شده در آون 
ساعت، قرار داده شـدند. الزم   24سانتی گراد به مدت 

ز آلودگی هاي قارچی به ذکر است جهت جلوگیري ا
 5محلــول هیپوکلریــت  هابا، بــذرقبــل از اعمــال تیمــار

 25دقیقه ضدعفونی شده و در دماي  1به مدت  درصد
                                                                                     

١. Accelerated Ageing 

ــاق)  ــاي ات ــاد یکنواخــت  درجــه ســانتی گــراد( دم و ب
خشک گردیدند. پـس از آن، تـوري هـا درون جعبـه     

ماشک گل  بذرهايبراي  د.هاي پالستیکی قرار گرفتن
جعبه پالستیکی  که هـر کـدام    3 و گاودانه خوشه اي

عـدد بـذر ضـدعفونی شـده بودنـد در نظـر        280شامل 
منظـور  د و بعـد از بسـتن درب جعبـه هـا، بـه     گرفته شـ 

تمـــام جعبـــه هـــاي  جلـــوگیري از کـــاهش رطوبـــت
-پالستیکی شامل بذر درون ظرف پالسـتیکی بـزرگ  

طــر بــود قــرار میلــی لیتــر آب مق600تــري کــه حــاوي 
طـور کامـل بسـته شـد تـا از      گرفتند و درب ظـرف بـه  

گونه تبادل رطوبتی بـا محـیط بیـرون جلـوگیري بـه      ره
ون ژرمیناتور در دماي عمل آید.پس از آن جعبه ها در

قرار  درصد 100طوبت نسبی گراد و ردرجه سانتی 40
 تیمـار تحـت   گونـه گرفتند. سطوح پیري بـر روي هـر   

(بـه عنـوان    زوالدر تیمارهـا بـدون    ترمیم شـده  پیري 
 سـپس پیري اعمال شـد.   ساعت96و  ساعت48شاهد) 

 پـرایم شـدند.   مختلفبذرها خارج شده و با تیمارهاي 
نین یغلظت هاي مختلف هورمون هـاي سـیتوک  بدین منظور 
دي  4و  2، اســـید  2مینوپیـــورینبنزیـــل آ-6بـــه شـــکل  

 50، 25،  شـامل  4سیلیکی، اسید سال3کلروفنوکسی استیک
ــوالر  100و  ــدت میکروم ــه م ــاي   14ب ــاعت و دم  25س

بـر روي   ±1در انکوبـاتور بـا دقـت    درجه سـانتی گـراد  
مناسـب جوانـه    دمـاي مدت زمان و بذرها اعمال گردید.

 زمـون بـذر  انجمن بین المللی آزنی بر اساس اطالعات 
)ISTA, که براي گونه )٢٠١٠Vicia villosa   بـه مـدت

 Viciaگراد و بـراي  درجه سانتی 20روز در دماي  14

ervilia  گراد سانتیدرجه 20روز در دماي 7به مدت  ،
ست آمد و شمارش بذرها به صورت روزانه انجـام  دهب

                                                                                     

٦ .٢-Benzylaminopurine 
٣. D -٢- ٤ 
٤. Salicylic acid 
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میلـی متـر ریشـه چـه      2گرفـت و بـذرهایی کـه داراي    
ذر جوانـه زده تلقـی گردیـد. در ایـن     بودند به عنوان بـ 

تحقیق صفات مورد ارزیابی شامل: درصد جوانه زنی، 
درصـد جوانـه   50زنی، زمان رسـیدن بـه    سرعت جوانه

بـا اسـتفاده از    )GUزنـی( یکنواختی جوانهو ) D50زنی (
، طـول  )٢٠١٠ ,Germin)Soltani and Maddahبرنامـه  

ک ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه و وزن خش
بـا اسـتفاده از    )RGزنـی (  رعت جوانـه سگیاهچه بودند.

ــا رابطــه MGTزنــی بــذرها ( متوســط زمــان جوانــه )، ب
1)Ellis and Roberts, در ایـن   )محاسبه گردیـد. ١٩٨١

ــه ــه   Niرابط ــذرهاي جوان ــداد ب  Diام ، iزده در روز تع
ــا    ــا از شــروع آزمــون (هنگــام کشــت) ت تعــداد روزه

تعداد کل بـذرهاي   N(پایان دوره آزمون) و iشمارش 
  باشد.زده میجوانه
  ,MGT= ∑NiDi/NGR= 1/MGT) 1(رابطه 

به منظور تعیین طول ساقه چه و ریشه چه، همچنین 
عدد از گیاهچه هایهر  10وزن خشک گیاهچه، تعداد 

طور تصـادفی انتخـاب و پـس از انـدازه     ظرف پتري به
گیري طول ساقه چه و ریشه چه، ساقه چه و ریشه چـه  

دند و در پاکت هاي مجزا مربوط به هـر تکـرار   جدا ش
درجــه  70ســاعت در آون  72نگهــداري و بــه مــدت 

شـاخص   سانتی گراد قرار گرفته و سـپس وزن شـدند.  
 Abdul(گردیـد  تعیـین   3از رابطـه  ) SVI(بنیه گیاهچه 

Baki and Anderson, ١٩٧٣.(  
SVI -وانهدرصد ج               )                       2رابطه ( 

(میانگین طول ریشه اولیه+ میانگین طول ساقه  ×زنی نهایی 
 اولیه)=

  
 SAS تجزیـه آمـاري داده هــا توسـط نـرم افــزار     

(ver.9,2)هـاي اثـرات   انجام شد و براي مقایسه میانگین
ــزار  ــرم اف شــد. رســم اســتفاده  MSTATCمتقابــل از ن

  انجام شد.Excel (ver.2013) نمودارها نیز توسط برنامه 

  
  ایج و بحثنت

تجزیه واریانس داده نشان داد که همه اثرات نتایج 
  ×سـطح هورمـون   ×هورمـون  ×اصلی،اثر متقابل گونـه 

 بـود  )p<0,01(دارزوالبراي صفات مـورد ارزیـابی معنـی   
  ).1(جدول

  
  درصد جوانه زنی نهایی

که بین  ها مشخص ساختمقایسه میانگین
داري تیمارهاي آزمایش در هر دو گونه اختالف معنی

همانطور که مشاهده  وجود داشت و در هر دو گونه
درصد جوانه زنی با افزایش مدت زمان زوال  گرددمی

که طوريبه .)1داري یافت(شکل کاهش معنی
روز رخ  4بیشترین کاهش درصد جوانه زنی در زوال 

همانطور که داده ها نشان داد بیشترین  داده است.
وال مربوط به تیمار زنی در روز چهارم زمیزان جوانه

باشد که البته بین می )SA(هورمونی اسید سالیسیلیک 
داري مشاهده هاي مختلف اختالف معنیغلظت

نگردید. بیشترین میزان در گاودانه مربوط به تیمار 
زنی  درصد جوانه93با  میکروموالر 50اسید سالیسیلیک 

در روز چهارم زوال و کمترین در مربوط به شاهد آن 
درصدي). 93زنی بود (بهبود درصد جوانه 48با 

غلظت باالي هورمون اکسین در این گونه تشدید 
کننده پیري بذر بود و نتوانست بهبود شایانی را رقم 

اي نتایج به طریق دیگري خوشهبزند. در ماشک گل
رقم خورد.بدین ترتیب که به استثناي اسید 

که داراي بهبود قابل توجهی در )SA(سالیسیلیک 
بذرهاي زوال دیده،  مخصوصاً در روز چهارم بود 

هاي رشدبا وجود افزایش در درصد بقیه تنظیم کننده
زنی، نتوانستند کارایی باالیی داشته باشند. اسید جوانه

داري  میکروموالر 25در غلظت )SA(سالیسیلیک 
بیشترین بهبود بود وتوانست نسبت به شاهد 
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-ش دهد. همانزنی را افزایدرصد، درصد جوانه129

گردد بذرهاي شاهد نسبت به طور که مشاهده می
داري روز نیز داراي کاهش معنی 2مدت زمان زوال 

ها در در درصد جوانه زنی بودند ولی همه هورمون
این سطح بهبود خوبی را در این صفت نشان دادند 

اسید میکروموالر  25اي غلظتخوشهبراي ماشک گل
اهد در مدت زمان دو نسبت به ش )SA(سالیسیلیک 
درصدي این شاخص را رقم زد. به  194روز افزایش 

عبارتی دیگر این سطح زوال تحت تأثیر هورمون به 
خوبی به حالت اولیه برگشت و مطابق شرایط بدون 

زنی بذور و  زوال گردید. زوال باعث کاهش جوانه
 ).Rehman et al., 2011(گرددهمچنین کاهش بذر می

حاضر را عیسوند و نتایج آزمایش 
تأیید کردند و بیان  )٢٠١٠,.Eisvandet al(همکاران

داشتندکه تیمار پرایمینگ با استفاده ازهورمون باعث 
زنی زنی وهمچنین سرعت جوانهافزایش درصدجوانه

گردید. همچنین ایشان اذعان داشتندکه تیمارهاي 
صورت پرایمینگ باعث سیتوکنین، جیبرلین، اکسین به

ستم آنتی اکسیدانتی گردیده و بذرهاي تقویت سی
  .زاول یافته را بهبود بخشید

  
  ثیرزوالبذرأتحتتو گاودانه درماشکگلخوشهايزنی جوانهلفههایموردبررسیؤممیانگین مربعات  تجزیهواریانس-1جدول

Table ١.  Analysis of variance of characteristics of Vicia villosa and Vicia erviliaunder seed deterioration 
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نیـز  )  ٢٠١٢ ,.Alivand et al(عالیونـد و همکـاران   
نتیجه گرفتند که اسید سالیسلیک توانایی کاهش زوال 

زنـی آن  بذر کلزا را دارد  و توانست مولفه هاي جوانه
ــیدگی   ــان رســ ــد.  بــــذرها در زمــ را بهبــــود ببخشــ
فیزیولوژیک داراي باالترین میـزان بنیـه بـذر هسـتند و     

داري طوالنی مدت آنها در شرایط طبیعی موجب نگه
ــی شــود    ــه آنهــا م  Goel and(کــاهش تــدریجی بنی

Sheoran, در مورد علت کاهش بنیه گیاهچه ).  ;٢٠٠٣
در طی انبارداري و پیري تسریع شـده دالیـل مختلفـی    
عنوان شده کـه مهمتـرین آن افـزایش پراکسیداسـیون     

ه باعـث  چربی بر اثر حمله رادیکال هاي آزاد است کـ 
بر هم خوردن ساختار غشـاء هـاي سـلولی مـی شـوند      

)Bailly, ٢٠٠٤.(  

 

 
 )A) و گاودانه (B( ايگلخوشه ماشکگونه  زنی بردرصدجوانه هیدروپرایم و هورمونی اثرتیمارهاي -1شکل

Figure ١- Effect of hormonal and hydroprime treatments on germination percent of Hairy Vetch (Vicia villosa)(B) and Biter Vetch (Vicia 
ervilia) (A) 

  
  سرعت جوانه زنی

گردد کـه  ها مشاهده میبا توجه به مقایسه میانگین
زنی تحت تأثیر تیمارهـاي هورمـونی در   سرعت جوانه

طوریکـه واکـنش   طول مدت پیري بذر قرار گرفت بـه 
هـاي رشـد داراي   هـا نسـبت بـه هورمـون    پذیري گونـه 

). در گاودانـه هورمــون  2دار بود(شــکل عنـی تفـاوت م 
روند یکسانی را نشان داد بدین طریـق  ) BA(سیتوکنین 

که بین تیمار شـاهد و زوال چهـار روز افـت کمـی در     
کـه  سرعت مشاهده شد. هورمون اکسین با وجـود ایـن  

-زنی بود ولی بین مدتداراي تاثیرکمی سرعت جوانه
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هده داري مشـــاهــاي مختلـــف زوال اخــتالف معنـــی  
زنـی را  نگردید این هورمـون نتوانسـت سـرعت جوانـه    

نسبت به شاهد افزایش بدهد ولـی توانسـت تحمـل بـه     
  زوال را به خوبی انجام دهد.

 )SA(واکنش گاودانه به هورمون اسید سالیسیلیک 
توانسـت  ) SA(خیلی خـوب بـود و اسـید سالیسـیلیک     

زنـی باشـد کـه در    داراي بیشترین مقدار سرعت جوانه
ــوالر25بـــدون زوال و غلظـــت  شـــرایط داراي میکرومـ

درصد افزایش نسبت به شرایط شاهد بود. در بـین  123
بـود کـه    میکرومـوالر 100سطوح این هورمـون غلظـت   

-روز داراي اخــتالف معنــی 4و  2توانســت بــین زوال 

داري نباشد و این صفت را بهبود دهد. پاسـخ ماشـک   
 اي نیـز نسـبت بـه مـواد تنظـیم کننـده رشـد       خوشـه گل

متفاوت بود بـه صـورتی کـه پاسـخ بهتـري نسـبت بـه        
سیتوکنین در مقایسه با گاودانه از خود نشـان داد ولـی   

زوال  4با این تفـاوت کـه ایـن هورمـون در برابـر روز      
ــد و ســرعت    ــم بزن ــود کــافی در بــذر رق نتوانســت بهب

داري گردیــد. رونــد زنــی داراي کــاهش معنــیجوانــه
  د. همانند گاودانه بو D-4-2تغییرات 

  

  
 تغییرات سرعت جوانه زنی تحت تأثیر تیمارهاي هورمونی و هیدروپرایمینگ -2شکل

Figure ٢-Changes of germination rate under effect of hormonal and hydropriming treatments(A, B). 

  
  )SAاسید سالیسیلیک ( هورمون

رونــدي مشــابه بــه ســیتوکنین در گاودانــه داشــت. 
رو پرایمینــگ نیــز داراي شــرایط بهتــري  شــرایط هیــد

نسبت به شاهد بودند ولی کاهش زیـادي بـین شـرایط    
روز مشاهده گردید.نتایج مـا بـا دیگـر     4شاهد و زوال 

توانـایی  ) SA(یافته از ایـن نظـر کـه اسـید سالیسـیلیک      
افزایش سرعت جوانه زنی در شرایط تنش و همچنـین  

گیاهچــه بــدنبال  آن باعــث بنیــه بــاال و درصــد ظهــور 
 ;٢٠١٢ ,.Ahmad et al(می شود مطابقت دارد  بیشتري

Rehman et al., (اسید سالیسـیلیک  ).٢٠١١SA (  باعـث
هـا و  هاي گیاهی شامل اکسـین افزایش بعضی هورمون

و کاهش نشت ) ٢٠٠٣ ,.Shakirova et al( هاسیتوکنین
 ,.Ghoulam et al(گردد هاي گیاهی مییونی از سلول

٢٠٠١.(    
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  چههطول ریش
همانطور که نتایج حاضر نشان داد با افزایش مدت 

داري کاسته شد. طور معنیچه بهزمان زوال طول ریشه
چه  در تیمار هورمونی اسـید  بیشترین میزان طول ریشه

میکرومـوالر حاصـل   25ودر غلظـت   )SA(سالیسیلیک 
روز توانسـت نسـبت بـه     4طوریکـه در زوال  گردید به

عبـارتی یـک   برابري باشد بـه  8/7شاهد داراي افزایش 
بهبود ایده آل در شرایط تنش را رقم زد. در رابطـه بـا   

اي نیز همین تیمار توانست بـاالترین  ماشک گل خوشه
طول ریشه را به خود اختصاص دهـد  بـا ایـن تفـاوت     

بـه مراتـب    )SA( که پاسخ گاودانه به اسید سالیسیلیک
عـات  ایبهتر بـود.دیگر مطال نسبت به ماشک گل خوشه

و ) SA( نیز نشان دادند که استفاده از اسید سالیسـیلیک 
چه زنی، طول ریشهسیتوکنین باعث بهبود درصد جوانه

 Yarania(گـردد ، گیاهچه و وزن خشک گیاهچه  می

et al., ٢٠١٢.(  
  

  چهطول ساقه

هایی که تحت تأثیر شرایط زوال قرار یکی از شاخص
که در این طوريباشد. بهچه میگیرد طول ساقهمی

صورت شدیدي آزمایش نیز با افزایش مدت زوال به
از مقدار این شاخص کاسته شد و در بین مواد تنظیم 

) SA(کننده رشد مورد استفاده، فقط اسید سالیسیلیک 
داري این شاخص را طور معنیبود که توانست به

). در گاودانه با افزایش غلظت در 4بهبود بخشد(شکل 
از میزان این شاخص بطور  D-4- 2 و) BA( بنزیل آدنین

شود که داري کاسته شد و این نتیجه حاصل میمعنی
هاي باالي این دو تنظیم کننده رشدتشدید غلظت

کننده پیري بذر می باشد. بر خالف روند دو تنظیم 
توانست  )SA(کننده رشد مذکور، اسید سالیسیلیک

این شاخص را بهبود بخشد و با افزایش غلظت اسید 
-این بهبود بیشتر هم شد، به طوري )،SA(سالیسیلیک

در زوال روز چهارم  میکروموالر100که در سطح
درصد افزایش نسبت به شرایط شاهد رقم خورد 179

) SA(و این نشان دهنده کارا بودن اسید سالیسیلیک
  باشد.می
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چه ماشک گل مدت زوال ) بر طول ریشه×م کننده رشدسطح مواد تنظی ×مواد تنظیم کننده رشد  ×مقایسه میانگین (گونه  – 3شکل 

 اي و گاودانهخوشه
Figure ٣. Mean comparison of effects four (cultivar× PGRs × PGRs level× deterioration duration) on root 

length of Vetch (Vicia villosa) (B) and Biter Vetch (Vicia ervilia) (A) 
  

اي نسبت به بنزیل آدنین وشهخپاسخ ماشک گل
برعکس گاودانه بود بدین صورت که با افزایش سطح 

-چه افزایش معنیمقدار طول ساقه )BA( بنزیل آدنین

در هر دو گونه مشابه به هم  D-4-2داري یافت. روند 
در سطح  )SA(بود. بیشترین تأثیر را اسید سالیسیلیک

 316ي زوال دارا 4داشت که در زمان میکروموالر  50
چه بود.کاپور و همکاران درصد افزایش در طول ساقه

)Kapoor et al., نیز به این نتیجه رسیدند که با ) ٢٠١١
طور ساعت به 96افزایش زمان زوال از سطح شاهد تا 

چه برنج کاسته شد که ایشان داري از طول ساقهمعنی
دلیل این امر را به کاهش پروتئین کل در طول زمان 

بت دادند که مقدار پروتئین رابطه تنگاتنگی با زوال نس
میزان فعالیت سیستم هاي آنتی اکسیدانتی دارد. بیولی 

بیان داشتند که ) ٢٠١٣ ,.Bewley et al(و همکاران 
پراکسیداسیون لیپیدها که توسط تبدیل هیدروژن به 

گردد و در نتیجه هیدروژن رادیکالی حاصل می
صوصاً اسیدهاي ها مخآسیب بیشتري به پروتئین

نماید. نوکلوئیک و اسیدهاي چرب غیراشباع می
همچنین ایشان بیان داستند که فعال شدن سیستم هاي 
آنتی اکسیدانتی نقش قابل مالحظه اي در کاهش 

  گردد.خسارت ناشی از زوال بذر می

  
 زنیدرصد جوانه50مدت زمان رسیدن به 

درصــد  50ایــن شــاخص مــدت زمــان رســیدن بــه 
تـر  دهد و هرقدر این زمان کوتاهی را نشان میزنجوانه

باشـد. بـا   زنـی بـذر مـی   باشد حاکی از کارابودن جوانه
توجه به نتایج مقایسه میانگین مشـخص گردیـد کـه بـا     

-درصد جوانـه 50افزایش مدت زوال، زمان رسیدن به 

یابد(شـکل  داري افـزایش مـی  طـور معنـی  به) D٥٠(زنی
 D٥٠نتواست  D-4-2 ). در بین تیماري مورد استفاده6
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  ناکارآمدي بود.را کاهش دهد و نسبت به تیمارهـاي دیگـر داراي اثـر    
  

 
مدت زوال ) بر طول ×سطح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ×مواد تنظیم کننده رشد گیاهی×مقایسه میانگین اثرات متقابل (گونه -4ل شک

چه ماشک گل خوشه اي و گاودانهساقه  
Figure ٣. Mean comparison of effects (spices× PGRs × PGRs level× deterioration duration) interaction on shoot length of Vetch (Vicia 

villosa) (B) and Biter Vetch (Vicia ervilia) (A) 
  

  زنییکنواختی جوانه
زنی در حقیقت طول فاز خطی در یکنواختی جوانه

قابـل زمـان را   زنـی در م منحنی درصـد تجمعـی جوانـه   
تـر باشـد،   دهد. هر قدر طول این مرحله کوتاهنشان می

زنـی همزمـان بـذرها اسـت. بـرعکس،      حاکی از جوانه
دهـد کـه بـذرها بـه     طوالنی بودن این مرحله نشان مـی 

زنـی آنهـا در   اند، بلکـه جوانـه  طور همزمان جوانه نزده
زنـی  دوره زمانی بیشتري صورت گرفتـه اسـت. جوانـه   

-ر مدت طوالنی تر احتمال حمله بیماريغیرهمزمان د

دهـد و  زي به بذر و گیاهچه را افزایش مـی هاي خاك
هـا خواهـد شـد    اسـتقرار کامـل گیاهچـه    سبب کاهش

)Latifi et al., نتـایج نشـان داد کـه بـاافزایش      ).٢٠٠٤
-زنی داراي کاهش معنـی مدت زوال یکنواختی جوانه

 )BA( داري شــد ودر گاودانــه در تیمــار بنزیــل آدنــین
ــه   توانســت بــین اخــتالف یکنــواختی بــین دو روز را ب

که در ماشـک  حداقل ممکن کاهش دهد، در صورتی
کـارایی الزم را نداشـت   )BA(ایبنزیل آدنین خوشهگل

در هر دو گونه توانست یکنـواختی   D-4-2).5(شکل 
-زنی بیشـتري را ایجـاد نماییـد. در ماشـک گـل     جوانه

ــه ــت خوش ــوالر100اي در غلظ ــترین  میکروم داراي بیش
 144کـه در شـاهد   ساعت) بود در حالی50یکنواختی(

-روز بود. پاسخ ماشـک گـل   4ساعت در سطح زوال 

نسبت بـه گاودانـه     )SA(اي به اسید سالیسیلیک خوشه
اي بهتر بود. بدین صورت که در ماشـک گـل خوشـه   
  توانست یکنواختی بهتري و مطلوبتري را رقم بزند.
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زنی زوال ) بر یکنواختی جوانه مدت×مواد تنظیم کننده رشد گیاهیسطح  ×مواد تنظیم کننده رشد گیاهی×گونه( متقابلانگین اثرات مقایسه می - 5شکل 

و گاودانهماشک گل خوشه ای  
Figure ٣. Mean comparison of effects (spices× PGRs × PGRs level× deterioration duration) interaction on D٨٠ of Vetch (Vicia 

villosa)(B) and Biter Vetch (Vicia ervilia)(A). 

  

  
زمان رسیدن به زوال ) بر  مدت×مواد تنظیم کننده رشد گیاهیسطح  ×مواد تنظیم کننده رشد گیاهی×گونه( متقابلمقایسه میانگین اثرات  - 6شکل 

و گاودانه. زنی ماشک گل خوشه ايدرصد جوانه50  
Figure ٦. Mean comparison of effects (spices× PGRs × PGRs level× deterioration duration) interaction on D٥٠ of Vetch (Vicia villosa) 

(B) and Biter Vetch (Vicia ervilia) (A). 
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ــتقرار     ــرایط اسـ ــی در شـ ــه زنـ ــواختی جوانـ یکنـ
-مخصوصاً درشرایط مزرعه اهمیت باالیی دارد. همان

دهد با افزایش طـول  ن نشان میطور که  مقایسه میانگی
داري کاسـته  دوره زوال از میزان یکنواختی بطور معنی

). کمترین میزان یکنـواختی بـراي هـر دو    7شد (شکل 
گونـه در تیمارهـاي شــاهد و هیـدروپرایم کـردن بــذر     

طوري که بیشترین میـزان یکنـواختی   حاصل گردید. به

ل ایجاد گردیـد و بـدنبا   D-4-2در هر دو گونه توسط 
طـور کلـی   بود. بـه  )SA(آن هورمون اسید سالیسیلیک 

گاودانه توانست یکنـواختی بیشـتري در طـی زمـان از     
خود نشان دهـد. همچنـین نتـایج نشـان داد کـه پاسـخ       

ــه ( ــه  82گاودانـ ــاعت در روز دوم زوال) نســـبت بـ سـ
 112اي(خوشـه هیدروپرایم کردن نسبت به ماشک گل

د.ســـــاعت در روز دوم زوال) خیلـــــی بهتـــــر بـــــو
    

  
شاهد در طی  نسبت به و هیدروپرایمینگ  مواد تنظیم کننده رشد گیاهیثیر  میانگین سطوح أتحت ت زنیشاخص یکنواختی جوانهروند تغییرات  - 7شکل 

اي (هایماشک گل خوشهزوال بذر مدت V.villosa ( و گاودانه) V.ervilia( 
Figure ٧. Trend ofgermination utility under effects of plant growth regulator level and hydropriming instead of control deterioration 

duringof Vetch (Vicia villosa) and Biter Vetch (Vicia ervilia). 
  

تواند در هاي که مییکی از مهمترین شاخص
قوي بذر باشد. در  ماشک  شرایط مزرعه بیانگر بنیه

گردد نطور که مشاهده میاي و گاودانه هماگل خوشه
داري این طور معنیبا افزایش مدت زوال بذر به

شاخص کاهش یافت. تیمارهاي مواد تنظیم کننده 
توانست  )SA(ویژه اسید سالیسیلیک رشد گیاهی به

بهبود شایان این شاخص را سبب شود. همانطور که  
ها مشخص کردگاودانهپاسخ بسیار مقایسه میانگین
مواد تنظیم کننده رشد گیاهینشان داد،  بهتري نسبت به

توانست ) SA( که هورمون اسید سالیسیلیکطوريبه

 15/6( 658به  92بنیه بذر را در روز چهارم زوال  از 
 هورمون اسید سالیسیلیک برابر افزایش) افزایش دهد،

)SA ( 92توانست بنیه بذر را در روز چهارم زوال  از 
افزایش دهد، در حالی برابر افزایش)  15/6( 658به 

به  61اي در همین مدت زوال از خوشهکه ماشک گل
). همچنین 8برابر افزایش) رساند(شکل  7/4( 350

اي برخالف گاودانه نتوانست پاسخ خوشهماشک گل
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خوبی به به دو ماده تنظیم کننده رشد گیاهی ( 
سیتوکنین و اکسین) دیگر بدهد. پروتئین هاي شوك 

از جمله موادي هستند که باعث  )1HSPS( حرارتی
شوند. حال اگر بتوان از تحمل به زوال در بذرها می

ها گردید می طریقی باعث ترمیم و بهبود این پروتئین
 , Almoguera et al(توان زوال بذر را بهبود بخشید 

گزارش هایی وجود دارد که  در همین زمینه .)٢٠٠٩
د پرایمینگ اجازه زودهنگام ننشان می ده

پروتئین سنتتاز را به   و RNAو افزایش DNAونویسیر
دهد، بخش را، افزایش می جنیندهد و رشد می هابذر

را ترمیم می بخشد و  هاهاي آسیب دیده بذر
دهد. این عوامل ترشحات متابولیت ها را کاهش می

و ظهور  هامی تواند میزان و یکنواختی جوانه زنی بذر
این اثرات مفید ها را بهبود بخشد. بنابرگیاهچه

پرایمینگ ممکن است تحت شرایط نامساعد 
تر آشکارتر باشد. پرایمینگ و در نتیجه ظهور سریع

تري ها می تواند منجر به تولید گیاهان قويگیاهچه
-ها میعالوه بر آن بهبود درصد ظهور گیاهچه گردد.

هاي گیاهی تحت شرایط تواند به استقرار بهتر جمعیت
ثیر پرایمینگ أکند. اما تحت ت مختلف محیطی کمک

بعضی از بهبودها در پوشش سبز گیاهان مرتبط با 
ظهور زود هنگام و استقرار موفقیت آمیز  گیاهچه ها 

کاهش ).Ghassemi-golezaniet al., 2008(است 
شاخص بنیه بذر ناشی از کاهش اجزاء آن یعنی 

زنی و طول گیاهچه بود که در هر دو درصد جوانه
ل بذر کاهش یافتند. کاهش بنیه بذر بر اثر شرایط زوا

 Sung(زوال در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است 

and Jeng, (باسرا و همکاران ). ١٩٩٤Basra et al., 

                                                                                     

1.  Heat shock proteines 

در مطالعه اي که بر روي بذرهاي پنبه انجام  )٢٠٠٣
دادند، دریافتند که تیمار پیري تسریع شده باعث 

و کاهش کاهش درصد ظاهر شدن، رشد گیاهچه 
سطح برگ می شوند. همچنین تیمار پیري تسریع شده 
با کاهش بنیه گیاهچه باعث کاهش درصد ظاهر شدن 
و استقرار مناسب گیاهچه گردید که می تواند در 
نهایت عملکرد محصول را کاهش دهد. روند تغییرات 

دهد که طی مدت زمان زوال وزن خشک نشان می
دهد. با توجه می داري را نشانیک روند کاهشی معنی

به نتایج مشخص گردید که در هر دو گونه بیشترین 
کاهش در میزان وزن خشک گیاهچه مربوط به 
تیمارهاي زوال در روز چهارم  و براي تیمار شاهد و 
هیدروپرایم کردن حاصل گردید. گاودانه واکنش 
بهتري در برابر تیمار با مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 

اي  نیز خوشهبته واکنش ماشک گلرا نشان داد. ال
بود ولی نه به اندازه گاودانه. به هرحال بیشترین  خوب

شرایط براي بهبود این شاخص را در هر دو گونه 
ایجاد گردید. نکته حائز  )SA(توسط اسید سالیسیلیک 

در  )BA(اهمیت این است که هورمون بنزیل آدنیل 
نسبت گرم) وزن خشک باالتري را  014/0گاودانه (

گرم) ایجا کرد. در  009/0اي (به ماشک گل خوشه
شاهد  نسبت به شرایط )SA( گاودانه اسید سالیسیلیک

اي خوشهدرصد در حالیکه در ماشک گل128
درصد افزایش را شامل شد.یکی از دالیلی که 171
توان به متفاوت بودن تحمل زوال در این دو گونه می

ی این بذرها و نسبت داد خواص ژنتیکی و بیوشیمیای
توان به محتوي اسیدهاي چرب این دو همچنین می

استفاده از  .٢٠٠٩ , Almoguera et al)(گونه نسبت داد
هاي تیمار جیبرلین و نیترات پتاسیم باعث بهبود مولفه

 ,.Siadat et al(زنی در شرایط زوال بذر گردیدجوانه

٢٠١١.(  
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زوال  مدتشاهد در طی  نسبت به و هیدروپرایمینگ  مواد تنظیم کننده رشد گیاهیثیر  میانگین سطوح أتبنیه بذر تحت شاخص روند تغییرات  - 8شکل 

اي (هایماشک گل خوشهبذر V.villosa ( و گاودانه) V.ervilia( 
Figure ٨. Trend ofseed vigor index under effecti of plant growth regulator level and hydropriming instead of control deterioration 

duringof Vetch (Vicia villosa) and Biter Vetch (Vicia ervilia). 

  

  
 مدتشاهد در طی  نسبت به و هیدروپرایمینگ  مواد تنظیم کننده رشد گیاهیثیر  میانگین سطوح أتحت ت وزن خشک گیاهچهروند تغییرات  - 9شکل 

اي (هایماشک گل خوشهزوال بذر V.villosa ( اودانهو گ) V.ervilia.( 
Figure ٩- Trend ofseedlingdry weigh under effects of plant growth regulator level and hydropriming instead of control deterioration 

duringof Vetch (Vicia villosa) and Biter Vetch (Vicia ervilia). 
  

 نتیجه گیري کلی

د کـه بـا افـزایش مـدت     نتایج این پژوهش نشان دا
هــاي طــور معنــی داري باعــث کــاهش مولفــهزوال بــه

اي و گاودانـه گردیـد.   خوشـه زنی، ماشـک گـل  جوانه
استفاده از روش پرایمینگ بـا اسـتفاده از مـواد تنظـیم     

کننده رشد گیاهی در بذرهاي ماشک گل خوشـه اي  
زنـی  لفـه هـاي جوانـه   ؤدر بهبود بسیاري از مو گاودانه 

. در باشـد ثر مـی ؤزنی مو سرعت جوانه ازجمله درصد
)  SA(بین تیمارهـاي مـورد اسـتفاده، سالیسـیلیک اسـید     

نسبت با سایر تیمارهاي داراي کـارایی بـاالتري بـود و    
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هـاي پـایین بیشـتر مشـهود بـود.       این کارایی در غلظـت 
استفاده از سالیسیلیک توانست باعث بهبود مناسـبی در  

ت به شرایط عدم وزن خشک گیاهچه هر دو گونه نسب
ــن تیمــار در حضــور تیمــار زوال باشــد    .اســتفاده از ای

استفاده خارجی از ایـن هورمـون هـا خواهـد توانسـت      
زوال بذر در این دو گونه را بطور قابل توجهی کاهش 
دهد و از این طریـق کیفیـت بـذر مصـرفی را افـزایش      

ــد ــی از      .ده ــزایش بعض ــث اف ــیلیک باع ــید سالیس اس

هـا و  ها و سـیتوکنین مل اکسینهاي گیاهی شاهورمون
گــردد هــا مــیهمچنــین کــاهش نشــت یــونی از ســلول

)Shakirova et al., ــث  .)٢٠٠٣ ــذر باع ــگ ب پرایمین
کاهش خسارت ناشی از زوال بذر و بهبود کیفیت بذر 
گردید که الزمه مطالعـات بیوشـیمایی پراکسیدسـیون    
چربی و همچنین فعالیت سیستم هاي آنتی اکسـیدانتی  

    سازد.ر میرا پویات
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