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( )Zygophyllum atriplicoidesتحت تنش دما
شهناز رفعتپور ،1علیرضا شهریاری
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بررسی اثر پیشتیمار بذر بر بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچۀ قیچ

چكیده
گیاهچه است .بهمنظور بررسی تأثیر محرکهای شیمیایی بر جوانهزنی و رشد گیاهچه تحت تنش دما ،آزمایشی بتهصتورت فاکتوریتل
در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تکرار در هر تیمار انجام شد .تیمارهای پرایمینگ عبارت بودند از :سه ستط جیبرلیتا استید ،121
 ،)ppm 122 ،212سه سط سالسیلیا اسید  022 ،222 ،122میلتیگترم بتر لیتتر) ،سته ستط استکوربیا استید 022 ،222 ،122
میلیگرم بر لیتر) و همزمان از آب مقطر بهعنوان شاهد استفاده شد و تیمارهای تنش دما شتامل  6ستط درجتهحترارت ،11 ،12 ،1
 02 ،21 ،22درجۀ سانتیگراد) بودند .نتایج نشان دادکه با افتزایش دمتا وصوصتیات جوانتهزنتی قتی

درصتد جوانتهزنتی ،سترعت

جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول گیاهچه ،شخص بنیۀ بذر) افزایش یافت و در دمای  21درجۀ سانتیگتراد بته بیشتترین
مقدار وود رسید و با افزایش دما از مقدار  21درجۀ سانتیگراد کاهش یافت .همۀ محرکهای شتیمیایی باعتا افتزایش وصوصتیات
جوانهزنی نسبتبه تیمار شاهد شدند و در بین محرکهای شیمیایی مورداستفاده ،بیشترین تأثیر را جیبرلیتا استید  ppm 212داشتت؛

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.3.8

درجهحرارت مهمترین عامل محیطی در پراکنش گیاهان و مهمترین فاکتور تعیینکنندۀ موفقیت در استقرار یا عدم موفقیت در استتقرار

این غلظت اسید برای تعدیل اثرگذاریهای منفی تنش دما بر گیاه قی پیشنهاد میشود.

 .1کارشناس ارشد بیابانزدایی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 .2دانشیار ،گروه فضای سبز ،دانشکده علوم زیستمحیطی و کشاورزی پایدار ،دانشگاه سیستان و بلوچستان /نویسندۀ مسئول
Email: nimaaryan2002@ yahoo.com
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واژههای کلیدی :پرایمینگ ،جوانهزنی ،دما ،قی .
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یکی از عملیات اصالحی روی بذر گیاهتان ،پرایمینتگ بتذر

مقدمه

2

در طی چروۀ زندگی گیاه در وضعیت ناگوار رویشگاهی بیابانی،
جوانهزنی بذر و استقرار گیاهچه یا مرحلۀ بحرانتی بترای گیتاه
است گاترمن .)1990 ،1در مناطق وشا و بیابتانی ،مهتمتترین
فاکتور برای جوانهزنی بذر ،آب و درجهحترارت استت ونتت،2
 .)1910درجهحترارت تتأثیر معنتیداری بتر پتانستیل و سترعت
جوانهزنی دارد فلتورس و بترون  )2221 ،0و بتههمتین دلیتل،
در استقرار گیاهچه است کادر و جوتزی.)2224 ،4
جوانهزنی بذر با جتذب آب و آمتاس آن آغتاز و بتهوستیلۀ
فرایندهای پیاپی بیوشیمیایی در بذر دنبال متیشتود گریپستون،1
 .)2221بهطور معمول ،برای جوانهزنی هر بتذری دمتای کمینته،
بیشینه و مطلوب وجود دارد .حتی در مورد یا گونه نیز ممکتن
است جوانهزنی در میان پایههای مختلف آن دارای تفاوت باشتد
عمادیان .)2221 ،سرعت جوانتهزنتی در دمتاهتای مطلتوب در
حداکثر وود است و در دماهای کمینه و سقف به صفر میرستد
هاردگری و وینسترال.)2226 ،6
تنش دما در گیاهان عبارت است از افزایش دما بته بتاالتر از
ستتط آستتتانه بتترای یتتا دورۀ زمتتانی کتته موجتتب وستتارت
تغییرناپذیر در رشد و نمو گیاه متیشتود .بتهطتورکلتی ،افتزایش
و یا شوک گرمایی میشود .هرچند تنش گرمایی تتابع پیچیتدهای
از شدت ،مدت ،زمتان و سترعت افتزایش دماستت ،شتدت آن
بستگی به احتمال دورهای دارد که در آن دمای باال اتفاق میافتتد
کافی .)2229 ،آستانۀ تحمل به دما ،میزان دمای میتانگین روزانته
است که در آن کاهش رشد محسوس آغاز میشود .تعیین دقیتق
آستانۀ دمای باال مشکل است ،چون رفتار گیاه بستگی به شترایط
محیطی دارد .برای مثال در گوجهفرنگی در دمای هوای بیشتتر از
 01درجه ،جوانهزنی بذر گیاهچه و رشد رویشی گلدهی تشکیل
میوه و رسیدگی میوه بهشدت تحت تأثیر قرار میگیرد وحیتد و
همکاران.)2222 ،

بتتذر یتتا شتتیوۀ معمتتول بتترای افتتزایش ستترعت و یکنتتواوتی
جوانهزنی و سبزشتدن تحتت شترایط تتنش و غیترتتنش استت
اشرف و فوالد.)2221 ،
روشهای مختلف پرایمینگ بهمنظتور بهبتود جوانتهزنتی و
سبزشدن بسیاری از گیاهان ،بهوصوص بتذرهتای ستبزیجات و
گراسهای دانهریتز و افتزایش سترعت و همزمتانی جوانتهزنتی
8

موردتوجه و استفاده قرار گرفتهاند برادفورد  .)1986 ،روشهای
رایتتج بتترای انجتتام تیمتتارهتتای پرایمینتتگ شتتامل بیوپرایمینتتگ،
هالوپرایمینگ ،اسموپرایمینگ ،ترموپرایمینتگ ،هیتدروپرایمینگ ،
ماتریک

پرایمینگ و پرایمینگ با تنظیمکنندۀ رشد گیاهی استت

اشرف و فوالد.)2221 ،
امروزه بهرهگیری از بروی ترکیتبهتا بتهعنتوان پتیشتیمتار
بهمنظور تحریا جوانهزنی بذرها ،کاهش زمان بین کشت بتذر و
سبزشدن آن و وادارکردن بذرها به همزمانی در سبزشدن و امکان
جوانهزنتی در شترایط نامستاعد محیطتی پیشتنهاد شتده استت.
هورمونهای رشتدی کته بتهطتور نرمتال بترای پرایمینتگ بتذر
مورداستفاده قرار میگیرنتد ،شتامل اکستینهتا ،استید آبستزیا،
پلیآمینها ،اتیلن ،سالسیلیا اسید و آسکوربیا اسید هستند.
بهطور کلی پذیرفته شتده استت کته جیبترلینهتا بتهعنتوان
تحریاکنندۀ قتوی و متؤثر در جوانتهزنتی و شکستتن وتواب
گونههای گیاهی دارای وواب هستتند فتحتی و استماعیلپتور،
 .)2222سالیسیلیا اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیا استید بته
گروهی از ترکیبهای فنولی تعلق دارد که بهعنوان یا مولکتول
مهم برای تعدیل پاسخهای گیاه به تنشهای محیطی شناوته شده
است سناراتنا 9و همکاران .)2222 ،یکتی از راههتای مبتارزه بتا
رادیکالهای آزاد برای بذرها ،ویتامینهای آنتیاکسیدانت ازجمله
اسید اسکوربیا ویتتامین  )Cاستت .ویتتامین  Cیتا ویتتامین
محلول در آب است و قابلیت واکنش و ازبینبردن اثترات ستو

7. Heydeker
8. Bradford
9. Senaratna
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رادیکتتالهتتای آزاد ستتوپراکستتید و هیدروکستتیل را دارد متتا
1. Gutterman
2. Went
3. Flores & Briones
4. Kader & Jutzi
5. Greipsson
6. Hardgree & Winstral

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.3.8

12ت 112درجه دما در باالتر از دمای مطلوب موجب تنش گرمتا

آبنوشی کنترلشده پیش از کاشت بذر و بتهدنبتال آن پستابیدگی
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مهمترین فاکتور تعیینکنندۀ موفقیت در استقرار یا عتدم موفقیتت

است هیدکر و همکاران .)1922 ،پرایمینگ بذر عبارت است از

بررسی اثر پیشتیمار بذر بر بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچۀ قیچ...

دونالد.)2222 ،1

9

میتوانند پایۀ طرحهای پژوهشی مهم دیگتر نظیتر بتهنتژادی یتا

اکتترم قتتادری و همکتتاران  )2228بتتهمنظتتور بررستتی اثتتر

مطالعات سازگاری گونهها بهشمار روند؛ بنابراین تحقیتق حاضتر

هیدروپرایمینگ بر واکنش جوانهزنی به دما در پنبته ،آزمایشتی را

بهمنظور بررسی تتأثیر پرایمینتگ بتا محترکهتای شتیمیایی بتر

انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بذرهتای پرایمینتگشتده،

شاوصهای جوانهزنی و رشد گیاهچۀ قی در شرایط تتنش دمتا

جوانهزنی سریعتر و یکنواوتتری در همه دماها برای رسیدن به

اجرا شد.

حداکثر جوانهزنی وود داشتتند .تیمتار پرایمینتگ دامنتۀ واکتنش
دمایی را نیز تغییر داد .دمای مطلوب برای جوانتهزنتی بتذرهتای
شاهد 08 ،درجۀ سانتیگراد و برای بذرهای پرایمشده  01تتا 41
را تحت دامنۀ وسیعی از دما بهبود بخشید.
فوتی 2و همکاران  )2222بته ایتن نتیجته رستیدند حتداقل
دمای جوانهزنتی ذرت ووشتهای بته میتزان  122درصتد ،بترای
بذرهای شتاهد 12تت 16درجتۀ ستانتیگتراد و بترای بتذرهتای
پرایمشده 8ت 12درجۀ ستانتیگتراد استت .الکتبالوی و حستن

0

 )2222نیز نشان دادند که باالترین درصد جوانهزنی تاغ هتم در
نور و هم تاریکی ،در  11و  22درجه بود و پتایینتترین درصتد
جوانهزنی در  01درجه بود.
تلیج 4و همکاران  )2228واکتنش جوانتهزنتی

Diplotaxis

 harraرا نستتتبتبتتته دمتتتا  02 ،21 ،22 ،11 ،12 ،1درجتتتۀ
سانتیگراد) و میزان شوری  222 ،112 ،122 ،12 ،2میلیمتوالر)
موردبررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد کته دمتای
دماهای باالتر و پایینتر ،جوانهزنی کاهش یافت .باالترین درصتد
جوانهزنی در تیمار شتاهد نمتا حاصتل شتد .همچنتین میتزان
جوانهزنی با افزایش شوری در همۀ سطوح دمتایی کتاهش و در
غلظت  222میلیموالر نما جوانهزنی رخ نداد؛ اما میزان کاهش
در دمای  11درجه نسبتبه بقیۀ سطوح دمایی کمتر بود.
بذرهای گیاهان بیابانی بهدلیل اینکه هرکدام در منطقۀ واصی
و با شرایط اکولوژیکی واص وود سازگاری یافتهاند ،مشتکالت
عمدهای برای جوانهزنی و استقرار دارنتد .طترحهتای مطالعتات

جوانهزنی ،مطالعات مربوط به مقاومت گیاهان بیابتانی نستبتبته

1. Mc-Donald
2. Foti
3. EL-Keblawy & Hasan
4. Tlig

موقعیت جغرافیایی  61درجه و  41دقیقه طول شترقی و عتر
جغرافیایی  02درجه و  14دقیقه شتمالی انجتام شتد .بتذرهتای
مورداستفادۀ گونۀ  Zygophyllum. atriplicoidesاز شرکت پاکان
بذر اصفهان تهیه شد .ابتدا بذرها بهوسیلۀ محلتول هیپتوکلریتت
چندین بار با استتفاده از آب

سدیم  1درصد ضدعفونی و سپ

بتذرهتا در محترکهتای

مقطر شستوشتو داده شتدند .ستپ

شیمیایی به صورت جداگانه بهمتدت  12ستاعت بتا سالیستیلیا
اس تید  222 ،122و  022میل تیگتترم در لیتتتر) و  24ستتاعت بتتا
جیبرلیتا استید  212 ،121و  122پتی پتی ام) و  8ستاعت بتتا
اسکوربیا اسید  022 ،222 ،122میلیگرم در لیتر) در دمای 21
درجۀ سانتیگراد قرار داده شدند و همزمان از آب مقطر بهعنتوان
تیمار شاهد استفاده شتد .پت

از پایتان دورۀ ویستاندن ،تمتامی

بذرها با آب مقطر شسته شتدند و پت

از وشتا شتدن درون

پتری دیشهایی با قطر دهانتۀ  9ستانتیمتتر روی کاغتذ صتافی
تنش دمایی قرار گرفتند.

واتمن ،جهت قرار گرفتن در معر

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی بتا
 4تکرار  21عدد بذر در هر تکرار) در درجتهحترارتهتای ،1
 02 ،21 ،22 ،11 ،12درجۀ سانتیگراد) در ژرمیناتور  16 ،ساعت
روشنایی و  8ساعت تاریکی انجام شد .طی یتا دورۀ  11روزه،
هر روز بذرهای جوانهزده که طول ریشتهچتۀ آنهتا بیشتتر از 2
1

میلیمتر بود ،شمارش گردید کایا و همکتاران .)2226 ،در ایتن
آزمایش درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی از طریق معادلۀ )1
6

2

هانگ و همکاران2220 ،؛ ایستتا  2222 ،و  )1991و شتاوص
8

بنیۀ بذر بهکما معادلۀ  )2آگراوال  )2221 ،محاسبه شد:
5. Kaya
6. Huang
7. ISTA
8. Agraval

] [ DOI: 10.22052/6.15.1

درجهحرارت و شوری و وشکی ،ازجمله مطالعاتی هستتند کته

قی به دما ،آزمایشی در مرکز زیست فنتاوری دانشتگاه زابتل در

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.3.8

بهینه برای جوانهزنی این گیاه  11درجۀ ستانتیگتراد استت و در

بهمنظور بررسی اثر محرکهای شیمیایی بر جوانهزنی بذور گیتاه
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

درجۀ سانتیگراد بود .درنتیجه ،پرایمینگ جوانهزنی بذرهای پنبته

مواد و روشها
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 :GPدرصد جوانهزنی :S ،تعدادکل بذر :ni ،بتذرهتای جوانتهزده

و مقایسۀ میانگینها با آزمون دانکن انجام گرفت.
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تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده با استفاده از نترمافتزار

درصد جوانهزنی
نتایج تجزیتۀ واریتان

نشتان داد کته محترکهتای شتیمیایی و

درجهحرارت و همچنین اثرات متقابل محترکهتای شتیمیایی و
درجهحترارت تتأثیر معنتیداری در ستط 1درصتد بتر درصتد
جوانهزنی داشتند جدول .)1

جدول ( :)6تجزیۀ واریانس دادههای صفات موردبررسی در گیاه قیچ
منابع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین مربعات
درصد جوانهزنی
**

2222/9

پرایمینگ

9

دما

1

پرایمینگ×دما

41

**161/181

وطا

182

11/11

**26241

سرعت جوانهزنی
**

طول ریشهچه
**

طول ساقهچه

طول گیاهچه

شاوص بنیۀ بذر

2/49

4/19

**1/16

**61/10

**11931/0۱

**26/88

**19/42

**61/61

**16/11

**901۱0۱/۱1

**2/02

**2/24

**۱/61

**۱/11

**1550/55

2/210

2/221

۱/۱۱1

۱/۱61

16/۱5

** :معنیداری در سط % 1

افزایش دما افزایش یافت و در دمای  21درجتۀ ستانتیگتراد بته

سانتیگتراد) در بتین استیدهتای موردمطالعته ،بیشتترین درصتد

بیشترین مقدار وود رسید و با افزایش بیشتتر دمتا و رستیدن بته

جوانهزنی با مقادیر  22 ،22/1 ،62 ،42 ،2درصد را داشت .تیمتار

دمای  02درجۀ سانتیگراد ،دوباره جوانهزنی کاهش یافت .اثرات

شاهد در همۀ سطوح دمایی کمترین میزان درصد جوانتهزنتی را

متقابل دما و محرکهای شیمیایی نشان داد که با کاربرد جیبرلیا

دارا بود .همچنین سالسیلیا استید نستبتبته استکوربیا استید

 212ppmدر دمتتای  21درجتتۀ ستتانتیگتتراد ،بیشتتترین درصتتد

باعا افزایش بیشتر درصد جوانهزنی در سطوح مختلف دما شتد

جوانهزنتی رخ داد و ایتن ستط استید باعتا افتزایش درصتد

شکل .)1

جوانهزنتی از  12درصتد در تیمتار شتاهد بته  92درصتد شتد.
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اسید  212ppmبهدست آمد ،بهطوریکه این سط اسید سترعت

 .6 .6سرعت جوانهزنی

جوانهزنی را در دماهای  22 ،12درجۀ سانتیگراد از  /22 ،2بتذر
در روز درتیمار شتاهد ،بته  2/0 ،2/96بتذر در روز افتزایش داد.

درجهحرارت و محرکهای شیمیایی تأثیر معنیداری بر سترعت
جوانهزنی داشتند جدول  .)1بهطوریکه با افزایش دمتا سترعت
جوانهزنی افزایش یافت .مقایستۀ میتانگین اثترات متقابتل دمتا و

سالسیلیا اسید و اسکوربیا استید نیتز سترعت جوانتهزنتی را
نسبتبه تیمار شاهد افزایش دادند شکل .)2

محتترکهتتای شتتیمیایی نشتتان داد کتته در همتتۀ ستتطوح دمتتایی
موردمطالعه ،بیشترین سرعت جوانهزنی در اثر کتاربرد جیبرلیتا
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و  02درجۀ سانتیگراد از لحاظ تأثیر بر طول ریشتهچته تفتاوت

طول ریشهچه
نتایج تجزیۀ واریان

معنیداری وجود نداشت ،میزان کاهش طول ریشهچته در دمتای

نشان داد که درجهحترارت و محترکهتای

 22درجتته بیشتتتر از دمتتای  02درجتتۀ ستتانتیگتتراد بتتود .همتتۀ
محرکهای شیمیایی باعا افزایش طول ریشهچه نسبتبه تیمتار

شیمیایی و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری بر طول ریشتهچته
داشتند جدول  .)1مقایسۀ میانگینهتا نشتان داد کته بتا افتزایش

شتیمیایی و درجتتهحتترارت بتتر طتول ریشتتهچتته مشتتاهده شتتد،
بهطوریکه بیشترین تأثیر را جیبرلیتا استید  212ppmدر دمتای

درجهحترارت و رستیدن آن بته  02درجتۀ ستانتیگتراد ،طتول

 21درجۀ سانتیگراد بر طول ریشهچه داشت شکل .)0

ریشهچه کاهش یافت .اگر چه بین دماهای  22درجۀ سانتیگتراد
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شاهد شدند .تفاوت معنیداری بین اثترات متقابتل محترکهتای

درجهحرارت ،طول ریشهچه افزایش یافت و در دمای  21درجتۀ
سانتیگتراد بته بیشتترین مقتدار رستید .بتا افتزایش  1درجتهای
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محرکهای شیمیایی تأثیر معنیداری بر افزایش طتول ستاقهچته

طول ساقهچه

داشتند .اثر متقابل محرکهای شیمیایی و سطوح مختلتف دمتایی
بر طول ساقهچه معنیدار بود و بیشترین طول ساقهچته در همتۀ

درجهحرارت و محرکهای شیمیایی تتأثیر معنتیداری بتر طتول
ساقهچه داشتند جدول  .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد کته بتین
سطوح مختلف دمایی از نظر تأثیر بتر طتول ستاقهچته ،تفتاوت

سطوح دمایی در اثر کاربرد جیبرلیتا استید  212ppmبتهدستت
آمد .بهنظر میرسد بین سه استید موردمطالعته ،جیبرلیتا استید

معنیداری وجود دارد .با افزایش دما طول ساقهچه افزایش یافت

بیشترین تأثیر را بر طول ساقهچه داشته است شکل .)4

و در دمای  21درجۀ سانتیگراد به بیشترین مقدار وود رسید .اما
با افزایش بیشتر درجهحرارت طول ساقهچه کاهش یافتت .همتۀ
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افزایش یافت .بین سطوح مختلف دمایی از نظتر تتأثیر بتر طتول

طول گیاهچه
نتایج جدول تجزیۀ واریتان

گیاهچه ،تفاوت معنیداری وجود داشت و بیشترین مقدار طتول

نشتان متیدهتد کته محترکهتای

گیاهچه در دمای  21درجۀ سانتیگراد بهدست آمتد .بتین اثترات
متقابل محرکهای شیمیایی و سطوح مختلتف دمتایی بتر طتول

شیمیایی و ستطوح مختلتف دمتایی تتأثیر معنتیداری بتر طتول
گیاهچۀ گونۀ  Z.atriplicoidesدر سط  1درصد آمتاری دارنتد.

طول گیاهچه در همۀ دماها در ستط  212ppmجیبرلیتا استید
بهدست آمد شکل .)1

 .)1مقایسۀ میانگینها نشان داد که با افزایش دمتا طتول گیاهچته
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گیاهچه نیز تفاوت معنیداری وجتود داشتت و بیشتترین مقتدار

همچنین اثر متقابل محرکهای شیمیایی و سطوح مختلف دمتایی
بر صفت طول گیاهچه در سط  1درصد معنیدار بتود جتدول
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محرکهای شیمیای،ی شاوص بنیۀ بذر را نسبتبه تیمار شتاهد

شاخص بنیۀ بذر
نتایج تجزیۀ واریان

بهبود بخشتیدند .تفتاوت معنتیداری بتین اثترات متقابتل دمتا و

مربتوط بته تتنش دمتایی و پرایمینتگ بتر

محرکهای شیمیایی بر شاوص بنیۀ بذر وجتود داشتت و استید

شاوص بنیۀ بذر قی در جدول  )1ارائته شتده استت .مقایستۀ

جیبرلیا نسبتبه سایر محرکها بیشترین تتأثیر را بتر شتاوص

میانگینها نشان داد با افزایش درجهحرارت ،شتاوص بنیتۀ بتذر

بنیۀ بذر داشت شکل .)6

افزایش یافت و در دمای  21درجۀ سانتیگراد به حتداکثر مقتدار
وود رسید و در دمتای بتاالتر از آن ستیر نزولتی داشتت .همتۀ
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قی در دمای  21درجتۀ ستانتیگتراد رخ داد .بترای بتذور اکثتر

بحث و نتیجهگیری
متابولیکی و رشد و بقای گیاه آسیب میزنتد و همتین دلیلتی بتر
محدود بودن توزیع گونههاست الرچر .)1991 ،1نتایج نشان داد
که با افزایش درجهحرارت ،درصد جوانهزنی افزایش یافت .ایتن
نتایج با یافتههای هانگ و همکاران2220 ،؛ تتوبی 2و همکتاران،
2222؛ وتتتان و آنگتتتار )1992، 0مطابقتتتت دارد .بتتتا افتتتزایش
درجهحرارت ،سرعت جوانهزنی افزایش و میانگین متدت زمتان
جوانهزنی کاهش یافتت .ایتن نتیجته بتا یافتتههتای فلتورس و
برون  )2221 ،مطابقت دارد؛ آنها با مطالعۀ شش گونتۀ بیابتانی
در سه دمای متفاوت  26 ،22 ،12درجۀ سانتیگراد دریافتند که با
افزایش دما جوانهزنی زودتر انجام شد و مدت زمان رستیدن بته

با افزایش دما طول ریشهچه و ساقهچته و گیاهچته افتزایش
پیدا کرد و در دمای  21درجۀ سانتیگراد به بیشترین مقدار وتود
رسید و با بیشتر شدن دما از این حد دوباره کاهش یافتت کته بتا
یافتههای قائدی و همکاران 2229 ،؛ علی )2226 ،مطابقت دارد.
شایان ذکر است که درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و رشتد
دانهال رشد طولی ریشهچه و ساقهچه) متأثر از دماستت ،بتدین
معنا که در دمای پایینتر از حد بهینه ،درصد و سرعت جوانهزنی
و همچنین رشد دانهال کم میباشد و بهطور پیوسته با افزایش دما
تا دمای بهینه جوانهزنی بذر افزایش مییابد .درحالیکه با افزایش
دما از حد بهینه و نزدیا شدن به دمای کشنده ،بذر دچار آسیب
شده که این امر باعا کتاهش درصتد و سترعت جوانتهزنتی و
همچنین رشد دانهالها میشود کازالوسکی و جنتیل.)1919 ،1

1. Larcher
2.Tobe
3. Khan & Ungar

4.Copeland
5.Kozlowski & Gentile

] [ DOI: 10.22052/6.15.1

 12درصد جوانهزنی کاهش یافت .بیشترین درصد جوانهزنی بذر

02ت 42درجۀ سانتیگراد است کوپلند)1991 ،4
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شدت و مدت درجهحرارتهای بتاال و پتایین بته فعالیتتهتای

گونههای گیاهی دمای بهینه و حداکثر جوانهزنتی بتین 11تت 02و
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جوانهزنی و سبزشدن تحت تنش دمتایی شتد .نتتایج حاصتل از

گیاهچههای  Z.atriplicoidesاحتماالً مربتوط بته تعتادل رستیدن

آزمایشات مارونگو )2220 ،1مؤید این مطلب است کته افتزایش

نسبت هورمونی در بتذر و کتاهش متواد بازدارنتدۀ رشتد ماننتد

درصد جوانهزنی در طی پرایمینگ رخ متیدهتد .علتت تستریع

آبستتیزیا استتید ) (ABAاستتت .جیبتترلینهتتا ستتنتز آنتتزیمهتتای

جوانهزنی در بذور پرایمشده میتواند ناشتی از افتزایش فعالیتت

هیدرولیتیکی را که در زیر الیتۀ آلئتورونی قترار دارنتد ،افتزایش

آنزیمهای تجزیهکننده مثل آلفا -آمیالز افزایش سط شارژ انرژی

میدهند .آنزیمهای سنتزشده به اندوستپرم انتقتال یافتته و ستبب

زیستی در قالب افزایش مقدار  ،ATPافزایش سنتز DNA , RNA

تجزیۀ غذای ذویرهای و تأمین انترژی الزم بترای جوانتهزنتی و

افزایش تعداد و در عین حال ارتقای عملکرد میتوکندریها باشتد

رشد میشوند کتاراک 4و همکتاران .)2224 ،استکوربیا استید

شیونکار 2و همکاران .)2220 ،بهبتود دامنتۀ جوانتهزنتی باعتا

بهدلیل حذف رادیکالهتای آزاد حاصتل از تتنش ،بتهوصتوص

میشود که بذر جوانهزنی وود را زودتر آغاز کند و در رقابت بتا

اکسیژن رادیکتالی و نقتش آن در تحریتا و انبستاط ستلولی و

علفهای هرز موفق باشد .بهعبارت دیگتر ،بتذرهای تیمارشتده

جذب مواد به درون سلول ،از وطر اکسیدهشدن گیاهان در برابتر

نسبتبه بذرهای شاهد جوانهزنی وتود را زودتتر آغتاز کترده و

تنشهای محیطی جلوگیری میکند ستمیرناف و ویلتر2222 ،1؛

درنتیجه ،تحت تنشهای محیطی این بذرها سریعتر استقرار یافته

سمیرناف.)1996 ،

و زودتر از واک وارج وواهند شد مائورومیکل.)1992 ،0

ازآنجتتاییکتته غلطتتت  212ppmجیبرلیتتا استتید در همتتۀ

تحت تنش دمایی ،پرایمینگ با محرکهتای شتیمیایی باعتا

تنشهای موردمطالعه ،تأثیر بیشتری بر بهبود صتفات جوانتهزنتی

افزایش مؤلفههای جوانهزنی قی نسبتبه تیمار شاهد شد و بتین

داشت .این سط اسید برای تعدیل اثرگذاریهای منفی تنش دما

اسیدهای موردمطالعۀ جیبرلیا اسید  212ppmبیشتترین تتأثیر را

بر بذر قی پیشنهاد میشود.

در جهت کاهش اثرات منفی تنش دما داشت .یکی از دالیتل اثتر
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پرایمینتتگ باعتتا افتتزایش درصتتد و ستترعت و یکنتتواوتی

مثبت محرکهای شیمیایی مانند جیبرلیا استید بتر رشتد اولیتۀ
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Abstract
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Temperature is an important environmental factor in plant distribution and the most important factor in
determining the success or failure of seedling establishment. The aim of this study was to investigate the
effects of different levels of gibberellic, salicylic and ascorbic acid on improvement of germination indices
of Zygophyllum atriplicoides under temperature stress in laboratory. Factorial test in the completely
randomized design with four treatments was used for data analysis. Chemical stimulators used in this study
include: 3 levels of gibberellic acid (125, 250 and 500 ppm), 3 levels of salicylic acid (100, 200 and 300
mg/l), 3 levels of salicylic acid (100, 200 and 300 mg/l) and 6 levels of temperature treatment (5, 10, 15,
20, 25, 30C). The results showed that with increasing temperature, specifications for germination
(germination percentage, speed of germination, root length, shoot length, seedling length, vigor or seed)
also increased. When the temperature reached 25°C, the maximum amount of chemical stimulators is
obtain and decreased with increasing temperature from 25 °C. All chemical stimuli increased germination
compared to the control treatment. Chemical stimuli used in 250 ppm gibberellic acid was the most
effective acid concentration to modulate the negative effects of temperature stress on Z. atriplicoides and is
recommended.

Keywords: Priming, Germination, Temperature, Zygophyllum atriplicoides.
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