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  در شرايط تنش شوري (Plantago ovata)زني گياه اسفرزه اثر پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانه
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  چكيده
در زني گياه اسفرزه در شرايط تنش شوري آزمايشي به صورت فاكتوريل ثير پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانهبه منظور بررسي تأ

هاي . تيمارخوزستان اجرا گرديدنابع طبيعي رامين تكرار در دانشگاه كشاورزي و م چهارهاي كامل تصادفي در قالب طرح پايه بلوك
 12به مدت  NaCl آب مقطر، نيترات پتاسيم، جيبرليك اسيد، ساليسيليك اسيد، نمك( فاكتور 6ايش شامل پرايمينگ بذر در زمآ

بودند. نتايج نشان داد تنش  )ميلي موالر نمك 270ميلي موالر و  135(بدون تنش،  و بدون پرايم) و تنش شوري در سه سطحساعت 
در شرايط عدم تنش، پرايم بذر با جيبرليك اسيد تنها بعد از گذشت همچنين  ني گرديد.زجوانهو سرعت شوري باعث كاهش درصد 

 زني مربوط به پيش تيماردرصد جوانه بيشترين و كمتريندر شرايط بدون تنش ايي رسيد. نهزني درصد جوانه 50ساعت به  68/6
باالترين جيبرليك اسيد  با پرايم ترات پتاسيم و در تنش شديدنيبا پرايم  ك اسيد بود. در شرايط تنش ماليم،ساليسيلي وجيبرليك اسيد 

بنابراين در شرايط تنش شوري پرايم با نيترات پتاسيم و زني نهايي رسيدند. درصد جوانه 50زودتر به درصد جوانه زني را داشته و 
  زني بذر اسفرزه گردد.تواند باعث افزايش درصد و سرعت جوانهجيبرليك اسيد مي

  

  اسفرزه، تنش شوري، پرايمينگ، جيبرليك اسيد كليدي:كلمات 
  

  مقدمه
ثير ها به طور بارزي تحت تألي ساخت آنشوند وهاي ژنتيكي ساخته ميبا هدايت فرآيند ثره گياهان دارويي اگرچه اساساًمواد مؤ

ثره مچنين در مقدار و كيفيت مواد مؤه به طوري كه اين عوامل سبب تغييرات در رشد گياهان دارويي، .گيردعوامل محيطي قرار مي
 شمار به ايدن در الژيموس مهم يعيطب منابع از )Plantaginaceae(از تيره بارهنگ  ،(Plantago ovata)اسفرزه  .)3( گرددها ميآن

ي از مهمترين شوري يك .)2( ودشمي استفاده نيمل باتكيتر ديجهت تول يداروساز صنعت در يعيوس طورموسيالژ آن به  رود. ازيم
حساس گياهان به تنش شوري،  يكي از مراحلشود. هاي محيطي است كه بيشتر در مناطق خشك و نيمه خشك حادث ميتنش

هاي خاص از قبيل سديم و كلر و كاهش عناصر غذايي شوري از طريق كاهش پتانسيل آب و سميت يون زني است.ي جوانهمرحله
ار پيش تيمار بذر به عنوان يك راهك .)1( گذاردثير ميي آنان تأجوانه زدن بذرها و استقرار گياهچه كلسيم و پتاسيم برمورد نياز مثل 

زني مانند هورمون هاي جوانهويژه در شرايط نامطلوب مطرح است. در اين ميان تحريك كنندهجهت افزايش استقرار گياهچه به
بذر موجب شكسته شدن نشاسته و آزاد سازي هورمون جيبرليك اسيد در باشد. افزايش سنتز جيبرليك بيشترين نقش را دارا مي

 يمحور نقش د،ياس يكليسيشود. سالزني ميين شده و موجب شروع فرآيند جوانهاي و تبديل آن به مواد قابل استفاده براي جنذخيره
 يمتعدد رفته، گزارشات اركب غلظت به بسته يزنجوانه وون يجذب  اه،يامل گكت رشد، مثل مختلف يكيولوژيزيف يندهايفرآ ميتنظ در
ترين مواد براي افزايش پرمصرفهم  و آب نيترات پتاسيم دارد. ها وجودتنش از يناش اثرات اهشك بر دياس يكليسيسال بر نقش يمبن

دگي و القاي آماهاي مقابله با تنش شوري باعث ترشح برخي هورمون Naclكردن بذر با تيمار هستند. همچنين زني بذور جوانه
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بر با تيمارهاي مختلف ر پرايمينگ بذر شود. بنابراين مطالعه حاضر به بررسي اثبراي تحمل به شوري در بذر مي
  پردازد.شرايط تنش شوري مي گياه اسفرزه درزني خصوصيات جوانه

  هامواد و روش
در شرايط تنش شوري آزمايشي به  (Plantago ovata)زني گياه اسفرزه به منظور بررسي اثر پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانه

تور كفا .قرار خواهد گرفت يمورد بررس 1392در سال رار كبا چهار ت يامل تصادفكهاي ه بلوكيالب طرح پاق در ليتوركصورت فا
ميلي  288/0 ك اسيد، جيبرلي)C(موالر يليم 4 ميترات پتاسي، ن)F(ميلي موالرNacl 135( تيمار مختلفاول پيش تيمار بذر شامل شش 

در سه سطح (  يتور دوم شورك) و فا)A(م)يبه اضافه شاهد (بدون پرا )،B( ، آب مقطر)E(ميلي موالر  1 ، ساليسيليك اسيد)D(موالر
شده با  يرده سپس بذور ضدعفونكنگ را آماده يميپرا يهاق ابتدا محلولين تحقيانجام ا يميلي موالر) بود. برا 270و 135، 0
 داده قرار ،بود شده ختهيرپرايمينگ  نظر مورد يهامحلول هاآن در قبالً هك متريسانت 9قطر  با ييهاشيد يم را در پتريت سديلركپويه

 شد بسته هاشيد يپتر درب سپس. بود تماس در هوا با بذور طرف يك و هدنش ورغوطه محلول در امالًكبذرها  هك يطور شدند، به
 يبرا گراديسانت درجه 20 يدما با ناتوريژرم به هاشيد يپتر. شود يريجلوگ ينگميپرا زمان طول در هامحلول غلظت رييتغ از تا

 هيسا محل در و اتاق يدما در وشسته  مقطر آب با بار سه مينگيپرا از پس بذور. ندشد منتقل طور يكسانبه ساعت 12زمان  مدت
 قرار يصاف اغذك هيال دو يحاو يهاشيديپتر در شده ميپرا يبذرها از بذر عدد 50 تعداد سپس .ندداده شد قرار شدن كخش يبرا
 چهشهير ظهور. قرار گفتند گراديسانت درجه 20 دماي با ناتوريژرم در هاشيديپتر. شد اضافه آن (شوري) به نظر مورد محلول و داده

 روز انيپا در و و هر روز در دو نوبت صبح و عصر)(شمارش روزانه  خواهد شد يتلق بذر زدن جوانه به عنوان متريليم 2 ل طو به

با زني درصد و سرعت و ميانگين مدت جوانه صفات .شمارش شد ماريت هر در زده جوانه يبذرها زني)(توقف يا اتمام جوانههشتم
 50 به منجر هك طح شوريدر سه س انواع پرايم يمبنا بر يزنجوانه درصد يابيارزمحاسبه گرديد. Sigma Plot  استفاده از نرم افزار

، maxGكه  از:   بود عبارت وركمذ مدل شدند داده برازش زيرمدل  از استفاده با شد، يينها يزنجوانه در اهشكدرصد 
  ، پارامتر شكل تابع است.bدرصد و  50زني تجمعي به ، زمان تا رسيدن جوانهt50، زمان؛ tزني مشاهده شده؛ حداكثر درصد جوانه

  

  نتايج و بحث
در شرايط بدون پرايم مختلف  تيمارهايزني جوانهو درصد هاي سرعت داده مورد نظر) برازش مدل 1شكل(نتايج نشان داد شده در 

زني نهايي داري بر سرعت و درصد جوانهمعني مثبت و برليك اسيد اثري، پرايم با ج)عدم تنش(شرايط اين دهد. در تنش را نشان مي
هاي نيترات پتاسيم، نمك، آب رسيد و پرايم زنيجوانه درصد 50ساعت به  68/6بذر داشت. پرايم جيبرليك اسيد تنها بعد از گذشت 

درصد جوانه زني نهايي  50ساعت به  80/62و  73/29، 18/21، 46/20، 11/10مقطر، بدون پرايم و ساليسيليك اسيد به ترتيب بعد از 
 زني خود رسيدند.به حداكثر جوانه مان كمتريش بذور پرايم شده و شاهد در مدت زن نتايج، در شرايط بدون تنساس ايابر  رسيدند.

زني از تيمار همچنين باالترين درصد جوانيكمتر از نصف در تيمار جيبرليك اسيد نسبت به شاهد تقليل يافت. كه اين مدت زمان به 
طور كلي تيمار شاهد زني از تيمار پرايم با ساليسيليك اسيد حاصل گرديد. بهصد و سرعت جوانهپرايم با جيبرليك اسيد و كمترين در

باشد. بنابراين در شرايط تري نسبت به تيمارهاي پرايم شده بجز ساليسيليك اسيد ميزني پايينداراي درصد، سرعت و حداكثر جوانه
زني زني شده و در نتيجه درصد جوانهت زمان جوانهت و كاهش مدزايش سرعبدون تنش پرايم نمودن بذرهاي اسفرزه باعث اف

  يابد.افزايش مي
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  تحت تيمارهاي مختلف پرايمينگ (شرايط عدم تنش)زني تجمعي بذرهاي اسفرزه جوانهسرعت و درصد  -1 شكل

  
بود. در همين شرايط پرايم نيترات  و جيبرليك اسيد نيترات پتاسيمبا پرايم زني مربوط به انهوباالترين درصد ج نيز در تنش ماليم

هاي آب مقطر، ساليسيليك اسيد، نمك و بدون ساعت). سپس پرايم 31/19(بعد از  زني نهايي رسيددرصد جوانه 50پتاسيم زودتر به 
همچنين زني نهايي رسيد. درصد جوانه 50ساعت به  68/75و  36/33،36/33، 65/24، 52/20پرايم و جيبرليك اسيد به ترتيب بعد از 

زني بذور تحت تيمار پرايم با زني پاييني است. البته سرعت، درصد و حداكثر جوانهتيمار شاهد داراي سرعت و درصد جوانه
  .)2(شكل  تر از ساير تيمارها بوده استساليسيليك اسيد بسيار پايين
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  زني تجمعي بذرهاي اسفرزه (شرايط تنش ماليم) تحت تيمارهاي مختلف پرايمينگسرعت و درصد جوانه -2شكل 

  

 نيز پرايم با نيترات پتاسيم باالترين درصد جوانه زني را داشته است. اما تيمار پرايم با جيبرليك اسيد )3(شكل  در شرايط تنش شديد
. پرايم بذرها با آب زني رسيده استدرصدجوانه 50به  ساعت) 57/40(بعد از  م با نيترات پتاسيمزودتر از پرايساعت)  75/28(بعد از 

اما اين افزايش كمتر از تيمارهاي نيترات پتاسيم و  .زني بذور گرديدباعث افزايش سرعت، درصد و حداكثر جوانه NaClمقطر و نمك 
زني بوده است. ا ساليسيليك اسيد داراي كمترين مقادير درصد و سرعت جوانهدست آمده است. تيمار شاهد و پرايم بجيبرليك اسيد به

درصد تجاوز نكرده است. اين در حالي  50زني بذور تحت اين دو فاكتور از والر) درصد جوانهمميلي 270كه در شرايط تنش شديد (
طور كلي نتايج نشان داد كه تنش درصد گرديد. به 88زني به مرز است كه پرايم با جيبرليك اسيد با عث افزايش اين درصد جوانه
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زني اسفرزه و از طرفي ديگر در اين شرايط پرايم بذرها با نيترات پتاسيم و جيبرليك اسيد باعث باعث كاهش درصد و سرعت جوانه
  زني شده است.ربوط به جوانهزايش بسيار زياد اين دو فاكتور ماف
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  زني تجمعي بذرهاي اسفرزه (شرايط تنش شديد) تحت تيمارهاي مختلف پرايمينگ سرعت و درصد جوانه -3شكل 
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Effect of seed priming on seed germination behavior of Plantago ovata plant under Salt Stres 

 
H. Amirahmadi1, G. Fathi2 and A. Karmollachaab3 

1,2&3 M. Sc. Student, Professor and Ph.D. Student of Agronomy, Ramin Agriculture and Natural Resources University, 
Khuzestan. 

Abstract 
In order to investigate the effect of seed priming on germination characteristics of Plantago ovata under 
salinity stress condition, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources 
University, Khuzestan, The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design) with 4 
replications. Treatment consisted of 6 levels of seed priming (primed with distilled water, potassium nitrate, 
gibberellic acid (GA), salicylic acid, salts Nacl and without prime) and salinity levels (no stress, 135 mM and 
270 mM salt). Results showed that salinity reduces rate and percentage of germination. Non-stress 
conditions, primed seeds with GA only after 6/68 hours to reach 50% of final germination. Non-stress 
conditions, the highest and lowest germination percentage achieved of primed with GA and salicylic acid. In 
mild stress conditions prim with potassium nitrate and in severe stress prime with GA led to highest 
percentage and final germination reached 50% earlier. So in salinity stress primed with potassium nitrate and 
GA can increase seed germination rate and percentage of Plantago ovate plant. 
 
Keywords: Gibberellic Acid. Plantago ovate plant, Priming, Salinity Stress 
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