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 چکیده
أثير تمنظور بررسي به باشد.زني بذر گياهان مرتعي ميبرای افزایش توان جوانهمؤثر استفاده از تکنيك پرایمينگ، یك روش      

 سهادفي با تصکامالً فاکتوریل در قالب طرح ای، آزمایش گونه گون علوفه سهدر زوال یافته،  بذرهایزني پرایمينگ بذر بر بهبود جوانه
گون از شامل سه گونه  A. فاکتور شداجرا در شرایط گلخانه کشور ها و مراتع سسه تحقيقات جنگلؤدر م 1959تکرار در سال 

(Astragalus cyclophyllon  ،A. siliqusus  وA. homosus،)  فاکتورB  بذرهای نگهداری طبيعي زوال  ،زوال بذرشامل دو سطح از(
گراد درجه سانتي 47دمای پيری تسریع شده بذرها در )با  زوال مصنوعي سال( و 17مدت گراد بهدرجه سانتي 4در سردخانه فعال شده 

 -1/7 و -9/7) اسموپرایمينگسطح شامل:  4بذر در  پرایمينگتيمار  شامل C فاکتور و (ساعت 41مدت به %177و رطوبت نسبي 
ساعت( و شاهد  74مدت مقطر بهبذر در آب کردن خيس) هيدروپرایمينگ ،PEG6000اتيلن گالیکول مگاپاسکال( با استفاده از پلي

ر وزن ت و گياهچه، نسبت طول ریشه به ساقه و زني، بنيه گياهچه، طول ریشه و ساقهزني، سرعت جوانهصفات درصد جوانهبودند. 
اصلي و متقابل فاکتورها برای بيشتر صفات از لحاظ آماری  هایاثرتجزیه واریانس نشان داد که ایج نت .گردیدگيری اندازهگياهچه 

اثر متقابل پرایمينگ در  دو گونه دیگر بيشتر بود. نسبت به A. siliqusus ميانگين صفات در گونه ها،ر مقایسه بين گونهد دار بودند.معني
 تا 79مگاپاسکال باعث افزایش  -9/7 دار بود و در زوال طبيعي هيدروپرایمينگ و اسموپرایمينگزوال بذر برای بيشتر صفات معني

 بنيهدرصدی  92که در زوال مصنوعي هيدروپرایمينگ باعث افزایش در حالي شد.جز طول ریشه هدرصدی ميانگين کليه صفات ب 51
ای هتوان از تکنيكمي ژنهای های زوال یافته در بانكحياء بذر گونا برای طور کلي نتایج نشان داد کههب نسبت به شاهد شد. بذر

 د.کرستفاده گون ازوال یافته  بذرهایدر بازیافت عنوان روشي کارآمد همگاپاسکال ب -9/7 هيدروپرایمينگ و اسموپرایمينگ
 

 جنس گون طبيعي،زوال زني، جوانهپرایمينگ بذر، پيری زودرس، : کلیدی هایهواژ

 
 مقدمه
های خشکي، موطن اصلي اکوسيستم ینعنوان مهمترمراتع به

جنس گون  .شوديای محسوب مهبسياری از گياهان علوف

Astragalus spp.  آساتيره پروانهاز(Papilionacea)  فلور  در
ایران  انحصاری آن درصد 19 کهاست  گونه 174دارای ایران 

 هاگون ای باالیتنوع گونه (.Masoumi, 2006) باشدمي
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، صنعتي ،يیدارو مختلف هایهجنب از کهشده است باعث 
 باشند، ارزشمند مرتعي -ایعلوفهحفاظت خاک )پوشش( و 

صنعتي  مصارف آن خاردار هایگونه از بعضي که طوریهب
 شودمي استحصال گزانگبين یا و کتيرا آن از و داشته

(Masoumi, 2006.)  
ها دارای پوسته ی گياهي ازجمله گونهاگونهبذر برخي از 

زني آن وجود باشد و برای جوانهسخت مي)غالف( 
در نتيجه مطالعاتي نيز باید در این  ،تيمارهایي الزم استپيش

ون گزني بذر بر روی جوانهمطالعات انجام شده  .انجام شودزمينه 
بهترین روش برای  ه کهنشان داد Astragalus hamosusیکساله 

 در آب ولرمکردن خيس ودهي غلبه بر خواب بذر خراش
 Astragalusدر گونه . (Patanè and Gresta, 2006) باشدمي

agnicidus  97به مدت در اسيد سولفوریك بذرها قرار گرفتن 
موجب  گراددرجه سانتي 4در دمای  روز 77همراه بهو قيقه د

. (Hiss, 1990) شددر مقایسه با شاهد زني جوانه %11افزایش 
 14دهي به همراه خراش Astragalus tribuloidesدر گياه گون 

 Fateh) داد افزایش %51تا  را زنيجوانهروز سرمادهي، ميزان 

et al., 2005) در گونه .Astragalus siliquosus  59حدود% 
باشد يم ناشي از عدم نفوذپذیری پوسته نسبت به آببذر  خواب

ين، نامطلوب بر جن هایاثربدون داشتن  ی کهترین تيمارمناسبو 
 بوددهي ، خراشکرد پوسته بذر را نسبت به آب نفوذپذیر

(Esavand et al., 2005). 
های ژن زوال بذر و کاهش یکي از معضالت بانك

های فعال )در دمای در سردخانهویژه بهو بنيه بذر زني هجوان
زوال بذر یك فرایند . باشدمي گراد است(درجه سانتي 4

طبيعي و غير قابل برگشت است که طي انبارداری بذر پدید 
آید و باعث کاهش کيفيت، قابليت حيات و قدرت بذر مي
توانمندی برای ارزیابي  زودرس آزمون پيری. از شودمي

د وشميهای مختلف استفاده گونهبذر فيزیولوژیکي 
(Tekrony, 1995)هشدتسریع مصنوعي پيری روش  . مبنای، 

 تسنسبي باال دما و رطوبتدر سطوح مختلف بذر قراردادن 
(MacDonald, 2000).  در این حالت بذرهای کم کيفيت

 & Marshal) یابندبا بنيه باال زوال مي بذرهایتر از سریع

Lewis, 2004) . 

های ژن ممکن است بذرها همانطور که گفته شد در بانك
ه مرور ببذر  طبيعي علت زوالهخواب بذر نداشته باشند ولي ب

همين دليل و به شودميزني و بنيه آنها کم قدرت جوانهزمان 
 ،های پير شدهبذرزني جوانه كیتحر یهااز روش يکی

 تیقوت یبرا يراه حل كیان عنوباشد که اغلب بهيم نگيمیپرا
وال ز یبذرهاعالوه بر  نگيمیرود. پرايکار مهبذر بزني جوانه

 ديمف زين يوحش یبذرهابرای کشت ژن  یهادر بانك افتهی
 یدارا نگيمیپرا (.Bernal-Lugo & Leopold., 1992) است

اهيرشد گکنواخت، یو  عیازجمله ظهور سر یاريبس یایمزا
 و خاک يطيمح طیو استقرار بهتر تحت هر شرا افتهیبهبود  چه

نشان داده است که  قاتيتحق (.Chiu et al., 2002) است
و  يزندرصد جوانه شیبذر موجب افزا نگيمیاستفاده از پرا

 . (Nawaz et al. 2013) شوديمزني جوانهکاهش مدت زمان 
 اطالق کشت از قبل بذر تيمار به پرایمينگ به تعریف، بنا

کند مي طي را زنيجوانه مراحل بذر آن وسيله به که شودمي
 چهخروج ریشه شده جذب آب ميزان بودن پایين دليل به ولي

 دیگرعبارتهب .(Nascimento & Aragao 2004) شودنمي

 تقسيم تا شروع نيزنهجوا مرحله از بذر پرایمينگ جریان در

 آبگيری و شدن خشك از پس و شودانجام مي تحریك سلولي

 فعاليت به شروع بود شده خشك که ایمرحله همان از دوباره

روش  در .(Michel & Kaufman, 1973) کندمي
 يبذرها قبل از کشت شدن در آب معمول نگيمیدروپرايه
بذرها به مدت  نگيمیدر روش اسموپرا يشوند وليم سيخ

 ی مثلاسمز قابليت یادار یهازمان مشخص در محلول
 .Nawaz et al) دنشويم سيخ ،PEG کوليگللنياتيپل

عملکرد  شیدر افزا يبذر نقش مهم نگيمیپرا .(2013
که موجب یطورهب ،مختلف داشته است يمحصوالت زراع

 یدرصد 77و  97، 91، 91، 77، 27، 47، 92 شیافزا
گندم، جو، برنج، ذرت، سورگوم، ارزن، و  اهيدر گ بيترتبه

مختلف  یهاروش(. Harris et al., 2005نخود شده است )
درصد ظهور و رشد و عملکرد  شیافزا برایبذر  نگيمیپرا

 مثال عنوانبه گزارش شده است. ياهيگ یهامحصول در گونه
و  گمنیاسموپرانگ، يمی، هالوپرانگيمیدروپرايهتوان به مي

  (.Nawaz et al. 2013اشاره کرد ) نگيمیپراهورمونال
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بسياری از مطالعات در زمينه پرایمينگ بذر روی گياهان 
زراعي متمرکز بوده و کمتر بر روی گياهان مرتعي از این 

چون تعداد زیادی نمونه  سویيتکنيك استفاده شده است. از 
ای در بانك ژن منابع طبيعي نگهداری بذر گياهان علوفه

یابد ها قوه ناميه آنها کاهش شود ممکن است پس از سالمي
 .خوبي احياء نشوندهب و ممکن است و موجب زوال آنها گردد

ذر پرایمينگ بثير أت ، بررسياین تحقيقاز هدف  نبنابرای
ني زنگ( در افزایش توان جوانهي)هيدروپرایمينگ و اسموپرایم

ط در شرای در سه گونه گونچه بذرهای زوال یافته و رشد گياه
  .باشدطبيعي و پيری تسریع شده مي

 
 مواد و روش 

و  A. cyclophyllon ،A. hamosus بذرهای سه گونه گون
A. siliquosus چهارمحال و ، اصفهانهای ترتيب از استانبه

سال در سردخانه  17مدت به وآوری جمع اصفهانی و بختيار
 ترتيبوزن هزار دانه سه گونه به .گردیدبانك ژن نگهداری 

بذرها در زمان زني جوانهدرصد  و گرم 1/7و  9/7، 2

 طرح. درصد بود 97و  47، 11 ترتيببهآوری بذر جمع
ه ستصادفي با  کامالًپایه در قالب طرح آزمایش فاکتوریل 

ها و مراتع سسه تحقيقات جنگلؤدر م 1959تکرار در سال 
شامل سه گونه  A. فاکتور شداجرا در شرایط گلخانه کشور 
 .Aو  Astragalus cyclophyllon ،A. siliqususگون )

homosus فاکتور ،)B  زوال بذر در دو سطح زوال شامل
درجه  4طبيعي )بذرهای نگهداری شده در سردخانه فعال 

زوال مصنوعي )با پيری تسریع  سال( و 17گراد به مدت سانتي
گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي 47شده بذرها در دمای 

 بذر پرایمينگتيمار  C فاکتور ( بود.ساعت 41مدت به 177%
 -1/7 و -9/7) اسموپرایمينگ سطح شامل:چهار در 

، PEG6000گالیکول  اتيلنبا استفاده از پلي مگاپاسکال(
 74مدت مقطر بهبذر در آب کردن خيس) هيدروپرایمينگ

 پرایمينگ( بودند. ساعت( و شاهد )بدون
 رابطهاز  اسموپرایمينگتيمارهای غلظت تهيه برای 

(Michel & Kaufman, 1973) شد. استفاده 

 

 

 
 

بر حسب  1777اتيلن گالیکول غلظت پلي Cکه در آن 
درجه  77گراد )دما بر حسب درجه سانتي Tگرم بر کيلوگرم و 

 رابرب)هر بار  است اسمزی برحسب بار قابليت گراد( وسانتي
  .(مگاپاسکال است -1/7

های اعمال تيمارهای اسموپرایمينگ ابتدا محلول برای
برای انجام آنگاه  .دشمورد نياز طبق فرمول باال تهيه 

ساعت در محلول پرایمر  74مدت هب هااسموپرایمينگ بذر
مگاپاسکال  -1/7و  -9/7اسمزی  هایقابليتبا اسمزی 

گراد شناور و در شرایط تاریکي در درجه سانتي 77دمای 
جام شد اننحوی هفرایند پرایمينگ ب .رار داده شدندانکوباتور ق

طور همزمان از محلول ههمه تيمارها بساعت  74پس از که 
. تمامي بذرهای گردیدنداسمزی خارج ينگ پرایمتيمارهای 

طر مقدقيقه با آب دوپرایم شده بعد از خروج از محلول بمدت 

ز ا بعد برای رفع مواد باقيمانده روی بذرها شستشو شدند.
م بذرهای پرای کردن خشك، فرایند یمينگپرا يمارهایاعمال ت

از  برای کشت بذرهاانجام شد.  (C◦74اطاق ) یشده در دما
ا با هگلدان یك ليتری استفاده شد و بعد از پر کردن گلدان

در هر  1و  1، 1ماس به نسبت ماسه و پيت ،خاک معمولي
 ذکر استالزم به. گردیدعدد بذر پرایم شده کشت  79گلدان 
درجه  77)با دمای مقطر تيمار هيدروپرایمينگ از آب که در

و بر روی بذرهای شاهد  استفاده شدساعت(  74مدت به
  .يماری اعمال نشدتهيچگونه 

گياهان تعداد ها، گلدانآبياری  و پس از کاشت بذرها
ه کار تا سه هفت این ،شد شمارشهر سه روز یکبار سبز شده 

زني، پس از اتمام آزمایش صفات درصد جوانه .یافتادامه 
چه هو گيا چه، طول ریشه و ساقهزني، بنيه گياهسرعت جوانه

T)C10(8.39)CT10(2.67)C10(1.18 -)C10(1.18 2-7-42-4-2 
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وزن  و R/S، نسبت طول ریشه به ساقه متر(سانتيحسب )بر
برای  گيری شد.اندازه (گرمبر حسب ميلي)چه گياهتر 

( Maguire, 1962)رابطه از  زنيمحاسبه سرعت جوانه
 .استفاده شد
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شماره روز  d= تعداد بذر جوانه زده و n که در آن
 .باشدمي

 & Abdual-baki))روش  از بنيه بذر شاخصبرای 

Anderson, 1973 شرح زیر استفاده شد.به 
ر(= متچه برحسب سانتيگياهطول ) ×نهایيزني جوانهدرصد 

 شاخص بنيه بذر
ابتدا  .انجام شد SAS 9.1 آماری افزارنرم با هاداده آماری تجزیه

اسميرنوف و همگني -ها با آزمون کولموگروفشرط نرمال بودن داده
های درصد دادهچون . شد انجامها به وسيله آزمون لون واریانس داده

ودند چه نرمال نبو وزن تر گياهبذر زني، شاخص بنيه و سرعت جوانه
مون از آزتيمارها  مقایسه ميانگينبا تبدیل جذری نرمال شدند. در 

در رسم . استفاده شد درصد 9 احتمال سطح در ای دانکنچند دامنه
  .شداستفاده  Excel افزارنرم از نمودارها

 
 نتايج 

 تيمار پرایمينگ بذر برچهار تأثير نتایج تجزیه واریانس 
گونه جنس گون سه زني بذر در خصوصيات جوانه

(Astragalus cyclophyllon ،A. siliqusus  وA. homosus) 
تيمار زوال بذر طبيعي و پيری تسریع شده در شرایط دو در 

نتایج نشان داد که اثر گونه  شده است. ارائه 1جدول در گلخانه 
 طول ریشه به ساقه ، نسبتساقه، طول ریشهبر صفات طول 

(R∕S)  همچنين  .(1دار بود )جدولمعني ٪1در سطح  گياهو وزن
نيه و بزني جوانهاثر اصلي زوال بذر بر صفات درصد و سرعت 

تفاوت بين زوال مصنوعي و طبيعي برای  وليدار بود بذر معني
اثر پرایمينگ بذر برای صفات درصد  نشد.دار معنيسایر صفات 

و وزن  ریشه، طول ساقهو بنيه بذر، طول زني جوانهو سرعت 
متقابل دوجانبه گونه در زوال اثرهای بود. نتایج دار معني گياه

 R/Sنسبت  و ساقهطول  ،ریشهبذر، برای شاخص بنيه، طول 

اثر متقابل گونه در پرایمينگ بذر فقط برای صفات  بود.دار معني
 R/Sو نسبت  گياه، طول گياه، وزن ریشهزني، طول سرعت جوانه

همين ترتيب اثر متقابل پرایمينگ در زوال بذر بود. بهدار معني
 ياهگوزن تر  و بنيه بذر ،زنيجوانهسرعت  ،برای صفات درصد

اثر متقابل سه جانبه گونه در پرایمينگ در زوال بذر  بود.دار معني
 .(1بود )جدول دار معني R/Sو نسبت  ساقهبرای صفت طول 

درصد بود که  79/75تا  11/2بين  يراتامنه ضریب تغيد
که عمدتا به دليل  دهنده دقت کم تا متوسط آزمایش بودنشان

در تيمارهای پيرشدن ویژه به های غيرطبيعيوجود تعداد جوانه
 ها بودگلدانو سبز شدن نایکنواخت بذرها در بعضي از مصنوعي 

 (.1)جدول  شدکه باعث افزایش ضریب تغييرات 

 
 میانگین صفاتمقايسه 

ي، زنسرعت جوانهنتایج نشان داد که اثر گونه برای صفات    
 ٪1و وزن تر گياه در سطح  RSطول ریشه، طول ساقه، نسبت 

 .Aزني در گونه ميانگين سرعت جوانه (.1دار بود )جدول معني

hamosus  .های گونهنسبت به دو گونه دیگر بيشتر بودA. 

cyclophyllon  وA. siliquosus  1/17و  7/115با طول ریشه 
متر بيشترین و کمترین طول ریشه را داشتند و هر سه گونه ميلي

های متفاوتي قرار گرفتند. در مقابل، بيشترین طول ساقه در کالس
مشاهده شد که از لحاظ  A.siliquosusمتر در گونه ميلي 7/59با 

(. بيشترین 7 آماری نسبت به دو گونه دیگر برتری داشت )جدول
 .Aهای ترتيب در گونهبه 11/7و  11/1با  R/Sو کمترین نسبت 

cyclophyllon و A. siliquosus  بدست آمد و گونه
A.hamosus  در کالس متوسط قرار گرفت. بيشترین وزن تر گياه

قرار گرفت.  aبدست آمد و در کالس  A.cyclophyllonدر گونه 
 داری نبود )جدولآماری معنيتفاوت بين دو گونه دیگر از لحاظ 

7 .) 
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 لخانهسه گونه گون در شرایط گ زنیجوانه زوال بذر و پرایمینگ بذر بر خصوصیاتتأثیر حاصل از تجزیه واریانس  مربعات میانگین -1 جدول

 منابع تغييرات
 درجه

 آزادی

 درصد

 زنيجوانه

 سرعت

 زنيجوانه

 شاخص

 بذربنيه

 طول

 ریشه

 طول

 ساقه

 طول

 گياه

 نسبت طول

 ریشه/ساقه

 وزن تر

 گياه

 2 75/7 *11/7 99/1 **11911 **17224 9/917 **1/11 **22/9 (A) گونه

 1 **79/99 **17/2 **97/91 1/799 4/772 1/91 197/7 711/7 (B) زوال بذر

 3 **91/1 **74/1 **19/79 *4791 1/177 **1714 917/7 *12/7 (C) پرایمينگ بذر

A*B 2 94/7 *25/7 *51/5 *4195 9/1721 1/1199 **91/1 77/1 

A*C 6 91/1 71/7 12/1 *9111 4/977 **1711 *497/7 *11/1 

B*C 3 **29/1 **79/1 *19/17 7/124 1/279 4/7191 117/7 **47/9 

A*B*C 6 45/1 71/7 19/4 9/1112 *1/591 9/519 **191/7 14/7 

 21/7 199/7 1/7141 9/921 9/571 47/9 77/7 55/1 84 خطا

 CV 79/72 11/71 11/72 79/75 75/79 77/71 75/71 11/2 ضریب تغييرات

 درصد  1و  9در سطح احتمال دار معنيترتيب به  :**، *
 

 بذر نتایج نشان داد کهزوال  تيمارهای در مقایسه ميانگين
 درصد وصفات  طبيعي برایتفاوت بين زوال مصنوعي و 

 .(1 )جدول شددار معنيبنيه بذر شاخص و زني جوانهسرعت 
نتایج مقایسه تيمارهای زوال بذر نشان داد که درصد 

و  1/11)ترتيب بهدر زوال طبيعي و مصنوعي زني جوانه
( و شاخص 92/9و  71/7)زني جوانه(، سرعتدرصد 1/71

دهنده که نشان (9بود )جدول (1/97و  1/91) بنيه بذر
 اشد. بروش مصنوعي ميبذرهای پيرشده به يشترميانگين ب

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر پرایمينگ بذر برای 
 )جدولشد دار معني R/Sکليه صفات بجز طول ساقه و نسبت 

نشان ني زجوانهاثر پرایمينگ بر خصوصيات نتایج مقایسه (. 1
در آب( موجب افزایش  کردن خيسداد که هيدروپرایمينگ )

، ربذ بنيه شاخص، زنيجوانهسرعت، زنيدرصدجوانهصفات 
، 71 ترتيببه گياه وزن تر، گياه طول، ساقه طول، ریشه طول
در بذرهای نسبت به شاهد درصد  12و  15، 19، 77، 91، 77

 به همين ترتيب اسموپرایمينگ (.9زوال یافته شد )جدول 
 ترتيببهرا  گياه وزن تر و ساقه طولنيز  مگاپاسکال -9/7

  (.9)جدول  افزایش دادنسبت به شاهد درصد  97و  19
نتایج اثر متقابل گونه در زوال بذر، برای شاخص بنيه، 

دار بود که معني RSنسبت  و طول ساقه ،طول ریشه
متفاوت  هاگونهروند پيری بذر در دهنده این است که نشان

 A. siliquosusو  A. cyclophyllonی هاگونهبود. در 
ميانگين شاخص بنيه و طول ریشه در بذرهای زوال یافته 

 A. hamosus در گونهکه حاليمصنوعي بيشتر بود. در 
)جدول  ی داشتندبيشتر R/Sنسبت بذرهای زوال یافته طبيعي 

9.) 
اثر متقابل گونه در پرایمينگ بذر برای صفات طول ریشه، 

که  بوددار معنيو وزن تر گياه  R/Sطول گياه، نسبت 
پرایمينگ بذر در افزایش ثير أتکه دهنده این است نشان

متفاوت بود و پرایمينگ  هاگونهميانگين صفات مذکور در 
 .Aبيشتری در بازیافت بذرهای زوال یافته در گونه ثير أت

cyclophyllon  و گونه داشتA. siliquosus  مرتبه بعدی در
زني انهجودر تحریك ثيری أتدر مقابل پرایمينگ  .قرار گرفت

 نداشت.  A. hamosus بذرهای زوال یافته
هيدروپرایمينگ باعث افزایش  A. cyclophyllon در گونه

د. ش R/Sجز نسبت هدرصدی ميانگين کليه صفات ب 59تا  41
مگاپاسکال باعث  -1/7و  -9/7 همين ترتيب اسموپرایمينگبه

ت طول ریشه، طول ساقه و طول ادرصدی صف 12تا  97افزایش 
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هيدروپرایمينگ  A. siliquosusگونه . در شدگياه و وزن گياه 
درصدی ميانگين صفات درصد و  29تا  99باعث افزایش 

در همين  .شددر مقایسه با شاهد  و بنيه بذرزني جوانهسرعت 
 49مگاپاسکال موجب افزایش  -9/7 گونه اسموپرایمينگ

مگاپاسکال موجب  -1/7 اسموپرایمينگ ر گياه وت درصدی وزن
 (.1)جدول شد در مقایسه با شاهد  R/Sدرصدی نسبت  47

 ،اثر متقابل پرایمينگ در زوال بذر برای صفات درصد
 ودار بود وزن تر گياه معني و بنيه بذر ،زنيجوانهسرعت 

 بر زوال بذرهای طبيعي و مصنوعيمتفاوتي ثير أتپرایمينگ 
پرایمينگ در افزایش صفات در بذرهای زوال ثير أت. داشت

ر ی دردامعنيثير أتدار بود ولي یافته طبيعي بسيار معني
 در. نداشتبذرهای زوال یافته مصنوعي زني جوانهافزایش 

درصدی  51 تا 71هيدروپرایمينگ باعث افزایش زوال طبيعي 
 همين ترتيب اسموپرایمينگ. بهشدمذکور ميانگين صفات 

درصدی ميانگين  57 تا 79مگاپاسکال باعث افزایش  -9/7
مگاپاسکال بر  -1/7 اسموپرایمينگثير أتالبته . شدصفات 

 بود دیگر کمترتيمار افزایش ميانگين صفات نسبت به دو 
 ،پرایمينگ به نسبت کم بودثير أت(. در زوال مصنوعي 1)شکل

درصدی  92رایمينگ باعث افزایش هيدروپ تيمار کهطوریهب
 نسبت به شاهد شد.  بذر بنيه

 

 زنی، طول ریشه، طول ساقه، سرعت جوانهصفات ها بر اساس گونه مقایسه میانگین -2 جدول
 در شرایط گلخانهو وزن تر گیاه  R/Sنسبت 

 گونهنام 
 سرعت

 زنيجوانه
 ریشه طول
(mm) 

 ساقه طول
(mm) 

 نسبت طول
 ریشه/ساقه

 وزن تر
 (mg) گياه

A. cyclophyllon ab 11/7 a 7/115 b 1/14 a 11/1 a 12/114 

A. hamosus a 79/9 b 1/171 b 7/15 b 94/1 b 47/141 

A. siliquosus b 92/7 c 14/17 a 7/57 c 11/7 b 71/141 

 .ندارند دارمعني تفاوت درصد 9 سطح دانکن دربراساس آزمون  باشنديحرف مشترک م یكحداقل  یهر ستون، که دارا هایميانگين
 

 در شرایط گلخانهزنی و شاخص بنیه بذر درصد و سرعت جوانهصفات سطوح زوال بذر در  مقایسه میانگین -3 جدول
 شاخص بنيه بذر زنيجوانه سرعت زنيدرصد جوانه زوال بذر

 b 1/11 b 71/7 b 1/91 بذرطبيعي زوال 
 a 1/71 a 92/9 a 1/97 پيری زودرس

 .ندارند دارمعني تفاوت درصد 9 سطح دانکن دربراساس آزمون  باشنديحرف مشترک م یكحداقل  یهر ستون، که دارا هایميانگين

 
 زنی، شاخص بنیه، طول ریشه، طول گیاه درصد و سرعت جوانهسطوح پرایمینگ بر اساس  مقایسه میانگین -4 جدول

 گلخانه در شرایط گیاهو وزن تر 

 پرایمينگ بذر
 درصد

 زنيجوانه
 سرعت

 زنيجوانه

 شاخص
 بذر هيبن

 ریشه طول
(mm) 

 طول گياه
(mm) 

 وزن تر
 (mg) گياه

 b 1/79 b 54/7 b 7/47 b 21/57 b 4/119 b 17/191 شاهد
 a 1/75 a 91/9 a 2/17 a 9/119 a 5/154 ab 91/117 هيدروپرایمينگ

 b 9/71 b 99/7 b 5/95 b 74/51 b 9/122 a 91/122 - 9/7اسموپرایمينگ 
 b 1/15 b 79/7 b 1/94 b 92/52 b 7/121 ab 77/141 -1/7اسموپرایمينگ 

 .ندارند دارمعني تفاوت درصد 9 سطح دانکن دربراساس آزمون  باشنديحرف مشترک م یكحداقل  یهر ستون، که دارا هایميانگين
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 زنی، بنیه بذر، سرعت جوانهمتقابل گونه در زوال بذر برای صفات اثرهای  مقایسه میانگین -5 جدول

 گلخانهدر شرایط  R/Sطول ریشه و نسبت 

 (mm)ریشه  طول شاخص بنيه بذر زنيجوانه سرعت زوال بذر نام گونه
 طول نسبت

 ریشه/ساقه

A. cyclophyllon  طبيعيزوال b 11/1 b 11/95 a 9/119 a 21/1 

 a 11/9 a 99/91 a 7/177 a 77/7 پيری زودرس 

      

A. hamosus  طبيعيزوال b 92/7 b 99/47 a 7/175 a 24/1 

 a 44/9 b 54/44 b 9/57 b 95/1 پيری زودرس 

      

A. siliquosus  طبيعيزوال c 97/1 c 91/75 b 1/29 c 59/7 

 a 17/9 72 a /99 b 4/19 c 14/7 پيری زودرس 

 .ندارند دارمعني تفاوت درصد 9 سطح دانکن دربراساس آزمون  باشنديحرف مشترک م یكحداقل  یهر ستون، که دارا هایميانگين

 

 

  R/Sطول ریشه، طول گیاه، نسبت  متقابل گونه در پرایمینگ بذر برای صفاتاثرهای  مقایسه میانگین -6 جدول

 در شرایط گلخانه و وزن تر گیاه 

 پرایمينگ بذر نام گونه
 ریشه طول
(mm) 

 طول گياه
(mm) 

 نسبت طول
 ریشه/ساقه

 وزن تر
 (mg) گياه

A .cyclophyllon شاهد c 11/15 c 1/191 a 51/1 c 9/191 

 a 92/195 a 2/772 a 77/7 b 2/157 هيدروپرایمينگ 

 b 14/111 a 7/159 b 19/1 a 9/715 - 9/7اسموپرایمينگ  

 b 71/179 a 1/115 a 11/1 b 9/111 -1/7اسموپرایمينگ  

      

A. hamosus شاهد b 57/119 b 1/119 b 29/1 b 7/117 

 b 71/119 b 7/114 b 29/1 c 1/192 هيدروپرایمينگ 

 c 99/11 c 1/194 c 47/1 c 7/195 - 9/7اسموپرایمينگ  

 c 41/19 c 9/197 c 91/1 d 9/117 -1/7اسموپرایمينگ  

      

A. siliquosus شاهد c 71/24 c 9/119 d 17/7 c 1/177 

 c 47/21 bc 1/121 d 11/7 c 5/191 هيدروپرایمينگ 

 c 11/19 b 5/112 d 11/7 b 1/124 - 9/7اسموپرایمينگ  

 c 71/14 c1/127 c 17/1 c 7/191 -1/7اسموپرایمينگ  

 .ندارند دارمعني تفاوت درصد 9 سطح دانکن دربراساس آزمون  باشنديحرف مشترک م یكحداقل  یهر ستون، که دارا هایميانگين
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 زنی، زنی، درصد جوانهسرعت جوانهپرایمینگ در زوال بذر برای صفات متقابل های اثرمقایسه میانگین  -1شکل 
 گلخانه شرایط درشاخص بنیه و وزن تر گیاه 

 
 گیري بحث و نتیجه

 A. siliquosus گونه ها نشان داد کهميانگين گونه مقایسه    
دارای  RSنسبت  و ریشهجز طول هصفات ب بيشتربرای 

 A.h و A .cyclophyllonهای ميانگين بيشتری بود. گونه

amosusول از لحاظ ط .در مراتب بعدی قرار گرفتند ترتيببه
بيشتر بود.  A. cyclophyllonميانگين  R/Sو نسبت  ریشه

زن تواند به ودر این گونه مي ریشهیکي از دالیل افزایش طول 
 زیرا ميانگين وزن هزار داشته باشد،هزار دانه این گونه ارتباط 

در دو گونه دیگر  1/7و  4/4 گرم در مقابل 2این گونه  دانه

 .Aو رشد گياهچه در گونه  ریشهبود. افزایش طول 

cyclophyllon آن در مزرعه  استقرار بهترتواند موجب مي
 د.شو

در مقایسه ميانگين تيمارهای زوال بذر نتایج نشان داد که 
این ودوجنشد. بادار معنيتفاوت بين زوال مصنوعي و طبيعي 

عي روش مصنوميانگين صفات مختلف در بذرهای پيرشده به
بيشتر بود. در هر دو روش زوال بذر افزایش زمان پيری سبب 

 وسطتمشابه شود. نتایج مي زنيجوانهو درصد کاهش بنيه بذر 
Hampton  در مطالعه پيری زودرس بر (2004و همکاران )
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( در مطالعه بذر (2004و همکاران  Simic وروی بذر نخود 
 یکي عنوانبه گياهچه رشد کاهش. گزارش شده استذرت 

 قرار توجه مورد زیادی مطالعات در زوال بذر پيامدهای از

 .(Ellis et al. 1988; Basra et al. 2002)است  گرفته
که  کردندگزارش  (1551)و همکاران  Soltaniاین وجودبا

های مختلف هر گونه متفاوت است و زوال بذر در بين توده
 در این تحقيق .هر نمونه بذری قابليت انبارداری خاصي دارد

نمونه بذرهای ذخيره شده در شرایط انبارداری  بيشتر
نگهداری بذر در در  .سال بودند 17دارای قدمت  مدتکوتاه

برق  هاینوسانسردخانه فعال، در اثر مراجعات مکرر و 
پذیرشدن بعضي از رطوبت و دما باال رفته و همچنين نفوذ

شده های نایلوني به رطوبت و دما موجب زوال بذرها کيسه
طي  که داد نشان Rincker (1983)مشابه این تحقيق  .است
درجه  -19دمای  در یونجه بذر توده 92 هدارینگ سال 77

 تغييرات درصد، ميانگين  17نسبي رطوبت با گراد وسانتي

کاهش درصد  5/11 به 9/51ز خيلي کم بود و ا زنيجوانه
 Priestley (1986) انباری باز شرایطدر  کهدر حالي .یافت

 بذرها ناميه از قوه نيميسال  17در عرض  کرد کهگزارش 

در مجموع نتایج این تحقيق نشان داد که  رفت.دست  از
تحت تأثير محتوای رطوبت بذر و درجه بذر سرعت زوال 

سرعت  حرارت انبار قرار گرفته و افزایش هر دو منجر به
 .Aدر گونه  زوال بذرو  شودبيشتر زوال بذر مي

cyclophyllon کمتر از دو گونه دیگر بود. 
 پرایمينگ بر صفاتر ثيأتمهم این تحقيق  یکي از اهداف

 نتایج و رشد گياهچه در بذرهای زوال یافته است. زنيجوانه
ثير أتکه نشان داد پرایمينگ  بين تيمارهای مقایسه

ود هميشه از شاهد بيشتر ببرای صفت مختلف هيدروپرایمينگ 
مگاپاسکال در مرتبه دوم قرار داشت.  -9/7و اسموپرایمينگ 

 -9/7اثر اسموپرایمينگ  گياهدر مقابل از لحاظ ميانگين وزن 
يانگين ممگاپاسکال از بقيه تيمارها بيشتر بود. علت افزایش 

 ارتباط 1خيس کردنعمل وپرایمينگ، بهرصفات با تيمار هيد
دارد که این موجب اثر افزایشي متابوليسم بذر از نظر فعال 

                                                 
1- Imbibition 

 زنيجوانههای مورد نياز در زمان ها و متابوليتدن آنزیمش
نشان داد  Amooaghaie (2011)شود. مشابه این تحقيق مي

و  زنيجوانهو هيدروپرایمينگ سبب بهبود  پرایمينگکه اسمو
ثير أت .شاهد شدچه یونجه در مقایسه با رشد بهتر گياه

 بودتر بيش برنج طول ریشه و ساقهافزایش در هيدروپرایمينگ 
(Farooq et al., 2006) . چه هریشطول این افزایش در مورد

در روش اسموپرایمينگ به گياه . بود مالحظهبيشتر و قابل
اسمزی  قابليتهای با شود که بذرها در محلولاجازه داده مي

ابتدایي طوری که مرحله به ،پایين مقداری آب جذب کنند
سپس بذرها  ،رج نشودچه خاریشه وانجام شده  زنيجوانه

(. Schimtz et al., 2001شوند )شسته، خشك و کشت مي
اتيلن گالیکول با تيمار پلي گياهعلت افزایش وزن 

الیکول اتيلن گبه این دليل است که ماده پلي ،()اسموپرایمينگ
اسمزی و جذب آب به صورت اکواریومي  قابليتبا ایجاد 

تا زماني که بذر فاقد رطوبت باشد در و کرده  رطوبت ذخيره
 گيرد. دسترس آنها قرار 

زني جوانهنتایج نشان داد که پرایمينگ در بازیافت 
ن ایوجودبا دارد.ثری ؤمنقش  ژنبذرهای زوال یافته در بانك

ي در نواح رپاشي مراتعذبذرکاری و ب اثر پرایمينگ بذر در
درصد سبز  ، افزایشزنيجوانهدر افزایش درصد  خشكنيمه

شدن مزرعه، استقرار مناسب و بهبود رشد و بنيه گياهچه بيشتر 
(. مطالعات انجام شده et al., 2004),Finch-Savage است
پرایم شده، عملکرد و ساختار غشاء  بذرهایدر که  کردهثابت 

 تریشاهد در وضعيت مطلوب بذرهایسلولي در مقایسه با 
 ای تغييرات متابوليکي وپرایم شده پاره بذرهایباشد. در مي

مثال در  عنوانبهیابد. زني تحقق ميبيوشيميایي به نفع جوانه
ها در اثر ها و کربوهيدراتبخشي از پروتئين بذرهااین 
های هيدروليزکننده شکسته شده و آماده ها و واکنشآنزیم

تواند مي مسئلهشوند. این مي زنيجوانهیند افرشرکت در 
زني و کاهش متوسط زمان وجيهي برای تسریع جوانهت

 (Bittebcourt et al., 2004)زني باشدجوانه

متقابل پرایمينگ در زوال بذر نشان  هایاثرنتایج مقایسه 
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 .هيدروپرایمينگ بر صفات مختلف بيشتر بودثير أتداد که 
دارای ميانگين درصد  شدند،پيری زودرس دچار بذرهایي که 

ي بين بودند ولي تفاوتبيشتری و بنيه بذر زني جوانهو سرعت 
 محيطدر مجموع در  .دیده نشد ریشهسایر صفات بجز طول 

يشتری ب ریشهطبيعي ميانگين طول  گلخانه بذرهای پير شده
دهنده این است که بذرهای پير شده بصورت داشتند که نشان

شتری بي هبقاء خود رشد ریشبرای  يطبيعي در کشت گلدان
 داشتند.
 

گیري کلینتیجه  

و اثر متقابل پرایمينگ در زوال  ساده کليه فاکتورها هایاثر   
ها، ونهدر مقایسه بين گ دار بود.صفات معني بيشتربذر بر روی 

 ونهدر گ ریشهجز طول هبزني جوانهميانگين صفات مختلف 
A. siliqusus های نسبت به دو گونه دیگر بيشتر بود و گونه

A.cyclophyllon  وA.homosus در مراتب بعدی  ترتيببه
پرایمينگ بذر در بهبود زوال بذر در دو ثير أتقرار گرفتند. 

اثر متقابل پرایمينگ در زوال دار بود. محيط متفاوت و معني
دار بود و در زوال طبيعي بذر برای بيشتر صفات معني

مگاپاسکال باعث  -9/7 هيدروپرایمينگ و اسموپرایمينگ
جز طول هدرصدی ميانگين کليه صفات ب 51 تا 79افزایش 

که در زوال مصنوعي هيدروپرایمينگ ریشه شد. در حالي
ا ب نسبت به شاهد شد. بذر بنيهدرصدی  92باعث افزایش 

ل های زوااحياء بذر گون برایتوان گفت توجه به نتایج مي
های هيدروپرایمينگ و توان از تکنيكمي یافته در بانك ژن

عنوان روشي کارآمد در همگاپاسکال ب -9/7 یمينگاسموپرا
 زوال یافته استفاده نمود. بذرهایبازیافت 
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        Abstract 
      Seed priming is an effective method for enhancement of seed germination and seedling 

establishment in range plant species. In order to study of priming effects on seed germination of 

deteriorated seeds of Astragalus Spp., a factorial experiment was conducted based on completely 

randomized design with three replications in glasshouse condition in research institute of forests 

and rangeland, Tehran, Iran in 2016. The factor A was Astragalus species in three levels 

(Astragalus cyclophyllon, A. siliqusus and A. homosus), Factor B was seed deterioration in two 

levels (seed preserved in cold store (+4°C for 12 years), and accelerated aged seeds (by incubation 

in 100% relative humidity and temperature 40°C for 48 h). Factor C was priming treatments in 

four levels as: osmoprimings using PEG (-0.3Mpa and -0.6Mpa), hydropriming (soaking seeds in 

distilled water for 24 h) and control. Data were collected for seed germination, rate of germination, 

seed vigor, shoot, root and seedling length, root/shoot length ratio and seedling fresh weight. 

Result of analysis of variance showed significant effects of main factors and their interaction for 

most of traits. The A. siliqusus had higher mean values for all of traits except root length followed 

by A. cyclophyllon and A. homosus, respectively. The priming by deterioration interaction effect, 

showed that, for natural deteriorated seeds, both hydropriming and osmopriming -0.3Mpa had 

increased 25 to 96% means of traits except root length, whereas for artificial aged seed only 

hydropriming had improved 37% of seed vigor. It was concluded that for regeneration of aged 

seeds preserved for a long time in gene banks both hydropriming and osmopriming are effective 

methods to recover of deteriorated seeds of Astraglus spp. 
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