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بامیه  هاي جوانه زنی در پیش تیمار بذر بر شاخص سالیسیلیک اسیدپیش تیمار بذر با  هاي مختلفتاثیر زمان و غلظت

  ).Abelmoschus esculentus L(رقم بسنطی 
  

  5، پریسا شیخ زاده مصدق4، سرور خرم دل3حیدري ، مختار2، بهروز اسماعیل پور*1سمیه بهادري
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 استادیار دانشگاه رامین اهواز -3دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  - 2
  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی -5استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  - 4

  
  چکیده

ن آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان ای. باشدو سبزشدن می، رشد اولیه زنیهاي جوانهمولفه افزایش هايیکی از روشبذر تیمار پیش
با چهار تکرار در  تصادفیی کامًال در قالب طرح فاکتوریل بر پایه روي بذور بامیهسالیسیلیک اسید هاي مختلف لظتتیمار و غپیش

و  سالیسیلیک اسیدموالر میلی 1و  5/0، 1/0، 05/0سطح  4تیمارها شامل . اجرا شد 1392آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 
ر ب تیمارغلظت و زمان پیش اثرات متقابلکه  نتایج آزمایش نشان داد. ساعت بودند 24و  12در دو زمان ) آب مقطر( یک سطح شاهد

چه و وزن و ساقه چهریشهو گیاهچه، زن تر  چهزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهزنی، متوسط زمان جوانهجوانه درصد هايشاخص
ایش طول و وزن خشک سالیسیلیک اسید باعث افزبا تیمار که پیشطوري به داري نشان دادند،اختالف معنی بامیه خشک گیاهچه
میلی موالر در  1/0زنی از غلظت انهو سرعت جو زنی، بیشترین درصد جوانه زنیجوانهکمترین متوسط زمان ، همچنین گیاهچه گردید

   .گرددساعت حاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی می 24زمان 
  

  زنی بذر، سالیسیلیک اسیدتیمار، جوانهبامیه، پیش :کلیدي هايواژه

   مقدمه
 شود انجام زنیجوانه ياولیه که مراحل طوري به کنند؛ جذب آب مقداري بذرها شودمی اجازه داده که استبذري راهکاري   تیمارپیش

 از تیمار بعد شوند،نمی سوم يمرحله وارد اما ،روندمی آب پیش جذب دوم يمرحله تا بذرها دیگر، عبارت به. خارج نشود چهریشه اما
باعث افزایش درصد، بذر تیمار پیش). 4( شوندمی کشت و ذخیره )شاهد( تیمار نشده بذرهاي همانند شده و خشک بذرها تیمار،پیش

از جمله مواد مورد استفاده به این منظور، سالیسیلیک اسید  ).8( گرددمی، رشد اولیه گیاهچه و سبزشدن زنیسرعت و یکنواختی جوانه
  .است

 و قابل حل در آب طبیعی فنلی ترکیبات گروه از درونی رشد يهکنند تنظیم یک اسید، بنزوئیک هیدروکسی اورتو یا اسید سالیسیلیک
 عملکرد ،آبی روابط، غشا پایداري، عناصرغذائی جذب روي تأثیر جمله از گیاهان در کلیدي اثرات اسید سالیسیلیک ).14( باشدمی

هاي غیرزنده مانند خشکی، سرما، فلزات که نقش مهمی در پاسخ گیاه به تنش) 3( دارد رشد افزایش و اتیلن سنتز بازدارندگی، هاروزنه
عالوه ). 10( زنی شدبهبود جوانهر شاهی با سالیسیلیک اسید باعث بذ تیمارپیش). 14(نماید ایفا می سنگین سمی، گرما و تنش اسمزي

تواند موجب مقاومت به سرما به ویژه هاي محیطی تاثیر دارد، مصرف آن میبر این، از آنجا که این ماده بر پایداري غشا و پاسخ به تنش
ش دماي پایین، درجه فرنگی و لوبیا با سالیسیلیک اسید، بقاي گیاهچه را در طول تنر گوجهپیش تیمار بذ. در مراحل اولیه رشد گردد

تواند در مول سالیسیلیک اسید میمیلی1/0حاوي  3%ل نیترات پتاسیم تیمار بذور در محلوپیش). 12( حرارت باال و خشکی افزایش داد
  ). 18( بذر و رشد گیاهچه بادمجان تحت درجه حرارت پایین موثر باشدجوانه زنی
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سانان سانان یا پنیركشناسی ختمیگیاهمتعلق به تیره ) Abelmoschus esculentus L(. یک گیاه گرمسیري، یکساله بامیه

)Malvaceae (شده است مشاهدهدر هند نیز هاي وحشی این گیاه فرمبومی آفریقا یا آسیا است، این گیاه . است )این گیاه). 15 
درجه  32تا  24زنی ه حرارت مناسب خاك براي جوانهدرج. قادر به تحمل دماهاي پایین براي مدت طوالنی نیست ،حساس به سرما

  ).13؛ 7( زنی آن بسیار ضعیف استگراد جوانهدرجه سانتی 16است و در دماي زیر گراد سانتی
بنابراین، با توجه به اهمیت بهبود مقاومت گیاهان به ویژه در مراحل اولیه رشد به منظور تضمین رشد و عملکرد نهایی، این آزمایش با 

  .زنی و رشد اولیه بامیه اجرا شدهاي جوانهتیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخصهدف بررسی اثر پیش
  

  هامواد و روش
 يفاکتوریل بر پایه در قالب طرح ، آزمایشیهاي جوانه زنی تحت تنش دماي پایینتیمار بذر بامیه بر شاخصبه منظور بررسی اثر پیش

بذور بامیه رقم  .اجرا شد1392تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژي پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی در سال  کامالً
دقیقه ضدعفونی و با آب مقطر آبکشی  5به مدت  5%بذور با هیپوکلریت سدیم  .بسنطی از شرکت سپاهان رویش اصفهان خریداري شد

ساعت  24و  12در زمان هاي  )شاهد( موالر و آب مقطرمیلی 1و  5/0، 1/0، 05/0هاي غلظتبا  و در محلول سالیسیلیک اسید
-ر خشک شده  به پتريعدد بذ 50سپس . ندشد اعت در فضاي آزمایشگاه خشکس 24بذور از محلول خارج و  به مدت . شد خیسانده

شرایط با ژرمیناتور  زنی بهبراي جوانهها دیشپتريت و یاف انتقال 1شماره ذ صافی واتمناستریل حاوي کاغ متريسانتی 9 هايدیش
بعد از . شدداده برداري  روز 14تا  و به صورت روزانه از آنها درصد و تاریکی منتقل شد42و رطوبت نسبی گراددرجه سانتی15دمایی 

چه، طول ریشه ،زنیزنی، سرعت جوانه جوانهمتوسط زمان درصد جوانه زنی، : مرتبط با جوانه زنی از قبیل هاياتمام دوره رشد شاخص
، )1( محاسبه شد و براي تعیین درصدجوانه زنیچه و وزن خشک کل گیاهچه ساقه و چهریشهتر ، وزن کل گیاهچهطول چه و ساقه

  : زیر استفاده شد معادالتاز  )4( زنیجوانه ، سرعت)5( زنیجوانهمتوسط زمان 
  

  درصد جوانه زنی = 100 ×تعداد بذر کاشته شده   تقسیم بر نرمال زدهتعداد بذر جوانه  )1(معادله 
    )2( معادله
    )3(معادله 

  
: Σnزنی، تعداد روز از ابتداي جوانه: dروز،  dتعداد بذور جوانه زده در طی : n زنی،متوسط زمان جوانه: MGT که در این معادالت،
مجموع زمان بر حسب روز از شروع : Tiزده تا پایان آزمایش و مجموع بذور جوانه: Niزنی، سرعت جوانه: GRزده، تعداد کل بذور جوانه

ها با استفاده از آزمون چند مورد تجزیه و مقایسه میانگین SASهاي حاصل از این آزمایش با نرم افزار آماري در پایان داده. باشدمی
  .درصد انجام شد 5اي دانکن در سطح احتمال دامنه

   
  بحث نتایج و 

-زنی و شاخصهاي جوانهتیمار بذر بر شاخصسالیسیلیک اسید در پیشهاي مختلف نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر زمان و غلظت
درصد هاي شاخص بره حرارت پایین بذر در شرایط درجتیمار اثر غلظت پیش بامیه رقم بسنطی نشان داد که گیاهچه اولیه هاي رشد

داري نشان چه و وزن خشک گیاهچه اختالف معنیچه و گیاهچه، وزن تر ساقهچه، ساقهزنی، طول ریشهمتوسط زمان جوانهزنی، جوانه
زنی، متوسط جوانهدرصد  هايتیمار بذر بر شاخصاثر متقابل پیش. دار بودگیري شده معنیهاي اندازهاثر زمان بر تمام شاخص. دادند

داري نشان گیاهچه اختالف معنیوزن خشک و  چهساقهچه و وزن تر ریشه چه و گیاهچه،زنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهزمان جوانه
   ).1جدول (دادند  
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زنی و انههاي جوتیمار بذر بر شاخصسالیسیلیک اسید در پیشهاي مختلف تاثیر زمان و غلظتنتایج حاصل از مقایسه میانگین 

 97(زنی درصد جوانه بیشترین ،)روز 8/3(زنی کمترین متوسط زمان جوانهبامیه رقم بسنطی نشان داد که  هاي رشد گیاهچهشاخص
میلی  1/0بامیه مربوط به غلظت ) گرم 155/0(و وزن خشک گیاهچه ) گرم 99/1(چه ، وزن تر ساقه)7/1(زنی ، سرعت جوانه)درصد

و وزن ) مترمیلی 5/56(و گیاهچه ) مترمیلی 03/27(چه ، ساقه)مترمیلی 5/29( چهبیشترین طول ریشه. اعت بودس 24موالر در زمان 
  ). 2جدول (ساعت مشاهده شد  24در زمان  موالرمیلی 5/0غلظت براي ) گرم 89/0(چه تر ریشه
 اما ،است نشده شناخته بخوبی ،دهدمی افزایش گیاهاندر  را هوائی هايبخش و ریشه سالیسیلیک رشد اسید که کاري و سازاگرچه 
). 16( نمایدمی تنظیم اکسین قبیل از دیگري همراه موادبه  را سلولی تقسیم و شدن طویل سالیسیلیک که اسید میشود داده احتمال

 درداشت و  زنیجوانه بر مثبتی تأثیر اسید سالیسیلیک که شد در تیمار بذر گندم با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوري مشاهده
 چهساقه و چهریشه رشد طولی افزایش موجب اسید سالیسیلیک از استفاده .شد زنیجوانه افزایش سبب تنش تیمارهاي در هم و شاهد

   .)3( دارد و رشد زنی جوانه بر  بازدارندگی اثر موالرمیلی یک اسید سالیسیلیک کاربرد .گردد می گیاهچه خشک وزن و
نماید و با افزایش آن تا مقدار مشخصی اثرات مثبت و از آن به بعد هاي مختلف، اثرات متفاوتی را بروز میسالیسیلیک اسید در غلظت

زنی، زنی، درصدجوانههاي مختلفی حاکی از آن است که سالیسیلیک اسید باعث سرعت جوانهشود گزارشاثرات منفی بر رشد دیده می
  ). 11؛ 6(ه گردید طول و وزن خشک گیاهچ

. تیمار بذر با سالیسیلیک اسید باعث بهبود سرعت و درصد سبز کردن و رشد گیاهچه در گاوزبان شدها نشان داد که پیشبرخی بررسی
به این معنی که هرچه بذرها داراي سرعت و . سرعت و شاخص سبز کردن داراي همبستگی مثبت با وزن خشک کل در گیاهچه بودند

تیمار با اثر پیش). 17(هایی با وزن خشک باالتر و عملکرد کل بیشتري تولید خواهند کرد ن باالتري باشند، گیاهچهشاخص سبزشد
تیمار بذر موجب که پیشدار بود، به طوريزنی، وزن تر و خشک گیاهچه معنیزنی، درصدجوانهسالیسیلیک اسید بر متوسط زمان جوانه

   ).2(داري نداشت تر به وزن خشک گیاهچه تاثیر معنی این صفات گردید، ولی بر نسبت وزن
  

   گیري کلینتیجه
زنی و رشد اولیه بامیه را هاي مختلف خصوصیات جوانههاي سالیسیلیک اسید در زمانتیمار بذر با غلظتآزمایش نشان داد پیش نتایج

افزایش طول و وزن خشک گیاهچه گردید، همچنین کمترین تیمار بذر باعث که پیشداري تحت تاثیر قرار داد، به طوريبه طور معنی
ساعت حاصل گردید که به  24موالر در زمان میلی 1/0زنی از غلظت زنی و سرعت جوانهزنی، بیشترین درصد جوانهمتوسط زمان جوانه
  .گرددتیمار معرفی میعنوان بهترین پیش

  
  زنی بذر بامیه رقم بسنطیهاي جوانهبر ویژگی سالیسیلیک اسیدهاي مختلف ثیر تیمارهاي زمان و غلظتتجزیه واریانس تا - 1دول ج
          میانگین مربعات          

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

درصد 
  زنیجوانه

متوسط 
زمان 
  زنیجوانه

سرعت 
  زنیجوانه

طول 
  چهریشه

طول 
  چهساقه

طول 
  گیاهچه

وزن تر 
  چهریشه

وزن تر 
  چهساقه

وزن 
خشک 
  گیاهچه

  02/0**  7/9**  84/1**  6512**  1968**  1320**  400/0**  034/2*  1254**  1  زمان
  ns011/0  **259/0  **001/0  107**  06/21** 2/33**  093/0* 46/1*  294*  4  غلظت
  ns56/5  *3/33  *022/0 *087/0  **001/0 7/12*  174/0** 12/1*  4/550**  4  غلظت*زمان

  0001/0  028/0  007/0  38/8  05/3  09/4  029/0  438/0  6/94  30  اشتباه  آزمایشی
  7/11  15  2/14  8  3/10  5/10  12  14  3/12    ضریب تغییرات

 

 



 
 

٤ 
 

  دارو غیر معنی% 5، %1به ترتیب معنی دار در سطح : ns و * ، **
  

زنی بذر بامیه رقم هاي جوانهبر ویژگی سالیسیلیک اسید مختلفهاي مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان و غلظت  - 2جدول 
  بسنطی

زمان 
  )ساعت(

غلظت 
میلی (

  )موالر

درصد 
 زنیجوانه

(%)  

متوسط 
زمان 

  زنیجوانه

سرعت 
  زنیجوانه

 چهطول ریشه
  )مترمیلی(

 چهطول ساقه
  )مترمیلی(

طول 
 گیاهچه

  )متریلیم(

وزن تر 
 چهریشه

  )گرم(

وزن تر 
 چهساقه

  )گرم(

وزن 
خشک 
 گیاهچه

  )گرم(
 bc74  bcd69/4  bc32/1  e75/10 d1/7 e8/17 d32/0 e37/0 d064/0  شاهد  12

12  05/0  d57  bcd48/4  d01/1  d8/13 c9/9 d8/23 d34/0 de61/0 d074/0 

12  1/0  cd70 bcd62/4 cd25/1 d01/14 c5/10 d5/24 d36/0 d66/0 d079/0 

12  5/0  bc75 cd95/3 bc34/1 d2/14 c9/10 d1/25 d37/0 d70/0 d082/0 

12  1  ab89 bcd60/4 ab58/1 d7/14 c7/10 d4/25 d45/0 d74/0 c103/0 

 bc81 abc04/5 bc44/1 c22 b3/22  c3/44 bc75/0 c33/1 c109/0  شاهد  24

24  05/0  bc80 ab22/5 bc43/1 c8/22 b9/21 c8/44 abc79/0 c45/1 c117/0  

24  1/0  a97  d88/3  a7/1 b3/26 ab6/24 b9/50 ab86/0 a99/1 a155/0 

24  5/0  ab89 bcd58/4 ab5/1 a5/29 a03/27 a5/56 a89/0 b71/1 b13/0 

24  1  bc74 a8/5 bc32/1 bc2/24 b5/23 bc7/47 c70/0 bc54/1 c111/0 

  .ندارندبراساس آزمون دانکن % 5باشند، اختالف معنی داري در سطح هایی که داراي حروف مشترك میمیانگین  
  

  منابع
زنی و رشد هاي محرك رشد بر جوانهتاثیر باکتري. 1391. قدي بادي، ح، ن.، اصغرزاده، ا.، سروش زاده، ع.حمزي، س .1

  .104-115: شماره نه. دوره دوم. سال یازدهم. فصلنامه گیاهان دارویی. در دماهاي متفاوتگیاهچه اسفرزه 
. اروپایی گاوزبان اي گیاهچه هاي ویژگی برخی بر اسید سالیسیلیک بذري تیمار اثر. 1391. ف. شکاري کار، ه وخوشه .2

 .69-78): 21(جلد ششم، شماره. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی
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