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  چکیده

که به واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط محیطی، به لحاظ تیمار بذر، تکنیکی است پیش
هاي لظتو غ تیمارپیشزمان این آزمایش به منظور بررسی اثرات . آورندزنی را به دست میفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه

ي کامالً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی ر پایهدر قالب طرح فاکتوریل ب بذور بامیه مختلف اسپرمیدین روي
در دو زمان  )آب مقطر( موالر اسپرمیدین و یک سطح شاهدمیلی 2و  5/1، 1، 5/0سطح  چهارتیمارها شامل  .اجرا شد 1392در سال 

-زنی، سرعت جوانهجوانه هاي درصدشاخص تیمارغلظت و زمان پیش اثرات متقابل که نشان دادآزمایش نتایج  .دبودن ساعت 24و  12
بیشترین  .ندداري نشان داداختالف معنی بامیه ویگور یک و دو ه و شاخصچه و گیاهچچه، ساقهگیاهچه، وزن خشک ریشهزنی، طول 

ساعت  12موالر در زمان میلی 5/0از غلظت  دوو یک شاخص ویگور طول و وزن خشک گیاهچه، زنی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه
  .گرددمیپیش تیمار معرفی زمان و غلظت حاصل گردید که به عنوان بهترین 

  
  بذر زنیتیمار، جوانهاسپرمیدین، بامیه، پیش :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه 

سانان سانان یا پنیركشناسی ختمیمتعلق به تیره گیاه) Abelmoschus esculentus L(. ، یکسالهیک گیاه گرمسیري بامیه
)Malvaceae (ن گیاه بومی آفریقا یا آسیا است ای. است)حساس به سرما است و قادر به تحمل دماهاي پایین براي  این گیاه). 14

گراد درجه سانتی 16گراد است و در دماي زیر جه سانتیدر 32تا  24زنی درجه حرارت مناسب خاك براي جوانه. مدت طوالنی نیست
  ).11و  6( زنی آن بسیار ضعیف استجوانه
شود طوري که اجازه داده میبه. کنند، یک تیمار قبل از کاشت است که در آن بذور به صورت کنترل شده آب جذب میبذر تیمارپیش

زنی،  این روش به منظور کاهش زمان جوان. چه صورت گیردخروج ریشهزنی بذور تا قبل از تا فرآیندهاي متابولیکی پیش از جوانه
-از جمله مواد مورد استفاده براي این منظور، پلی. )7( یافته استزنی یکنواخت در مورد بسیاري از گیاهان زراعی و باغی توسعهجوانه
  .ها استآمین
 تقسیم سلولی،: شامل نمو، و رشد فرآیندهاي از وسیعی محدوده گیاهی هستند که در رشد يتنظیم کننده مواد عنوان به هاآمینپلی

 تحمل آزاد و هاي حذف رادیکال غشاها، پایداري پیري، تأخیر ریشه، ها، تکوین میوه رسیدگی گلدهی، زایی، ریخت رویان زایی،
هاي ي سلولاسپرمین و اسپرمیدین هستند که در همه شامل پوتریسین، هاي رایجآمینپلی ).5( مشارکت دارند مختلف هايتنش

هاي غشا، موجب حفظ سیالیت و ثبات آن شده و از بروز ها با جلوگیري از پراکسیده شدن چربیآمینپلی). 13( اندگیاهی یافت شده
چه، وزن تر و چه و ساقهبهبود طول ریشه. ها را بررسی کردندر برنج با پلی آمینار بذاثر پیش تیم ).12( کنندسرمازدگی جلوگیري می

تیمار با . ها را بررسی کردندآمینر آفتابگردان هیبرید با پلیتیمار بذاثر پیش).  .)9( ها مشاهده گردیدخشک گیاهچه با پلی آمین
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و وزن تر و خشک در  چهو ریشه چهساقهزنی، طول زنی، شاخص جوانهزنی و قدرت جوانهاسپرمیدین سبب کاهش زمان شروع جوانه
   ).8( ر تیمارهاي کنترل بهبود یافتمقایسه با سای

، این آزمایش با بنابراین، با توجه به اهمیت بهبود مقاومت گیاهان به ویژه در مراحل اولیه رشد به منظور تضمین رشد و عملکرد نهایی
 .د اولیه بامیه اجرا شدزنی و رشهاي جوانهشاخصبر  تیمار بذر با اسپرمیدینبررسی اثر پیشهدف 

  
  هامواد و روش

ي  کامالً فاکتوریل بر پایه هاي جوانه زنی تحت تنش دماي پایین در قالب طرحتیمار بذر بامیه بر شاخصبه منظور بررسی اثر پیش 
ور بامیه رقم بسنطی از بذ. اجرا شد1392اشت دانشگاه محقق اردبیلی در سالتصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژي پس از برد

دقیقه ضدعفونی و با آب مقطر آبکشی و در  5به مدت  5%بذور با هیپوکلریت سدیم . شرکت سپاهان رویش اصفهان خریداري شد
بذور از . ساعت خیسانده شد 24و  12در زمان هاي ) شاهد( موالر و آب مقطرمیلی 2و  5/1، 1، 5/0محلول اسپرمیدین با غلظت هاي 

متري سانتی 9هاي دیشعدد بذر خشک شده به پتري 50سپس . ندساعت در فضاي آزمایشگاه خشک شد 24رج و  به مدت محلول خا
گراد درجه سانتی15زنی به ژرمیناتور با شرایط دمایی ها براي جوانهدیشانتقال یافت و پتري 1شماره  استریل حاوي کاغذ صافی واتمن

 هايبعد از اتمام دوره رشد شاخص. شدروز داده برداري  14وزانه از آنها تا منتقل شد و به صورت ردرصد و تاریکی 42و رطوبت نسبی
چه و چه، ساقهگیاهچه، وزن خشک ریشهطول زنی، زنی، سرعت جوانهمتوسط زمان جوانهزنی، نهدرصد جوا: مرتبط با جوانه زنی از قبیل

، )3( زنی، سرعت جوانه)4( زنیجوانهمتوسط زمان ، )1( عیین درصدجوانه زنیبراي تشد، محاسبه گیاهچه، شاخص ویگور یک و دو 
  :زیر استفاده شد معادالتاز  )3( شاخص ویگور یک و دو

  
  درصد جوانه زنی = تعداد بذر کاشته شده   تقسیم بر نرمال زدهتعداد بذر جوانه × 100  )1(معادله 
    
  )1(شاخص ویگور =) میلی متر(ارتفاع گیاهچه  × درصد جوانه زنی   )2(معادله 
  )2(شاخص ویگور   = )گرم(وزن خشک  ×  زنیدرصد جوانه  )3(معادله 
  )4(معادله 

  
    )5(معادله 

  
  

:  Σn، زنیتعداد روز از ابتداي جوانه d:روز،  dزده در طی تعداد بذور جوانه n:جوانه زنی،  متوسط زمان MGT:که در این معادالت، 
مجموع زمان بر حسب روز از شروع   :Ti و زده تا پایان آزمایشمجموع بذر جوانه  :Niزنی، نهسرعت جوا GR:، زدهکل تعداد بذور جوانه

استفاده از آزمون  ها باو مقایسه میانگینتجزیه مورد  SASافزار آماري با نرم آزمایشاین هاي حاصل از دادهدر پایان . باشدمی آزمایش
  . درصد انجام شد 5اي دانکن در سطح احتمال چند دامنه

  
  نتایج و بحث

هاي زنی و شاخصهاي جوانهشاخص تیمار بذر برهاي مختلف اسپرمیدین در پیشنتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر زمان و غلظت
چه، زنی، وزن خشک ریشههاي متوسط زمان جوانهتیمار شاخصاثر زمان پیش ن داد کهبامیه رقم بسنطی نشا گیاهچهاولیه رشد 
اثر  .داري نشان داداختالف معنی سپرمیدین بر شاخص طول گیاهچهاثر غلظت ا. دار شدندچه و گیاهچه و شاخص ویگور دو معنیساقه
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-وزن خشک ریشه گیاهچه،زنی، طول زنی، سرعت جوانهجوانه درصدهاي شاخص تیمار بذر در شرایط درجه حرارت پایینپیش متقابل
داري طور معنی زنیجوانهشاخص متوسط زمان  داري نشان دادند،اختالف معنی دو بامیهو یک شاخص ویگور و گیاهچه و  چهچه، ساقه

  ). 1جدول (تحت تاثیر قرار نگرفت 
هاي زنی و شاخصهاي جوانهبذر بر شاخص تیمارپیش تلف اسپرمیدین درهاي مخزمان و غلظت تاثیرمقایسه میانگین حاصل از نتایج  

 4/36( گیاهچهطول ، )5/1( زنی، سرعت جوانه)درصد 84( زنیدرصد جوانه بیشترینبامیه رقم بسنطی نشان داد که رشد گیاهچه 
 )9/10(دو و  )3061(یک  شاخص ویگور و) گرم 12/0(و گیاهچه ) گرم 089/0( چه، ساقه)گرم 04/0( چه، وزن خشک ریشه)مترمیلی

زنی داراي همبستگی مثبت با وزن سرعت و درصد جوانه .)2جدول ( ساعت بود 12میلی موالر در زمان  5/0مربوط به غلظت بامیه 
هایی با وزن زنی باالیی داشته باشند، گیاهچهقدر بذرها داراي سرعت و درصد جوانهبه این معنی که هرچه. خشک کل در گیاهچه بودند

  . )2(کنندخشک باال و عملکرد کل بیشتري نیز تولید می
زنی و سرعت جوانه متوسط زمانچه، ها باعث افزایش طول ریشهنشان داد که پلی آمین اسپرمیدینر پسته در نتایج خیساندن بذ

-د و کاهش مقدار آبسزیک اسید دروناستیک اسیتواند به علت افزایش مقدار ایندول زنی سریع بذور میجوانه). 16( شوندزنی میجوانه
باشد، ریشه میها به علت جذب موادغذایی و آب توسط سیستم ر در پلی آمینافزایش طول گیاهچه با خیساندن بذ ).17( زاد باشد

 چهطول ریشهافزایش  دراسپرمیدین تاثیر مثبت ). 15( کنندتوانند رشد را تحریک میباشند که میها منبعی از نیتروژن میآمینپلی
  هاي گیاهی از قبیل اکسین و جیبرلین و کاهش نقش این هورمون در افزایش فعالیت تقسیم سلولی، افزایش هورمون احتماال مربوط به

شود، اما در گیاه کتان با افزایش تر اسپرمیدین باعث افزایش وزن خشک گیاهچه میهاي پایینغلظت). 10( آبسیزیک اسید است
  ).17( اسپرمیدین وزن تر و خشک گیاهچه افزایش یافتغلظت 

  
  کلی گیرينتیجه

زنی و رشد اولیه بامیه را به طور هاي مختلف خصوصیات جوانههاي اسپرمیدین در زمانتیمار بذر با غلظتپیش نتایج آزمایش نشان داد
و وزن خشک گیاهچه گردید، همچنین کمترین متوسط  تیمار بذر باعث افزایش طولداري تحت تاثیر قرار داد، به طوري که پیشمعنی

ساعت  12موالر در زمان میلی 5/0غلظت زنی و شاخص ویگور یک و دو از زنی، سرعت جوانهزنی، بیشترین درصد جوانهن جوانهزما
  .گرددحاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی می

  
  زنی بذر بامیه رقم بسنطیهاي جوانهبر ویژگیاسپرمیدین هاي مختلف ن و غلظتتجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي زما -1جدول 

          میانگین مربعات          
درجه   منابع تغییرات

  آزادي
درصد 
جوانه 

  یزن

متوسط 
زمان 

  زنیجوانه
  

سرعت 
  زنیجوانه

طول 
  گیاهچه 

وزن خشک 
  چه ریشه

وزن 
خشک 

  چه ساقه

وزن 
خشک 
  گیاهچه 

ویگور   ویگور یک
  دو

  ns211 *27/3  ns069/0 ns9/28 **001/0  **0009/0  **003/0  ns483208 **7/28  1  زمان

  ns151 ns33/0 ns049/0 *4/43  ns00003/0  ns0001/0  ns0003/0  ns436296  ns14/6  4  غلظت

  ns13/0  **117/0  **8/190  **00027/0  **001/0  **003/0  **2190188  **6/30  365**  4  غلظت*زمان

  02/3  193173  0002/0  0001/0  00002/0  2/13  027/0  75/0  86  30  اشتباه  آزمایشی
  29  8/23  7/17  2/18  2/21  8/13  5/13  7/16  4/13    ضریب تغییرات

  دارو غیر معنی% 5، %1به ترتیب معنی دار در سطح : ns و * ، **  
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  زنی بذر بامیه رقم بسنطیهاي جوانههاي مختلف اسپرمیدین بر ویژگیغلظتمقایسه میانگین اثرات متقابل زمان و   - 2جدول 
زمان 

  )ساعت(
غلظت 

میلی (
  )موالر

درصد 
جوانه 

  (%)زنی 

متوسط 
زمان 

  زنیجوانه
  

سرعت 
  زنیجوانه

طول 
گیاهچه 

  )مترمیلی(

وزن 
خشک 

چه ریشه
  )گرم(

وزن 
خشک 

چه ساقه
  )گرم(

وزن خشک 
گیاهچه 

  )گرم(

ویگور 
  یک

  دوویگور 

 abc72  a7/4 abc28/1  c8/17 bc022/0 c042/0 ef064/0 d1282 cd64/4  شاهد  12

12  5/0  a84  a82/4  a5/1  a4/36 a04/0 a089/0 a12/0 a3061 a9/10 

12  1  bc69 a9/4 bc23/1 bc6/29 b029/0 b064/0 bc094/0 bc2057 bc59/6 

12  5/1  bc66 a8/4 bc18/1 bcd3/26 b028/0 b059/0 bcd087/0 cd1746 bcd8/5 

12  2  bc64 a1/5 bc14/1 cd2/25 b028/0 bc052/0 bcde080/0 cd1611 bcd2/5 

 ab78 a08/5 ab39/1 ab7/31 b029/0  b068/0 b097/0 ab2479 b6/7  شاهد  24

24  5/0  c58 a5/5 c03/1 d7/23 c015/0 c041/0 f056/0 cd1400 d41/3  

24  1  c59  a9/5  c05/1 d8/23 c015/0 c043/0 ef058/0 cd1406 d47/3 

24  5/1  bc69 a35/5 bc23/1 cd42/24 c019/0 bc055/0 cdef074/0 cd1694 bcd1/5 

24  2  bc68 a39/5 bc21/1 d3/23 c017/0 bc052/0 def07/0 cd1679 bcd09/5 

  .براساس آزمون دانکن ندارند% 5باشند، اختالف معنی داري در سطح که داراي حروف مشترك می هاییمیانگین
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