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 Abelmoschus(زنی  بامیه رقم بسنطی هاي جوانهبر شاخص اسپرمینتیمار بذر با پیشهاي مختلف تاثیر زمان و غلظت

esculentus L.(  
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  چکیده
رزنده در مرحله بحرانی باعث کوتاه کردن زمان کاشت تا سبزشدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیتیمار بذر، تکنیکی است که پیش

هاي مختلف اسپرمین روي بذور بامیه در قالب تیمار و غلظتبررسی اثرات زمان پیش منظور آزمایش به این. شوداستقرار گیاهچه می
تیمارها شامل چهار . اجرا شد 1392کامالً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال طرح ي فاکتوریل بر پایهآزمایش 

نتایج آزمایش نشان داد . ساعت بودند 24و  12در دو زمان ) آب مقطر(ین و یک سطح شاهد موالر اسپرممیلی 2و  5/1، 1، 5/0سطح 
و  چهگیاه چه و، ساقهچهزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهجوانه درصد هاياخصشبر تیمار غلظت و زمان پیش اثرات متقابلکه 

اعث افزایش طول و وزن خشک ب اسپرمینتیمار با که پیشبه طورياختالف معنی داري نشان دادند، بامیه  دوو یک شاخص ویگور 
از  دوو  یکص ویگور زنی، شاخزنی، سرعت جوانهزنی، بیشترین درصد جوانه جوانه، همچنین کمترین متوسط زمان گردیدگیاهچه 

  .گرددساعت حاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی می 12میلی موالر در زمان  5/0غلظت 
  

  زنی بذرتیمار و جوانهامیه، پیشباسپرمین،  :هاي کلیديواژه
  

 مقدمه
-سانان یا پنیركشناسی ختمیگیاهمتعلق به تیره ) Abelmoschus esculentus L(. با نام علمی ساله، گرمسیريگیاه یک بامیه

زنی و استقرار به باشد، براي جوانهگراد میدرجه سانتی 20 این گیاه دماي بهینه براي رشدونمو طبیعی .است) Malvaceae(سانان 
  .)5( گراد نیاز دارددرجه سانتی 20-35درجه حرارت 

 اینکه بدون افتد، اتفاق زنیجوانه الزم جهت متابولیکی فعالیت چنان کهآن بذر، درون آب کنترل جذب از بذر عبارت است تیمارپیش
). 13( دهد می رخ بذر داخل در رطوبتی متفاوت سطوح مختلفی در فیزیولوژیکی هايفعالیت حال عین شود، در بذر خارج از چهریشه

 و زنیجوانه و درصد مانیزنده بهبود و کوتاه دوره یک در زنیجوانه رخ دادن زنی،جوانه زمان دادن کاهش بذر تیمارشپی از منظور
  .است هاآمینرد استفاده به این منظور، پلیاز جمله مواد مو). 4( باشدمی آن در یکنواختی

. پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین هستند :که از ترکیبات رایج آن شاملي رشد گیاهی هستند ها به عنوان مواد تنظیم کنندهآمینپلی
ر کاهو در تیمار بذ). 10( و پاسخ به تنش نقش دارد ونمو گیاهاز فرآیندهاي بیولوژیکی از جمله رشد وسیعی محدوده در این ترکیبات

در ). 7( تاثیر کمی روي جوانه زنی داشت و به طور کلی قدرت بذور را کاهش دادآمیالز افزایش یافت، اما  با اسپرمین فعالیت آنزیم آلفا
به مدت شش روز در دماي  موالرمیلی 5و  3، 1سپرمین با سه غلظت حاوي ا 5/2%ر هندوانه در محلول نیترات پتاسیم تیمار بذپیش

  ).9( زنی اختالف معنی داري نداشتندبهبود جوانه تیمار درپرمین درون محلول پیشدرجه سانتیگراد در تاریکی، سه غلظت اس 25
د نهایی، این آزمایش با بنابراین، با توجه به اهمیت بهبود مقاومت گیاهان به ویژه در مراحل اولیه رشد به منظور تضمین رشد و عملکر

  .و رشد اولیه بامیه اجرا شدزنی هاي جوانهبر شاخص تیمار بذر با اسپرمینی اثر پیشهدف بررس
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  هامواد و روش

طرح ي بر پایهفاکتوریل آزمایش زنی تحت تنش دماي پایین در قالب هاي جوانهبامیه بر شاخصتیمار بذر به منظور بررسی اثر پیش
ر بامیه رقم بذو. اجرا شد1392اردبیلی در سال  یولوژي پس از برداشت دانشگاه محققتصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزکامالً 

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

-سانتی 9 هايدیشر خشک شده  به پتريعدد بذ 50سپس . ندشد اعت در فضاي آزمایشگاه خشکس 24از محلول خارج و  به مدت 
درجه 15شرایط دمایی ژرمیناتور با  زنی بهها براي جوانهدیشپتريیافت و  انتقال Iذ صافی واتمن شماره استریل حاوي کاغ متري
بعد از اتمام دوره رشد . داده برداري شد روز 14تا  و به صورت روزانه از آنها درصد و تاریکی منتقل شد42گراد و رطوبت نسبیسانتی

 کلطول چه و چه، ساقهطول ریشه متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،درصد جوانه زنی، : شاخص مرتبط با جوانه زنی از قبیل
 زنیجوانه متوسط زمان، )1( زنیشد و براي تعیین درصدجوانهو شاخص ویگور یک و دو محاسبه وزن خشک کل گیاهچه ، گیاهچه

  :شد معادالت زیر استفادهاز  )2( ، شاخص ویگور یک و دو)2( زنیجوانه ، سرعت)3(
  

  درصد جوانه زنی = تعداد بذر کاشته شده    تقسیم بر نرمال زدهتعداد بذر جوانه × 100  )1(معادله 
  )1(شاخص ویگور =) متر میلی(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   :Ti و زده تا پایان آزمایشمجموع بذر جوانه  :Niزنی، نهسرعت جوا GR:، زدهکل تعداد بذور جوانه

استفاده از  ها باتجزیه و مقایسه میانگینمورد  SASافزار آماري با نرم آزمایشاین هاي حاصل از دادهدر پایان . باشدمی شروع آزمایش
  .انجام شد درصد 5در سطح احتمال  دانکناي چند دامنهآزمون 

  
   نتایج و بحث 

 هاي رشدزنی و شاخصهاي جوانهتیمار بذر بر شاخصاسپرمین در پیشهاي مختلف نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر زمان و غلظت
چه، هاي طول ریشهشاخص بذر در شرایط درجه حرارت پایین بر تیماربامیه رقم بسنطی نشان داد که اثر زمان پیش گیاهچه اولیه
 .بود دارمعنی گیري شدهدازههاي انتیمار بر تمام شاخصهاي مختلف پیشاثر غلظت. داري نشان دادندچه و گیاهچه اختالف معنیساقه

چه و چه، ساقه، طول ریشهزنیزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه هايتیمار بذر در شرایط درجه حرارت پایین بر شاخصاثر متقابل پیش
دار طور معنیبه و وزن خشک گیاهچه زنیداري نشان دادند، اما متوسط زمان جوانهاختالف معنی دوو یک شاخص ویگور  گیاهچه و

  ). 1جدول (تحت تاثیر قرار نگرفت 
هاي زنی و شاخصهاي جوانهاسپرمین در پیش تیمار بذر بر شاخصهاي مختلف تاثیر زمان و غلظتنتایج حاصل از مقایسه میانگین 

چه ریشه ، طول)6/1(زنی ، سرعت جوانه)درصد 90(زنی درصد جوانه بیشترین بامیه رقم بسنطی نشان داد که گیاهچه اولیه رشد
  ) 3820(، شاخص ویگور یک )گرم105/0(، وزن خشک گیاهچه )مترمیلی 5/42(و گیاهچه ) مترمیلی 1/20(چه ، ساقه)مترمیلی 3/22(
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براي غلظت ) روز 26/4(زنی کمترین متوسط زمان جوانه .ساعت بود 12میلی موالر در زمان  5/0بامیه مربوط به غلظت ) 5/9(و دو 

   ).2جدول (ساعت مشاهده شد  12ر زمان میلی موالر د 5/0
زنی و سرعت چه، متوسط زمان جوانهها باعث افزایش طول ریشهآمینها نشان داد که پلینتایج خیساندن بذر پسته در پلی آمین

، وزن تر و خشک چهچه و ساقهها را بررسی کردند، بهبود طول ریشهاثر پیش تیمار بذر برنج با پلی آمین). 12(شوند زنی میجوانه
ها به علت جذب موادغذایی و آب توسط افزایش طول گیاهچه با خیساندن بذر در پلی آمین). 6(ها مشاهده گردید گیاهچه با پلی آمین

  ). 12(کنند توانند رشد را تحریک میباشند که میها منبعی از نیتروژن میباشد، پلی آمینسیستم ریشه می
را مورد ) گراد درجه سانتی 15(در دماي پایین ا نیترات پتاسیم همراه ب) موالر میلی 10و  5، 3، 1(با اسپرمین  بذر خربزه تیمار اثر پیش

 50زنی  زنی کاهش و مدت جوانه موالر درصد جوانه میلی 10تا  یکنتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسپرمین از . بررسی قرار دادند
تیمار و تیمار شده با نیترات پتاسیم بود و  زنی در بذور بدون پیش کمترین درصد جوانه. زنی افزایش یافت درصد و یکنواختی جوانه

موالر  میلی سهها در تیمار  دن گیاهچهمیزان وزن تر ساقه و ریشه و همچنین درصد سبز ش. زنی شدند تیمارها موجب افزایش جوانه
زنی با استفاده از  آنها بیان کردند که کاهش جذب آب و رطوبت بذر در زمان جوانه. موالر بود میلی یکاسپرمین بیشتر از تیمار 

و کاهش تراوش زنی از طریق بازسازي غشا  تیمار بذر قبل از روبرو شدن با تنش سرما، موجب کاهش صدمات سرما در زمان جوانه پیش
   ).8( گردد مواد از غشا می

 27و  15(زنی در شرایط سرما بر بهبود جوانه) گرم در لیترمیلی 90و  60، 30(ساعت با اسپرمین  24تیمار بذر ذرت به مدت اثر پیش
 زنیمتوسط زمان جوانهی شده و زنتیمار با اسپرمین موجب بهبود جوانهنتایج آنها نشان داد که پیش. را بررسی کردند) گراد سانتی درجه

چه در شرایط تنش سرما شد و با افزایش غلظت  چه و ریشه تیمار با اسپرمین موجب جلوگیري از کاهش طول ساقه. کاهش دادرا 
   ).11( وزن خشک گیاهچه ها نیز با استفاده از پیش تیمار در شرایط تنش افزایش یافت. اسپرمین اثر آن افزایش یافت

  
   کلی گیرينتیجه

زنی و رشد اولیه بامیه را به طور هاي مختلف خصوصیات جوانههاي اسپرمین در زمانتیمار بذر با غلظتنتایج آزمایش نشان داد پیش
تیمار بذر باعث افزایش طول و وزن خشک گیاهچه گردید، همچنین کمترین متوسط که پیشداري تحت تاثیر قرار داد، به طوريمعنی

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