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تعیین  مقدماتی با هدف آزمایش، پروانشهاي زنی و رشد گیاهچهبذر بر جوانه تیماربه منظور بررسی تاثیر پیش

تیمار کرار اجرا شد. تیمارها شامل پیشطرح کامال تصادفی با سه ت تیمار آزمایشی در قالببهترین غلظت و زمان از هر پیش

 30و  20، 10، 5( موالر)، نیترات پتاسیممیلی 50، 30، 10کلرید سدیم (، ام)پیپی 200و  100، 50آسکوربیک (آبی ، اسید

ي شاهد و بذرهاساعت  72و  60، 48، 24، 12، 6 هايدر هزار ) هر کدام به مدت 5و  4( نانو کالت روي و) موالرمیلی

آزمایش اصلی با هدف بررسی تاثیر تیمار انتخاب شد. ها، تیمارهاي بهینه از هر پیشاین آزمونبود. با توجه به نتایج 

 هاي محیطیتنش تحتهاي پروانش زنی، رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچهتیمارهاي بهینه بذر بر جوانهپیش

هاي خشکی ( صفر، تیمارها شامل تنشدر سه تکرار انجام شد. صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی به

و  30، 25، 20، 15، 10)، سطوح دمایی (زیمنس بر متردسی - 10و  -8، - 6 - 2صفر، ( شوريبار)،  - 12و  -10، - 6، - 2

 20ربیک، آسکواسیدام پیپی 200، ساعت 60تیمار آبی به مدت (پیش تیمارهاي بهینه بذرگراد) و پیشدرجه سانتی 35

ساعت) و بذور  72به مدت  هر کدامدر هزار نانو کالت روي  5میلی موالر کلرید سدیم،  50نیترات پتاسیم، موالر میلی

، صفات گراددرجه سانتی 35به  20شوري و خشکی و افزایش دما از با افزایش شدت تنش نتایج نشان داد که شاهد بود. 

هاي کاتاالز و فعالیت آنزیمهمچنین در این شرایط  کاهش یافت. هاگیاهچه ول، وزن خشک و طزنیسرعت و درصد جوانه

زنی و رشد هاي مورد مطالعه موجب کاهش جوانهاگر چه تنشیافت.  ها افزایشو محتواي پرولین گیاهچهپراکسیداز 

دي و فیزیولوژیکی دار صفات رشري مورد استفادهموجب افزایش معنیذبهاي تیمارها شد، اما تمامی پیشگیاهچه

-ساعت بیشترین تأثیر مثبت را بر جوانه 60تیمار آبی به مدت ها در مقایسه بابذور شاهد گردید. در مجموع، پیشگیاهچه

  هاي پروانش هم تحت شرایط تنش و تحت شرایط مساعد گردید.زنی، رشد و فعالیت بیوشیمیایی گیاهچه

   تنش شوري و خشکی، سطوح دمایی، پروانشتیمار، پیشاکسیدان، هاي آنتیآنزیم :هاکلید واژه  
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  مقدمه - 1-1

 گیـاه  یـک  عنـوان  به زهامرو )Apocynaceae(خرزهره  تیره از Catharanthus roseus علمی نام با پروانش یا پریوش

نوع آلکالوئید و همچنین ترکیبات  130. این گیاه دارویی مهم حاوي است گرفته رارق توجه مورد جهان در زینتیو  دارویی

فنلی بوده که داراي خواص متعدد از جمله فعالیت ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد دیابت، ضد سـرطان و ضـد ویـروس    

 ویـن  ،3آجمالیسـین  از جمله مهمی هايآلکالوئید داراي پروانش). 2007، 2ته و پورهیت؛ کوکا1976، 1باشد (استارلیگمی

، 7(جـالل و همکـاران  بـاال   خون درمان فشار در آجمالیسین ).2010، 6است (اسالم و همکاران 5کریستین وین و 4ستینبال

 سرطان مختلفع انوا درمان و انیدرمشیمی در مورد مصرف مهم داروهاي از نیز کریستین وین و بالستین وین) و 2006

 هـاي تـنش  تـاثیر  تحـت  پـروانش  گیاه آلکالوئیدهاي مقادیر معتقدند که پژوهشگران). 2003، 8(فیلیپینی و همکاران است

 اغلب گیاه این). 2009، 10؛ آمدون و همکاران2007؛ جالل و همکاران، 2006، 9(میشرا و گوپتا یابدمی افزایش غیرزیستی

 pH). گیاه پروانش بـه  2011، 11(گیلمان و هواست  مقاوم گرما و خشکی به و کندمی رشد ري و معتدلهگرمسی مناطق در

، 12دهد (توماس و همکارانها مثل آهن را نشان میکمبود شدید ریز مغذي 3/6هاي باالتر از pH خاك حساس بوده و در

2012.( 
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ها ساده متقابـل و  ي گیاه راست و برگمتر، ساقهسانتی 90اي و چندساله است. ارتفاع آن صورت بوتهگیاه پروانش به

طور وسیع براي اهداف تجاري کند و بهاي است. این گیاه در اغلب مناطق معتدل و گرمسیري رشد میگل آذین آن خوشه

و  بوشـهر  ن،خوزسـتا  هـاي اسـتان  مانند جنوبی مناطق در نیز ایران درشود. در شمال هند، آفریقا و استرالیا کشت داده می

 کـاهش  و تفرق ژنتیکی سبب کشت، روش این اما .شودمی تکثیر بذر توسط سنتی طور به پروانش .دارد وجود هرمزگان

 رنـگ  کـه  راسـت  و اییاستوانه ساقه داراي گل پریوش یا پروانش شود. گلمی آن دایمري آلکالوئیدهاي یکنواخت تولید

 چرمی، براق، ساده، برگها. دارد بیشتري انشعابات ساقه فوقانی قسمت .باشدیم رنگ کم قرمز یا سبز رقم به بسته آن ساقه

 ). ایـن گیـاه  1388امیدبیگی، ( است تیره سبز برگها رنگ .است کوتاهی دمبرگ داراي و هستند متقابل و شکل مرغیتخم

-کرده بـرگ  دم از ذشتهگ هايزمان در ).2006 ،1سیمپسون( دارند دارویی که ارزش است گونه 4650 و جنس 114 شامل

 تمـام  ).2007همکـاران،   و جلیل(است  شدهمی استفاده رحم خونریزي از جلوگیري و زنبور گزش درمان براي آن هاي

 ویـن  سـرپنتین،  جملـه آجمالیسـین،   از مهمی آلکالوئیدهاي داراي آن دانه حتی است آلکالوئید داراي گیاه این هايبخش

دارد (هوکستر  کاربرد باال خون فشار درمان قرار دارد در گیاه این يریشه در که الیسینآجم است. کریستین وین و بالستین

 ). 1981، 2و همکاران

 آب نـور،  دمـا،  دارند. آنها روى رشد بر منفى اثرات که شوندمى هاتنش انواع دستخوش گیاهان طبیعى هاىمحیط در

 ).1388فرهودي، گذارند (مى اثر گیاهان رشد بر طور موثر به که دباشنمى اىزنده غیر عوامل جمله از و غیره دسترس قابل

، %20درصدي عملکرد محصوالت زراعی در سطح جهان بوده کـه بـراي شـوري     71زنده عامل مهم کاهش هاي غیرتنش

 این نمیا از). 1388شود (فرهودي، تخمین زده می %8و سایر عوامل  %15، دماي پایین %40، دماي باال %17تنش خشکی 

 به خشکی ). تنش2004، 3کننده تولید محصوالت کشاورزي است (ردي و همکارانمحدود عامل بزرگترین خشکى عوامل،

بیشـتر باشـد    آب جـذب  میـزان  از تعـرق  میـزان  که شودمی ایجاد هنگامی وضعیت این و بوده آب درگیاه کمبود منزله به

 و گونـه  به پاسخ ایندهند. می پاسخ مولکولى و سلولى یکى،فیزیولوژ سطوح در خشکى تنش به ). گیاهان1997، 4(باري
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نمـوى   مرحلـه  ) و2001، 2کمبود آب (آرایوس و همکاران شدت و دوره طول، )2006، 1گیاه (رامپینو و همکاران ژنوتیپ

   .دارد ) بستگى2005، 3گیاه (زو و همکاران

هـاي معـدنی حـل    شود. نمکب گفته میهاي معدنی حل شده در خاك (محلول در خاك) و آشوري به غلظت نمک

توان به سدیم، کلسیم، منیزیم هاي شور میهاي مهم در خاكها هستند. از کاتیونها و آنیونشده شامل مخلوطی از کاتیون

 75). حـدود  1384زاده، هاي مهم کلراید، سولفات، نیترات و کربنات اشاره کـرد (خلـدبرین و اسـالم   و پتاسیم و از آنیون

میلیون هکتار اراضی فاریاب، تحت تأثیر آبیاري بیش از حد قرار دارند. آبیاري بیش از حـد   240ن هکتار از مجموع میلیو

شـود  به سـطح خـاك مـی    (NaCl)زمینی و در نتیجه باال آمدن نمک به ویژه سدیم کلراید موجب باال آمدن سفره آب زیر

باشند. کاهش گسـترش شـوري و افـزایش    ستعد شور شدن می). اراضی فاریاب به طور جدي م1388(کافی و همکاران، 

  ).4،2002باشد (مانزتحمل به شوري در گیاهان زراعی از مهمترین مسائل جهانی می

 گرمـاي  و سـرما  جملـه  از محیطی خوشایندنا عوامل با مبارزه کشاورزي، روي پیش هايچالش و مشکالت میان در

 بوده مشکالت صدر در کشاورزي پیدایش ابتداي از مشکالت این اینکه علیرغم که باشدمی موارد این یکی دیگر از شدید

گرفتـه   قـرار  کشـاورزي  تحقیقـات  صدر در کمتر آن با مبارزه براي نوین فناوري بر مبتنی و علمی ولی راهکارهاي است

 گیـاهی  هـاي سـلول  اتیحی فعالیت که شودمی گفته حالتی به محیط، دماي کاهش تر دقیق عبارت به یا زدگیسرما .است

 و جوشـی  .داشت خواهد پی در را گیاهی بافت یا و سلول افتادگی کار از یا و مرگ در نتیجه و گیردمی قرار تحت تأثیر

 تنش دچار گیاه سرما، تنش با همیشه سبز گیاهان هوایی اندام و ریشه مواجه شدن زمان در دادند ) نشان2007( 5همکاران

-مـی  ادامه برگ آماس و آب در پتانسیل شدید کاهش با و آغاز ریشه هدایت هیدرولیکی کاهش وسیله به که شودآبی می

 از ناشـی  آبـی  نتیجـه تـنش   در و گردیده ریشه هیدرولیکی کاهش هدایت سبب تعرق کاهش و شده بسته هایابد، روزنه

ک دوره زمانی کـه باعـث خسـارت    تنش گرمایی به باال رفتن دما بیش از سطح آستانه براي یشود. می تشدید سرمازدگی

ها تغییر ساختار پروتئین سبب باال دماي تنش ).2001، 6گردد (رینرسشود، اطالق میجبران ناپذیر در رشد و نمو گیاه می
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شـود و بـه علـت    تنش گرما باعث افزایش بیشتر دماي سطح خاك و نزدیک سطح خاك می. شودسلول می نهایتا مرگ و

طوري که ظهور و بقاء گیاهچه با گیرد بهیین گیاهچه، انتقال کربوهیدرات به ریشه تحت تاثیر قرار میتاثیر دما بر قسمت پا

) 1388همکـاران (  و ) روي یونجـه، احمـدي  1387). با بررسی محمودي و همکـاران ( 1992، 1شود (هالخطر مواجه می

 )1385همکـاران (  و کامکـار  زبـان،  گاو و نهدا سیاه، کاغذي تخم کدو روي) 1387( همکاران و قادري اکرم گندم، روي

مشاهده کردند کـه   دمایی سطوح مختلف به نسبت را گیاه واکنش چغندرقند ) روي1384همکاران ( و جلیلیان کلزا، روي

 .شودزنی گیاه میهاي جوانهتنش دمایی موجب کاهش شاخص

اي را در تعیـین تـراکم   ، زیـرا نقـش عمـده   آیدزنی یکی از مراحل حساس در چرخه رشدي گیاهان به شمار میجوانه

ي هـا هایی با کیفیت پایین، کوچک و آسیب دیده تولیـد جوانـه  بذر زاي محیطی دارد.نهایی گیاه مخصوصا در شرایط تنش

ها نسبت به شرایط نامساعد کنند که حساسیت آنهاي ضعیفی را تولید میها در مزرعه، گیاهچهضعیف کرده که این جوانه

). نیـل بـه کشـاورزي    1386پـور،  شود (خواجهی بیشتر بوده، که در نهایت موجب کاهش کیفیت و عملکرد دانه میمحیط

موفق، نیازمند در اختیار داشتن بذرهایی است که ضمن دارا بودن استانداردهاي الزم فیزیکی و مورفولـوژیکی و اندوختـه   

هاي مکانیکی و بیولوژیکی و تلفات فرسودگی را تجربه کـرده  ترین خسارتغذایی الزم براي تضمین استقرار گیاهچه، کم

  .)1387قادري، باشند( اکرم

هـا  هاي محیطی وجود دارد که یکی از این تکنیکزنی و کاهش اثرات منفی تنشهاي متعددي براي بهبود جوانهروش

خیسـانده شـده و سـپس خشـکانده      روشی اسـت کـه در آن ابتـدا بـذرها     2تیمار بذرتیمار بذر است. پیشاستفاده از پیش

). در 2005، 3شود (اشرف و فوالدچه از بذر خارج نمیزنی آغاز گردیده، ولی ریشهطوري که فرایندهاي جوانهشوند، بهمی

این روش بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهـه بـا شـرایط اکولـوژیکی محـیط، بـه لحـاظ فیزیولـوژیکی و         

تواند سبب بروز تظاهرات زیستی و فیزیولـوژیکی متعـددي   آورند. این امر میدست میزنی را بهوانهبیوشیمیایی آمادگی ج

زنی، استقرار اولیـه  توان در چگونگی جوانهطوري که این موارد را میتیمار شده و گیاه حاصل از آن گردد. بهدر بذر پیش

- تیمار بذر داراي روشکمی و کیفی محصول مشاهده کرد. پیشهاي محیطی، زودرسی و افزایش برداري از نهادهگیاه، بهره
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تیمار در محلول نمکی غیرآلی)، هاي مختلفی است که شامل هیدروپرایمینگ (خیساندن در آب مقطر)، هالوپرایمینگ (پیش

ماتریـک  اسموپرایمینگ (خیساندن در محلول اسمزي مختلف آلی)، ترموپرایمینگ (تیمار بـذر بـا دمـاي بـاال یـا پـایین)،       

گیري از ترکیبـات بیولوژیـک) اسـت    هاي جامد) و بیوپرایمینگ (هیدراتاسیون با بهرهتیمار بذر با ماتریسپرایمینگ (پیش

تیمار شده نسبت بـه  تواند در بهبود کیفیت تولید مؤثر باشد. بذور پیشتیمار کردن بذرها می). روش پیش1388(آذرنیوند، 

طوري کـه خسـارت وارده در   کنند. بهتر کامل میمراحل مختلف زیستی خود را نیز سریع زده وتر جوانهبذور شاهد سریع

هـا، کـاهش خواهـد یافـت.     زنی و گیاهان حاصـل از آن تیمار شده در حال جوانهشرایط نامساعد محیطی به بذرهاي پیش

، 1دهد (برادفورد و همکارانایش میزنی و رویش بذر را در حتی در شرایط نامساعد محیطی نیز افزقدرت جوانه تیمارپیش

1990.(  

هـاي  هاي محیطی در اکوسیسـتم ترین تنشهاي خشکی، شوري و تنش دماي باال و پایین از مهمبا توجه به اینکه تنش

تواند منجر به کاهش رشد و تولید گیاهان گردد. بنـابراین هـدف از ایـن    طوري که میشود بهزراعی امروزي محسوب می

زنـی و اسـتقرار   هاي خشکی، شوري و دمایی بـر جوانـه  هاي ناشی از تنشي راه حلی در جهت کاهش آسیبهتحقیق ارائ

زنی و رشد گیاهچه پروانش در شرایط بذر بر جوانه تیمارپیشباشد. در این پژوهش سعی شده تا تأثیر گیاهچه پروانش می

  ، شوري و دمایی مورد مطالعه قرار گیرد.تنش خشکی

 

  پروانششخصات گیاهشناسی م -1-1- 1

پروانش در بین گیاهان .تعلق دارد )Apocynaceae(خرزهره  تیره به Catharanthus roseus علمی نام با پروانش

اي در مناطق نیمه گرمسیري و گرمسیري خودرو (وحشی)، گیاهی در معرض خطر است. اما با این حال به طور گسترده

هاي نامنظم کشت و اي و یا طرحهاي حاشیهفضاي سبز بسیار است و در باغچه شود. کاربرد پروانش درجهان کشت می

متر سانتی 8/1تا  1ها بدون کرك، با دمبرگ کوتاه به طول رسد. برگمتر می 1 به شود. ارتفاع این گیاه همیشه سبزکار می

انی هستند که به صورت زوج و هاي سبز براق با خطوطی سفید در طول رگبرگ میي این گیاه داراي برگبوتهاست. 

متر و سانتی 8گیرند. برگهاي بیضی شکل این گیاه به رنگ سبز براق، بدون کرك و با دمبرگ کوتاه به طول متقابل قرار می

 5/3- 5/2اي شکل با عرض حدود هاي پروانش، لوله. گل)1387امامی و مجنون حسینی، (دوازدهمتر است سانتی 3عرض 
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گلبرگ به رنگ صورتی کمرنگ در بخش باالیی ساقه قرار دارند. دوره گلدهی از اواسط بهار تا اواسط  5 متر دارايسانتی

 و اياستوانه هايساقه . پروانش داراي)1387امامی و مجنون حسینی، (دوازدهپاییز تقریبا تا اولین سرماي پاییزه است. 

. دارد بیشتري انشعابات ساقه فوقانی قسمت .باشدمی رنگ کم قرمز یا سبز رقم، به بسته آن ساقه رنگ که است راست

پروانش  ).1388امیدبیگی، ( دارند کمی هايانشعاب هاریشه این رسد.می مترسانتی 40 تا 20 پروانش به اصلی ریشه طول

دارد. به ترین روزهاي تابستان اثر سوئی روي رشد گیاه نمکان آفتابی و داراي خاك مرطوب را می پسندد و حتی گرم

گراد درجه سانتی 10خاك گلدانی لومی، آبیاري مرتب و کود مایع در هر ماه نیاز دارد. حداقل دماي قابل تحمل آن 

  باشد.می

  

  خواص دارویی و اهمیت پروانش -1-2- 1

ر این گیاه ازنظر تاریخی دشده است. از دیرباز در طب سنتی و همچنین به عنوان یک گیاه زینتی کشت می پروانش

ها شده است. در طب سنتی اروپا از این گیاه براي درمان دیابت، قرنها استفاده میاي از بیماريدرمان مجموعه گسترده

گردد. در آن زمان از این گیاه براي سال قبل از میالد مسیح بازمی 50در اروپا، به  پروانشاستفاده از  .شده است استفاده

دهنده عنوان ماده کاهششده است. مردم هند از این گیاه بهدرد استفاده میها و دندانخمها، درمان زجلوگیري از خونریزي

مورد  ماالریا و ، از جمله دیابتهاي متعدد، عصاره آن در درمان بیماريدر طب سنتی چینبردند. قند خون، بهره می

-اه در درمان سرطان خون مورد استفاده قرار میو وین کریستین استخراج شده از گی vinblastineاستفاده است. همچنین 

نوع آلکالوئید و همچنین ترکیبات فنلی  130این گیاه دارویی مهم حاوي ). 1387امامی و مجنون حسینی، (دوازده گیرد

باشد بوده که داراي خواص متعدد از جمله فعالیت ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد دیابت، ضد سرطان و ضد ویروس می

، در پروانشبه علت وجود آلکالوئیدهاي ارزشمند در پیکر رویشی و ریشه ). 2007؛ کوکاته و پورهیت، 1976یگ، (استارل

گیاه حاوي آلکالوئیدهاي شده است. این  عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی و خواص آن نیز بیانها بهاکثر فارماکوپه

ایندول (کاتارانتین) و دي هیدروایندول (ویندولین) تشکیل شده است. باشد. این آلکالوئیدها از دو بخش ایندولی می

  .)2010است (اسالم و همکاران،  3کریستین وین و 2ستینبال وین ،1آجمالیسین از جمله مهمی هايآلکالوئید داراي پریوش

                                                           

1. Ajmalsyn 

2. Vinblastine 

3 . Vincristine 
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  شرایط محیطی -1-3- 1

و گیاه در بهترین حالت طی شده و نتیجه بطور کلی هر گیاه داراي نیازهایی است که باید رعایت شود تا رشد و نم

درجه 10مطلوب حاصل شود. پروانش از گیاهان محبوب مناطق گرمسیري است و حداقل دماي قابل تحمل براي آن  

پروانش به نور فراوان نیاز داشته و باید چند ساعت در روز در ). 1387امامی و مجنون حسینی، (دوازدهگراد است سانتی

شید قرار گیرد، اما نور نباید بسیار شدید باشد. پروانش گیاهی آفتاب دوست است. پروانش براي رشد نور مستقیم خور

تواند مناسب به خاکی با بافت متوسط نیاز دارد. یک قسمت ماده آلی، خاك پیت و یک قسمت ماسه به نسبت مساوي می

توان گفت منشأ این گیاه، مناطق حاره و می. ترکیب مناسبی براي پروانش باشد. پروانش به گرما و خشکی مقاوم است

متر از سطح دریا  500هایی که ها و تپهشده است و در دشت گرمسیر مانند جنوب هند، اندونزي و ماداگاسکار گزارش

شود، در ایران، عموما طورکلی پراکندگی آن به صورتی است که در غالب نواحی حاره یافت میبه .رویدارتفاع دارند، می

  ).1387امامی و مجنون حسینی، شود (دوازدهدر مناطق جنوبی (خوزستان، بوشهر و هرمزگان) به فراوانی کاشته می

  

  هاي محیطیتنش -1-2

اي رشد، تولید و غیرزنده بوده که این عوامل به گونه رشد و تولید گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل مختلف زنده و

باشد، زیرا شرایطی که براي دهند. تعریف تنش در شرایط بیولوژیکی بسیار مشکل میمی بقاي گیاهان را تحت تأثیر قرار

) براي تنش در 2005( 1یک گیاه نامساعد بوده، ممکن است براي گیاه دیگري شرایط مطلوب باشد. ماهاجان و توتج

هاي باعث محدود شدن فعالیتشرایط بیولوژیکی تعریفی ارائه کردند که عبارت است از نیرویی مخالف یا شرایطی که 

طبیعی و حیات مطلوب یک سیستم بیولوژیکی نظیر گیاه شود. طبق تعریف تنش، به هر عامل زیستی یا محیطی که سبب 

هاي محیطی ). تنش1388شود (میري، گردد، گفته میایجاد تأثیرات منفی بر رشد و نمو موجود زنده از جمله گیاه می

هاي ها، علفهاي زیستی آفات، بیماريباشند. از تنشهاي غیر زیستی (فیزیکوشیمیایی) میهاي زیستی و تنششامل تنش

هاي فیزیکی، شیمیایی، تشعشعی، دمایی و آب اشاره کرد توان به تنشهاي فیزیکوشیمیایی میهرز و رقابت و از تنش

                                                           

1 . Mahajan and Tuteja 
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د محصوالت زراعی در سطح جهان درصدي عملکر 71هاي غیر زنده عامل مهم کاهش تنش ).1388(کافی و همکاران، 

  شود.تخمین زده می %8و سایر عوامل  %15، دماي پایین %40، دماي باال %17، تنش خشکی %20بوده که براي شوري 

  

  تنش خشکی -1-2-1

 آب جذب میزان از تعرق میزان که شودمی ایجاد هنگامی وضعیت این و بوده آب کمبود منزله به در گیاه خشکی تنش

آبی یکی از موانع اصلی در تولید محصوالت زراعی و باغی در بسیاري از نقاط دنیا به تنش کم). 1997شد (بارلی، بیشتر با

شوند. در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم کم آبی ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران محسوب می

ایش عملکرد هکتاري در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. برداري و افزهاي مؤثر در بهرهترین روشیکی از مهم

 250اند و نیمی از این اراضی داراي بارندگی سالیانه کمتر از در حدود یک سوم اراضی جهان با کمبود بارندگی مواجه

جهان در باشند که یک چهارم تبخیر و تعرق بالقوه این مناطق است. به طور کلی مناطق خشک و نیمه خشک متر میمیلی

میلیون  7/44اند و وسعتی در حدود درجه شمالی و جنوبی قرار گرفته 30تا  15هاي جغرافیایی هاي بین عرضمحدوده

گردد که قسمت عمده آن مناطق خشک محسوب می واز این مساحت جز %39شوند. حدود کیلومتر مربع را شامل می

ر مناطق خشک و نیمه خشک عالوه بر میزان بارندگی کم، د ).1385 و همکاران، يبراي زراعت مساعد نیست (محمد

بینی میزان و توزیع آن بسیار توزیع بارندگی از فصلی تا فصل دیگر و از سالی به سال دیگر متغیر بوده و بنابراین پیش

ب از شمال غر کمیهاي در کشور ما نیز به جز سواحل دریاي خزر و قسمت ).1385 و همکاران، يمشکل است (محمد

گردند و این در حالی است که مناطق خشک نقاط خشک و نیمه خشک محسوب می وکشور بقیه مناطق تماماً جز

 یکی خشکی .)1385 و همکاران، يکشورمان نسبت به مناطق نیمه خشک آن، از وسعت بیشتري برخوردار است (محمد

 باالخص جهان در باغی و زراعی محصوالت به هنگفتی هايتخسار ساله هر که باشدمی غیرزنده هايتنش ترینمهم از

 بارندگی میزان و آب محدودیت لحاظ به .کندمی وارد ،میگردد محسوب خشک نیمه و خشک کشوري عنوان به که ایران

 از فرار با توانندمی گیاهان گیرد.صورت می دیم شرایط در زراعی محصوالت  کشت زیر سطح درصد تقریبا نیمی از کم

سبب کاهش رشد،  یگیاه يهاکاهش آب در بافت .دهندمی نشانواکنش تنشاین  به خشکی تحمل و اجتناب ،خشکی

ها، تخریب پروتئین خریبت ،یبین سلول يها، کاهش فتوسنتز، تحت تأثیر قرار گرفتن تنفس، کاهش فضابسته شدن روزنه
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 يهامکانیسم گیاه از طریق ).1976، 1ان(بوگوس و همکار شودیرشد و تجمع پرولین م يهاها، کاهش تشدید کنندهآنزیم

از  يکننده، افزایش وزن و طول ریشه، جلوگیرها، ضخیم شدن کوتیکول، کاهش سطح تعرقمختلف از جمله بستن روزنه

و  یمقاومت کند (صفای یتواند در برابر خشکیم يفتوسنتز و کاهش تنفس و تنظیم اسمز نکاهش پروتئین، باال نگهداشت

  ).1374،يغدیر

تنش خشکی در گیاهان مختلف زراعی و دارویی باعث کاهش تعداد بوته در واحد سطح، تعداد دانه در بوته، عملکرد 

بیولوژیکی، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، فتوسنتز جاري، وزن خشک ساقه، کاهش سرعت پر شدن دانه، درصد جوانه 

چه و دانه، ارتفاع گیاه، چه و ساقهه چه، وزن تر ریشهزنی، وزن خشک گیاهچه، سطح برگ، تولید ماده خشک، طول ساق

   ).1384؛ احمدي، 1383(زارع،  گرددمیعملکرد و کوتاه شدن دوره رشد،  يسطح برگ، اجزا

 گیاه و ژنوتیپ گونه به پاسخ دهند. اینمی پاسخ مولکولى و سلولى فیزیولوژیکى، سطوح در خشکى تنش به گیاهان

نموى (ژو و  مرحله و )، سن2001، 2آب (آروس و همکاران کمبود شدت و دوره طول )،6200(رامپینو و همکاران، 

-گذارد. از آناي شدت بر فتوسنتز تاثیر میاي و غیر روزنه) بستگی دارد. خشکی از طریق عوامل روزنه2005همکاران، 

اثر کمبود آب و بسته شدن روزنه  بر جایی که براي عمل فتوسنتز و تبادالت گازي باز بودن روزنه ضروري است، بنابراین

). 1380گیرد (سلطانی و همکاران، تبادالت گازي کاهش یافته و دي اکسید کربن کمتري در دسترس گیاهان قرار می

) در بررسی اثر تنش خشکی بر گیاه چاودار کوهی گزارش کردند که تنش خشکی باعث 1392انصاري و همکاران (

  شود.می گیاهچه خشک و طول وزن نرمال، گیاهچه درصد زنی،جوانه سرعت زنی،جوانه کاهش درصد

  

  تنش شوري -2-2- 1

هاي معدنی حل شود. نمکهاي معدنی حل شده در خاك (محلول در خاك) و آب گفته میشوري به غلظت نمک

ه سدیم، کلسیم، منیزیم توان بهاي شور میهاي مهم در خاكها هستند. از کاتیونها و آنیونشده شامل مخلوطی از کاتیون

). شوري خاك 1384زاده، هاي مهم کلراید، سولفات، نیترات و کربنات اشاره کرد (خلدبرین و اسالمو پتاسیم و از آنیون

                                                           
1 . Boggess et al 

2 . Araus et al 
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ي ریشه تا حدي باال باشد که مانع از رشد هاي محلول در خاك در ناحیهکند که غلظت نمکهنگامی مشکل ایجاد می

  ).1999، 3ن و همکاراني گیاه شود (هانسوبهینه

میلیون هکتار اراضی فاریاب، تحت تأثیر آبیاري بیش از حد قرار دارند. آبیاري  240میلیون هکتار از مجموع  75حدود 

) به سطح خاك NaClزمینی و در نتیجه باال آمدن نمک به ویژه سدیم کلراید (بیش از حد موجب باال آمدن سفره آب زیر

  ). 1388، شود (کافی و همکارانمی

دت در معرض شور شدن اراضی کشور ما به دلیل تکیه بر کشاورزي فاریاب براي تولید محصوالت کشاورزي به ش

میلیون  2/2میلیون هکتار فاریاب هستند که از این سطح نیز  5/8هاي قابل کشت کشور تنها حدود از کل زمین است.

از این اراضی  %50اساس کشاورزي فاریاب است و حدود ن برهکتار آن آیش است. سیستم اصلی تولید محصول در ایرا

تحت تأثیر انواع اثرات شوري قرار دارند. اکثر مناطق زراعی ایران مستعد شوري هستند و بزرگترین مناطق مستعد شوري 

برسد.  %50در مرکز ایران قرار دارند. تخمین زده شده که در مناطق شور موجود، میانگین کاهش عملکرد به بیشتر از 

مسأله شوري خاك در اثر آبیاري، زهکشی نامناسب، پیشروي دریا در مناطق ساحلی و تجمع در نواحی بیابانی و نیمه 

هاي بیابانی در حال افزایش است. شوري براي رشد گیاه یک عامل محدود کننده است. چرا که باعث ایجاد محدودیت

گردد سفر و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزي میاي از طریق کاهش جذب پتاسیم، نیترات، فتغذیه

  ).1990، 4(فري تاگ و همکاران

تر این مشکالت وا هاي زنده و غیر زنده، ذهن هر انسان مسئول را به مدیریت هرچه بهتر و صحیحگستره وسیع تنش

هاي کشاورزي هستند (مانز و ت اصلی سیستمهاي زنده و غیر زنده نظیر شوري، خشکی، آفات و ... مشکالدارد. تنشمی

). در این بین شوري به عنوان تنشی که اثرات سوء فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و در نهایت اقتصادي بر 1988همکاران،

). بیش از 2005، 5محصوالت کشاورزي دارد به عنوان یک مشکل اساسی در کشاورزي مطرح است (یاماگوچی و بالموالد

هاي جهان درصد کل خشکی 6کتار از اراضی کل جهان در معرض شوري قرار دارد که این مقدار بیش از میلیون ه 800

  شود. را شامل می

                                                           

3  .  Hanson 

4   . Fretag et al 

5. Yamaguchi and Blumwald  
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  اهمیت توجه به تنش شوري -2-2-1- 1

زا در مناطق خشک و ها و عوامل خسارتترین نگرانیهاي مختلف، از مهمشوري، به دلیل تجمع بیش ازحد نمک

ي کشت آبی، ي توسعهتواند به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشد و یا به واسطههاي شور میخاك خشک است. پیدایشنیمه

-تواند زمینهاي بشري ایجاد شده باشد. بنابراین تجمع نمک میتشدید استفاده از آب شور، همراه با تبخیر زیاد و فعالیت

تنوع محلی گیاهان را کاهش داده، رشد و تکثیر هاي قابل کشت را به محیطی نامطلوب براي کشاورزي تبدیل کرده، 

گیاهان را محدود کند و منجر به سمیت در گیاهان غیر متحمل به شوري شود. بیشتر گیاهان زراعی نسبت به شوري 

رود که افزایش اراضی شور، اثرات مخرب جهانی را در پی داشته ). انتظار می2009، 6حساس هستند (توران و همکاران

  ).2005جان و توتجا، باشد (مها

  

  وسعت شوري در جهان و ایران-2-2-2- 1

-میلیون هکتار از آنها مربوط به خاك 397ها قرار دارند که میلیون هکتار از اراضی جهان تحت تأثیر نمک 800بیش از 

رصد از اراضی د 6هاي قلیایی (سدیمی) هستند که این مقدار معادل بیش از میلیون هکتار مربوط به خاك 434هاي شور و 

 360ي اقیانوسیه با حدود کل دنیاست. توزیع و پراکندگی اراضی شور در سطح جهان، یکنواخت نیست، به طوري که قاره

میلیون هکتار از اراضی شور بیشترین سطح اراضی شور را دارا هستند. در آسیا  310آسیا با حدود  يمیلیون هکتار و قاره

هاي شور به ایران تعلق دارد. وسعت اراضی شور وستان و پاکستان، بیشترین سطح خاكبعد از شوروي سابق، چین، هند

  ).1388میلیون هکتار برآورد شده است (فرهودي،  34تا  23در ایران بر اساس آمار منابع مختلف بین 

 

  اثرات تنش شوري در گیاهان -2-2-3- 1

  ت:مهمترین اثرهاي شوري بر رشد و تولید گیاه به صورت زیر اس

  زنی کند و غیریکنواخت بذورجوانه - 1

 خشکی فیزیولوژیکی، پژمردگی و خشک شدن گیاه - 2

                                                           

6 . Turan et al 
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 هاي کوتاهها و شاخههاي کوچک، ساقهرشد محدود، برگ - 3

 کاهش گلدهی، باروري و تولید بذرهاي کوچک - 4

  ).2003، 7آورد (استرباني این موارد در نهایت، عملکرد بذر را پایین میهمه

گردد نرمال میهاي غیرزنی و افزایش گیاهچهگزارشات متعدد، تنش شوري در گیاهان موجب تأخیر در جوانه اساسبر

زنی بذر را از طریق ایجاد پتانسیل اسمزي در بذور و ممانعت از ). به طوري که شوري خاك، جوانه1379(غالم و فارس، 

 ).1382حسینی و همکاران، دهد (خواجهتأثیر قرار می هاي سدیم و کلر تحتجذب آب و یا از طریق اثرات سمی یون

شود ها میزنی و سرعت رشد گیاهچهتنش شوري سبب کاهش تعداد بذر، وزن تر و وزن خشک بذور و نیز درصد جوانه

). خاك شور 2007؛ افضل و همکاران، 2005؛ اشرف و فوالد، 2004، 8؛ اینان و همکاران1389(جاجرمی و همکاران، 

). 2004، 9هاي هرز و عملکرد نهایی دانه خواهد داشت (الثابت و همکارانمنفی بر استقرار گیاه، رقابت با علف اثرات

هاي فتوسنتزي، ) گزارش نمود که تنش شوري سبب کاهش پایداري غشاي سلولی، کاهش فعالیت آنزیم1388فرهودي (

ها، تجمع یون سدیم در برگ و در نهایت کاهش گي برها، کاهش توسعهکاهش شدت فتوسنتز، کاهش تورژسانس سلول

) نیز با بررسی اثرات تنش شوري بر گیاهان، عامل اصلی کاهش رشد گیاهان تحت تأثیر 2002شود. مانز (عملکرد دانه می

داند. ایشان بیان کردند که تجمع یون سدیم در تنش شوري را ناشی از تنش اسمزي و تنش یونی (به ویژه یون سدیم) می

گردد. در حالی که، کاهش جذب آب بر اثر برگ منجر به تخریب غشاهاي سلولی، کاهش فتوسنتز و کاهش رشد گیاه می

ها اي و در نهایت کاهش فتوسنتز برگها، کاهش تبادالت روزنهي برگتنش اسمزي ناشی از شوري منجر به کاهش توسعه

شود هر چند که سهم هر یک از عوامل به درستی یاه میشود. تنش شوري به طرق گوناگون موجب کاهش عملکرد گمی

ها در محیط ریشه موجب ایجاد تنش اسمزي و در نهایت خشکی فیزیولوژیکی مشخص نیست. از آن جمله، تجمع یون

هاي اساسی هاي سدیم و کلر نیز موجب اختالل در فرآیندها و اندامگردد. از سوي دیگر، تأثیر نامطلوب یونگیاهان می

هاي شوري و تحت تأثیر تنش ROS(10شود. وجود انواع اکسیژن واکنشی(اه نظیر فتوسنتز و پایداري غشاي سلولی میگی

خشکی ناشی از شوري را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد. مجموع این عوامل در نهایت منجر به کاهش فتوسنتز و 
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شود. ي محیطی میهاي غیره زندهها، حشرات یا سایر تنشماريپذیر شدن گیاه در برابر سایر عوامل محیطی نظیر بیآسیب

زدن توازن مواد توان به تخریب ساختمان فیزیکی خاك و به هماز اثرهاي غیر مستقیم تجمع نمک در محیط ریزوسفر، می

ي حساسیت ه درجهي این عوامل بر رشد گیاه مؤثر هستند و میزان این تأثیر بغذایی خاك اشاره کرد. به طور طبیعی کلیه

ي زنی ضعیف بذر و استقرار نامطلوب گیاهچه از مشکالت عمده). از آنجا که جوانه1388گیاه بستگی دارد (فرهودي، 

- به طور کلی تنش.هاي شور است، بنابراین افزایش قدرت بذر ممکن است قادر به کاهش اثرات منفی شوري باشدخاك

محمدي و سبز شدن و در نهایت تولید گیاهان زراعی اثر داشته باشد (جان تواند برهاي محیطی بخصوص تنش شوري می

توانند بهتر سبز ). پژوهشگران در مطالعات مختلف اعالم نمودند که بذور با کیفیت و قدرت بذر باالتر می2008همکاران، 

  ). 2003، 11گوریدو و همکارانهاي نیرومندتري تولید کنند (دي فیهاي محیطی گیاهچهشوند و در شرایط مواجهه با تنش

  

  تنش دمایی-2-3- 1

 سایر از بیش دمایی هايتنش بروز بنابراین افتد،می اتفاق زاتنش عوامل سایر از بیشتر نوسانات دمائی طبیعت در

 چند و یا صفر حدود به دما کاهش عبارت است از زدگیپایین یا سرمادماي است. تنش متداول گیاهان در زاعوامل تنش

 از در نتیجه و گیردمی قرار تاثیر تحت گیاهی هايسلول حیاتی هايفعالیت باالي صفر را گویند که در این حالت درجه

 نوع برحسب تواندمی تنش سرما عمدتا .داشت خواهد پی در را گیاهی و در نهایت مرگ بافت یا و سلول افتادگی کار

  ). 2008برساند (استرانگ،  آسیب میوه یا و گل جوانه، برگ، شاخه، مانند گیاه هوائی هاياندام به آن مقاومت درجه و گیاه

تنش گرما به علت افزایش دما، یکی از مشکالت کشاورزي در بسیاري از مناطق جهان است. در صورتی که دما به 

یا رشد گیاه شود، تنش گراد) باشد که باعث خسارت غیر قابل برگشت به کارکرد سانتیدرجه 45اي باال (باالتر از اندازه

توانند به طریق مختلف از طریق دماي باالي شب یا روز یا از طریق دماي ). گیاهان می2010گردد (هال، گرمایی اطالق می

باالي هوا یا خاك خسارت ببیند. دماي باال در روز باعث خسارت مستقیم با افزایش دماي بافت گیاهی و خسارت غیر 

). 2001شود (هال، ب گیاه به علت افزایش سرعت تعرق و کاهش پتانسیل آب گیاه ایجاد میمستقیم، از طریق کاهش آ

شود که این تغییرات ممکن است منجر به تنش گرما باعث تغییرات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه می
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). اثر دماي باال شامل ریزش 2007، 12ها شوند (وحید و همکاراناثرات مخرب روي گیاهان در نتیجه کاهش عملکرد آن

). 2001، 13باشد (پسرکلیهاي گرده، عدم تشکیل لوله گرده و کاهش اندازه دانه میگل، سقط جنین، کاهش قدرت دانه

تنش گرما باعث افزایش بیشتر دماي . شودسلول می مرگ نهایتأ ها وپروتئین شدن) تغییر ساختار (باز سبب باال دماي تنش

شود و به علت تاثیر دما بر قسمت پایین گیاهچه، انتقال کربوهیدرات به ریشه تحت نزدیک سطح خاك می سطح خاك و

). در بررسی اثر دما و تنش خشکی 1992شود (هال، طوري که ظهور و بقاء گیاهچه با خطر مواجه میگیرد بهتاثیر قرار می

، 14باشد (مک دونالد و پائولسنمتر از کمبود آب میروي حبوبات مشاهده شد که کاهش رشد به واسطه دماي باال ک

1997.(  

  

  قدرت بذر-1-3

،  ISTA15(هاي کیفیت بذر است. بنا به تعریف انجمن بین المللی آزمون بذر ترین شاخصقدرت بذر یکی از مهم

زنی قابل جوانه هاي بذري باهایی از بذر است که فعالیت و عملکرد توده) قدرت بذر عبارت از مجموع آن ویژگی2010

) قدرت بذر یک ویژگی منفرد قابل ISTA )2010بر طبق نظر قبول را در دامنه وسیعی از شرایط محیطی نمایان سازد. 

هاي عملکرد توده بذري را به شرح زیل در بر اي است که چندین خصوصیت مرتبط با جنبهگیري نیست، بلکه واژهاندازه

  گیرد:می

 زنی بذور و رشد گیاهچهسرعت و یکنواختی جوانه - 1

 ها تحت شرایط نامساعد محیطیتوانایی سبز شدن گیاهچه - 2

 زنیویژه حفظ قابلیت جوانهعملکرد بذر بعد از نگهداري در انبار، به - 3
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  هاي قدرت بذرآزمون-1-3-1

و  ) آزمون قدرت را به صورت یک روش آزمایشگاهی که قابل تکرار باشدISTAانجمن بین المللی آزمایش بذر (

ها بر پایه این آزمون ).1980، 16بتواند قدرت زیاد و کم بذرها را از یکدیگر متمایز کند، تعریف کرده است (آگراوال

ها در دامنه وسیعی ها و عملکرد آنهاي رشدي گیاهچهگیري صفات بیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر و ارزیابی ویژگیاندازه

  ). 2001، 17کرونی و اسپیرزاند (تاز شرایط محیطی متغیر ابداع شده

  

  هاي قدرت بذرانواع آزمون -1-3-2

هاي مستقیم شامل آزمون خرده آجر، شوند. آزمونبه دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می هاي قدرت بذرآزمون

را به منظور  هاي مستقیم، محیطی مشابه مزرعه را فراهم و توانایی بذورپیري تسریع شده و آزمون سرما است. در آزمون

زنی بذر، هاي غیر مستقیم، شامل سرعت جوانهکنند. آزموناي ارزیابی میهاي مزرعهسبز کردن در شرایط مشابه با تنش

هاي فیزیولوژیـکی هاي غیر مستقیم برخی از جنبهرشد گیاهچه، هدایت الکتریکی و آزمون تترازولیوم است. در آزمون

ها را در ها تمام عوامل فـیزیکی و فیـزیولوژیکی مؤثر بـر استــقرار گیاهچهین آزمونشود. ولی اگیري میبـذر اندازه

هاي متعددي براي ارزیابی قدرت بذر معرفی شده است که آزمون ).1980، 18دهند (پريمزرعه مورد سنجش قرار نمی

  ریکی است.زنی، آزمون تترازولیوم، آزمون هداین الکتشامل آزمون سرعت جوانهترین آنها مهم

هاي ودههاي تعیین قدرت بذر است. تترین و کارآمدترین شاخصزنی یک توده بذري یکی از قدیمیسرعت جوانه 

ه در داخل گزارش شده است ک .زنی متفاوتی داشته باشندزنی مشابه، ممکن است که سرعت جوانهبذري با درصد جوانه

گر سرعت یابد. به عبارت دیزنی بذور نیز افزایش میبراي جوانه یک توده بذري با افزایش فرسودگی، مدت زمان الزم

 جوانهزنی (عکس میانگین مدت جوانهزنی) با افزایش دوره نگهداري، کاهش پیدا میکند (کوپلند و مک دونالد19، 2001).

. این آزمون )2001دونالد، هاي تشخیص کیفیت بذر است (کوپلند و مکترین روشیکی از مهم تترازولیومآزمون  

این هاي زنده استوار است. براساس واکنش مولکول تترازولیوم با هیدروژن حاصل از فعالت آنزیم دهیدروژناز در بافت
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شود که در آب نامحلول است. یک متخصص بذر ها میهاي رنگی به نام فورمازان در سلولفرآیند موجب تشکیل مولکول

دهد. از مشکالت عمده این رنگ، ارزیابی خود را از قدرت بذرها انجام می پذیري و شدتبا تـوجـه به الـگوي رنگ

دونالد، آزمون، گران بودن نمک تترازولیوم، نیاز به مهارت باال در مورد قضاوت در تغییر رنگ بذر است (کوپلند و مک

2001.(   

اي (لپه یا هاي ذخیرهرا از اندام هاي عاديزنی بذور در شرایط مطلوب، گیاهچهپس از جوانه در آزمون رشد گیاهچه

ها را توزین و مـورد کنند. سپس، آنسـاعت خشک می 24گراد به مـدت درجه سانتی 80آندوسپرم) جدا و در دماي 

البته، براي  .شوندبندي میتري تولید کنند به عنوان بذور قوي درجههاي بزرگدهند. بذوري کـه گیاهـچهارزیابی قرار می

(کوپلند و مک دونالد، گیري کرد چه را تفکیک و به طور جداگانه اندازهچه و ساقهتوان ریشهتر، میبه نتایج دقیقدستیابی 

2001 .(  

هاي وارد شده به غشاها در بذور گیري میزان نشت مواد و برآورد آسیبدر ابتدا براي اندازه هدایت الکتریکی آزمون

پایین بودن قدرت بذور با صدمات وارده بر غشا بر اثر فرسودگی و یا ت نخودفرنگی، لوبیا و ذرت معرفی شده اس

ها ناپایدار خسارات مکانیکی ارتباط دارد. در مدت جذب آب، مواد محلول سیتوپالسمی بذرهایی که ساختمان غشاي آن

توان میزان آن را ه میکند. این محلول با ویژگی الکترولیتی هادي جریان الکتریکی است کاست به محیط بیرون تراوش می

این آزمون براي هر نمونه بذري در دو تکرار انجام ). 2001(کوپلند و مک دونالد، گیري کرد سنج اندازهبا دستگاه هدایت

ساعت  24گراد به مدت درجه سانتی 20میلی لیتر آب مقطر را در دماي  250شود. در این روش ابتدا دو ظرف محتوي می

ساعت دیگر در دماي  24ها به مدت شود. ظرفعدد بذر توزین و در داخل هر ظرف قرار داده می 50نگهداري و سپس، 

شود گیري میسنج الکتریکی اندازهگراد نگهداري و در انتها نشت امالح به داخل آب توسط یک هدایتدرجه سانتی 20

کمتري نیز برخوردار خواهند بود (وییرا و بذرهایی که نشت بیشتر و هدایت الکتریکی باالتري را نشان دهند از قدرت 

  .)1387؛ قاسمی گلعذانی و مظلومی اسکویی، 2004همکاران، 
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  عوامل موثر بر قدرت بذر-1-3-3

ها شامل ساختار ژنتیکی بذر، محیط و تغذیه گیاه مادري، اندازه ترین آنعوامل متعددي بر قدرت بذر اثر دارند که مهم

ها، صدمات مکانیکی و سن و فرسودگی بـذر هستند (پري، در زمان برداشت، پاتوژن و ذخایر بذر، مرحله رسیدگی

). ژنوتیپ استعداد بالقوه وراثتی 1988، 20بذر دارد (رام و ویسنر قدرتساختار ژنتیکی معموالً بیشترین اثر را بر  ).1980

طور هتواند اثرات خود را بعوامل محیطی، نمی بذرها نظیر توانایی رشد و سبز کردن را تحت کنترل دارد، ولی به دلیل تأثیر

  کامل نشان دهد. 

). پاول و 1378(فتحی، ي گیاهی شامل تأمین، جذب و مصرف عناصر غذایی براي رشد و عملکرد گیاهان است تغذیه

یافته نشان ) عنوان کردند که تغذیه گیاه مادري بر قدرت بذر مؤثر است. نتایج بعضی از تحقیقات انجام 1984همکاران (

  دهد که پاشیدن عناصر غذایی ضروري در طول دوره تشکیل بذر، قدرت بذور گندم و آفتابگردان را افزایش داده است. می

قدرت بذر در مراحل مختلف . است یکی دیگر از عوامل موثر بر قدرت بذز مرحله رسیدگی در زمان برداشت

ها، خسارت ناشی از پرندگان، تواند عالوه بر خطر ریزش دانهمی ). تأخیر در برداشت1980رسیدگی متفاوت است (پري، 

هاي ها، ممکن است به دو طریق کیفیت بذر را کاهش دهد: اول این که به دنبال بارندگیو بیماري هاحشرات، قارچ

ت بدهند. دوم اتفاقی، بذوري که فاقد خواب هستند روي گیاه مادري جوانه بزنند و در نتیجه ارزش بذري خود را از دس

  ). 2008، 21یابد (وانگ و همکارانآنکه با شروع فرسودگی، قدرت بذور و قوه زیست آنها کاهش 

یکی از اهداف مهم در برداشت بذور محصوالت زراعی، کاهش صدمات ناشی از عملیات خرمن کوبی، به منظور 

به صدمات مکانیکی چه در مرحله برداشت ). مقاومت 1991، 22باشد (مارتین و همکاراننگهداري و حفظ قدرت بذر می

). خسارت قابل مشاهده در 1985دونالد، باشد (کاپلند و مکو چه در مرحله بوجاري، تحت کنترل ساختار ژنتیکی می

دهد. خسارت غیر قابل زنی بذرها را کاهش میقسمت خارجی بذر به وضوح قابل رؤیت است و قدرت و قابلیت جوانه

هاي گردد و از این طریق منجر به تولید گیاهچهزنی پدیدار میافتد که فقط بعد از جوانهبذرها اتفاق می، در درون مشاهده

  ).1966، 23گردد (گرین و همکارانغیر طبیعی می
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رابطه بین اندازه بذر و قدرت به اثبات رسیده  است کهتفاوت در قدرت بذور اندازه بذر  ياز دالیل عمدهیکی دیگر  

عالوه بر عوامل ترین ویژگی بذر است که در طول نمو، ). اندازه بذر قابل مشاهده1387قادري و همکاران،  است (اکرم

  گیرد.گیاه مادري قرار می يتحت تأثیر عوامل مختلف محیطی از جمله تغذیه ،ژنتیکی

دازه بذر به فرایندهایی که در گذارد. انها تأثیر میاندازه بذر یکی از عوامل مهمی است که بر سبز شدن یکنواخت بوته 

بعد از ساختار ژنتیکی، فرسودگی بذر  ).1998، 24گیرد بستگی دارد (مورنو و همکارانزمان پر شدن بذر صورت می

). فرسودگی یا پیري بذر به فرآیند از دست رفتن 1375بیشترین تأثیر را بر قدرت بذر دارد (قاسمی گلعذانی و همکاران، 

دهد. پیري و زوال بذر در صورت شود و توانایی بذر براي زنده ماندن را کاهش میزمان اطالق میکیفیت بذر با گذشت 

، 25دهد (کولبیرتاخیر در برداشت، حتی روي بوته مادري رخ داده در خالل برداشت، فرآوري و انبار کردن بذر رخ می

1995.(   

  

  تیمار بذرپیش-1-4

 اینکه بدون زنی انجام گیرد،اي که فرایندهاي متابولیکی جوانهر تا نقطههر تیمار بذري که در آن مرطوب کردن بذو

طوري که بذور طی فرآیندي تحت عنوان آبنوشی، آب جذب به گویندمی 26بذر تیمارپیش شود را خارج بذر از چهریشه

شود رج نمیچه خاشود اما ریشههاي آنزیمی شروع شده که طی آن دیواره سلول سست میکنند و فعالیتمی

  ).2011، 27(سیواسوبرامانیام و همکاران

  

  تیمارهاي مختلف پیشروش-1-4-1

هاي اسمزي خیسانده شده شود مانند اسموپرایمینگ (بذور در محلولتیمار استفاده میتیمارهاي مختلفی جهت پیش

با هاي جامد استفاده از ناقلتیمار ماتریکی (شود)، هیدروپرایمینگ (خیساندن بذور در آب)، پیشوسپس خشکانده می

سالسیلیک) هاي گیاهی مانند اکسین، جیبرلین، اتیلن و اسیدپرایمینگ هورمونی (استفاده از هورمونپتانسیل ماتریک پایین)، 
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بخشد و غیره که جوانه زنی، رشد گیاهچه و میزان محصول بسیاري از گیاهان زراعی را تحت شرایط کنترل شده بهبود می

  ).1387همکاران،  (قیاسی و

  

  28تیمار آبیپیش- 1- 4-1- 1

شوند. در این روش که پرایمینگ بذور با آب خالص و بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایی تیمار می- در روش هیدرو

باشد، مقدار جذب آب توسط بذر از طریق مدت زمانی که بذور در تماس با آب خالص هستند بسیار ساده و ارزان می

 سپس و شده خیسانده در آب بذرها ابتدا آن در که است روشی آبی تیمار). پیش2005(اشرف و فوالد  شودکنترل می

مک دونالد، شود (نمی خارج از بذر چهریشه ولی گردیده، آغاز زنیجوانه فرایندهاي بطوري که شوند،می خشکانده

استفاده از مواد شیمیایی در آن  و آیدمی شمار ر بهبذو کردن تیمار براي روش ترینارزان و ترینتکنیک ساده . این)2000

توسط  آب یکنواخت جذب عدم موارد برخی در مناسب است؛ اما بسیار زیست محیط حفظ به حداقل رسیده است، براي

تیمار آبی از طریق کاهش مدت زمان الزم براي شود عالوه بر این کنترل سرعت جذب آب است. پیشمی باعث را بذور

زنی و ظهور چه شده که در نهایت بهبود فرایند جوانهتر ریشهزنی و خروج سریع، موجب کاهش زمان جوانهجذب آب

  ).2010، 30؛ آرمین و همکاران2005، 29شود (فاروق و همکارانبهتر گیاهچه را سبب می

  

  تیمار اسمزي پیش-4-1-2- 1

این  شوند،می خشکانده سپس و شده خیسانده اسمزي هايدر محلول بذرها آن در که است روشی اسمزي تیمارپیش

هیدروژن پتاسیم )، فسفات دي4PO3K( هایی نظیر فسفات پتاسیمباشد و نمکروش در مورد بذرهاي ریز قابل اجرا می

)4PO2KH) نیترات پتاسیم ،(3KNO گلیکول ( اتیلن)، پلیPEG) و کلرید سدیم (Naclشود (برادفورد، ) استفــاده می

شوند. در این روش پتانسیل اسمزي ین مواد به منظور کاهش پتانسیل اسمزي و کنترل جذب آب استفاده می). ا1990

مگاپاسکال) و مدت زمان آن با توجه به گونه گیاهى و دما متغیر  - 5/1تا  - 5/0بار ( - 15تا  - 5توصیه شده در حدود 
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شود. اتیلن گلیکول بیشتر مورد استفاده واقع میشده، پلیهاي یاد ). از میان نمک1998، 31(ناکاشیما و همکاران باشدمی

 1000تا  200توان آن را به سادگی از سطح بذر حذف نمود و دیگر اینکه این نمک به علت وزن مولکولی باال (چون می

استفاده از  ). از معایب1994، 33؛ پاررا1989، 32شود و براي بذر سمی نیست (جونز و همکارانگرم) به درون بذر وارد نمی

  ها اشاره کرد. توان به مشکالت مربوط به هوادهی و قیمت باالي آن نسبت به سایر نمکاتیلن گلیکول میپلی 

باشد کم خطر میو هزینه کمن، سااي آهنیز شیووت متفاي هانمکی با پتانسیلي هالمحلوده از ستفااها با ربذر تیماپیش

د بهبوو ها ربذن سبز شد، نیزنه اختی جوایکنوو سرعت ، نیزنهاصد جودریش افزا ايبراول متدر هکارایک ان که به عنو

ري و خشکی در بر تنش شوابردر مت وند مقاایط نامساعد محیطی می باشد که میتواتحت شرل کیفی محصوو کمی 

ر بذد عملکرکلرید سدیم،  تیمار بذور با) پیش2011ند (ن دادنشا). یومار و همکاران 1387(یدالهی، هد دیش افزن را اگیاها

ه با کلرید سدیم در یم شداپري هارنی بذزنهاجود ) بهبو1384داد. رشید و همکاران (یش افزي اچشمگیرر به طوش را ما

غشایی تحت تاثیر ي یندهاافرل در ختالي از اجلوگیرو ها نیوب ملی نظیر تنظیم جذاعواز ناشی ري را تنش شوشرایط 

   ند.دنمون ی بیاحفاظتي هاتئینوتحریک پر

تیمار بذور باعث بهبود نیترات پتاسیم یکی دیگر از ترکیبات اسمزي است که در صورت استفاده از آن جهت پیش

آمیالز، دهیدروژناز و هاي آلفازنی، رشد گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیمجوانه

) و تول 1388). عدالت پیشه و همکاران (2002زنگ و همکاران،  –گ شود (چنهاي محیطی میکاتاالز تحت تنش

نیترات پتاسیم با توجه به ماهیت  .دهدزنی بذر را افزایش می) گزارش داد که نیترات پتاسیم با غلظت کم، جوانه1939(

  .)1989، است (آگریچ و همکاراناي برخوردار تأثیر آن در رفع خواب از جایگاه ویژه

  

  کننده رشد مها و مواد تنظیستفاده از هورمونتیمار بذر با اپیش-4-1-3- 1

زنی و همچنین، افزایش کارایی رشد و هاي گیاهی، افزایش جوانهترین غلظت هورمونخیساندن بذور با مطلوب     

  استفاده  بذرها تیمار نمودنپیشطور معمول براي گیاهی که به کننده رشدو تنظیم هاعملکرد را در پی دارد. هورمون
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Abstract: 
In order to study the effect of seed priming on germination and seedling growth of periwinkle seeds, 

the preliminary experiment was conducted with the aim of determination of the best duration and 

concentration of the different primings in a completely randomized design with three replications. The 

treatments include as the hydropriming, ascorbic acid (50, 100 and 200 ppm), sodium chloride (10, 30, 50 

mM) and potassium nitrate (5, 10, 20 and 30 mM) and zinc (4 and 5 mg/l) for 6, 12, 24, 48, 60 and 72 

hours and control seeds. According to the results of the preliminary experiment, the optimum levels of 

each priming were selected. In the mainweinvestigate the effect of above mentioned optimum primings 

levels on the germination, growth and biochemical characteristics of periwinkle seedlings under drought, 

salinity and temperature stress in a factorial experiment basted on a completely randomized design with 

three replications. The experimental factors include the drought (0, -2, -6, -10 and -12 bar), salinity (0, -2, 

-6, -8 and -10ds/m) and temperature (10, 15 , 20, 25, 30 and 35°C) stresses; seed pre-treatments 

(hydropriming for  60 hours, 200 ppm ascorbic acid, 20 mM potassium nitrate, 50 mM sodium chloride, 5 

mg/l Zinc for 72 hours) and control seeds.The results showed that the rate and percentage of germination, 

seedling length and dry weight  were decreased, with increasing the levels of drought, salinity and 

temperature (from 20 to 35°C) stresses. In these conditions, the catalase and peroxidase enzymes activity 

and proline contents of seedlings were also increased. Although, these   stresses reduced seed germination 

and seedling growth.,all seed priming methods weere significantgy improved the growth and 

physiological characteristics of the seedlings, as compared to the those of control seeds. Generally, 

hydropriming for 60 hours had the most positive effects on the seed germination, growth and biochemical 

characteristics of periwnkle seedlings under the both of the stress and optimal conditions. 
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