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هـاي   زنـی، فعالیـت آنـزیم    بـر جوانـه  اسـیدجیبرلیک  تیمـار   اثر پـیش این پژوهش به منظور بررسی :هدف 

رخی از صفات فیزیولوژیک گیاهچه جو در شرایط تنش ناشی از شوري و خشکی انجـام  اکسیدانت و ب آنتی

  شد

. تکرار اجرا گردیـد  3آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با :شناسی پژوهش روش

، تـنش  )میلی گرم در لیتـر  100و 75، 50، 25صفر، (تیمارهاي آزمایشی شامل سطوح مختلف جیبرلین 

و  15، 5/7صفر، (و تنش شوري ) 6000گرم در لیتر پلی اتیلن گالیکول   200و 100، 50صفر، (خشکی 

زنی، میانگین مـدت زمـان    زنی، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه پس از جوانه.بود) NaClم در لیتر گر 5/22

هـاي کاتـاالز    تر و خشـک و فعالیـت آنـزیم    چه، وزن چه و ساقه زنی، طول ریشه زنی، یکنواختی جوانه جوانه

)CAT( پراکسیداز ،)POX ( و سوپراکسید دیسمیوتاز)SOD (ارزیابی شد.  

بـه ترتیـب   R50)(زنـی   و سرعت جوانهGmax)(زنی  تر، حداکثر جوانه افزایش تنش خشکی وزن  با:ها یافته

تیمار جیبرلین اثرات  پیش. افزایش یافت% D50140)(زنی  کاهش و صفات مدت زمان جوانه% 60و  4، 29

کـاهش، همچنـین صـفات یکنـواختی     % 9و  3ترتیب  چه به تر و طول ساقه تنش خشکی را در صفات وزن

با افزایش سطح شوري . افزایش داد% 34و  54را به ترتیب  (D50)زنی  و مدت زمان جوانهGu)(زنی  انهجو

ترتیب  به) R50(زنی و سرعت جوانه) Gmax(زنی چه، حداکثر جوانه چه و ریشه تر و خشک، طول ساقه وزن

ین مـدت زمـان   و میـانگ ) Gu(زنـی  درصد کاهش و صفات یکنـواختی جوانـه    75و  64،38، 76، 11، 55

 Gu23با افزایش غلظـت جیبـرلین نیـز صـفت     . درصد افزایش یافت 81و  21ترتیب  به) D50(زنی جوانه

  .درصد کاهش پیدا کرد

زنـی و همچنـین    بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش تنش شوري و خشکی میزان جوانه: گیري نتیجه

گیـري شـده    اعث بهبـود در صـفات انـدازه   جیبرلین بتیمار  چه کاهش یافت که پیش چه و ساقه طول ریشه

  .اکسیدانت در بذر افزایش پیدا کرد با افزایش تنش میزان آنزیم آنتی. گردید

زنـی، جیبـرلین و    ، تنش خشکی، تنش شوري، جو، جوانـه NACLپلی اتیلن گالیکول، :هاي کلیدي واژه

  اکسیدانت آنتیهاي  آنزیم

  

  





  مقدمه -1-1

هاي زیسـتی و   بسیاري از مناطق دنیا تحت تأثیر تنشرشد و عملکرد گیاهان زراعی در 

شود و به همین دلیل اختالف زیادي بین عملکرد واقعی و عملکـرد   غیرزیستی محدود می

هاي غیرزیستی، عملکرد گیاهان  به دلیل اثر تنش. شود ي محصوالت زراعی دیده می بالقوه

ایـران بـا   . شـود  زده مـی ها تخمـین   درصد ظرفیت ژنتیکی آن 50زراعی در سراسر جهان 

متـر   میلـی  1800و ) یک سوم میانگین در جهان(متر بارندگی در سال  میلی 250میانگین 

). Ghamarnia and Gorge,  2005(شـود   تبخیر جـز منـاطق خشـک دنیـا محسـوب مـی      

درصد از مناطق قابل استفاده کـره   26رویه جمعیت جهان، قرار گرفتن بیش از  افزایش بی

و نیز کمبـود آب شـیرین تهدیـدهاي    ) Demirevskaetal, 2008(خشکی  زمین در معرض

). Garg et al, 2002(شـود  جدي براي تولید کشاورزي جهانی و امنیت غذایی محسوب می

که بـیش از   1390-1389میلیون هکتار در سال زراعی  5/1جو با سطح زیر کشت بیش از

 935کیلوگرم در هکتار و  2900کرد صورت فاریاب با میانگین عمل هزار هکتار آن به  650

کیلوگرم در هکتار است، از عمـده   1033هزار هکتار آن به صورت دیم با میانگین عملکرد 

رود، کل تولیـد سـاالنه ایـن محصـوالت بـیش از سـه        محصوالت زراعی ایران به شمار می

از  یکـی ). 1390آمارنامه محصـوالت کشـاورزي و دامـی،    (شود  میلیون تن تخمین زده می

راهکارهاي اقتصادي افزایش ثبات در تولید کشاورزي، اصالح ژنتیکی گیاهان براي تحمـل  

تنش هـاي محیطـی مهـم تـرین     ). Nevo and Comar, 2010(هاي غیرزیستی است  تنش

زیـرا در واقـع   . عوامل کاهش دهنده عملکرد محصوالت کشاورزي در سطح جهان هسـتند 

 75درصد تـوان تولیـدي خـود مـی رسـندو      25به گیاهان به دلیل تنش هاي موجود تنها 

ها بیشتر هرچه مقاومت به این تنش. می گیرددرصد توان تولیدي آنها مورد استفاده قرار ن

زنی و سـبز شـدن بـذر بـه شـدت      جوانه. شود، امکان افزایش محصول فراهم تر خواهد بود

طـوري کـه   گیـرد، بـه   هاي محیطی از جمله شـوري و خشـکی قـرار مـی    تحت تاثیر تنش

 ,Afzal(باشـد  استقرار ضعیف گیاه یکی از مشکالت اصلی در مناطق خشـک و شـور مـی   

رسد به وقوع تـنش شـوري و خشـکی در طـول ایـن دوره بـه شـدت        و به نظر می) 2005

حال آن که تحمل گیاه به شوري و خشکی با گذشت زمـان و سـیر مراحـل    . حساس باشد

,Ashraf and Rauf(یابد نمو افزایش می نسـبتا زیـادي کـه بـر روي     هـاي   پژوهش).2001

زنی گیاهان زراعی مختلف انجام شده است بیانگر این است که بـا افـزایش شـوري و    جوانه

داري در چه و در نهایت وزن خشک گیاهچـه بـه طـور معنـی    چه، ساقهخشکی رشد ریشه



  

  ). Kaya et al, 2006(یابد مقایسه با شاهد کاهش می

-اند افزایش میزان شوري و خشـکی در مرحلـه جوانـه   نشان دادههاي متعددي پژوهش

زنی است و درجه تحمل بـه شـوري و خشـکی بـراي گیاهـان مختلـف در       زنی، مانع جوانه

زنـی  با افزایش میزان شوري و خشکی درصد وسرعت جوانه. زنی متفاوت استمرحله جوانه

یـادي گـزارش شـده اسـت     ز پژوهشگراناین مساله توسط . یابدش میو رشد گیاهچه کاه

)Greenwood and  Macfarlen, 2009 .(     تـرین  امروزه جیبـرلین بـه عنـوان یکـی از مهـم

است که به طور کلی در گیاهان عـالی وجـود    هاي رشد گیاهی شناخته شدهتنظیم کننده

  ).Heddenand Proebsting, 1999(دارد

  ضرورت انجام تحقیق -1-2

باشد و از طریق اثراتی کـه روي   پویایی از رشد گیاه می زنی بذر، مرحله پیچیده و جوانه

ها بیانگر آن است کـه   نتایج پژوهش. تواند عملکرد را بهبود بخشد استقرار گیاهچه دارد می

زنـی سـریع، ظهـور     دهنـده قـدرت بـذر، بـه جوانـه      توان با استفاده از تیمارهاي افزایش می

دهنـده   تـرین تیمارهـاي افـزایش     ه مهماز جمل. یکنواخت و استقرار قوي گیاه دست یافت

).  Farooq and Azam, 2006(توان بـه پرایمینـگ اشـاره نمـود      زنی بذرها می قدرت جوانه

شود که در تمامی  زنی بذرها گفته می هاي بهبوددهنده جوانه پرایمینگ به تعدادي از روش

سازي بذرها یکی از همچنین، تیمارهاي آماده. شود شده بذر اعمال می ها آبدهی کنترل آن

؛ اشـرف و  1386سـوهانی،  (گـردد  هاي بهبود استقرار گیاهچه محسـوب مـی   ترین راه ارزان

توانـد خطـر از دسـت     ستفاده از این روش در کشورهاي در حال توسعه مـی ا).1384فوالد،

افـزایش   بـه حـداقل رسـاند و در مـواردي موجـب      رفتن محصـول را در شـرایط نامسـاعد   

  ).1384و فوالد، اشرف (محصول گردد 

  ساختار پایان نامه -1-3

  .نامه در شش فصل نوشته شده است این پایان

فصل اول با عنوان مقدمه و هـدف، شـامل مقدمـه، ضـرورت انجـام تحقیـق و اهـداف         

  .باشد تحقیق می

فصل دوم با عنوان مبانی و پیشینه تحقیق که در آن به بررسـی مطالعـات انجـام شـده     



3  مقدمه و هدف

  . توسط محققان مختلف پرداخته شده است

گیري پارامترهـا و   فصل سوم با عنوان روش تحقیق، به مراحل انجام تحقیق، نحوه اندازه

  .ها اشاره دارد شیوه تجزیه و تحلیل داده

هاي پژوهش که در آن نتایج حاصل از ایـن تحقیـق    افتهفصل چهارم با عنوان نتایج و ی

  .ها و جداول مربوطه، ارایه شده است به تفصیل با کمک شکل

هـاي پـژوهش بحـث     گیري و بحث که در آن در مورد یافتـه  فصل پنجم با عنوان نتیجه

  .گیري کلی بیان شده است شده و نتیجه

هاي  نامه ام مجلع، کتاب و یا پایانفصل ششم با عنوان منابع که درآن نام نویسندگان، ن

  .استفاده شده در پژوهش اشاره شده است



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  تاریخچه غالت  -2-1

شـود   گفته مـی ) ینهگرام(به گروهی از گیاهان علفی خانواده گندمیان ) cereals(غالت 

به معنی هدیه الهـی منشـا   cererlia munerها مصرف خوراکی دارند غله از  آن يها که دانه

گرفته و شامل گیاهانی نظیر گنـدم، جـو، چـاودار، یـوالف، بـرنج، ذرت، سـورگوم و انـواع        

دهـد کـه هـر یـک از انـواع غـالت در توسـعه         شواهدي تاریخی نشان می. باشد ها می رزنا

هاي انجام شـده در شـرق    کاوش. اند وتکامل جوامع انسانی اولیه نقش ویژه و مهمی داشته

هـزار سـال قبـل در آنجـا      16تـا   15اي کـه   هـاي اولیـه   عراق نشان داده است کـه انسـان  

آوردند و گیاهـان عمـده مـورد     ا از طریق غالت به دست میاند نیاز غذایی خود ر زیسته می

در سـایر  . ها گندم و جو یا احتماالً اجداد شناخته شده این محصوالت بوده است کشت آن

هاي دنیاي جدیـد مثـل    جوامع انسانی اولیه نظیر چین برنج، درآفریقا سورگوم و در تمدن

  ).1382ه، خدابند(شده است  ترین غله محسوب می مکزیک ذرت مهم

  اهمیت غالت در تغذیه انسان-2-2

توانـد   گیرد به روشنی مـی  اي که در جیره غذایی انسان مورد استفاده قرار می مقدار غله

در بسیاري از کشورهاي آفریقـایی و نیـز آسـیایی    . ها آگاه کند به اهمیت غیرقابل انکار آن

شـود، سـهم غـالت در     ن مـی طور مستقیم ار غالت تامی درصد جیره غذایی به 80بیش از 

درصـد و ایـاالت متحـده آمریکـا      55تا  45جیره غذایی مردم اروپاي مرکزي و غربی بین 

درصـد سـطح زیـر کشـت یـک       70طوري که نزدیـک بـه    به. درصد است 30تا  20تقریباً 

کنندو در درجـه اول نزدیـک بـه نیمـی از کـل       میلیارد هکتاري جهان را غالت اشغال می

شـود، در تولیـد سـایر     ویژه آسـیا مسـتقیماً از غـالت تـامین مـی      انسان، به نیازهاي غذایی



مرغ، شیر و غیره، غـالت در مقایسـه بـا دیگـر      هاي غذاي دامی مانند گوشت، تخم فرآورده

گیاهان بـه  ). 1389ممنوعی و سیدشریفی،(العاده بزرگی دارند  محصوالت زراعی سهم فوق

 350از . کنـد  کل غذاي مورد نیاز بشر را تامین مـی صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تقریباً 

هـاي غـذایی مـورد     ي آن به عنوان کونـه  گونه 150ي موجود بر روي زمین، تنها  هزار گونه

بنـابراین  . دهنـد  گونه را غالت تشکیل می 15گیرند، که از این تعداد فقط  استفاده قرار می

  ). 1386امام، (غالت حایل بین بشر و گرسنگی هستند 

-370طور تقریب بر اساس سرانه مصـرف در سـال بـالغ بـر      هم اکنون مصرف غالت به

کیلوگرم است یعنی یک کیلوگرم به ازاي هر فـرد در روز و مصـرف مسـتقیم روزانـه      390

کیلـوگرم   170مصـرف سـاالنه غـالت در هندوسـتان     . این مقـدار اسـت   3/2انسان حدود 

یم در تغذیه دام مصرف و پس از تبـدیل بـه   صورت غیرمستق برآورد شده است که عمدتاً به

  ). 1384امام و زواره، (گردد  پروتئین حیوانی توسط انسان مصرف می

  

  جو-2-3

چهارمین غله تجاري دنیا بعد از گندم، بـرنج و  ) Hordeum vulgare L(با نام علمی جو 

در منـاطق  . ذرت است و در تغذیه دام، انسان و همچنین تولید مالت اهمیت بسـزایی دارد 

زیـرا از تحمـل خشـکی بـه نسـبت      . اي، جو یکی از محصوالن زراعی اصلی اسـت  مدیترانه

زراعـت جـو در   . هاي گیاهی برخوردار است تري در مقایسه با غالت دیگر و سایر گونه بیش

ایران به ویژه از این دیدگاه حایز اهمیت است کـه بخـش وسـیعی از اراضـی کشـور بـراي       

هـاي موجـود در    شد ولی با وجود این تنوع آب و هوایی، در ژنوتیپبا تولید جو مناسب می

ي  دهنـده  آمـار موجـود نشـان   ). 1385اهـدایی،  (شـود  نمییک منطقه تنوع چندانی دیده 

 75ي آن واقـع شـدت    باشد کـه یکـی از دالیـل عمـده     عملکرد پایین جو در دیمزارها می

 ).FAO, 2009(کوهســتانی اســتدرصــد از ایــن اراضــی در منــاطق سردســیر و مرتفــع 

هـا   هاي بومی کم محصول و حساس به سـرما، خشـکی، آفـات و بیمـاري     همچنین ژنوتیپ

تهیـه ارقـام برتـر جـو حاصـل تـداوم در        )Yin, 2000(بوده و عملکرد قابل توجهی ندانـد 

باشد که افـزایش عملکـرد در واحـد سـطح را بـه همـراه خواهـد         هاي اصالح جو می برنامه

ها، استحکام ساقه، بهبـود کیفیـت مالـت و     لکرد باال، افزایش مقاومت به بیماريعم. داشت

). 1381امیـدي،  (اصالح براي تغذیه دام، صفات مهم مورد نظر در بهنـژادي جـو هسـتند    



  

هاي محیطی از جمله خشـکی، شـوري و بیشـبود و کمبـود      عالوه بر این، مقاومت به تنش

Anderson and  Reinbergs,1985(د باشـ  مـی عناصر غذایی ازجمله اهداف اصالحی جـو  

and Karp, 1995 .(  تـري بـر عملکـرد دارنـد در      انتخاب و اصالح صفاتی که نقـش بـیش

ي یک نظـام   در توسعه). 1380قبادي و همکاران، (باشند  تر عملکرد موثر می افرایش بیش

ده بهینـه از  زراعی موفق، شناخت روابط متقابل ژنوتیپ و شرایط محیطی به منظور اسـتفا 

هاي محیطی ضروري است و همراه با شناخت متقابل آب و هوا و  هاي ارثی و قابلیت ازرش

  .(Rayan et al, 2009)توان اثرات آب و هوایی نامطلوب را کاهش داد  اجزاي عملکرد می

  

  ریشه جو-2-3-1

 20ها در عمق  هاي جو مانند سایر غالت سطحی و افشان بوده و قسمت عمده آن ریشه

این گیاه در مقایسه با سایر غالت تمایـل  . یابد ترش میسسانتیمتري خاك نفوذ و گ 25تا 

دارد بخشی از ریشه خود را در نزدیکی سطح خاك گسترش دهد و یا در شرایط نامناسب 

طـور سـطحی ریشـه خـود را پخـش نمایـد        رشدي در قسمت میانی و یا تحتانی خاك به

بـذري  (هاي جنینـی   سطحی و افشان بوده و شامل ریشههاي جو  ریشه). 1382خدابنده، (

از محـل اتصـال لپـه    ). 1374کاظمی اربـط،  (باشد  می) دائمی(هاي اصلی  و ریشه) و فرعی

گـردد کـه    هاي ظریـف الیـافی تولیـد مـی     عدد ریشه 10تا  4گیاهک دانه جو به ساقه آن 

 تجوان در طـول مـد   نامند که نقش مهمی در تغذیه گیاه هاي نخستین دانه جو می ریشه

این پند ریشه نخستین بعـد از رشـد کامـل    . انقضاي جوانه زدن و تشکیل طوقه گیاه دارد

از طـرف مقابـل،   . گیاه خشک شده و از این به بعد در اعمال تغذیه نقشی نخواهند داشـت 

هاي ثانوي یا  ها و ریشه آید که از محل ساقه یا پنجه هاي نخستین طوقه به وجود می ریشه

هـاي دائمـی در    صـورت ریشـه   هاي ثانوي که بـه  ریشه. گردند طور مجزا تولید می می بهدائ

هاي ثانویه افشان بوده یـا   ریشه. گردند آیند به تعداد خیلی زیاد از قاعده ساقه تولید می می

گیرند ولی در موراد اسـتثنایی بـیش از یـک متـر در خـاك نفـوذ        در سطح خاك قرار می

  ). 1388اران، کافی و همک(نمایند  می

  

  

  



  

  

  ساقه جو -2-3-2

دلیـل   سـاقه اصـلی بـه   . میانگره تشکیل شده اسـت  10تا  5ساقه جو تو خالی بوده و از 

هـاي اصـلی و    هر یک از ساقه. ها کامالً متمایز است هاي فرعی یا پنجه تر از ساقه رشد بیش

آینـد   د مـی هایی کـه در آخـر فصـل بوجـو     توانند سنبلع تشکیل دهند ولی پنجه فرعی می

هـاي   تعـداد سـنبله  . معموالً در مرحله رویشی باقی مانده و قادر به تشکیل سنبله نیسـتند 

شـمار   تشکیل شده یکی از عوامل موقر در افزایش عملکرد یا میزان تولید در واحد سطح به

گردد و کوتـاهترن میـانگره در قسـمت     ها از قاعده هر میانگره شروع می رشد ساقه. رود می

طـول کـل سـاقه در اکثـر     . ها در قسمت فوقانی ساقه اسـت  ترین آن ساقه و طویل تحتانی

قسمتی از ساقه که در زیـر سـنبله قـرار دارد    . باشد سانتیمتر می 150تا  120ارقام حدود 

. شـو  ممکن است راست و یا خمیده باشد و بنابراین باعث افراشته یا سرنگونی سـنبله مـی  

کـاظمی  (باشد  ارغوانی رنگ می) آنتوسیانین(بودن رنگدانه ساقه بعضی ارقام به لحاظ دارا 

  ).1374اربط، 

  مشخصات گیاه شناسی-2-4

از خـانواده گرامینـه، زیـر خـانواده     ) (.Hordeum vulgare Lجو زراعی بـا نـام علمـی    

مبـدأ جوهـاي   ). 1373پـور صـالح،   (باشـد   تري تیسه و جنس هوردئوم مـی  پوئیده، طایفه

اتیوپی و آفریقاي شمالی و مبدأ جوهاي لخت، ریشک کوتاه، بدون  پوشیده و ریشک بلند 

). 1370یزدي صمدي و عبدمیشالی، (دار چین، ژاپن و تبت ذکر شده است  ریشک و زائده

سطح زیر کشت جو در دنیا . جو بعد از گندم، ذرت و برنج چهارمین غله عمده در دنیاست

مصـرف جـو خـوراك    ). 1373پورصالح، (میلیون هکتار بوده است  76برابر  1991در سال 

). 1373ورصـالح، ؛ پ1370ی،ییزدي صمدي و عبدمیشا. (باشد  انسان، دام و تولید مالت می

کشورهاي عمده تولید کننده جو شوروي سابق، چین، کانادا، فرانسـه، انگلسـتان و آمریکـا    

گیـاه در نقـاط   علت مطالعات ژنتیکی فراوان در جو، انتشار ایـن  ). Bajaja, 1990(هستند

جـو گیـاهی   . باشد می) n2x=2=14(هاي جو زراعی  وسیعی ازجهان و تعداد کم کروموزوم

یـزدي صـمدي و   (گردد  خودگشن است که به دو فرم شش ردیفه و دو ردیفه مشاهده می

هاي برتر جو  قسـمتی از فراینـدهاي فعـال و مـداوم در      تهیه واریته). 1370ی، یاعبدمیش



  

باشد که افزایش عملکرد در واحد سطح را با خود همـراه خواهـد    جو میهاي اصالح  برنامه

  .داشت

  هاي گیاهی هورمون-2-5

هاي گیاهی، ترکیباتی هستند که بـه مقـدار کـم در یـک انـدام گیـاه سـاخته         هورمون

هـاي رشـدي کـه بـه طـور نرمـال بـراي         هورمون. گذارند شود و در جاي دیگر تأثیر می می

، )IAA, IBA, NAA(هـا   گیرنـد شـامل، اکسـین    اسـتفاده قـرار مـی   پرایمینگ بـذر مـورد   

هـا، اتـیلن، برسـینو اسـتروئیدها،      آمـین  ، کینیتین، اسید آبسیزیک، پلـی )GA(ها  جیبرلین

خیسـاندن بـذرها در   ).1384اشرف و فـوالد،  (هستند سالیسیلیک اسید و آسکوبیک اسید 

زنـی و بـه    در بهبـود جوانـه   هاي رشدي گیاه، به طـور مـوثري   هاي مناسب هورمون غلظت

تحـت تـأثیر هـر دو    هاي متنـوع محصـوالت زراعـی     دنبال آن رشد و افزایش عملکرد گونه

  ). Lee, 1998(رود  زا  بکار می شرایط نرمال و تنش

  

  زنی  هاي گیاهی تحریک کننده جوانه هورمون-2-5-1

نقـش چنـدین    .باشـند  زنی می هاي فرایندهاي اصلی جوانه هاي گیاهی، محرك هورمون

  :زنی به خوبی شناخته شده است هورمون رشد در فرایند جوانه

  .کنند هاي هیدرولیتیک را فعال می ها آنزیم جیبرلین -1

چـه   چه و ریشـه  کنند که سبب ظهور ساقه ها تقسیم سلول را تحریک می سایتوکنین -2

  .شود می

چه و نیـز بـه وسـیله     چه و ساقه ها از طریق کمک به طویل شدن غالف ریشه اکسین -3

جهت صحیح رشد ریشه و ساقه بدون توجـه بـه جهـت اسـتقرار     (گرایی  فعال کردن زمین

  . دهند رشد را افزایش می) بذر

  

  هورمون جیبرلین-2-5-2

مثـل  (نوئیـدها  هـا متعلـق بـه گـروه بزرگـی از ترکیبـات طبیعـی بـه نـام ترپ          جیبرلین

الرشـد و بـذور    هـاي سـریع   باشد و از طریق مسیر موالونیک اسید در ساقه می) کارتنوئیدها



. ها در فرایندهاي فیزیولوژیکی زیـادي دخالـت دارنـد    جیبرلین. شود تکامل یافته تولید می

هاي جنسـی، پیـري، پارتنوکـارپی، تشـکیل      زنی بذر، ظهور اندام رشد ساقه، گلدهی، جوانه

Rodway(شـوند   مـی  ها تنظیم  و رشد همگی توسط جیبرلین میوه et al, 1991 .(  جایگـاه

هـاي جـوان، رویـان، ریشـه، دانـه و       بیوسنتز جیبرلین، مریستم انتهاي ساقه، ریشه، بـرگ 

ها، نهانـدانگان، بازدانگـان و    ها، سرخس ها در قارچ جیبرلین. باشد هاي در حال نمو می میوه

Honda(شوند  می ها یافت برخی از باکتري et al, 1996.(  

 Singh and(دهـد  کاربرد جیبرلین اگزوژن، فعالیت کاتاالز و پراکسیداز را کـاهش مـی  

Ram, 1997( .   گـر را   همچنین جیبرلین توانایی سلول براي حذف انـواع اکسـیژن واکـنش

شـود   دهد که ایـن کـاهش منجـر بـه آسـیب اکسـیداتیو و مـرگ سـلولی مـی          کاهش می

)Goldthwaite and Laetsch, 1968 .(    تحقیقات متعددي راجع به جیبـرلین بـر ترکیبـات

به عنوان مثال گزارش شده است کـه اسـید جیبـرلین بـر کـاهش      . فنلی انجام شده است

 همچنین ایـن هورمـون  . گذارد مقدار فنل ایجاد شده به وسیله تنش شوري و آبی تاثیر می

ه، اما این افزایش کم و بـیش، توسـط کـاهش محتـواي     مقدار آگلیکون فنل را افزایش داد

تواند هیـدرولیز گلیکوزیـدهاي فنلـی را بـه      اسید جیبرلین می. شود گلیکوزیدها جبران می

هورمـون رشـدي    ).Allakhverdiev et al, 1994(آگلیکون فنل و قنـد آزاد تحریـک کنـد   

افزایش سـاخت  . دارد زنی بذر دخالت جیبرلیک به طور مستقیم در کنترل و تسهیل جوانه

موجب تجزیه نشاسته بذر و تبدیل آن به مواد قابـل  و آزادسازي هورمون جیبرلین در بذر 

  ). 1391انصاري و همکاران، (شود  زنی شروع می گردد و جوانه یاستفاده جنین م

زنـی جـو را افـزایش     گزارش کرد که تیمـار بـا جیبـرلین، جوانـه    ) Paleg, 1961(پالگ 

را برطرف ن جیبرلین، مانع مکانیکی ایجاد شده به وسیله آلورون و پوسته همچنی. دهد می

اسـید  ).  (Ogawa and Iwabuchi, 2001دهد کند و پتانسیل رشد رویان را افزایش می می

جیبرلیک در سست شدن دیواره سلولی مورد نیاز بـراي طویـل شـدن سـلول و گسـترش      

  ).Gallardo, 2002(چه دخالت دارد  ریشه

  

  زنی جوانه-2-6

هـاي   زنی بذر یکی از مراحل حیاتی و تعیین کننده در چرخه رشدي گونـه  مرحله جوانه

ها در فرایند تولیـد نقـش مهمـی ایفـا      تواند با استقرار مطلوب گیاهچه گیاهی است که می



  

ایـن امـر بـه سـاختارهاي بیوشـیمیایی و فیزیولـوژیکی بـذر بسـتگی دارد و بـراي          . نماید

  ).1386رو و آقاعلی خانی،  خالص(باشند هدف بذوري با بنیه باال نیاز میدستیابی به این 

  

زنی بذر به عنوان یک عامل کلیدي در کشاورزي نوین اهمیـت زیـادي دارد و بـه     جوانه

تعـاریف مختلفـی بـراي    . آیـد   ي زندگی گیاه به شـمار مـی   عنوان یک مرحله مهم در دوره

زنـی   ه از نظر متخصصان فیزیولوژي بـذر، جوانـه  به طوري ک. زنی پیشنهاد شده است جوانه

انجمن ). 1387اکرم قادري و همکاران، (شود  چه از پوسته تعریف می در قالب خروج ریشه

بسـته  (زنی را به صورت ظهور و توسعه سـاختارهاي ضـروري    متخصصان تجزیه بذر، جوانه

تولیـد یـک گیـاه    ر در دهنده توانمنـدي بـذ   اند که نشان از جنین تعریف کرده) به نوع بذر

زنـی نسـبت بـه بقیـه      مرحلـه جوانـه  . AOSA, 2000)(باشد  طبیعی در شرایط مطلوب می

انصـاري و  (هـاي غیرزنـده دارد   ترین حساسیت را نسبت بـه تـنش   مراحل رشد گیاه، بیش

,Patade et al؛ 1392همکاران،  2005 .(  

ش شوري و خشکی است ترین مراحل رشد گیاه، به تن زنی یکی از حساس مرحله جوانه

تواند مراحل بعدي را پشت سر بگذارد که اگر گیاه مرحله تنش را تحمل کند، می

زنی و درصد بذرهاي  به طور طبیعی هر چه سرعت جوانه). 1390فرزادمهر و همکاران، (

گیري از منابع رشد نظیر نور، آب و عناصر غذایی  تر باشد بهره جوانه زده در کشتزار بیش

زنی  زمانی فرایندهاي جوانه همچنین، تسریع و هم). Foti et al, 2002(هد بود بهتر خوا

بر ). Harris, 1996(نیاز استقرار یک پوشش گیاهی خوب را فراهم نماید  تواند پیش می

 Khalil et(و همکاران خلیلی و(Harris et al, 2000)و همکاران هریس هاي ي گزارش پایه

al, 2001 .( گیري بر عملکرد  کاشت تا استقرار گیاهچه، تأثیر چشممدت زمان بین

تنش شوري، تنش خشکی، دماهاي باال و پایین در هنگام . اي گیاهان زراعی دارد مزرعه

موقع آماده نبود کافی بستر بذر و غیره از جمله  زنی، سله بستن خاك، کشت بی جوانه

  ).McDonald, 1999(کنند  میها را در کشتزار محدود  عواملی هستند که استقرار گیاهچه

هـاي   اي بـه محـورجنینی بـذر و شـروع فعالیـت      زنی شامل انتقـال مـواد ذخیـره    جوانه

زنـی در گیاهـان زراعـی نقـش مهمـی در       مرحلـه جوانـه  . متابولیکی و رشد و نمو آن است

هـاي   بـراي آغـاز رشـد و فعالیـت    . استقرار مناسب گیـاه و عملکـرد نهـایی محصـول دارد    

میـزان آب جـذب   . ر، الزم است میزان مشخصی آب توسـط آن جـذب شـود   متابولیکی بذ

حساسـیت بـه   . شده توسط بذر به ترکیب شیمیایی و نفوذ پذیري پوسته آن بسـتگی دارد 



در کـل در  . چه متفاوت است زنی و خروج ریشه تنش شوري در طول مراحل مختلف جوانه

شـود  چـه کـم مـی    رشد گیاه یابد و زنی بذور کاهش می شرایط تنش درصد و سرعت جوانه

)Almansouri et al, 2001(  

تیمـار بـذر بـراي افـزایش سـرعت و       هـاي پـیش   تـوان بـه کمـک روش    بنیه بذر را می 

در پـیش تیمـار اجـازه     ).Prom-u-thai et al, 2012(زنی، بهبود بخشـید  یکنواختی جوانه

زنی انجـام   یه جوانهشود که بذرها مقداري آب جذب کنند، به طوري که مراحل اول داده می

رونـد   چه خارج نشود؛ به عبارت دیگر بذرها تا مرحله دوم آبنوشی پیش می شود ولی ریشه

تیمـار افـزایش    هدف از اجـراي پـیش  ). McDonald, 1999(شوند  اما وارد مرحله سوم نمی

زنـی، بهبـود رشـد و توانـایی      زنی، کوتاه کردن میانگین زمان جوانـه  درصد و سرعت جوانه

 Ramazan(باشد لی از شرایط محیطی مناسب و نامناسب می ي گسترده چه در دامنهگیاه

et al, 2010.(  
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عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاهچـه بـه ویـژه در شـرایط     هتیمار بذر ب پیش

شـود   مـی پرایمینگ بنا به تعریف، به تیمار بذر قبل از کاشت اطالق . نامطلوب مطرح است

کند، ولی به دلیل پایین بـودن میـزان    زنی را طی می که به وسیله آن بذر مرحله اول جوانه

بـه عبـارت دیگـر در طـی     . آیـد  چه ممانعـت بـه عمـل مـی     آب جذب شده از خروج ریشه

شـود و پـس از    زنی تا شـروع تقسـیم سـلولی تحریـک مـی      پرایمینگ، بذر از مرحله جوانه

اي که خشـک شـده بـود، شـروع بـه فعالیـت        همان نقطه خشک شدن و آبگیري مجدد از

هاي رشـد   هاي بهینه هورمون پرایمینگ بذر با غلظت). 1386حسینی و کوچکی، (کند  می

زنی، رشد و عملکرد محصـول در   گیاهی به طور موثري موجب افزایش قابل توجه در جوانه

Lee(شـود   میهاي مختلف گیاهان زراعی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش  گونه et al, 

زنـی   در  بذوري همچون انیسون، پرایمینگ باعث افزایش سـرعت و میـزان جوانـه   ). 1998

هایی در خصـوص   گزارش). 1381نژاد و رسام،  ایران(بذرهاي حساس و کم بنیه شده است 

بـا شـرایط تـنش بـا دگـر       دزنـی و در رشـ   هاي شیمیایی بر بهبود جوانه استفاده از محرك

 )1390(صـابري و همکـاران  ).Varner, 1964(از آویشن کـوهی وجـود دارد    آسیبی ناشی

هـاي   زنـی و رشـد گیاهچـه    داري جوانـه  طورمعنیهنشان دادند که کاربرد جیبرلیک اسید ب



  

را در شرایط غیر تنش و تنش با ترکیبات دگرآسـیب  ) festucaarundinacea(بلند فستوک

یکی از دالیل اثر مثبت این محرك شیمیایی بـر گیـاه فسـتوکاي    . اکالیپتوس افزایش داد

پابلند احتماال مربوط به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بـذر و کـاهش مـواد بازدارنـده     

رولیکی که در الیـه آلـورون   هاي هید جیبرلین سنتز آنزیم. اسید است رشد مانند آبسیزیک

یابنـد و   هاي سنتز شده به آندوسپرم انتقال مـی  دهد، سپس آنزیم قرار داشته را افزایش می

زنـی و رشـد    اي غذایی و تامین انـرژي الزم جهـت جوانـه    در نتیجه منجر به تجزیه ذخیره

  ).Cirak et al, 2004(شوند  می
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افتد که تحت کنتـرل   زنی طی سه مرحله آماس بذر، تأخیر و شروع رشد اتفاق می جوانه

یابد  زنی با کاهش پتانسیل آب خارجی کاهش می درصد و سرعت جوانه. آب خارجی است

هاي گذشته از تکنولوژي آبگیري بذر بـراي بهبـود    سال). 1390و همکاران،  جاوید قربانی(

بـا ایـن   . هاي مختلف استفاده شده است و گیاهچه در محیطزنی و قدرت رویش بذر  جوانه

ــه ــدرت جوان ــی  روش ق ــزایش م ــذر اف ــش ب ــی و روی ــد زن  Sharif Moghadas and)یاب

Omidi,(2009 .زنـی و کـاهش متوسـط درصـد      تیمار بذر باعث افـزایش درصـدجوانه   پیش

انی و رمضـ (گـردد  زنی، تحت شرایط محیطی خاص و اصالح بنیه و رشد گیاهچه می جوانه

هـاي مختلفـی از قبیـل     تواننـد بـه روش   تیمارها پیش از کاشت بذرها می ).1392رضایی، 

هاي رشـد و   هاي اسمزي و استفاده از تنظیم کننده خیساندن در آب، خیساندن در محلول

هـاي جـوان    تیمار بذر، گیاهچـه  با پیش.)1392پرمون و همکاران، (یا مواد جامد اجرا شود 

).     Khalegi, 2011(گردنـد   هاي محیطی همچون شوري و خشکی مقاوم می در مقابل تنش

باعـث افـزایش درصـد     Bromus inermisهاي جیبرلین روي بذرهاي  تیمار هورمون پیش

و  ونـد  عیسـی (گـردد   زنی بذرها، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و بنیه بـذر مـی   جوانه

  ). 1389همکاران، 

شوري و خشکی را باید یک واقعیت غیرقابـل انکـار در اراضـی کشـاورزي دانسـت کـه       

نیاز روز افزون به غذا الزام بهره برداري همه جانبه از مزارع . متاسفانه روندي صعودي دارد

را امري گریز ناپذیر ساخته است، لذا اتخاذ راهکارهایی که ضـمن اقتصـادي و مقـرون بـه     

هـا   یکی از ایـن روش . شود فه بودن کارایی مناسبی نیز داشته باشند، کامالً احساس میصر



تیمارهاي پیش از کاشت بذر است که به ویژه در شرایط نامساعد بستر بذر به خصوص در 

تر گیاهچه و استفاده بهینه از عوامل محیطی  ابتداي رشد کمک شایانی به استقرار مطلوب

تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار گـرفتن در بسـتر   پرایمینگ بذر . کند می

خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشـیمیایی آمـادگی   

توانـد سـبب بـروز تظـاهرات زیسـتی و       ایـن امـر مـی   . آورنـد  زنـی را بـه دسـت مـی     جوانه

ز آن گردد به طوري که این موارد فیزیولوژیکی متعددي در بذر تیمار شده و گیاه حاصل ا

هـاي محیطـی،    بـرداري از نهـاده   زنی، استقرار اولیه گیاه، بهره توان در چگونگی جوانه را می

هـاي   پرایمینگ بـذر یکـی از روش  . زودرسی وافزایش کمی و کیفی محصول مشاهده کرد

بنـا بـه   . شـود  زنی بـذرها مـی   آید که سبب تسریع فرایند جوانه فیزیولوژیکی به حساب می

شود که به وسـیله آن بـذر مراحـل     تعریف، پرایمینگ به تیمار بذر قبل از کشت اطالق می

چه صـورت   کند ولی به دلیل پایین بودن میزان جذب آب خروج ریشه زنی را طی می جوانه

به عبارت دیگر در جریان پرایمینگ بذر از مرحلـه  ). Nascimento et al, 2004(گیرد  نمی

گیرد و پس از خشک شدن و آبگیـري   شروع تحریک تقسیم سلولی صورت می زنی تا جوانه

 ,Taylor(کنـد   اي کـه خشـک شـده بـود شـروع بـه فعالیـت مـی         مجدد از همان مرحلـه 

هـا   هدف کلی پرایمینـگ بـذر، آبـدهی جزئـی آن    ). Michel and Kaufman, 1973؛1997

شــروع (لــه دوم و مرح) جــذب فیزیکــی آب(باشــد بــه طــوري کــه بــذور مرحلــه اول  مـی 

زنی را پشت سر گذاشته ولـی از ورود بـه    جوانه) فرایندهاي بیوشیمیایی و هیدرولیز قندها

 ,Bradford(ماند  باز می) چه مصرف قند توسط جنین و رشد ریشه(زنی  مرحله سوم جوانه

اتیلن گالیکون عـالوه   پلی. شود اتیلن استفاده می در روش پرایمینگ معموالً از پلی). 1995

اشـرف و رئـوف   .گونه واکنش فیزیولوژیکی با بذر نداردباشد، هیچ بر اینکه قابل دسترس می

)Ashraf and Rauf, 2001( ذرت بـا آب و بـا   تیمـار بـذر    کردند که پیش بیاندر گزارشی

در . زنـی و اسـتقرار اولیـه را بهبـود بخشـید      تحت تنش شوري، جوانـه  مزيهاي اس محلول

دهـد   زنـی بـذر را افـزایش مـی     گزارشی آمده است که نیترات پتاسیم با غلظت کم، جوانـه 

)Mehra et al, 2003 .(  در آزمایشی دیگر بیان شد که پرایمینگ بذر باعث افزایش میـزان

گردد، در نتیجه  اد ذخیره شده در بذر میاسیدهاي نوکلئیک، پروتئین و افزایش تحرك مو

تـر باعـث    زنی سـریع  جوانه. گردد زده و گیاهچه در سطح خاك ظاهر می تر جوانه بذر سریع

توانـد از منـابع اسـتفاده کـرده و عملکـرد       افزایش بنیه و استقرار گیاهچه شده و بهتر مـی 

  ).Bradford, 1995(یابد  نهایی آن نیز افزایش می
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Abstract
Research Aim: In order to study the effect of gibberrelic acid pre-treatment on 
germination of barley seeds under salinity and drought stress a factorial experiment 
conducted based on completely randomized design with Three replications.
Research method:Treatments were different gibberellin concentrations (0, 25, 50, 75 
and 100 mg l-1), drought stress (0, 50, 100 and 200 g l-1 PEG6000)  and salinity stress 
(0, 7.5, 15 and 22.5 g lit-1).Treatments were different gibberellin levels (0, 25, 50, 75 
and 100 mg l-1) and drought stress (0, 50, 100 and 200 g l-1 PEG6000).After 
germination, germination percentage, germination rate, mean germination 
time, germination uniformity, root and shoot length, fresh and dry weight, and 
activity of catalase (CAT), peroxidase (POX) and superoxide dismutase 
(SOD) enzymes were evaluated.
Findings:Results of analysis of variance showed that by increasing drought intensing
seed maximum germination (Gmax) and germination rate (R50) decreased about 29, 4 
and 60%, respectively and mean germination time (D50) increased about 140%. 
Gibberellin pre-treatment reduced the drought stress effects on fresh weight and 
plumule length about 3 and 9%, respectively, and also increased the germination 
uniformity (Gu) and D50 about 54 and 34%, respectively. Treatments were 
different gibberellin levels (0, 25, 50, 75 and 100 mg lit-1) and salinity stress 
(0, 7.5, 15 and 22.5 g lit-1). Results of analysis of variance showed that with 
increasing in the salinity levels seedling fresh and dry weight, radicle and 
coleoptile length, maximum of germination percentage (Gmax) and
germination rate (R50) decreased about 55, 11, 77, 64, 38 and 71%, 
respectively and germination heterogeneity (Gu) and mean of germination 
time (D50) increased about 21 and 81%, respectively. With increasing in the 
gibberellin concentration, Gu decreased about 23% witch it is concluded that 
priming with gibberellin can improve the germination homogeneity in barley 
under saline conditions.
Conclusion:Based on the results, with increasing salinity and drought stress, the 
germination and root length and shoot length decreased, and gibberellin 
piriming improved the measured traits. With increasing tension, the 
antioxidant enzyme in the seed increased.

Keywords:barley, drought stress,  salinity stress., germination, gibberellin, 
Polyethylene glycol. Anti Oxidednt Enzymes
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