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(گزارش کوتاه علمی)

تأثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی گیاه دارویی سیاهدانه
( )Nigella sativa L.تحت تنش شوری
سمیه طالبی  ،* ،9سید محسن نبوی کالت

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
 2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
* پست الکترونیک نویسنده مسئولtalebi.somaye2012@gmail.com :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی گیاه سیاهدانه تحت تنش
شوری ،آزمایشی در سال  9312در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مشهد ،بهصورت
فاکتوریل ،در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد .عوامل آزمایش شامل پرایمینگ در شش
سطح (شاهد (بدون پرایم) ،هیدروپرایمینگ با آب مقطر و اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم ،کلرید پتاسیم،
کلرید کلسیم و کلرید سدیم) و شوری در چهار سطح (صفر 955 ،05 ،و  905میلیموالر) بود .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که اثر شوری و پرایمینگ بذر بر تمام شاخصها و برهمکنش دو عامل بر درصد و سرعت
جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه و بنیهی بذر معنیدار بود .نتایج نشان داد افزایش غلظت نمک ،تمام
صفات اندازهگیری شده را کاهش داد .این کاهش از غلظت  05میلیموالر شروع شد .اسموپرایمینگ بذر با
نیترات پتاسیم سپس هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با کلرید پتاسیم سبب بهبود تمام شاخصهای
جوانهزنی در شرایط تنش شوری در مقایسه با بذور پرایم نشده شد.
واژههای کلیدی :پرایمینگ ،جوانهزنی ،شوری ،نیترات پتاسیم

تنشهای محیطی بهویژه تنشهای شوری و خشکی
بیش از عوامل دیگر موجب کاهش تولیدات زراعی در
سطح جهان میگردند (شیری 1و همکاران.)2553 ،
خسارت شوری در گیاهان از طریق تأثیر بر جذب آب،
اثر سمیت یونها و اختالل در جذب عناصر غذایی
میباشد (انوری.)2553 ،2
جوانهزنی از مراحل مهم و اساسی در زندگی اکثر
گیاهان میباشد و تحمل به شوری برای جوانهزنی ،سبز

شدن و استقرار گیاهانی که در خاکهای شور رشد
میکنند ،اهمیت فوقالعادهای دارد (صدرآبادی و
صالحی .)2553 ،1استفاده از روشهای مناسب برای
آمادهسازی بذر در مقابل شرایط نامطلوب ،بهعنوان
راهکاری جهت کاهش اثرات منفی تنشهای محیطی بر
گیاه و بهبود عملکرد به شمار میرود .یکی از روشهایی
که امروزه توجه ویژهای به آن شده ،تکنیک پرایمینگ
بذر است (کاووس اقلو و کبار .)2515 ،0پرایمینگ بذر
یکی از روشهای پیش تیمار بذر است که عملکرد بذر را
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این تحقیق در سال  1132در آزمایشگاه تکنولوژی
بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
بهصورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد .عوامل آزمایش شامل
تیمارهای پرایمینگ در شش سطح (بدون پرایم (شاهد)،
هیدروپرایمینگ با آب مقطر و اسموپرایمینگ با نیترات
پتاسیم ،کلرید پتاسیم ،کلرید کلسیم و کلرید سدیم) و
تیمارهای شوری ( )NaClدر چهار سطح (155 ،05 ،5
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نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر
پرایمینگ بذر و تنش شوری بر تمام صفات در سطح
احتمال  %1و برهمکنش دو عامل بر سرعت جوانهزنی،
طول ریشهچه و بنیهی بذر در سطح احتمال  %1و بر
درصد جوانهزنی و طول ساقهچه در سطح احتمال %0
معنیدار بود .ولی برهمکنش دو عامل بر وزن تر گیاهچه
معنیدار نبود.
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مواد و روشها
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بهبود بخشیده و منجر به جوانهزنی سریعتر و یکنواخت
میگردد (پتاد.)2553 ،1
شامل
پرایمینگ
روشهای
رایجترین
میباشند.
اسموپرایمینگ
و
هیدروپرایمینگ
اسموپرایمینگ نوع خاصی از آمادهسازی بذرها قبل از
کاشت میباشد که از طریق خواباندن بذرها در
محلولهای با پتانسیل اسمزی پایین حاوی مواد
شیمیایی صورت میگیرد (اشرف و فوالد .)2550 ،2در
روش هیدروپرایمینگ بذرها با آب خالص و بدون
استفاده از هیچ مادهی شیمیایی تیمار میشوند که این
نوع پرایمینگ بسیار ساده و ارزان است (ایستا.)2552 ،1
اثرات مثبت روشهای مختلف پرایمینگ بذر در
مطالعات مختلفی گزارش شده است (آتیا 0و همکاران،
2553؛ یاری 0و همکاران .)2515
گیاه سیاهدانه با نام علمی  Nigella sativa L.از
خانواده رانانکوالسه یکی از گیاهان دارویی مهم است.
سیاهدانه بهطور وسیع در درمان آسم ،سردرد ،اسهال
خونی ،عفونتها ،چاقی ،کمردرد ،فشارخون و مشکالت
گوارشی استفاده میشود (جزایری.)2550 ،6
با توجه به اهمیت گیاه دارویی سیاهدانه ،در این
پژوهش اثر تیمارهای پرایمینگ بر روی شاخصهای
جوانهزنی بذر سیاهدانه در شرایط تنش شوری مورد
ارزیابی قرار گرفت.

و  105میلیموالر) بود .بذور سیاهدانه تهیه و پس از
ضدعفونی با هیپوکلریدسدیم  %0به مدت  1دقیقه ،با
آب مقطر شستشو داده شدند .جهت اعمال تیمارهای
اسموپرایمینگ ،بذور به مدت  20ساعت در تاریکی و
دمای  25درجهی سانتیگراد درون محلولهایی با
پتانسیل اسمزی  -1/2مگاپاسگال از نمکهای نیترات
پتاسیم ،کلرید پتاسیم ،کلرید کلسیم و کلرید سدیم
خیسانده و سپس با آب مقطر شستشو و به مدت 22
ساعت در دمای اتاق خشک شدند .جهت اعمال تیمار
هیدروپرایمینگ ،بذور به مدت  20ساعت در تاریکی و
دمای  25درجهی سانتیگراد درون آب مقطر قرار داده
شدند.
جهت انجام آزمایش جوانهزنی پتریدیشهایی با
قطر دهانه  15سانتیمتری تهیه و در هر یک  20عدد
بذر سیاهدانه روی کاغذ صافی واتمن شماره  1قرار داده
شد .سپس  0میلیلیتر از محلولهای تهیه شده بسته به
تیمار شوری موردنظر و آب مقطر جهت غلظت صفر
میلیموالر به هر یک اضافه شد .در پایان پتریدیشها به
داخل ژرمیناتور با دمای  20درجهی سانتیگراد و
تاریکی منتقل گردیدند .شمارش روزانه بذور جوانهزده در
ساعت معین به مدت  15روز صورت گرفت .بذوری
جوانهزده محسوب شدند که طول ریشهچهی آنها در
حدود  2میلیمتر بود .در پایان صفاتی مانند درصد و
سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن تر
گیاهچه و بنیهی بذر اندازهگیری شدند.
کلیه تجزیههای آماری با نرمافزار  SASانجام شد و
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح معنیدار  0درصد صورت گرفت.
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طول ریشهچه و ساقهچه
بررسی میانگینهای طول ریشهچه و ساقهچه
(برهمکنش دو عامل آزمایش) نشان داد که پرایمینگ
بذر تأثیر مثبتی بر طول ریشهچه و ساقهچه در شرایط
تنش شوری داشته است .بیشترین طول ریشهچه و
ساقهچه تحت تأثیر اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم و
در غلظت صفر میلیموالر به دست آمد .تأثیر مثبت
اسموپرایمینگ در غلظتهای باالی شوری نیز مشاهده
شد .بهطوریکه میانگین طول ساقهچه و ریشهچه در
غلظت  105میلیموالر شوری و اسموپرایمینگ با
نیترات پتاسیم در مقایسه با میزان این دو شاخص در
بذور پرایم نشده در همان غلظت ،به ترتیب به میزان
 102و  116درصد افزایش نشان داد (جدول .)1
بهبود شاخصهای طول ریشهچه و ساقهچه در اثر
پرایمینگ در مطالعات برخی محققین گزارش شده
است .عدهای از محققان اعالم کردند که پرایمینگ بذر با
نیترات پتاسیم طول ریشهچه و ساقهچه گیاهچههای
بذور جوانهزده در گیاهان مختلف را تحت شرایط شوری
افزایش داده است (یاگمور و کیدان.)2552 ،0
کائور 6و همکاران ( )2552اثر هیدروپرایمینگ را بر
روی نخودفرنگی بررسی کردند و مشاهده کردند که 20
ساعت تیمار بذور با آب موجب تولید گیاهچههایی با
ریشه و ساقه بزرگتر میشود.
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بررسی میانگینهای درصد جوانهزنی تحت تأثیر
برهمکنش پرایمینگ بذر و غلظت شوری تفاوت
معنیدار بین میانگینها را نشان داد .بیشترین تأثیر
مثبت پرایمینگ بذر ناشی از اسموپرایمینگ با نیترات
پتاسیم و بعد از آن ناشی از هیدروپرایمینگ بود و
اسموپرایمینگ با کلرید سدیم اثرات منفی داشت .بهبود
درصد جوانهزنی در غلظتهای باالی شوری و در
نتیجهی اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم کامالً مشهود
بود .بهطوریکه تفاوت میانگینهای درصد جوانهزنی در
غلظتهای  155و  105میلیموالر نمک و
اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم با درصدهای جوانهزنی
در همین غلظتها و بذر پرایم نشده از نظر آماری
معنیدار بود (جدول .)1
مقایسه میانگینهای سرعت جوانهزنی تحت تأثیر
برهمکنش دو عامل پرایمینگ بذر و غلظت شوری ،اثر
مثبت برخی از روشهای پرایمینگ بذر بر سرعت
جوانهزنی را نشان داد .بهطوریکه بیشترین سرعت
جوانهزنی به ترتیب در نتیجهی اسموپرایمینگ با نیترات
پتاسیم و هیدروپرایمینگ و غلظت صفر میلیموالر
شوری به دست آمد که تفاوت آن با میانگین سرعت
جوانهزنی بذور سایر تیمارهای پرایمینگ و پرایم نشده
(شاهد) و غلظت صفر میلیموالر نمک از نظر آماری
معنیدار بود .بهبود سرعت جوانهزنی در غلظتهای
باالی شوری ( 05و  155میلی موالر) و در نتیجهی
اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ
مشخص بود .تفاوت میانگینهای سرعت جوانهزنی در
این دو ترکیب تیماری با بقیه معنیدار بود (جدول .)1
اثرات مثبت پرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی
درصد و سرعت جوانهزنی در مطالعات متعددی گزارش
شده است .برای مثال دمیرکایا 1و همکاران ()2556
افزایش درصد و سرعت جوانهزنی بذور آفتابگردان پرایم
شده با نیترات پتاسیم در شرایط تنش شوری را مشاهده
کردند .فاروغ 2و همکاران ( )2556بهبود جوانهزنی دو
نوع برنج را در نتیجهی پرایمینگ با کلرید پتاسیم و
کلرید کلسیم گزارش کردند .افزایش سرعت جوانهزنی
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درصد و سرعت جوانهزنی

بر اثر هیدروپرایمینگ برای گیاهانی نظیر ذرت و پنبه
(مورونگو 1و همکاران )2551 ،گزارش شده است .برخی
محققان معتقدند که توانایی باالتر جذب آب در بذور
پرایم شده نسبت به بذور پرایم نشده منجر به تأثیر
مثبت بر درصد و سرعت جوانهزنی میشود (گانا و
اسچیلینژر.)2551 ،0

122
طالبی و نبوی کالت :مطالعهی تأثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر بر شاخصهای جوانهزنی...

پرایمینگ

عدم پرایم (شاهد)

نیترات پتاسیم

کلرید پتاسیم

کلرید کلسیم

کلرید سدیم

5

61 cde

2/6 d

2/3 d

2/1 fg

121 f

05

01 gh

1/5 fg

2/6 e

1/2 hi

135 gh

155

23 ijk

1/2 ij

1/3 fg

1/1 jk

31 ij

105

13 lm

5/2 j

1/2 i

5/6 m

16 jk

5

20 b

11/0 b

0/0 b

1/2 b

610 b

05

03 def

0/1 e

0/5 c

1/2 c

032 cd

155

01 gh

2/2 ghi

1/2 d

2/6 e

203 fg

105

20 jkl

1/5 ij

2/0 e

1/0 j

152 ij

5

26 a

10/0 a

0/1 a

0/0 a

220 a

05

63 bc

6/0 d

0/0 b

1/6 b

001 bc

155

06 ef

1/2 fg

1/20 c

1/2 c

132 e

105

12 ij

1/0 hij

1/1 d

2/0 ef

122 gh

5

62 bcd

2/3 c

1/3 c

2/3 d

002 de

05

05 fg

1/2 f

1/1 d

2/1 fg

221 f

155

11 ij

1/6 hj

2/6 e

2/1 gh

102 hi

105

25 lm

5/3 j

1/6 fgh

1/5 l

00 jk

5

00 ef

6/6 d

2/6 e

2/1 fg

225 f

05

12 hi

2/0 gh

2/1 e

1/2 i

101 hi

155

21 klm

5/3 j

1/6 gh

1/1 kl

03 jk

105

12 lm

5/2 j

1/5 i

5/0 m

22 jk

5

00 gh

0/1 e

1/3 f

1/0 j

100 hi

05

11 ij

1/0 hij

1/0 h

1/5 l

22 ijk

155

13 lm

5/2j

1/1i

5/2 m

10 jk

105

11 m

5/0j

5/0j

5/1 n

12 k

میانگینهایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیدار در سطح احتمال  % 0دارند.

وزن تر گیاهچه
مقایسه میانگین وزن تر گیاهچه تحت تأثیر
پرایمینگ بذر ،تأثیر مثبت پرایمینگ بر این شاخص را
نشان داد .بیشترین تأثیر مثبت به ترتیب مربوط به
اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم ،هیدروپرایمینگ و
اسموپرایمینگ با کلرید پتاسیم بود .تفاوت این سه تیمار

با یکدیگر و با بذور پرایم نشده معنیدار بود.
اسموپرایمینگ با کلرید سدیم نیز دارای اثرات منفی بود
(شکل  .)1افزایش غلظت نمک ،وزن تر گیاهچه را
کاهش داد .بیشترین وزن تر گیاهچه در غلظت صفر
میلیموالر و کمترین در غلظت  105میلیموالر به دست
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هیدروپرایمینگ

Nacl
(میلیموالر)

درصد
جوانهزنی

سرعت جوانهزنی
(تعداد بذر در روز)

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

طول ریشهچه
(سانتیمتر)

بنیهی
بذر
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شکل  -2تأثیر غلظت بر وزن تر گیاهچه

میانگین صفات در هر ستون با حروف متفاوت ،نشان دهنده تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد میباشد.

مطابق با نتایج این مطالعه رشید 1و همکاران
( )2556افزایش زیستتودهی گیاهچههای جو در شرایط
تنش شوری در نتیجهی پرایمینگ بذر و محمدی2
( )2553افزایش وزن گیاهچههای سویا حاصل از بذور
پرایم شده با نیترات پتاسیم را گزارش کردند.
بنیهی بذر
بررسی برهمکنش پرایمینگ بذر و غلظت شوری،
تفاوت معنیدار میانگینهای بنیهی بذر را نشان داد .در
تمامی غلظتهای شوری بیشترین بنیهی بذر تحت تأثیر
اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم به دست آمد (جدول
.)1
مطابق با نتایج این تحقیق کتیمانی 1و همکاران
( )1333بهبود بنیهی بذر در نتیجهی پرایمینگ با
محلولهای نیترات را اعالم کردند و آرتوال 0و همکاران
( )2551به اثر مثبت هیدروپرایمینگ روی بنیهی بذر
یونجه زرد اشاره کردند.

1

Rashid
Mohammadi
3
Kattimani
4
Artola
2

نتیجهگیری
در مجموع نتایج این آزمایش نشان میدهد که
شوری سبب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی ،طول
ساقهچه و ریشهچه ،وزن تر گیاهچه و بنیهی بذر گردید.
این گونه نسبت به استفاده از پیشتیمارهای مختلف
واکنش یکسانی نداشت .بهطوریکه پیشتیمار نیترات
پتاسیم ،آب مقطر و کلرید پتاسیم باعث بهبود جوانهزنی
و خصوصیات گیاهچهای تحت تنش شوری در سیاهدانه
شد و دو پیش تیمار کلرید کلسیم و کلرید سدیم فاقد
اثرات مثبت بودند.
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آمد .تفاوت بین میانگینها در تمام غلظتها معنیدار

بود (شکل .)2
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Abstract
In order to study, the effects of hydropriming and osmopriming on germination characteristics
of Nigella sativa L. under salt stress an experiment was conducted in factorial laid out in
completely randomized design with four replications at Research Laboratory, Faculty of
Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University-Mashhad Iran, in 2014. Factors were
included of priming treatment in six levels [control (Non-priming), hydropriming with distilled
water, osmopriming with KNO3, KCl, CaCl2 and NaCl] and salinity treatment in four levels [0, 50,
100 and 150 Mmol]. Analysis of variance showed that the effects of salinity and seed priming on
all measured indices and interaction between two factors on germination percentage and rate,
radicle and plumule length and seed vigor were significant at the probability level of 1%. The
results showed that with increasing salt concentration all measured traits were decreased. This
decreasing started from the 50 Mmol concentration. Under salt stress condition, osmopriming with
KNO3 and then hydropriming and osmopriming with KCl improved all germination indices
compared with control.
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