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 و رشد اولیه گیاهچه کنجد ، تغییرات بیوشیمیایییزن جوانه يها مؤلفه بربذر اثر پرایمینگ 

(Sesamum indicum)  

  *حسن نوریانی

   چکیده مبسوط

ـ  جوانهافزایش درصد، سرعت و یکنواختی  باهدفمختلفی در جهت ارتقاي کیفیت بذر  هاي يفناورامروزه : مقدمه و اسـتقرار   یزن

ـ ، هـا  يفنـاور یکی از این  .توسعه یافته استتحت شرایط محیطی مختلف توسط پژوهشگران  ها یاهچهگبهتر  یمـار بـذر و یـا    ت یشپ

 يهـا  شاخصبهبود  اهمیت همچنینو  اهیگ ينمو مرحله نیاول عنوان به یزن جوانهبا توجه به حساسیت فرایند . باشد یمپرایمینگ بذر 

اسـید سالیسـیلیک، متیـل     پرایمینـگ بـذر بـا اسـتفاده از     بررسی کارایی باهدفو استقرار گیاهچه کنجد، این پژوهش  یزن جوانه

ی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه بذور ارقام یلووایت و محلـی دزفـول   زن جوانهجاسمونات و اسید هیومیک بر خصوصیات 

  .ی و اجرا گردیدطراحکنجد 

مایشـگاه تکنولـوژي بـذر مرکـز     زتکرار در آ چهاربا  یتصادف ل در قالب طرح کامالًیصورت فاکتور آزمایش بهاین : ها روشمواد و 

آب  بـا ) پرایمینـگ بـذر  (بذر  ، شامل پیش تیمارفاکتور اول .گردیدجرا ا 1394 تابستان سال دزفول طی آباد یصفتحقیقات کشاورزي 

شـامل دو رقـم    ،و فـاکتور دوم درصد  5/1و اسید هیومیک  کروموالریم 1ل جاسمونات یمت، موالر یلیم 1/0ک یلیسیسالد ی، اسمقطر

ـ  جوانـه درصد  براي مقایسه تیمارها صفات. کنجد، یلووایت و رقم محلی دزفول در نظر گرفته شد ـ  جوانـه ، سـرعت  یزن روزانـه،   یزن

 محلول هاي ینپروتئزان یم ن،یپرول زانی، ضریب آلومتري، مچه ساقه، طول چه یشهرروزانه، شاخص بنیه بذر، طول  یزن جوانهمیانگین 

  .اتاالز مورد ارزیابی قرار گرفتک میآنز تیفعال و

ـ  جوانهی، سرعت زن جوانهداري بر صفات درصد  یمعننتایج آزمایش نشان داد که پرایمینگ بذر اثر : ها یافته ی روزانـه، شـاخص   زن

اثـر  . داشت و باعث بهبود آنها گردیـد  و میزان تغییرات بیوشیمیایی گیاهچهچه، ضریب آلومتري  چه، طول ساقه یشهربنیه بذر، طول 

رقـم محلـی دزفـول     تحقیقدر این . دار بود یمعنچه، غیر  ی و طول ساقهزن جوانه سرعت استثنايرقم بر کلیه صفات مورد بررسی به 

همچنین اثر متقابـل تیمارهـاي   . باالتري نسبت به رقم یلووایت برخوردار بود یزن جوانهبذر در روز از سرعت  52/13انگین با طور می به

مشـخص نمـود    هـا  یـانگین م، به طوري کـه مقایسـه   دار شد و ضریب آلومتري معنی پرایمینگ بذر و رقم، تنها روي شاخص بنیه بذر

حاصـل گردیـد، در   ) 09/10بـه میـزان   (درصد در رقم محلی دزفول  5/1بیشترین میزان صفت بنیه بذر توسط مصرف اسید هیومیک 

 .به دست آمد )57/1به میزان (متیل جاسمونات در رقم یلووایت  با پیش تیمار بذر زان ضریب آلومتري دریم نیشتریحالی که ب

، میزان تغییرات بیوشیمیایی و رشد یزن جوانهخصوصیات  اي بهبودر برتیمار پرایمینگ بذ مؤثرترین مطالعه نیا در: گیري یجهنت

با اسید هیومیک  نگ بذریمیپرا. بود محلی دزفول رقم به مربوط آن پاسخ به نیبهتر و درصد 5/1اسید هیومیک  گیاهچه در کنجد،

 ی و رشد اولیه گیاهچهزن جوانهي ها شاخص از بسیاري رقم یلووایت در شاهد و رقم محلی دزفول نسبت به ماریت به درصد نسبت 5/1

خصوصیات بر یله اسید هیومیک با تأثیر بیشتر وس بهاظهار داشت که پیش تیمار بذر  توان یمنشان داد، بنابراین  را يبهتر جینتا

 اي و ریشه سامانهتوسعه  در یآل دیاس نیا از استفادهو  مطلوب گیاهچه آن مؤثرتر واقع گردد استقراردر  تواند یمی کنجد، زن جوانه

  .باشد دیمف اریبس است، مطرح رشد فصل يابتدا اساسی در لکمش یک عنوان به هک کنجدمطلوب گیاهچه  استقرار

  کاتاالزضریب آلومتري، ، گیاهی رشد هاي کننده یمتنظبنیه بذر، : کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .کنجد بود هاي یاهچهگو رشد  ، تغییرات بیوشیمیایییزن جوانهتیمار پرایمینگ بذر بر خصوصیات  اسید هیومیک مؤثرترین -1

  .رقم محلی دزفول نسبت به رقم یلووایت بیشتر بود یزن جوانهتأثیر تیمارهاي پرایمینگ بذر بر خصوصیات  -2
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  مقدمه

 رشد مراحل ترین یبحران از یکی یزن جوانه مرحله

 ،باشند داشته يتر مناسب یزن جوانه که بذرهایی واست 

 بنیه با هایی یاهچهگ توانند یم رشد يبعد در مراحل

 تولید را تري یافته توسعه اي یشهر امانهس و تر يقو

مختلفی در جهت ارتقاي  هاي يفناورامروزه . نمایند

افزایش درصد، سرعت و یکنواختی  هدف باکیفیت بذر 

و استقرار بهتر گیاهچه تحت شرایط محیطی  یزن جوانه

که  قرارگرفتهمختلف توسط پژوهشگران مورد ارزیابی 

 بذر و یا پرایمینگ بذر یمارت یشپ، ها يفناوریکی از این 

برخی  ).2015، 1الچیان- دالین و الگونوسچی( باشد یم

 یژهو به روش این از استفاده که است داده تحقیقات نشان

درصد،  افزایش موجب محیطی نامطلوب شرایط در

 و بذرها شدن سبز ،یزن جوانهیکنواختی  و سرعت

 در چه ساقه و چه یشهر یکنواخت ظهور و ها یاهچهگ

و 2بخرد( گردد یمحرارت  درجه از وسیعی دامنه

 شدن فعال و سنتزبذر  نگیمیپرا ).2015همکاران، 

 کیتحر زین را الزیآم β و α کیدرولتیه هاي یمآنز هیاول

 ییغذا مواد ونیداسیاکس با ها یمآنز این. کند یم

ظهور  و یزن جوانه يبرا یازن مورد يانرژ بذر اي یرهذخ

  ).2010و همکاران،  3ورییر( نمایند یمگیاهچه را تأمین 

مواد  عنوان بهکه  ترکیباتی شناسایی ومطالعه 

 و یزن جوانه یشبرافزا باشند عالوهقادر پرایمینگ بذر 

 از حاصل گیاهان عملکرد نهایی و رشد بذرها، شدن سبز

باالیی  اهمیت ، ازدهند افزایش را شده پرایم هايبذر

در یک بررسی مشخص گردید که . است برخوردار

پرایمینگ باعث افزایش طول و قطر ریشه در کلزا 

در این ). 2017و همکاران، 4ابوطالبیان(گردیده است 

 که مطلب است این مؤید ها یبررس برخی راستا

 رشد هاي کننده یمتنظ و ها هورمون با بذر تیمار پیش

 يها شاخصو  یزن جوانهحاکی از بهبود رفتار  گیاهی

، بنیه بذر، یزن جوانهمربوط به آن اعم از متوسط زمان 

و استقرار  یزن جوانه، نرخ چه ساقه، طول چه یشهرطول 

و  زیابهر یکگبر( باشد یمپرایم شده  هاياولیه در بذر

                                                             
1 Delian and Lagunovschi-luchian 
2 Bekherad 
3 Varier 
4 Aboutalebian 

 هاي یمآنز ینتر مهم از ییک کاتاالز). 2017، 5کوفا

 شیافزا تنش شدت شیاست که با افزا اکسیدانی یآنت

 نگ بذرهایمیپرا اوريفن از استفاده با ولی یابد یم

 شتریب اهانیگ در را میآنز نیا تیفعال زانیم توان یم

  ).2009و همکاران،  6موسوي(نمود 

 در است که گیاهی هورمون یک سالیسیلیک اسید

 گیاهان فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی يفرایندها تنظیم

 برابر در دفاعی يسازوکارها يباعث القا اثر داشته و

مشابه  ها جاسمونات. شود یم یرزندهغ و زنده يها تنش

. متنوعی دارند زیستیگیاهی اثرات  يها هورمونسایر 

 يها تنش به نشکوا و نمو و رشد این ترکیبات در

 واقع در. کنند یم فایا را اي کننده یمتنظ نقش یطیمح

 کننده یمتنظتیل جاسمونات دو ماسید سالیسیلیک و 

کلیدي در  رسان یامپکه ترکیبات  اند یاهیگرشد 

 یزن جوانهاختصاصی دفاعی گیاه و  يها پاسخ يساز فعال

 8سلیمان؛ 2011و همکاران، 7کولوپاو( شوند یممحسوب 

  .)2011، 9میک یمکس؛ 2016و همکاران، 

غلظت است که پرایمینگ بذر کنجد با  شده گزارش

هورمون اسید سالیسیلیک، باعث  گرم در لیتر میلی 50

و شاخص  یزن جوانه، سرعت یزن جوانهافزایش درصد 

بنیه بذر گردیده و از زوال بذر در این گیاه جلوگیري به 

در ). 2015و همکاران، 10خواه ینیحس(عمل آید 

با بررسی اثر پرایمینگ بذر روي عملکرد و  آزمایشی

گزارش دادند  ،اجزاي عملکرد دو ژنوتیپ کنجد

موجب بهبود عملکرد و پرایمینگ با اسید سالیسیلیک 

آن در اجزاي عملکرد و همچنین افزایش عملکرد روغن 

و 12کیارستمی). 2016و همکاران، 11علیزاده(گردید 

 بر یکلیسیسال دیاس اثر یبا بررس) 2014(همکاران 

لزا بیان ک اهیگ در اکسیدان یآنت هاي یمآنز تیفعال

 داز،یسکپرا هاي یمآنز تیفعالاسید سالیسیلیک  داشتند

  .دیسموتاز را افزایش داد دیسکا داز و سوپریسکا فنل یپل

                                                             
5 Gebreegziabher and Qufa 
6 Moosavi 
7 Kolupaev 
8 Soliman 
9 Maksymiec 
10 Hosseini Khah 
11 Alizadeh 
12 Kiarostami 



45  

  1397 /دوم شماره/ پنجم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 متیل از استفادهکه  گردید مشخصدر یک بررسی 

باعث افزایش محتواي پروتئین میکروموالر  1جاسمونات 

 يدهایاس ).2016و همکاران، 1وانی( دشو عملکرد کلزا 

 بهبود در یفراوان اثرات مک اریبس ریمقاد در یآل

 دارند بذر یکیولوژیب و ییایمیش ی،یکزیات فیخصوص

 عنوان به یکومیه دیاس ).2009، 2محمدي و احمدلا(

 سبب و دارد هورمونی هیشب تییک اسید آلی، خاص

 جذب یجهدرنت شه ویر حجم شیافزا ،یزن جوانه شیافزا

 ادیز سبب به یطرف از .شود یم ییغذا عناصر شتریب

 در سبب یکومیه دیاس ،یونیاتک تبادل تیظرف بودن

 و یعناصر سم دفع و دیمف عناصر دادن قرار اریاخت

و 3جونز( شود یمدر ریشه گیاهان  نیسنگ فلزات

در آزمایش خود بر ) 2017( 4دادنیا ).2004همکاران، 

درصد  8روي کرچک گزارش داد که اسید هیومیک 

در این  اکسیدانت یآنت هاي یمآنز دار یمعنباعث افزایش 

  .گیاه گردید

 عنوان به) .Sesamum indicum L(از کنجد 

 برده نام بشر مورداستفاده روغنی دانه گیاه ترین یمیقد

 لیدل به اهیگ نیا از شورهاک از ياریبس و دراست  شده

 ،اکسیدان یآنت مواد و باال نیو پروتئ روغن درصد داشتن

 استفاده و صنعت دارو ،ییغذا يها مکمل غذا، در

 کشت بستر تناسب). 2007و همکاران،  5کوکا( شود یم

 این مناسب رشد در مهمی بسیار نقش شرایط اقلیمی و

با توجه به ). 2011و همکاران، 6هارا یشاش( گیاه دارد

 ينمو مرحله نیاول عنوان به یزن جوانهحساسیت فرایند 

و  یزن جوانه يها شاخصبهبود  همچنین اهمیتو  اهیگ

بررسی  باهدف، این پژوهش استقرار گیاهچه کنجد

اسید سالیسیلیک،  با استفاده ازپرایمینگ بذر  کارایی

متیل جاسمونات و اسید هیومیک بر خصوصیات 

و رشد اولیه گیاهچه بذور ارقام یلووایت و  یزن جوانه

 .محلی دزفول طراحی و اجرا گردید

 

  ها روشمواد و 

                                                             
1 Wani 
2 El-Mohamedy and Ahmed 
3 Jones 
4 Dadnia 
5 Koca 
6 Shashidhara 

 ل در قالب طرح کامالًیفاکتور صورت بهآزمایش این 

مایشگاه تکنولوژي بذر مرکز زتکرار در آ چهاربا  یتصادف

 طی) خوزستان(دزفول  آباد یصفتحقیقات کشاورزي 

شامل  فاکتور اول .گردیدجرا ا 1394 تابستان سال

 ،مقطرآب تیمارهاي  در )بذر تیمار پیش(خیساندن بذر 

 1جاسمونات  یلمت، موالر یلیم 1/0ک یلیسید سالیاس

 24 مدت بهدرصد  5/1و اسید هیومیک  موالر کرویم

 ،7مقبلی و آروین( گراد یسانتدرجه  20ساعت در دماي 

پر (کنجد یلووایت فاکتور دوم شامل دو رقم . بود )2015

 8/2روز، میانگین وزن هزار دانه  120شاخه، دوره رشد 

و رقم محلی ) گرم، رنگ دانه سفید، مقاوم به خوابیدگی

روز، میانگین وزن هزار  120پر شاخه، دوره رشد (دزفول 

  .بود ،)، مقاوم به خوابیدگیيا قهوهگرم، رنگ دانه  3دانه 

پرایمینگ بذرها با اسید تیمار  تهیه محلول منظور به

گرم اسید  0138/0، موالر یلیم 1/0سالیسیلیک 

سالیسیلیک در یک لیتر آب مقطر حل شد و براي تیمار 

گرم متیل  00224/0میکروموالر،  1با متیل جاسمونات 

 5/1جاسمونات و همچنین جهت تیمار با اسید هیومیک 

درصد  13اسید هیومیک  لیتر یلیم 85/28درصد، مقدار 

 يساز آماده جهت. با یک لیتر آب مقطر مخلوط گردید

 ،)متر یسانت 9 قطر به يپترظروف ( آزمایشی واحد هر

 هابذر ،قبل از شروع آزمایش. شد انتخاب بذر عدد 25

 درصد 10 سدیم هیپوکلریت محلول در ضدعفونی براي

 هزار در دو بنومیل محلول در سپس و ثانیه 30 به مدت

 مقطر آب با نهایت در و داده قرار دقیقه یک مدت به

 در هابذر ضدعفونی، عمل انجام از بعد. شدند شستشو

 شماره واتمن کاغذ عدد دو يحاو که هایی يپتر داخل

 لیتر یلیم 5 ها يپتر از یک هر در. گرفتند یک بود، قرار

 بذرها که يطور بهشد  اضافه آزمایش مورد يها محلول از

دستگاه  در ها يپتر سپس. نشوند ور غوطه محلول در

 25 يدما با روز هفت مدت به )ژرمیناتور( یزن جوانه

 اثرات ارزیابی جهت. ندشد داده قرار گراد یسانتدرجه 

 هايبذر تعداد) ساعت 24 هر( روزانه آزمایشی، يتیمارها

و 8ایزدي(شدند  شمارش تجمعی صورت به زده جوانه

 از متري یلیم دو چه یشهر خروج. )2013همکاران، 

. شد گرفته نظر در یزن جوانه معیار عنوان به بذر، پوسته

                                                             
7 Moghbeli and Arvin 
8 Izadi 



46  

  ...کنجد گیاهچه اولیه رشد و بیوشیمیایی تغییرات زنی، جوانه هاي مؤلفه بر بذر پرایمینگ اثر: نوریانی

 یريگ اندازه چه یشهرو  چه ساقه طول آزمون، پایان در

 گیاهچه 10 تعداد ،ها شاخصاین  یريگ اندازه يبرا .شد

طول  و انتخاب تصادفی طور به تیمار هر ازعادي 

ضریب . شد ثبت و یريگ اندازه ها آن چه ساقه و چه یشهر

با محاسبه نسبت  ها نهالیا میزان رشد ) K(آلومتري 

، 1کریمی و عزیزي( برآورد شد چه ساقهبه  چه یشهرطول 

صفات  سایر 3- 1 يها رابطه به توجه با. )2007

  ):1991، 2تکرونی و ایگلی( شد محاسبه و یريگ اندازه

GP                                    :)1( رابطه =
�

�
× 100  

GP : یزن جوانهدرصد ،K : و  شده کشتتعداد کل بذرهاي

N : آخرین شمارش در زده جوانهتعداد بذر  

VI                                      :)2(رابطه  = 	
��×���

���
  

VI: شاخص بنیه بذر، GP : و یزن جوانهدرصد MSH :

  و ساقه چه چه شهیرمیانگین طول 

GR                                       :)3( رابطه = 	∑
��

��
  

GR : یزن جوانهسرعت، Ni :در روز  زده جوانه هايکل بذر

i وام Ti :طول دوره آزمایش  

بیوشیمیایی  تغییرات جهت سنجش يبردار نمونه

بر اساس توصیه ( یزن جوانهپس از پایان دوره  گیاهچه

 ن،یپرول زانیم در این تحقیق. ، انجام شد)2010، 3ایستا

 میآنز تیفعال و محلول هاي ینپروتئزان یم ن،یپرول

 زانیم یريگ اندازه منظور به. محاسبه گردید اتاالزک

 ها نمونه و شد یريگ نمونهنجد ک هاي یاهچهگ از نیپرول

) 1973(و همکاران 4ستیروش ب به يساز آماده از پس

-UV-160Aمدل  توفتومترکاسپ دستگاه در

SHIMADZO 520 موج طولدر  جذب و گرفتند قرار 

 بر مول میکرو برحسب نیپرول غلظت .شد قرائت نانومتر

 استاندارد یاز منحن استفاده با برگ تازه بافت گرم

 درجه 25 يدما در اتاالزک میآنز تیفعال. شد نییتع

 و5سمیتا روش به و وفتومتررتکاسپ اب گراد یسانت

 ینپروتئ میزان .شد یريگ اندازه) 1988(اران کهم

، )1976( 6بردفورد یلهوس به شده ارائهروش  طبق محلول

 برادفورد محلول از لیتر یلیم 1 منظور نیبد .شد نییتع

                                                             
1 Karimi and Azizi 
2 Tekrony and Egli 
3
 ISTA 

4 Bates 
5 Smith 
6 Bradford 

 مخلوط از پس یمیآنز عصاره یترل یکروم 100همراه  به

 و شد داده قرار وفتومتررتکاسپ در دستگاه امل،ک شدن

 غلظت .شد ثبت نانومتر 595 موج طولدر  محلول جذب

 استفاده با تازه بافتبر گرم  گرم یلیم برحسب ینپروتئ

  .شد محاسبه استاندارد یمنحن از

ه یلکها و ارزیابی نتایج،  تجزیه و تحلیل داده منظور به

انس صفات یه واریمربوط به تجز يمحاسبات آمار

آماري  افزار نرمبا استفاده از  ،شده در آزمایش یريگ اندازه

MSTAT-C آزمون  یلهوس به ها داده یانگینم، مقایسه

 5سطح احتمال در  )LSD( دار یمعناختالف حداقل 

  .انجام شد Excelدرصد و رسم نمودارها توسط برنامه 

  

  نتایج و بحث

  یزن جوانهدرصد 

در سطح  یزن جوانهبر صفت درصد پرایمینگ بذر 

گردید ولی اثر رقم و اثر  دار یمعندرصد  5احتمال 

و رقم بر صفت مذکور  تیمارهاي پرایمینگمتقابل 

نشان داد  ها یانگینممقایسه ). 1جدول (نگردید  دار یمعن

رشد بر صفت درصد  کننده تنظیممصرف مواد اثر که 

 باتیترک نیامصرف  که طوري بهمثبت بوده  زنی جوانه

 شد شاهد ماریت به نسبت یزن جوانه درصد شیافزا سبب

 دیاس با پرایمینگ در یزن جوانه درصد زانیم نیشتریب و

جدول (درصد حاصل گردید  25/97ک به میزان یومیه

 به کیومیه دیاس با بذر سازي آماده رسد یم به نظر). 2

 افتد یم اتفاق که ییایمیوشیب و یکیرات متابولییتغ علت

 ها یمآنز و ها یدراتکربوه ،ها ینپروتئت یفعال شیافزا و

 با و شده اهچهیگ ظهور و یزن جوانهافزایش  به منجر

 آب و به نسبت ها سلول يریو نفوذپذ سمیمتابول شیافزا

 و جونز( شود می زایی یشهر کیتحر سبب ییغذا مواد

 افزایش بر مبنی نیز مشابهی نتایج). 2004 همکاران،

 گیاهی رشد کننده تنظیم مواد وسیله به زنی جوانه درصد

 و صفاري( سالیسیلیک اسید و جاسمونات متیل

 اسید و جاسمونات متیل همچنین و) 2012 همکاران،

 . است گردیده گزارش) 2015 آروین، و مقبلی( هیومیک

فرایند پرایمینگ بذر سبب بهبود غشاي  رسد یمبه نظر 

سیتوپالسمی شده و این امر باعث کاهش اتالف 

 چهیاهگو بنیه  یزن جوانهدرصد  افزایشو  ها یتالکترول

  .شده است
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  یزن جوانهسرعت 

تنش  به تحمل یابیارز در مهم يها شاخص از یکی

 ارقام هک اي گونه به ،باشد یم آنها یزن جوانه سرعت ارقام،

 سبز شدن انکام تنش طیشرا در باال یزن جوانه با سرعت

اثر پرایمینگ بذر . دارند ارقام ریسا به نسبت را تري سریع

روزانه در سطح  یزن جوانهو رقم بر صفت میانگین 

مقایسه ). 1جدول (بود  دار یمعندرصد  5احتمال 

 سرعتنشان داد که بیشترین و کمترین  ها یانگینم

 5/1وسیله مصرف اسید هیومیک  به ترتیب به یزن جوانه

بذر  50/12(و تیمار شاهد ) روزبذر در  93/13(درصد 

 مختلف هاي یوهش). 2جدول (به دست آمد ) روزدر 

 هاي هیدرولیز یمآنز یتفعال افزایش باعث پرایمینگ

قابلیت دسترسی  علت به و شده اي کننده مواد ذخیره

 ی،زن جوانه طول مرحله در غذایی مواد به گیاهچه آسان

کامل کردن فرایند  به قادر شده بهتر پرایمینگ يها دانه

و 1بابایی قاقلستانی( شود یم تر کوتاهدر زمان  یزن جوانه

و 2توسط قربانی نتایجی چنین ).2016همکاران، 

نیز ) 2012(صفاري و همکاران  و) 2013(همکاران 

  .شده است گزارش

بیان داشتند که ) 2017( 3و جوزف نی یجهمچنین 

بر  نیبرلیج وسنتزیب ياثر رو با کیلیسیسال دیاس

در این آزمایش رقم محلی . گذارد یم اثرگیاه  یزن جوانه

بذر در روز از سرعت  52/13طور میانگین با  دزفول به

باالتري نسبت به رقم یلووایت برخوردار بود  یزن جوانه

 سرعت بودن شتریب عامل رسد یم نظر به). 2جدول (

 آب جذب شتریب سرعت ها یپژنوت از یبعض در یزن جوانه

 دچار بذر توسط آب اگر جذب. است آنها بذر آماس و

 رد،یگ صورت آرامی به جذب ای و شود اختالل

 آرامی به بذر داخلدر  یزن جوانه یکیمتابول هاي یتفعال

 از چه یشهر زمان خروج مدت درنتیجه و شد خواهد انجام

 یابد یم اهشک یزن جوانهسرعت  لذا و یابد یم شیافزا بذر

برهمکنش بین پرایمینگ ). 2012، 4و سلطانی فر يقادر(

روزانه  یزن جوانهپرایمینگ بذر و رقم بر صفت میانگین 

  ).1جدول (نگردید  دار یمعن

  

                                                             
1 Babaei Qaqlstany 
2 Ghorbani 
3 Jini and Joseph 
4 Ghaderi Far and Soltani 

  چه یشهرطول 

 گیاهچه بنیه و نمو و رشد ازشاخصی  چه یشهر طول

گیاهچه مورد  بنیه ارزیابی ينیز برا آن تغییرات و است

اساس جدول تجزیه  بر. گیرد یم قرار تحلیل و تجزیه

در  چه یشهرواریانس تأثیر پرایمنگ بذر بر صفت طول 

ولی اثر رقم و اثر متقابل  دار یمعندرصد  1سطح احتمال 

نگردید  دار یمعن چه یشهرو رقم بر صفت طول  پرایمینگ

 ها یانگینمطور که در جدول مقایسه  همان). 1جدول (

 چه یشهرآمده است، با اعمال تیمار پرایمینگ بذر، طول 

افزایش یافت  داري یمعن طور بهارقام مورد مطالعه کنجد 

و در این میان، تیمار اسید هیومیک بیشترین تأثیر را بر 

داشت، اگرچه با تیمار متیل جاسمونات در صفت مذکور 

  ).2جدول (بود  داري یمعنیک گروه 

 به است ممکن یزن جوانه بر پرایمینگ مفید تأثیر

 باعث که شود بتاماناز مربوط ایندو آنزیم فعالیت افزایش

شود   چه یشهر ظهور بهبود و سلولی دیواره شدن تضعیف

در بین دو رقم ). 2016بابایی قاقلستانی و همکاران، (

مربوط به رقم محلی دزفول به  چه یشهربیشترین طول 

در مقایسه با رقم یلووایت با  متر یسانت 26/5میزان 

 دیاس با پرایمینگ بذر). 2جدول (بود  متر یسانت 04/5

 ،ییایمیوشیب و یکیرات متابولییتغ علت به کیومیه

 ها یمآنز و ها یدراتکربوه ،ها ینپروتئت یفعال شیافزا

 و شده اهچهیگ ظهور شیافزا و عیسر یزن جوانه به منجر

 آب به نسبت ها سلول يریو نفوذپذ سمیمتابول شیافزا با

و افزایش طول  زایی یشهر کیسبب تحر ،ییغذا مواد و

همچنین ). 2011، 5محمد و رفیعی( شود یم چه یشهر

 و آب جذب به منجر کیومیه دیاسشده است  گزارش

رشد  شیافزا سبب و شده بذرها در اي یرهذخ انتقال مواد

 لیمت.)2011، 6اصغرپور و رفیعی( شود یم چه یشهر

هاي  فعالیت شدن فعال باعث نکهیا ضمننیز  جاسمونات

 یباتیترک ازجمله شود، می اهانیگ در يادیز کیزیولوژیف

 ینتر مهم از و شده فعال اه،یدر گ تنش زمان در است که

   آید یم حساب به یاهیگ توسعه و رشد هاي کننده تنظیم

                                                             
5 Mohammad and Rafiei 
6 Asgharipour and Rafiei 



48  

  ...کنجد گیاهچه اولیه رشد و بیوشیمیایی تغییرات زنی، جوانه هاي مؤلفه بر بذر پرایمینگ اثر: نوریانی

  



49  

  1397 /دوم شماره/ پنجم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

  
هایی که حداقل داراي یک  در هر ستون و هر تیمار میانگین. بذر بنیه شاخص براي رقم وبذر برهمکنش پرایمینگ  میانگین مقایسه .1شکل 

 Control ،SA ،HA ،MJ. (دار باهم ندارند یمعندرصد اختالف  5دار در سطح احتمال  یمعنحرف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف 

  )به ترتیب تیمارهاي شاهد، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و متیل جاسمونات

Fig. 1. Means comparison of interaction between seed priming and cultivar for seed vigor index. Means in 
each column and treatment, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% 
probability level using least significant difference (LSD) Test 

  

 شدن لیطو و یسلول میش تقسیافزا باعث و همزمان 

  ).2011، میک یمکس( شود یم یسلول

  

  چه ساقهطول 

 و یزن جوانه و آب از جذب بعد بذر که از آنجایی

مواد  فتوسنتز از شروع و هیاول يها برگ خروج از قبل

 قیطر نیا از ،کند یم استفاده خود اندوخته ییغذا

 آنها رشد و چه ساقه و چه یشهرخروج  يبرا الزم يانرژ

بات یترک با بذر اثر پیش تیمار. گردد میفراهم 

 سطح در چه ساقهرشد و رقم بر صفت  کننده تنظیم

آن د ولی اثر متقابل یگرد دار یمعن درصد 5احتمال 

). 1جدول (نگردید  دار یمعنبر صفت مذکور  هاتیمار

 ک،یلیسیسال دیاس(مارهاي پرایمینگ بذر یت هیکل در

نسبت به تیمار  )و متیل جاسمونات کیومید هیاس

رقم  دو نیب و در یافت شیافزا چه ساقه طولشاهد، 

محلی  رقم به تیمار مربوط چه ساقه طول نیشتریب

 نظر به). 2جدول (بود  )متر یسانت 88/3با (دزفول 

 انتقال افزایش دلیل به چه ساقه طول افزایش رسد یم

 مواد یمیآنز زیدرولیاز ه یناش یکیمتابول يها فرآورده

مقبلی و  يها گزارشاین نتیجه با . باشد بذر اي یرهذخ

مطابقت  )2013(قربانی و همکاران و  )2015(آروین 

پرایمینگ بذر است  شده گزارشهمچنین . داشت

 در را آزاد آمین یپل دیتول ،جاسمونات لیمت وسیله به

 نیبنابرا کرده، کیتحر یاهیگ يها بافت

 عمل سمینرژیس صورت به آمین یپل و جاسمونات یلمت

 و درصد جاسمونات لیمت با بذر تیمار پیش و کنند یم

 دهد یم شیافزا را اهچهیگ ظهور و زنی سرعت جوانه

  ).2009 همکاران، و 1لوباتو - پارا(

  

  شاخص بنیه بذر

بذر در  تیفکی هاي جنبه ینتر مهم ازبنیه بذر 

در . ن کیفیت آن داردییتع در یمهم نقش و بوده گیاه

این پژوهش اثر پرایمینگ بذر و اثر متقابل آن و رقم 

گردید ولی اثر  دار یمعنبر صفت شاخص بنیه بذر 

). 1جدول (نگردید  دار یمعنساده رقم بر صفت مذکور 

مصرف تمامی مواد پرایمینگ بذر باعث افزایش 

). 1شکل (ر هر دو رقم گردید شاخص بنیه بذر د

نشان داد که بیشترین میزان بنیه  ها یانگینممقایسه 

درصد در رقم  5/1بذر توسط مصرف اسید هیومیک 

                                                             
1 Parra-Lobato 
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شکل (حاصل گردید ) 09/10به میزان (محلی دزفول 

 هیبن شاخص شیافزا گفت علت توان یمبنابراین ). 1

بودن درصد  شتریب لیدل این تیمار، به بذر در

ل ک تعداد شیافزا موجب هک است بوده یزن جوانه

 هک دهیگرد) تولیدشده هاي یاهچهگ( زده جوانه يبذرها

 همچنین. باشد یم بذر هیبن شاخص شیافزا جه آنینت

کننده رشد،  با مصرف مواد تنظیم رسد یم نظر به

براي ارقام کنجد مورد مطالعه بهبود  اي یهتغذشرایط 

این . یافته و این امر باعث افزایش بنیه بذر شده است

) 2015(و همکاران  خواه ینیحسنتایج با گزارش 

 بذر، ژنتیکی شده است ساختار بیان .مطابقت داشت

 مرحله شرایط ،يمادر گیاه محیطی و اي یهتغذشرایط 

 خسارت بذر، مخصوص وزن و اندازه رسیدگی،

 بذر بنیه بر عوامل مؤثر از بذر زوال و مکانیکی

  ).2016و همکاران، 1کناك( باشد یم

 

  آلومتري ضریب

 يها تنش ریتأث تحت هک ییپارامترها از یکی

 به چه یشهر طول نسبت ،گیرد یم قرار محیطی

 يها محلول با بذر پرایمینگ. است) آلومتري( چه ساقه

 کیومیه دیاس و جاسمونات لیمت ک،یلیسیسال دیاس

 آلومتري صفت بر رقم و هاآن متقابل اثر همچنین و

). 1 جدول( شد دار یمعن درصد 5 احتمال سطح در

 به نسبت آلومتري ضریب شیافزا سبب باتیترک نیا

 تیمار پیش در آن زانیم نیشتریب و شدند شاهد ماریت

 میزان به یلووایت رقم در جاسمونات متیل با بذر

 دهد یم نشان جینتا نیا). 2 شکل( آمد دست به 57/1

 طول از بیشتر چه یشهر طول افزایش زانیم هک

 شتریب چه یشهر طول یعبارت به و است بوده چه ساقه

بذر  سازي آمادهتیمارهاي  ریتأث تحت چه ساقه طول از

 کیومید هیاس و ل جاسموناتیک، متیلیسیاسید سال

  .قرارگرفت

  

  تغییرات بیوشیمیایی

ه میزان تغییرات کنتایج تجزیه واریانس نشان داد 

زان یم و اتاالزکآنزیم  تیفعال محلول، هاي ینپروتئ

مارهاي یت ریتأث تحت داري یمعن طور به نیپرول

                                                             
1 Canak 

اما اثر رقم و همچنین اثر  گرفت، پرایمینگ بذر قرار

متقابل بین تیمارهاي پرایمینگ بذر و رقم بر صفات 

 ها یانگینممقایسه ). 3جدول (نبود  دار یمعنشده  بیان

بذري سبب  ماریت شیپ از مشخص نمود که استفاده

محلول ارقام کنجد  ینپروتئدر میزان  دار یمعنش یافزا

 ماریت شیپ به مربوط ینپروتئ زانیم نیباالتر. گردید

 رسد یمبه نظر  ).3شکل (بود  با اسید هیومیک بذر

ب یتخر هیومیک ازبذر اسید  ماریت شیپ از استفاده

طریق  نیا از و نموده يریبیشتر جلوگ ها ینپروتئ

دیگر  با سهیمقا ن دریپروتئ زانیم شیباعث افزا

و 2کولکارنی(است  شده پرایمینگ بذر تیمارهاي

 اثر که داد نشان پژوهش جینتا). 2014همکاران، 

تیمارهاي پرایمینگ بذر روي میزان پرولین در سطح 

 سهیمقا). 3 جدول(بود  دار یمعندرصد  5احتمال 

مصرف  که مشخص کرد زین آزمایش هاي ن دادهیانگیم

کننده رشد و اسید هیومیک باعث افزایش  مواد تنظیم

دار میزان پرولین در بذر کنجد شده است  معنی

که بیشترین مقدار آن در تیمار پرایمینگ با  طوري به

اسید هیومیک و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد 

 جینتا). 4شکل (به دست آمد ) بدون پرایمینگ بذري(

تیمارهاي پرایمینگ بذر روي  اثر که داد نشان پژوهش

بود  دار یمعندرصد  5میزان پرولین در سطح احتمال 

 زین آزمایش هاي ن دادهیانگیم سهیمقا). 3 جدول(

کننده رشد و  مصرف مواد تنظیم که مشخص کرد

دار میزان پرولین  اسید هیومیک باعث افزایش معنی

که بیشترین  طوري کنجد شده است به هايدر بذر

مقدار آن در تیمار پرایمینگ بذر با اسید هیومیک و 

) بدون پرایمینگ( کمترین آن مربوط به تیمار شاهد

 استفاده هک است شده گزارش). 4شکل (به دست آمد 

 تحت نیدر پرول شیافزا سبب بذر ماریت شیپ از

 راتیین تغیا هک شد خواهد تنش عدم و ط تنشیشرا

 تنش خواهد برابر در اهیگ تحمل سبب ییایمیوشیب

همچنین نتایج ). 2013و همکاران، 3طویلی(شد 

جدول تجزیه واریانس نشان داد که میزان فعالیت 

 ر پرایمینگیتأث تحت داري معنی طور آنزیم کاتاالز به

  ).3جدول (گرفت  قرار بذر

                                                             
2 Kulkarni 
3 Tavili 
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هایی که حداقل داراي یک حرف  در هر ستون و هر تیمار میانگین. ضریب آلومتري ايبر رقم و پرایمینگ بذر اثر متقابل میانگین مقایسه .2شکل 

به  Control ،SA ،HA ،MJ. (ندارنددار باهم  یمعندرصد اختالف  5دار در سطح احتمال  یمعنمشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف 

  )ترتیب تیمارهاي شاهد، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و متیل جاسمونات

Fig. 2. Means comparison of interaction between seed priming and cultivar for allometric coefficient. Means 
in each column and treatment, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% 
probability level using least significant difference (LSD) Test 

 

  محلول، پرولین و فعالیت آنزیم کاتاالز در بذور ارقام کنجد هاي ینپروتئصفات میزان ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس . 3جدول 

Table 3. Analysis of variance (means squares) of traits of soluble protein, proline and catalase activity 
enzyme in seeds of Sesame cultivars 

Sources of 
variations  

)S.O.V(  
یراتیمنابع تغ  

  درجه آزادي

(d.f) 

Means Squares میانگین مربعات 

 محلول هاي ینپروتئ

Soluble 
proteins 

 پرولین

Proline 

  فعالیت آنزیم کاتاالز

Catalase 
activity 

Seed Priming 4.720 **  0.021 *  0.076 * 3 پرایمینگ بذر  

Cultivar  1 رقم ns 0.014  ns 0.005  ns 0.814  

Cultivar  ×Seed 

Priming 
  ns 0.003  ns 0.002  ns 0.097 3 پرایمینگ× رقم 

Error  0.008  0.001  0.002 24 خطاي آزمایش  

Coefficient of 
variation (%)  

ضریب درصد 

 تغییرات
 2.03  2.65  2.84  

ns ،*  درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی به ترتیب غیر معنی :**و 

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 0.1% probability levels, respectively  
 

بذر با اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک  ماریت شیاثر پ

نسبت  اتاالزکم یآنز تیفعال زانیم و متیل جاسمونات بر

داري  افزایش معنی) شاهد(به تیمار بدون پرایمینگ 

ق تأثیر یطر پرایمینگ بذر از احتماالً). 5شکل (داشت 

 اکسیدانتی، آنتی یدفاع سازوکارهايدهی  بر سازمان

 و ها یناکس(هاي رشد  کننده تنظیم از یبعض شیافزا

 در شیادامه افزا ن و دریپرول تجمع ،)ها یتوکنینس

بهبود فعالیت آنزیم کاتاالز  زنی، باعث هاي جوانه شاخص

هاي کیارستمی و  چنین نتایجی با گزارش. است  یدهگرد

 .مطابقت داشت) 2017(و دادنیا ) 2014(همکاران 
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هایی که حداقل داراي  در هر ستون و هر تیمار میانگین. گیاهچه کنجد محلول هاي ینپروتئروي میزان  پرایمینگ بذر اثر میانگین مقایسه .3شکل 

، Control ،SA ،HA. (دار باهم ندارند یمعندرصد اختالف  5دار در سطح احتمال  یمعنیک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف 

MJ به ترتیب تیمارهاي شاهد، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و متیل جاسمونات(  

Fig. 3. Means comparison of the effect of seed priming on the amount of soluble proteins. Means in each 
column and treatment, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% 
probability level using least significant difference (LSD) Test 

  

  

  
هایی که حداقل داراي یک حرف  در هر ستون و هر تیمار میانگین. روي میزان پرولین گیاهچه کنجد پرایمینگ بذر اثر میانگین مقایسه .4شکل 

به  Control ،SA ،HA ،MJ. (دار باهم ندارند یمعندرصد اختالف  5دار در سطح احتمال  یمعنمشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف 

  )ترتیب تیمارهاي شاهد، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و متیل جاسمونات

Fig. 4. Means comparison of the effect of seed priming on proline content. Means in each column and 
treatment, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level 
using least significant difference (LSD) Test. 
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هایی که حداقل داراي یک  در هر ستون و هر تیمار میانگین.کنجدگیاهچه  روي فعالیت آنزیم کاتاالز پرایمینگ بذر اثر میانگین مقایسه. 5شکل 

 Control ،SA ،HA ،MJ. (دار باهم ندارند یمعندرصد اختالف  5دار در سطح احتمال  یمعنحرف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف 

  )ترتیب تیمارهاي شاهد، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و متیل جاسموناتبه 

Fig. 5. Means comparison of the effect of seed priming on catalase enzyme activity. Means in each column 
and treatment, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level 
using least significant difference (LSD) Test. 
 

  گیري یجهنت

 نتــایج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه پرایمینــگ بــذر بــا 

ــیم ــده تنظ ــل    کنن ــیلیک، متی ــید سالیس ــد اس ــاي رش ه

 از يا دامنـه اسـید هیومیـک،   همچنـین  جاسـمونات و  

ـ  جوانـه  يها شاخص مختلف از يفرآیندها ، تغییـرات  یزن

بیوشیمیایی و خصوصیات رشدي گیاهچه ارقام کنجـد را  

 زنی را بهبود جوانه تحت تأثیر قرار داد و اکثر خصوصیات

تیمار پرایمینگ بذر بـر   مؤثرترین مطالعه نیدر ا. بخشید

خصوصیات جوانـه زنـی، تغییـرات بیوشـیمیایی و رشـد      

درصد و  5/1د، به وسیله اسید هیومیک گیاهچه در کنج

از . بـود  محلی دزفـول  رقم به مربوط آن بهترین پاسخ به

رقــم محلــی دزفــول در اســتفاده از اســید  کــه آنجــایی

 لـذا  بـود،  درصد کارآمدتر از رقـم یلووایـت   5/1هیومیک 

 اي و ریشـه  سـتم یتوسـعه س  در یآل دیاس نیا از استفاده

 لکمشـ  یـک  عنوان بهه ک کنجدمطلوب گیاهچه  استقرار

تواند بسیار  رشد مطرح است، می فصل يابتدا اساسی در

 .مفید باشد

 

  سپاسگزاري

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با 

مالی معاونت محترم پژوهش و  هاي یتحماهمکاري و 

فناوري دانشگاه پیام نور استان خوزستان انجام گردیده 

  .آید یموسیله تشکر و قدردانی به عمل  ینبدکه 
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Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical 
Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum) 

Hassan Nouriyani* 

Extended abstract 

Introduction: Today, various technologies have been developed to improve seed quality with the aim of 
increasing the percentage, speed and uniformity of germination and improved seedling establishment under 
different environmental conditions. One of these technologies is seed pre-treatment or seed priming. In this 
regard, some studies confirmed that pre-treatment of seeds with hormones and plant growth regulators 
improve germination behavior and its related indices, including average germination time, seed vigor, radicle 
length, plumule length, germination rate and seedling establishment in primed seeds of sesame. Cognizant of 
the sensitivity of the germination process as the first plant developmental stage and the importance of 
improving germination indices and sesame seedling establishment, the aim of this study was to evaluate the 
seed priming efficiency, using salicylic acid, methyl jasmonate and humic acid in the germination 
performance, biochemical changes and early seedling growth of two sesame cultivars including Yellow white 
and local cultivar of Dezful. 

Materials and Methods: This experiment was conducted as a factorial based on a completely 
randomized design with four replications in the seed technology Laboratory of Safi Abad Dezful Agricultural 
Research Center in the summer of 2015. The first factor was seed pre-treatment with distilled water (control), 
salicylic acid 0.1mM, methyl jasmonate 1µM, and humic acid 1.5% and the second factor was two varieties 
of sesame including Yellow white and the local cultivar of Dezful. Germination percentage, germination rate, 
seed vigor index, radicle length, plumule length, allometric coefficient, proline content, soluble proteins and 
catalase enzyme activity were determined to compare the treatments. 

Results: The results of the experiment showed that seeds priming had a significant effect on germination 
percentage, germination rate, seed vigor index, radicle length, plumule length, allometric coefficient and 
seedling biochemical changes, and improved them. The effect of cultivar on all the traits studied, except 
mean daily germination and plumule length, was not significant. In this research, the Dezful cultivar had an 
average of 13.52 seeds per day with higher germination rates, compared with the other cultivar (Yellow 
white). In addition, the interaction of priming × cultivar was significant only in seed vigor index and 
allometric coefficient, where the comparison of the mean values indicated that the highest seed vigor was 
obtained by using humic acid 1.5% in the Dezful cultivar (10.09), while the highest allometric coefficient in 
seed pre-treatment with methyl jasmonate was found in the Yellow white cultivar (1.57). 

Conclusions: In this study, the most effective seed priming treatments for improving germination, 
biochemical changes and seedling growth of sesame was humic acid 1.5%, recorded for the local cultivar of 
Dezful. Seed priming with humic acid 1.5% was significantly better than the control and Dezful cultivar’s 
germination performance was better than that of Yellow white cultivar; therefore it can be said that pre-
treatment of seed with humic acid with significant effects on germination characteristics of sesame can be 
more effective in establishment of seedlings. It is advisable to use this organic acid for better root system 
development and sesame seedlings establishment, which is a major problem at the beginning of the growing 
season. 

 
Keywords: Allometric coefficient, Catalase, Plant growth regulators, Seed vigor 

 

Highlights: 

1- Humic acid was the most effective seed priming treatment on germination characteristics, biochemical 
changes and seedlings growth of sesame. 

2- The effect of seed priming treatments on the germination characteristics of the Dezful cultivar was more 
pronounced than that of Yellow white. 
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