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  مقاله پژوهشی

زنی  هاي جوانه شاخصشکست خواب و  يسازنهیبه بر و آهن يسولفات روبا نگ بذر یمیرااثر پ

  )Allium hirtifolium(موسیر 

  2 یشهرکعبدالرزاق دانش  ،*، 2 ، علی عباسی سورکی1 انیعسکرپور  الهه سادات حسین

  مبسوط دهکیچ

هاي بهبود کارایی و  از جمله روش. باشد زنی می داراي استقرار ضعیفی در مرحله جوانه ر عالوه بر خوابیبذر گیاه موس: مقدمه

وجود عناصر ریزمغذي یکی از عواملی است که ممکن است کارایی  .توان به انواع پرایمینگ با مواد مغذي اشاره کرد استقرار بذر می

، یزن سازي شکست خواب، جوانه اثر پرایمینگ با مواد مغذي بر بهینه ین پژوهش با هدف بررسیلذا ا. بذرها را تحت تاثیر قرار دهد

  .اه اجرا گردیدیگ نیا اهلی سازيهاي حفاظتی، احیا و  برنامه ر جهتیموس یمرتع-ییاه دارویارتقا کارایی بذر و استقرار گ

زنی و بهبود استقرار موسیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح  به منظور بررسی اثر مواد مغذي بر جوانه: هامواد و روش

مار شکست خواب یدو ت .اجرا گردید 1394رد در سال کدانشگاه شهري بذر ژتکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولو 4تصادفی با  کامالً

و  50، 10، 5به عنوان فاکتور اول و نه سطح مواد مغذي شامل سولفات روي ) اسید جیبرلیک+ اسید سولفوریک و اسید سولفوریک (

سه قرار یر مورد مقایموس يبذرها يفاکتور دوم روسه با شاهد به عنوان یدرصد درمقا 2و  5/1، 1، 5/0موالر و سولفات آهن  یلیم 100

  .گرفتند

زنی، سرعت  ها درصد جوانهست خواب، پرایمینگ با مواد مغذي و اثرمتقابل آنکش يمارهایانس نشان داد تیه واریتجز: هایافته

ر را در سطح یموس يبذرها Іزنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه  زنی، یکنواختی جوانه درصد جوانه 50و  10زنی، زمان رسیدن به  جوانه

زنی نسبت به  درصد سبب افزایش جوانه 1نار سولفات آهن کاربرد اسید سولفوریک در ک. قرار دادندر یدرصد تحت تاث یکاحتمال 

گیري  نار روي سبب تفاوت چشمککه در در صفات مختلف اسید جیبرلیک اثر آهن را تقویت کرد در حالی نطوریهم. دیشاهد گرد

ه با افزایش کزنی گردید  به شاهد موجب افزایش سرعت جوانهموالر نسبت  میلی 5سولفات روي . دینسبت به عدم کاربرد آن نگرد

ز یزنی ن درصد جوانه 50زمان رسیدن به  .دیزنی نگرد اسید جیبرلیک سبب تغییر محسوس سرعت جوانه. غلظت روند کاهشی داشت

اسید جیبرلیک تاثیر استفاده از . افتیاهش کن سولفات روي ییاپدرصد سولفات آهن و سطوح  1و  5/0هاي  ر غلظتیتحت تاث

متر ک یزن اگرچه صفات جوانه. را بیشتر کرد T50باالتر  يها زنی نسبت به شاهد نشان نداد و در غلظت داري بر کاهش زمان جوانه معنی

رفت و باالترین طول گیاهچه در یپذ یر مثبتیگور از آن تاثیاهچه و شاخص ویاما طول گ ،قرار گرفت یکبرلید جیر اسیتحت تاث

  .درصد آهن همراه با اسید جیبرلیک به دست آمد 1و  5/0هاي  غلظت

مختلف آهن و  يها غلظت. دیه گیاه گردیزنی و بن هاي جوانه ر با مواد مغذي سبب بهبود شاخصیپرایمینگ بذر موس: يریگجهینت

استفاده از اسید جیبرلیک اگرچه . ست خواب آن اثرمتقابل داشتکش يها ه با روشکر نشان دادند یبر بذر موس یاثرات متفاوت يرو

را  Іزنی نداشت اما طول گیاهچه و شاخص بنیه  درصد جوانه 50و  10زنی و کاهش زمان رسیدن به  تاثیري بر افزایش سرعت جوانه

 .تقویت کرد که در مورد سولفات آهن این اثر مشهودتر بود

  یکد سولفوریه، اسی، شاخص بنیکبرلید جیاس استقرار،، يمواد مغذ :کلیدي هاي هواژ 

  :نوآوري يها جنبه

استفاده شد سبب افزایش  آنها ست خواب کش يبرا ه از اسید سولفوریککموسیر  يبه بذرها يافزودن سولفات آهن و سولفات رو -1

 .دیزنی نسبت به شاهد گرد درصدي جوانه 54/25

سولفات  ياما برا ،گردد ين رویگزیرا مرتفع ساخت و توانست جا یزن در جوانه يخواب اثر روست کمار شین در تیبرلیاضافه شدن ج -2

  .داشت یشیاثر افزا کیآهن اند

گور از یاهچه و شاخص ویاما طول گ ،ر قرار دادیمتر تحت تاثکرا  یزن ست خواب صفات جوانهکمار شین در تیبرلیاگرچه اضافه شدن ج -3

 .رفتیذپ یر مثبتیتاث یکبرلید جیاس
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  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور نیحس

 مقدمه

 Allium hirtifoliumگیاه موسیر با نام علمی 

و جنس  Amaryllidaceae رهیتگیاهی چندساله از 

Allioideae یجهان یندگکاز نظر پرا است که ،

صورت  و به )2012، 1مظفریان( باشد میران یا يانحصار

مه یم نیخودرو در مراتع مرتفع و نقاط کوهستانی با اقل

 ين دمایانگیمرطوب معتدل با م یلیسرد تا خ کخش

تا  250گراد و متوسط بارش  یدرجه سانت 17تا  9ساالنه 

متر از سطح دریا  1000متر و ارتفاع بیش از  یلیم 700

اران، کو هم2يمراد اله(روید  هاي مختلف می شیبدر 

 سببموسیر  خواص دارویی، خوراکی و صنعتی .)2013

رویه و شدید مورد بهره برداري قرار  صورت بی به تاشده 

گیاه در حال حاضر  ).2009و همکاران، 3ابراهیمی(گیرد 

رویه، تخریب مراتع و چراي  به علت برداشت بی موسیر

مجاز ریاهان غیگ وبیش از حد در حال انقراض و جز

شود، بنابراین ازدیاد موسیر براي تامین  یم يبند طبقه

روز افزون و حفظ بقاي آن بسیار حائز اهمیت است 

اران، کو هم يمراد ؛ اله2010، 4دادخواهرخواه و یخ(

دیاد گیاه تکثیر جنسی هاي از یکی از روش). 2013

تعدد  واسطهبه  یر غیرجنسیثکنسبت به ت هک باشد می

شت کط مناسب و یردن بذر در شراکان انبار کنتاج، ام

، عدم انتقال بودن يبعد، ارزان و اقتصاد يها لآن در سا

 ریط متغیو سازگار بودن بذر به شرا یروسیو يها يماریب

 يری، جلوگادیازدجهت  تواند راهکار مناسبی یم یطیمح

و 5توکل افشاري(گیاهان باشد  يساز یاز انقراض و اهل

ضعیف و استقرار  یزن خواب، جوانه). 2008همکاران، 

له یوس یر بهاه موسیر گیثکت يها تینامطلوب از محدود

  .رود یشمار م بذر به

هاي بهبود کارایی و استقرار بذر  از جمله روش

کرد ذي اشاره توان به انواع پرایمینگ با مواد مغ می

و 6قادري ؛ اکرم2008توکل افشاري و همکاران، (

وجود عناصر ریزمغذي یکی از عواملی  ).2015همکاران، 

است که ممکن است کارایی بذرها را تحت تاثیر قرار 

                                                
1 Mozaffarian 
2 Allahmoradi 
3 Ebrahimi 
4 Kheirkhah and Dadkhah 
5 Tavakkol Afshari 
6 Akram Ghaderi 

هاي  عنوان کوفاکتور در سیستم این عناصر به. دهد

کنند و در فرآیندهاي  ها عمل می آنزیمی و واکنش

کلیدي مانند فتوسنتز و تنفس نقش دارند فیزیولوژیکی 

  ). 2012و همکاران، 7فاروق(

هاي مختلفی براي اضافه کردن مواد مغذي به  روش

کوددهی، اسپري توان به  بذر وجود دارد که از جمله می

کردن بذر با مواد مغذي اشاره  پرایمینگکردن برگ و 

هاي کوددهی و اسپري  حالی است که روش این در. کرد

، دستیابی به زیادهاي  با توجه به هزینهبرگ  کردن

به طور  آنواد مغذي و توزیع کودي با کیفیت باالي م

مساوي در خاك، نیاز به نیروي انسانی و پاشش مکرر در 

رسد  مراحل مختلف رشدي مقرون به صرفه به نظر نمی

تیمار کردن در این بین ). 2005و همکاران، 8جانسون(

 يها حل راهمغذي از طریق پرایمینگ، از با مواد  بذرها

تر براي حل این مشکل است که  هزینه مناسب و کم

منجر به بهبود استقرار، رشد، افزایش عملکرد و غلظت 

  . گردد میعناصر ریزمغذي در دانه 

عنصر  17ن، اهایبه رشد مطلوب در گ یابیدست يرا

توان به  می ها آنن یترمهماز است که از یمورد ن يضرور

روي ). 2012اران، کفاروق و هم(روي و آهن اشاره کرد 

در فرآیندهاي بیوشیمیایی مختلفی همچون سنتز 

سیتوکروم و نوکلئوتیدها، متابولیسم اکسین، تولید 

هاي  کلروفیل، یکپارچگی غشا، فعالیت آنزیم

اکسیدوردوکتاز، ترانسفراز، هیدروالز، لیگاز و ایزومراز 

و 10؛ الطف2015و همکاران،  9یکارياده(نقش دارد 

توان  از مزایاي پرایمینگ با روي می ).2017همکاران، 

به افزایش روي قابل دسترس براي هر بذر، تضمین 

جذب روي توسط بذر و کاهش هزینه و مصرف مقدار 

و  )2008(و همکاران 11هریس. مورد نیاز روي اشاره کرد

رایمینگ که پ ندنشان داد )2013( 12ناتیال و شوکال

، منجر به افزایش قابل توجهی بذور گندم و نخود با روي

در وزن خشک ساقه، عملکرد، غلظت و جذب روي در 

یکی از نیز آهن  .زنی و بنیه بذر گردید دانه، بهبود جوانه

                                                
7 Farooq 
8 Johnson 
9 Adhikari 
10 Latef 
11 Harris 
12 Nautiyal and Shukla 
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کوفاکتور  و هاي گیاهی است فلزهاي انتقالی در سلول

اکسیداز، وسیستم آنزیم گیاهی مانند پر 140بیش از 

و 1لبدو( باشد میسیتوکروم  و الز، فردوکسینتاکا

آهن از اجزاي تشکیل دهنده بیوسنتز . )2014همکاران، 

 يایاحکلروفیل است که در تنظیم تنفس، فتوسنتز، 

، 2واسادوانو  شینده(ها دخالت دارد  ها و سولفات نیترات

عامل مهار کننده رشد  تواند می کمبود آهن لذا .)2017

نتایج ). 2016و همکاران، 3شریفی( رویشی باشد

 دیشو هايبذر پرایمینگنشان داد  )2012( 4میرشکاري

Anethum graveolens  با آهن و بور موجب افزایش

در غلظت  هیبنزنی و نیز شاخص  دار درصد جوانه معنی

و 5ترابیان .درصد بور گردید 1درصد آهن و  5/1

پاشی سولفات  در بررسی اثر محلول) 2017(همکاران 

رقم آفتابگردان به تنش  5بر پاسخ ) FeSO4(آهن 

داري منجر به  طور معنی به FeSO4 نشان دادندشوري 

ها، افزایش سطح برگ، وزن  کاهش میزان سدیم در برگ

و محتواي کلروفیل  CO2خشک ساقه، سرعت جذب 

  .نسبت به شاهد گردید

هاي قبلی به بررسی تیمارهاي مختلف  در پژوهش

 شده است پرداختهجهت شکست خواب موسیر 

و همکاران،  ؛ ابراهیمی2012و همکاران، 6دشتی(

جا که این گیاه عالوه بر خواب داراي  از آن. )2014

ن یباشد ا زنی می استقرار ضعیفی در مرحله جوانه

بر با مواد مغذي پرایمینگ اثر  یپژوهش با هدف بررس

، ارتقا کارایی بذر و یزن سازي شکست خواب، جوانه بهینه

 يها جهت برنامهر یموس یمرتع-ییاه دارویاستقرار گ

  .گردیداه اجرا ین گیا يساز یا و اهلی، احیحفاظت

  

  ها مواد و روش

با مواد  پرایمینگاثر  ین پژوهش به منظور بررسیا

ر در یاه موسی، رشد و استقرار گیزن مغذي بر جوانه

 يشاورزکده کشگاه علوم و تکنولوژي بذر دانشیآزما

 بهآزمایش  .اجرا گردید 1394رد در سال کدانشگاه شهر

                                                
1 Lebedev 
2 Shinde and Vasudevan 
3 Sharifi 
4 Mirshekari 
5 Torabian 
6 Dashti 

تصادفی با چهار  کامالصورت فاکتوریل در قالب طرح 

فاکتور اول شامل تیمار شکست خواب . تکرار انجام شد

اسید (و ) دقیقه 10اسید سولفوریک (سطح  2در 

گرم  میلی 500اسید جیبرلیک + دقیقه  10سولفوریک 

 یدرجه سانت 15 يدر دما ساعت 12مدت به  بر لیتر

و فاکتور دوم شامل اعمال دو نوع ماده ) یکیتار گراد و

 50، 10، 5 يها با غلظت) ZnSO4(مغذي سولفات روي 

هاي  ا غلظتب) FeSo4(و سولفات آهن  mM 100و 

 بودسه با شاهد یدر مقا درصد 2و  5/1، 1، 5/0

 ).2012؛ میرشکاري، 2007و همکاران 7الرحمانیدعب(

موسیر بومی استان چهارمحال و  تودهدر این پژوهش از 

 1394 آوري شده در سال بختیاري، منطقه دزك جمع

ه بالفاصله مورد استفاده قرار گرفتند و ک استفاده شد

بعد از بوجاري از . دیبه اثبات رس آنها وجود خواب در 

و  زنی هاي جوانه نظر جهت انجام آزمایشمورد هايبذر

جهت ضدعفونی، قبل از . استفاده گردید استقرار گیاهچه

 تدقیقه در هیپوکلری 3اعمال تیمارها، بذرها به مدت 

درصد قرار گرفتند و سپس با آب مقطر  5/1سدیم 

جهت به حداقل . به خوبی شستشو گردید سترون

رساندن آلودگی تمامی وسایل مورد استفاده در حین 

و 8اعتمادي(و اتوکالو گردید  ضدعفونیآزمایش 

جهت بذرها به دو گروه سپس  ).2011همکاران، 

ر شده کذ يمارهایو در معرض تتقسیم ست خواب کش

. ندبا آب استریل شستشو گردید و بعد هقرار گرفت در باال

ساعت در  24به مدت  يبذرهر دو گروه متعاقبا 

هاي ذکر  در غلظت FeSO4و  ZnSO4هاي غذایی  محلول

و دماي  مستغرقر یبه صورت غ شده در شرایط هوازي

قرار ردار یکوباتور شکدرون انگراد درجه سانتی 15

  . گرفتند

پس از پرایمینگ به منظور حذف نمک اضافی بذرها 

جانسون و (با آب استریل سه مرتبه شستشو شدند 

جهت رفع نیاز سرمایی،  سپس). 2005همکاران، 

هاي پالستیکی و در بستر  جعبهتیمار شده در  هايبذر

درجه  4روز در دماي  30، به مدت اي پارچه باند

تحت تیمار سرمادهی مرطوب قرار گرفتند و گراد  سانتی

معیار . صورت روزانه ثبت گردید به هازنی بذر جوانه

                                                
7 Abdulrahmani 
8 Etemadi 
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  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور نیحس

 2 اندازهچه به  زنی بذرها خروج و رویت ریشه جوانه

در طول اجراي آزمایش بر حسب نیاز آب . متر بود میلی

صفات . هر ظرف اضافه شد مقطر به میزان یکسان به

، شاخص 2زنی ، سرعت جوانه1زنی استاندارد میزان جوانه
3T10  4وT50 ، طول 5زنی یکنواختی جوانهشاخص ،

گیري  به شرح زیر اندازه І7 و شاخص بنیه 6گیاهچه

  :شدند

از ب یبه ترت یزن سرعت جوانهو  زنی استاندارد جوانه

، 8روبرتزالیس و (محاسبه گردید ) 2(و ) 1(رابطه 

1981.(  

 = Germination Percent (GP) : 1رابطه 
∑�

�
 × 100  

GP  =یزن درصد جوانه ،n  =زده  جوانه هايرتعداد بذ

  .بود هال بذرکتعداد =  Nدر هر روز، 

  GR = ∑ (ni/ti)                               :    2رابطه 

GR :یزن سرعت جوانه ،ni :زده در هر  جوانه هايبذر

  .بودزنی  جوانه شروع از شده سپري تعداد روزهاي: tiروز، 

T10 و T50  افزار توسط نرم 3از رابطه 

GERMINATOR و همکاران، 9جوزن(د ش محاسبه

2010.(  

 Tx = ti +[[N/2-ni](tj-ti)/nj-ni]           :   3رابطه 

T10 =ثر کحدا %10دن به یمدت زمان تا رس

  یزن جوانه

T50 =ثر کحدا %50به دن یمدت زمان تا رس

  یزن جوانه

N =زده جوانه هايرتعداد بذ  

nj،ni  =زده در زمان جوانه هايبذر یتعداد تجمعni 

  nj< < N/2 ni هک یزمان njو 

محاسبه گردید  4از رابطه  گیاهچهشاخص بنیه 

  :)2011، 10ایستا(

Vigor Index-I = GP × SL :              4رابطه 

   

                                                
1 Germination percentage 
2 Germination rate 
3 Time to 10% germination 
4 Time to 50% germination 
5 Germination uniformity 
6 Seedling length 
7 Vigor index-І 
8 Ellis and Roberts 
9 Joosen 
10 ISTA 

:GP زنی استاندارد و  جوانه درصدSL : طول گیاهچه

)mm (باشد می.  

توسط ز ین ینواختیکشاخص 

جوزن و (د ش محاسبه  GERMINATORافزار نرم

  ).2010همکاران، 

تعداد  جعبهگیري طول گیاهچه از هر  جهت اندازه

صورت تصادفی انتخاب و طول  عدد گیاهچه به 10

-pdگیاهچه به وسیله دستگاه کولیس دیجیتال مدل 

ها براي هر تکرار ثبت  گیري شد و میانگین آن اندازه 151

  .گردید

 يافزار آمار هاي آزمایش با نرم واریانس داده تجزیه

SAS روش  به هاي اثرات متقابل و مقایسه میانگین

دار  با آزمون حداقل اختالف معنی) Slice(دهی  برش

)LSD ( جهت  .انجام گرفت درصد 5در سطح احتمال

  .استفاده شد Excelافزار  رسم نمودارها نیز از نرم

  

  نتایج و بحث

، سرعت زنی درصد جوانهصفات تجزیه واریانس 

زنی،  درصد جوانه 50و  10زنی، زمان رسیدن به  جوانه

طول گیاهچه و شاخص  ،زنی یکنواختی جوانهشاخص 

داري بین  بذرهاي موسیر نشان داد اختالف معنی Іبنیه 

تیمارهاي شکست خواب، مواد مغذي و اثر متقابل 

درصد  1 احتمال شکست خواب و مواد مغذي در سطح

)01/0p≤ ( وجود دارد)1 جدول.(  

  

  زنی درصد جوانه

ها نشان داد در کاربرد تیمار شکست  مقایسه میانگین

سولفوریک، استفاده از آهن و روي در کلیه  خواب اسید

زنی نسبت به شاهد  سطوح منجر به افزایش درصد جوانه

در بررسی ) 2012(دشتی و همکاران . )1شکل ( گردید

  اثر تیمارهاي شکست خواب موسیر اعالم کردند که 
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  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به

  

شده  یست خواب برش دهکاز سطوح ش یکدر هر  ها

استاندارد  يانگر خطایله ها بیم .استدرصد  5در سطح احتمال 

Fig. 1. Interaction between dormancy break treatments and nutrient levels on germination percentage of 
Allium hirtifoliom seeds. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 

زنی گردید که با نتایج عبدالرحمانی و همکاران 

 Hordeum(زنی جو  هاي جوانه بر شاخص

vulgare ( و همکاران 2عامري. داشتمطابقت

هاي  نیز در بررسی اثر پرایمینگ برشاخص

اعالم ) Capsicum annuum(فلفل  هاي

داري سبب  طور معنی کردند استفاده از سولفات آهن به

زنی و وزن خشک  زنی، سرعت جوانه بهبود درصد جوانه

در بررسی اثر ) 2012(نتایج میرشکاري . چه گردید

با آهن ) Anethum graveolens(یمینگ بذر شوید 

 1درصد آهن و  5/1زنی در غلظت  و بور درصد جوانه

نگ بذور گل یپرایم. داري داشت درصد بور افزایش معنی

با سولفات ) .Calendula officinalis L(همیشه بهار 

زنی را نسبت به شاهد  درصد جوانه 5/1و  1

  ).2015 میرشکاري،(

در استفاده از اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک، 

زنی  سطوح مختلف سولفات روي تاثیر چندانی بر جوانه

هاي باالتر سبب  ده نشد و در غلظتینسبت به شاهد د

رسد اسید  نظر می به. زنی گردید کاهش درصد جوانه

. زنی جبران کرده است جیبرلیک اثر روي را در جوانه

درصد بهتر از سطوح  1و  5/0آهن  هاي سولفات

                                                
2 Ameri 
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اسید سولفوریک

Sulfuric Acid

و آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور ن

ها میانگین. زنی بذر موسیر اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر درصد جوانه

در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون دار  انگر عدم اختالف معنییبحروف مشابه در هر سطح 

 .مارهاست

Interaction between dormancy break treatments and nutrient levels on germination percentage of 
were sliced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 

مهمی در دهی با اسید سولفوریک عامل 

دنبال  احتماال به. باشد زنی بذر می شکست خواب و جوانه

برداشتن پوسته مواد مغذي با سرعت باالیی وارد بذر 

زنی  شده و اثرات مثبت خود را بر پارامترهاي جوانه

همین دلیل بذرهایی که عالوه بر  کند و به

هاي  اسید سولفوریک با مواد مغذي تیمار شدند شاخص

تیمار کردن بذر موسیر با . زنی باالتري داشتند

 54/25درصد افزایش  1اسید سولفوریک و آهن 

زنی نسبت به شاهد را به همراه داشت و با 

 10و  5و همچنین  FeSO4درصد  2و  1

ZnSO  قرار گرفت يسطح آمار یکدر .  

ري از تکنیک گی اضافه کردن مواد مغذي با بهره

کند تا در آغاز  پرایمینگ این بستر را براي بذر فراهم می

زنی به منبع  هاي خود در فاز دوم جوانه

احتماال . و آهن دسترسی داشته باشد يغنی از عناصر رو

زنی در استفاده از  دلیل افزایش درصد و سرعت جوانه

سو با  هم. باشد سولفات روي و آهن به همین خاطر می

بیان داشتند ) 2014( 1این نتیجه، بدیري و میرشکاري

با آهن ) .Plantago major L(پرایمینگ بذر بارهنگ 

طور قابل توجهی منجر به افزایش درصد 

                                                
1 Badiri and Mirshekari 

زنی گردید که با نتایج عبدالرحمانی و همکاران  جوانه

بر شاخص) 2007(

vulgare L.

نیز در بررسی اثر پرایمینگ برشاخص) 2011(

هايرشدي بذر

کردند استفاده از سولفات آهن به

بهبود درصد جوانه

چه گردید ریشه

یمینگ بذر شوید پرا

و بور درصد جوانه

درصد بور افزایش معنی

همیشه بهار 

1آهن و بور 

(افزایش داد 

در استفاده از اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک، 

سطوح مختلف سولفات روي تاثیر چندانی بر جوانه

نسبت به شاهد د

کاهش درصد جوانه

جیبرلیک اثر روي را در جوانه

هاي سولفات غلظت

c bc
a ab ab ab c ab c c

a a bc bc

اسید سولفوریک 

Sulfuric Acid

اسید جیبرلیک+ اسید سولفوریک   

Sulfuric Acid + Gibberelic Acid
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نیحس

اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر درصد جوانه .1شکل 

حروف مشابه در هر سطح و 

مارهاستیل تک يراب

Interaction between dormancy break treatments and nutrient levels on germination percentage of 
imilar letters indicate no 

The bars indicate standard error for all 

  

دهی با اسید سولفوریک عامل  خراش

شکست خواب و جوانه

برداشتن پوسته مواد مغذي با سرعت باالیی وارد بذر 

شده و اثرات مثبت خود را بر پارامترهاي جوانه

کند و به اعمال می

اسید سولفوریک با مواد مغذي تیمار شدند شاخص

زنی باالتري داشتند جوانه

اسید سولفوریک و آهن 

زنی نسبت به شاهد را به همراه داشت و با  درصدي جوانه

5/1هاي  غلظت

ZnSO4موالر  میلی

اضافه کردن مواد مغذي با بهره

پرایمینگ این بستر را براي بذر فراهم می

هاي خود در فاز دوم جوانه فعالیت آنزیم

غنی از عناصر رو

دلیل افزایش درصد و سرعت جوانه

سولفات روي و آهن به همین خاطر می

این نتیجه، بدیري و میرشکاري

پرایمینگ بذر بارهنگ 

طور قابل توجهی منجر به افزایش درصد  و روي به

 

bc

Sulfuric Acid + Gibberelic Acid
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داري با هم و نیز با  باالتر عمل کردند اما تفاوت معنی

که این تفاوت بین سولفات آهن  شاهد نداشتند درحالی

درصد در عدم استفاده از اسید جیبرلیک  1و  5/0

چه مسلم است این است که اسید  آن. دار بود معنی

تقویت کرده  زنی را جیبرلیک اثر آهن بر درصد جوانه

زنی  هاي باالتر اثري بر درصد جوانه است ولی در غلظت

  ). 1شکل (نداشت 

هاي  جاکه اسید جیبرلیک یکی از تنظیم کننده از آن

درونی رشد گیاه است اثرات مختلف و مهمی بر تنظیم و 

 GA3هاي کلیدي  یکی از نقش. رشد و نمو گیاهان دارد

اهان تک لپه در گی. باشد زنی بذر می القاي جوانه

شود و با عبور از آندوسپرم به  جیبرلین از سپرچه آزاد می

هاي  جا سنتز آنزیم رسد سپس در آن الیه آلورون می

هیدرولیزکننده مانند آلفاآمیالز، ریبونوکلئاز و فسفاتاز را 

ها سبب تخریب  تاثیر این آنزیم. کند تحریک می

گردد  آندوسپرم و سست شدن دیواره سلولی آن می

و همکاران، 1؛ وانی2015قادري و همکاران،  اکرم(

کار بردن تیمار خارجی اسید جیبرلیک در  به). 2014

هاي هیدرولیز کننده به  پرایمینگ بذر با افزایش آنزیم

در نتیجه مقاومت . کند تجزیه بیشتر آندوسپرم کمک می

گردد  چه کمتر می هاي آندوسپرم براي خروج ریشه دیواره

و از طرفی هم با ) 2014، 2ی و فرهوديزاده تفت مکی(

افزایش مواد قابل استفاده براي جنین در نهایت درصد 

و همکاران، 3عالیوند(زنی افزایش خواهد یافت  جوانه

نیز در بررسی ) 2014(و همکاران 4پایال نتایج). 2014

 Allium stracheyiشکست خواب گیاه در حال انقراض 

تحت شرایط  mg/l 100 کیبرلیجنشان داد تیمار اسید 

گراد سبب افزایش درصد  درجه سانتی 20نوري و دماي 

 .گردید) درصد 3/97(زنی  جوانه

  

  زنی سرعت جوانه

مار اسید یها نشان داد در ت مقایسه میانگین

موالر داراي بیشترین  میلی 5سولفوریک، سولفات روي 

زنی نسبت به سایر تیمارها و نیز شاهد بود  سرعت جوانه

زنی  درصدي سرعت جوانه 57/45که موجب افزایش 

                                                
1 Wani 
2 Makkizade Tafti and Farhudi 
3 Alivand 
4 Payal 

سرعت  ZnSO4با افزایش غلظت . نسبت به شاهد گردید

سرعت  کهطوري  بهزنی روند کاهشی داشت  جوانه

موالر سولفات روي حتی از شاهد  میلی 100زنی  جوانه

زنی  درصد سرعت جوانه 5/0سولفات آهن . تر بود هم کم

داري با  را نسبت به شاهد افزایش داد اما تفاوت معنی

 FeSO4با افزایش غلظت . درصد آهن نداشت 1غلظت 

زنی روند کاهشی داشت که احتماال به دلیل  سرعت جوانه

باشد  مغذي میهاي باالي مواد  سمیت ناشی از غلظت

در کاربرد تیمار اسید ). 2005جانسون و همکاران، (

جیبرلیک به همراه اسید سولفوریک تغییر محسوسی در 

زنی در مقایسه با شاهد اسید سولفوریک  سرعت جوانه

رسد اسید جیبرلیک اثر مواد مغذي  نظر می به. دیده نشد

استفاده از . زنی کاهش داده است را بر سرعت جوانه

زنی  داري بر سرعت جوانه ات روي نیز تاثیر معنیسولف

با اسید جیبرلیک  ZnSO4بذرها نداشت و اثر متقابل 

زنی را نسبت به شاهد افزایش  نتوانست سرعت جوانه

اران کو هم5هم سو با این نتایج آقابابانژاد). 2شکل (دهد 

در بررسی اثر سرمادهی و اسید جیبرلیک بر ) 2018(

بیان کرد استفاده  Fritillaria imperialisالله واژگون 

از اسید جیبرلیک نتوانست نیاز سرمادهی را کاهش دهد 

زنی و افزایش سرعت آن  و تاثیري بر کاهش زمان جوانه

موالر بدون  میلی 5در بررسی کلی سولفات روي . نداشت

زنی را  استفاده از اسید جیبرلیک بیشترین سرعت جوانه

و در مجموع بذرهایی که با  در بذر موسیر سبب شد

زنی باالتري  اسید سولفوریک تیمار شدند سرعت جوانه

اعمال سرمادهی مرطوب جهت ). 2شکل (نشان دادند 

شکست خواب سبب تجزیه هورمون اسید آبسیزیک و 

و همکاران، 6یامایوچی(گردد  کاهش مقدار آن می

2004.(  

در جا که میزان اسید جیبرلیک و اسید آبسیزیک  از آن

 ABAباشد در نتیجه کاهش  گیاه در تعادل با هم می

و 7مدیروس(کند  سنتز اسید جیبرلیک را تحریک می

رسد باال بودن سرعت  نظر می به). 2015همکاران، 

زنی در عدم کاربرد خارجی اسید جیبرلیک به  جوانه

باشد درواقع بذر حتی بدون  همین مسئله مربوط می

                                                
5 Aghababanejad 
6 Yamauchi 
7 Medeiros 
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سطح کافی از جیبرلین  اعمال تیمار اسید جیبرلیک به

بیان ) 2015(و همکاران 1محمد. دسترسی داشته است

که بذر در اوایل رشد خود با منبع  د در صورتیداشتن

رو باشد گیاه رشد خود را زودتر  غنی از مواد مغذي روبه

تري به مواد  تر و راحت کند و دسترسی سریع آغاز می

توانایی  که ریشه غذایی مورد نیاز خود دارد تا مادامی

ها همچنین  آن. جذب مواد غذایی را از خاك کسب کند

یک  Mnو  Znاظهار داشتند پرایمینگ بذرهاي ذرت با 

زنی، تولید  راهکار مناسب جهت افزایش سرعت جوانه

تر، بهبود رشد و استقرار گیاه  هاي زودرس گیاهچه

 .باشد می

  

  )T10(زنی  درصد جوانه 10زمان رسیدن به 

ها نشان داد کاربرد اسید  مقایسه میانگین داده

عنوان تیمار شکست خواب، سطوح پایین  سولفوریک به

هاي باالتر عملکرد بهتري  سولفات روي نسبت به غلظت

زنی به  درصد جوانه 10کمترین زمان رسیدن به . داشت

موالر سولفات روي تعلق داشت که اختالف  میلی 5تیمار 

 75/69مارها داشت و سبب کاهش داري با سایر تی معنی

 غلظتبا افزایش . نسبت به شاهد گردید T10درصدي 

سولفات روي چنین روندي ادامه نیافت و حتی در 

 10زمان رسیدن به  ZnSO4موالر  میلی 100غلظت 

  .اي داشت زنی افزایش قابل مالحظه درصد جوانه

استفاده از اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک 

زمان شکست خواب تاثیري در کاهش  عنوان تیمار به

زنی نسبت به تیمار اسید  درصد جوانه 10رسیدن به 

  .سولفوریک نداشت

موالر با شاهد در یک  میلی 10و  5سولفات روي 

زمان  ZnSO4افزایش غلظت . گروه آماري قرار داشت

چنین . تر کرد زنی را طوالنی درصد جوانه 10رسیدن به 

رلیک اثر روي بر کاهش رسد که اسید جیب نظر می به

زنی را خنثی کرده  درصد جوانه 10زمان رسیدن به 

اثر متقابل اسید جیبرلیک و آهن تاثیرات . است

زنی نسبت به سولفات  تري بر کاهش زمان جوانه مثبت

درصد با تفاوت  2روي و شاهد به همراه داشت و آهن 

 T10ها موجب کاهش  داري نسبت به سایر غلظت معنی

 نظراز مقایسه کلی تیمارها با هم چنین به . گردید

                                                
1 Muhammad 

داري بر کاهش  رسد که اسید جیبرلیک تاثیر معنی می

زنی نسبت به عدم  درصد جوانه 10زمان رسیدن به 

و احتماال کاربرد همزمان اسید استفاده از آن نداشت 

 جیبرلیک اثرات مثبت سایر تیمارها را کاهش داده است

در بررسی اثر ) 2016( 2و محققی ابوطالبیان). 3شکل (

با سولفات روي ) Lens culinaris(پرایمینگ بذر عدس 

منجر سولفات روي کاربردن تیمار  و اوره بیان داشتند به

درصد  50درصدي زمان رسیدن به  14/20به کاهش 

ها همچنین این  آن. زنی نسبت به شاهد گردید جوانه

کننده  جزیههاي ت مسئله را به افزایش فعالیت آنزیم

ها  اي و نیز بهبود عملکرد میتوکندري هاي ذخیره بافت

 .نسبت دادند

  

 )T50( زنی درصد جوانه 50زمان رسیدن به 

در استفاده از اسید سولفوریک کمترین زمان رسیدن 

موالر  میلی 5زنی مربوط به تیمار  درصد جوانه 50به 

سولفات روي بوده که با سایر تیمارها و نیز با شاهد 

موالر و  میلی 100سولفات روي . داري داشت تفاوت معنی

 T50دار  درصد منجر به افزایش معنی 2سولفات آهن 

استفاده از آهن نتوانست . ارها گردیدنسبت به سایر تیم

زنی را نسبت به شاهد  درصد جوانه 50زمان رسیدن به 

درصد سولفات آهن  1و  5/0هاي  غلظت. کاهش دهد

را در مقایسه با  T50داري با هم نداشتند و  تفاوت معنی

هاي پایین روي در  غلظت. هاي باالتر کاهش دادند غلظت

زنی  ر کاهش زمان جوانهمقایسه با آهن تاثیر بیشتري ب

استفاده از اسید جیبرلیک به همراه سولفات روي . داشت

زنی نسبت به  داري بر کاهش زمان جوانه تاثیر معنی

 ZnSO4همچنین با افزایش غلظت  .شاهد نشان نداد

 100روند افزایشی داشت و سولفات روي  T50شاخص 

 T50داري نسبت به شاهد زمان  موالر با تفاوت معنی میلی

 T50کاربرد جیبرلین توانست اثرات آهن بر . را بیشتر کرد

تیمار شده با سولفات  هايکه بذر طوري را افزایش دهد به

زنی  درصد جوانه 50تر از سولفات روي به  آهن سریع

درصد موجب کاهش  1و  5/0هاي  آهن در غلظت. رسید

نسبت به شاهد گردید که با سولفات آهن  T50دار  معنی

چنین روندي . در یک گروه آماري قرار داشتدرصد  1

  در نگاه کلی بذرهاي . هاي باالتر مشاهده نشد در غلظت

                                                
2 Abutalebian and Mohagheghi 
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 یست خواب برش دهکاز سطوح ش یکها در هر  میانگین

 يانگر خطایله ها بیم .درصد است 5در سطح احتمال 

Fig. 2. Interaction between dormancy break treatments and nutrient levels on 
hirtifoliom seeds. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 
 

  
از سطوح  یکها در هر  میانگین. بذر موسیر )T10(زنی 

 .درصد است 5در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون 

Fig. 3. Mutual effect of dormancy break treatments and nutrient levels on 
reach 10% germination. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 
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شماره اول/ سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

میانگین. زنی بذر موسیر اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر سرعت جوانه

در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب

 .مارهاستیل ت

Interaction between dormancy break treatments and nutrient levels on the germination rate of 
Means were sliced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

significant difference at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 

زنی  درصد جوانه 10اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر زمان رسیدن به 

دار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب یست خواب برش ده

 .مارهاستیل تک ياستاندارد برا يانگر خطا

dormancy break treatments and nutrient levels on Allium hirtifoliom seeds
Means were sliced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

significant difference at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 
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اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر سرعت جوانه .2شکل 

شده و حروف مشابه در هر سطح ب

ل تک ياستاندارد برا

germination rate of Allium 
imilar letters indicate no 

est. The bars indicate standard error for all 

اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر زمان رسیدن به  .3شکل 

ست خواب برش دهکش

انگر خطایله ها بیم

seeds’ time to 
imilar letters indicate no 

est. The bars indicate standard error for all 
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  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به

  
از سطوح  یکها در هر  میانگین. بذر موسیر) T50(زنی 

 .درصد است 5در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون 

Fig. 4. Mutual effect of dormancy break treatments and nutrient levels 
10% germination. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 
 

درصد  1همچنین سولفات آهن . نیز شاهد کاهش یافت

هاي آهن  داري نسبت به سایر غلظت تفاوت معنی

زنی شد ولی با  موجب ارتقاء شاخص یکنواختی جوانه

افزایش غلظت آهن . داري نداشت شاهد تفاوت معنی

که  اي گونه زنی گردید به منجر به کاهش یکنواختی جوانه

درصد بیشترین غیریکنواختی را در بین  2سولفات آهن 

  .تیمارها داشت

طور کلی استفاده از اسید  داد به نتایج نشان

زنی را نسبت به عدم استفاده  جیبرلیک یکنواختی جوانه

با سولفات  هايرآن بهبود بخشید و تیمار کردن بذ

درصد به همراه تیمار شکست خواب اسید  1

جیبرلیک بهتر از بقیه تیمارها عمل کرد و سبب تولید 

که با افزایش  حالیتري گردید در هاي یکنواخت

زنی روند کاهشی  یکنواختی جوانه Feو  

هاي  را به سمیت ناشی از غلظت آنتوان  داشت که می

جانسون و همکاران، (باالي مواد مغذي نسبت داد 

در کاربرد سولفات آهن و جیبرلین یکنواختی 

داري  زنی در مقایسه با سولفات روي تفاوت معنی

آهن اثرات  پایینن بدان معنا است که سطوح 
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و آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور ن

زنی  درصد جوانه 50اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر زمان رسیدن به 

دار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب یست خواب برش ده

  .مارهاستیل تک ياستاندارد برا يانگر خطا

dormancy break treatments and nutrient levels Allium hirtifoliom seeds’ 
Means were sliced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

significant difference at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 

موالر  میلی 5تیمارشده با اسید سولفوریک در غلظت 

را داشت که به معنی  T50سولفات روي کمترین زمان 

باشد  تر بذرهاي موسیر در این غلظت می زنی سریع

زنی و افزایش زمان  کاهش سرعت جوانه

هاي  زنی در غلظت درصد جوانه 50و  10

باالي مواد مغذي احتماال به دلیل اثر سمی ایجاد شده 

هاست که با نتایج جانسون و همکاران 

 .مطابقت داشت

  یزن جوانه ینواخت

ش فاصله ین آزمایزنی در ا شاخص یکنواختی جوانه

در نظر گرفته شده  یزن درصد جوانه 75و  

 ینواختیکانگر یباشد ب يمترکزان یه هرچه م

در استفاده ). 2010اران، کجوزن و هم(است 

موالر  میلی 10و  5روي از اسید سولفوریک، سولفات 

داري با شاهد نداشت اگرچه نسبت به 

تري بودند  زنی یکنواخت هاي باالتر داراي جوانه

یکنواختی  ZnSO4که با افزایش غلظت 

داري نسبت به سطوح پایین و  زنی با تفاوت معنی

نیز شاهد کاهش یافت

تفاوت معنیبا 

موجب ارتقاء شاخص یکنواختی جوانه

شاهد تفاوت معنی

منجر به کاهش یکنواختی جوانه

سولفات آهن 

تیمارها داشت

نتایج نشان

جیبرلیک یکنواختی جوانه

آن بهبود بخشید و تیمار کردن بذ از

1و  5/0آهن 

جیبرلیک بهتر از بقیه تیمارها عمل کرد و سبب تولید 

هاي یکنواخت جوانه

 Znسطوح 

داشت که می

باالي مواد مغذي نسبت داد 

2005.(  

در کاربرد سولفات آهن و جیبرلین یکنواختی 

زنی در مقایسه با سولفات روي تفاوت معنی جوانه

ن بدان معنا است که سطوح داشت ای
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نیحس

اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر زمان رسیدن به  .4شکل 

ست خواب برش دهکش

انگر خطایله ها بیم

’ time to reach 
imilar letters indicate no 

est. The bars indicate standard error for all 

تیمارشده با اسید سولفوریک در غلظت 

سولفات روي کمترین زمان 

زنی سریع جوانه

کاهش سرعت جوانه). 4شکل (

10رسیدن به 

باالي مواد مغذي احتماال به دلیل اثر سمی ایجاد شده 

هاست که با نتایج جانسون و همکاران  در این غلظت

مطابقت داشت) 2005(

  

نواختیکشاخص 

شاخص یکنواختی جوانه

 25ن یب یزمان

ه هرچه مکاست 

است  یزن جوانه

از اسید سولفوریک، سولفات 

داري با شاهد نداشت اگرچه نسبت به  تفاوت معنی

هاي باالتر داراي جوانه غلظت

که با افزایش غلظت  طوري به

زنی با تفاوت معنی جوانه
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موالر کمترین طول گیاهچه را در بین تیمارها 

 .به خود اختصاص داد

ن در مقایسه با سولفات روي تاثیر سولفات آه

درصد  1بیشتري بر طول گیاهچه داشت و آهن 

بیشترین طول گیاهچه را به خود اختصاص داد، 

درصد در یک گروه  2و  5/1هاي  همچنین با غلظت

در کاربرد تیمار شکست خواب اسید . آماري قرار داشت

موالر  میلی 10جیبرلیک و اسید سولفوریک، غلظت 

ها و  داري نسبت به سایر غلظت تفاوت معنی

با افزایش بیشتر  .داد نیز شاهد، طول گیاهچه را افزایش

. غلظت سولفات روي طول گیاهچه روند کاهشی داشت

درصد با  1و  5/0کنش جیبرلین با آهن 

داري نسبت به کلیه تیمارها منجر به  اختالف معنی

که باالترین طول  ريطو افزایش طول گیاهچه گردید به

درصد آهن و اسید  1و  5/0هاي  گیاهچه در غلظت

جیبرلیک به دست آمد اما با افزایش بیشتر غلظت 

در بررسی کل تیمارها با . سولفات آهن روند کاهشی بود

درصد سولفات آهن و اسید جیبرلیک  1

بیشترین تاثیر را بر افزایش طول گیاهچه به دنبال 

 .)6شکل 

 

  
 یست خواب برش دهکاز سطوح ش یکها در هر  میانگین

 يانگر خطایله ها بیم .درصد است 5در سطح احتمال 

Fig. 5. Mutual effect of dormancy break treatments and nutrient levels on germination uniformity of 
hirtifoliom seeds. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 
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زنی را افزایش داده  اسید جیبرلیک بر یکنواختی جوانه

تر مواد  واسطه تجزیه سریع شده به بذرهاي پرایم

زنی بیشتر و با آهنگ  اي داراي درصد جوانه

  ).2016ابوطالبیان و محققی، (تري هستند 

جیبرلیک با تاثیرگذاري رسد اسید  نظر می

زنی  زنی موجب شد تا یکنواختی جوانه بر درصد جوانه

در یک مقایسه کلی استفاده از اسید 

جیبرلیک نسبت به عدم استفاده از آن میزان یکنواختی 

 1و  5/0زنی را بهبود بخشید همچنین تیمارهاي 

به  هاي پایین سولفات روي درصد سولفات آهن و غلظت

همراه اسید جیبرلیک بهتر از بقیه تیمارها عمل کرد 

  

 5در استفاده از اسید سولفوریک، سولفات روي 

داري نسبت به سطوح دیگر  موالر اختالف معنی

 67/77و نیز شاهد داشت و منجر به افزایش 

با افزایش . درصدي طول گیاهچه نسبت به شاهد گردید

طوري  غلظت سولفات روي طول گیاهچه کاهش یافت به

که طول گیاهچه بذرهاي تیمار شده با سولفات روي 

موالر کمترین طول گیاهچه را در بین تیمارها  میلی 100

به خود اختصاص داد

سولفات آه

بیشتري بر طول گیاهچه داشت و آهن 

بیشترین طول گیاهچه را به خود اختصاص داد، 

همچنین با غلظت

آماري قرار داشت

جیبرلیک و اسید سولفوریک، غلظت 

ZnSO4  تفاوت معنیبا

نیز شاهد، طول گیاهچه را افزایش

غلظت سولفات روي طول گیاهچه روند کاهشی داشت

کنش جیبرلین با آهن  اثرات برهم

اختالف معنی

افزایش طول گیاهچه گردید به

گیاهچه در غلظت

جیبرلیک به دست آمد اما با افزایش بیشتر غلظت 

سولفات آهن روند کاهشی بود

1هم غلظت 

بیشترین تاثیر را بر افزایش طول گیاهچه به دنبال 

شکل (داشت 

میانگین. زنی بذر موسیر اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر یکنواختی جوانه

در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب

 .مارهاستیل ت

dormancy break treatments and nutrient levels on germination uniformity of 
liced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

significant difference at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 
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اسید جیبرلیک بر یکنواختی جوانه

بذرهاي پرایم. است

اي داراي درصد جوانه ذخیره

تري هستند  یکنواخت

نظر می چنین به

بر درصد جوانه

در یک مقایسه کلی استفاده از اسید . بهبود یابد

جیبرلیک نسبت به عدم استفاده از آن میزان یکنواختی 

زنی را بهبود بخشید همچنین تیمارهاي  جوانه

درصد سولفات آهن و غلظت

همراه اسید جیبرلیک بهتر از بقیه تیمارها عمل کرد 

  ).5شکل (

  

  طول گیاهچه

در استفاده از اسید سولفوریک، سولفات روي 

موالر اختالف معنی میلی

ZnSO4  و نیز شاهد داشت و منجر به افزایش

درصدي طول گیاهچه نسبت به شاهد گردید

غلظت سولفات روي طول گیاهچه کاهش یافت به

که طول گیاهچه بذرهاي تیمار شده با سولفات روي 

اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر یکنواختی جوانه. 5شکل 

شده و حروف مشابه در هر سطح ب

ل تک ياستاندارد برا

dormancy break treatments and nutrient levels on germination uniformity of Allium 
imilar letters indicate no 

est. The bars indicate standard error for all 



  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به

 

  

 یست خواب برش دهکاز سطوح ش یکها در هر  میانگین

 يانگر خطایله ها بیم .درصد است 5در سطح احتمال 

Fig. 6. Mutual effect of dormancy break treatments and
hirtifoliom seeds. Means were sliced at each dormancy break treatments
significant difference at 5% probability level based on LSD 
treatments. 

ZnSO نتایج . باشد نیز به دلیل همین مسئله می

نیز در بررسی اثر نانوذرات ) 2012( و همکاران

زنی، رشد و عملکرد بادام زمینی  روي بر جوانه

Arachis hypogaea ( نشان دادند سولفات روي

منجر به افزایش طول گیاهچه و شاخص بنیه گشته 

  گیاهچه شاخص بنیه

ها نشان داد در استفاده از تیمار  مقایسه میانگین

 5ک، سولفات روي شکست خواب اسید سولفوری

داري منجر به افزایش شاخص  موالر با اختالف معنی

. نسبت به سطوح دیگر و نیز شاهد گردید گیاهچه

استفاده از سولفات آهن در مجموع منجر به افزایش 

نسبت به سولفات روي و شاهد  گیاهچه شاخص بنیه

در کاربرد تیمار شکست خواب اسید جیبرلیک 

در کلیه  گیاهچه اه اسید سولفوریک، شاخص بنیه

داري نسبت به تیمار شکست خواب  سطوح افزایش معنی

، گیاهچهبیشترین شاخص بنیه . اسید سولفوریک داشت

و کمترین آن ) 48/46(درصد آهن  1مربوط به غلظت 

) 88/8(و شاهد ) 12/7(هاي باالي روي  مربوط به غلظت
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و آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور ن

میانگین. موسیر ياثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر طول گیاهچه بذرها

در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب

  .مارهاستیل ت

dormancy break treatments and nutrient levels on seedling length of 
Means were sliced at each dormancy break treatments. Similar letters indicate no 

significant difference at 5% probability level based on LSD Test. The bars indicate standard error for all 

در ) 2014(نتایج حاصل با نتایج ابراهیمی و همکاران 

بررسی استفاده از اسید جیبرلیک بر طول گیاهچه هم 

اثر اسید جیبرلیک ) 2015(و همکاران 1بیکالهو

بر طول گیاهچه را به افزایش فعالیت آنزیمی و اتساع 

افزایش طول گیاهچه در اثر . داددیواره سلولی نسبت 

در  Znثر ؤتواند به دلیل نقش م تیمار سولفات روي می

ویژه در  به) ایندول استیک اسید(تولید اکسین 

روي در سنتز تریپتوفان دخالت . هاي پایین باشد

اي براي تولید اکسین  ماده عنوان پیش دارد در نتیجه به

  ).2016و همکاران، 2وجودي(شود 

هاي رشد گیاهی  کنندهجا که اکسین از تنظیم

زنی را تحت تاثیر  هاي جوانه طور قطع شاخص

هاي اصلی اکسین، افزایش  یکی از نقش

پذیري دیواره سلولی است که به دنبال آن 

. رود ها و طویل شدن ساقه انتظار می افزایش رشد سلول

چه که اهمیت دارد این است که افزایش غلظت بیش 

اي  گونه گذارد به زنی می از حد اکسین اثر عکس بر جوانه

که اگر غلظت اکسین در گیاه بیش از اندازه زیاد شود 

احتماال . گردد تر می رشد گیاه حتی از شاهد هم کم

کاهش طول گیاهچه و شاخص بنیه در اثر افزایش 

                                                
1 Bicalho 
2 Vojodi 

ZnSO4غلظت 

و همکاران3پراساد

روي بر جوانه

)hypogaea L.

منجر به افزایش طول گیاهچه و شاخص بنیه گشته 

  .است

  

شاخص بنیه

مقایسه میانگین

شکست خواب اسید سولفوری

موالر با اختالف معنی میلی

گیاهچه بنیه

استفاده از سولفات آهن در مجموع منجر به افزایش 

شاخص بنیه

در کاربرد تیمار شکست خواب اسید جیبرلیک . گردید

اه اسید سولفوریک، شاخص بنیهبه همر

سطوح افزایش معنی

اسید سولفوریک داشت
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نیحس

اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي بر طول گیاهچه بذرها .6 شکل

شده و حروف مشابه در هر سطح ب

ل تک ياستاندارد برا

nutrient levels on seedling length of Allium 
imilar letters indicate no 

est. The bars indicate standard error for all 

  

نتایج حاصل با نتایج ابراهیمی و همکاران 

بررسی استفاده از اسید جیبرلیک بر طول گیاهچه هم 

بیکالهو. سو بود

بر طول گیاهچه را به افزایش فعالیت آنزیمی و اتساع 

دیواره سلولی نسبت 

تیمار سولفات روي می

تولید اکسین 

هاي پایین باشد غلظت

دارد در نتیجه به

شود  محسوب می

جا که اکسین از تنظیم آناز 

طور قطع شاخص است به

یکی از نقش. دهد قرار می

پذیري دیواره سلولی است که به دنبال آن  انبساط

افزایش رشد سلول

چه که اهمیت دارد این است که افزایش غلظت بیش  آن

از حد اکسین اثر عکس بر جوانه

که اگر غلظت اکسین در گیاه بیش از اندازه زیاد شود 

رشد گیاه حتی از شاهد هم کم

کاهش طول گیاهچه و شاخص بنیه در اثر افزایش 
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 1398/ شماره اول

 
ست خواب برش کاز سطوح ش یکها در هر  میانگین. موسیر

 يانگر خطایله ها بیم .درصد است 5در سطح احتمال 

Fig. 7. Mutual effect of dormancy break treatments
seeds. Means with similar letters in each level of break dormancy were
probability level, based on the LSD Test.
 

باالتري نسبت به  اهچهیگدرصد آهن داراي شاخص بنیه 

نیز اظهار ) 2012(پراساد و همکاران . شاهد بودند

داشتند گیاهانی که در شرایط کمبود روي سبز 

تري  گردند داراي شاخص بنیه و استقرار ضعیف

در  Znري شود که گی رو ممکن است نتیجه هستند از این

عنوان یک کود استارتر عمل کند بنابراین  تواند به

در گیاه نقش فیزیولوژیکی مهمی در  Znافزایش غلظت 

 .کند زنی ایفا می

  گیري

رو  یکی از موانع پیشضعیف  زنی و استقرار

براي کشت و کار و تولید گیاه دارویی موسیر از طریق 

حال که موسیر گیاهی در  نظر به این. رود شمار می

ي آن جهت به پتانسیل باالانقراض است و نیز با توجه 

هاي بذر نظیر پرایمینگ با  کارگیري فناوري

جهت بهبود کاري مناسب  مواد مغذي ممکن است راه

در . شمار رود بهاین گیاه زنی و استقرار  هاي جوانه

داري بر  با مواد مغذي اثر معنی پرایمینگاین تحقیق 

 10زنی، زمان رسیدن به  زنی، سرعت جوانه

زنی، طول  زنی، یکنواختی جوانه درصد جوانه

ر بعد یموس يبذرها گیاهچه گیاهچه و شاخص بنیه

درصد  1و آهن  اسید سولفوریک. واب داشت
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شماره اول/ سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

موسیر يبذرها گیاهچه ر شاخص بنیهباثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي 

در سطح احتمال  LSDدار بر اساس آزمون  انگر عدم اختالف معنییشده و حروف مشابه در هر سطح ب

 .مارهاستیل ت

dormancy break treatments and nutrient levels on vigor index І of Allium hirtifoliom 
Means with similar letters in each level of break dormancy were not significantly different at 5% 

est. 

 سطوح پایین آهن اثر جیبرلین بر شاخص بنیه

که با افزایش غلظت  را افزایش داد درصورتی

طور کلی بذرهاي  به. روندي مشاهده نشد

اسید جیبرلیک شاخص بنیه باالتري از تیمار شده با 

 ).7شکل (خود نشان دادند 

مانی بذر، دو عامل مهمی  قدرت بذر و توانایی زنده

و  1بدیري(گذارد  است که بر رشد گیاهان تاثیر می

هرچه بذر از کیفیت باالتري برخوردار ). 2014

اي  ذخایر تغذیه. هاي رشدي بهتري دارد

باشد و  یک عامل تعیین کننده در کیفیت بذر می

که ریشه به توانایی کامل جذب از خاك برسد 

محمد و (اي خود متکی است  شدیدا به ذخایر تغذیه

تیمار کردن بذرها با مواد مغذي یکی ). 2015

توان در راستاي  هایی است که می از بهترین تکنیک

بذر در اوایل رشد از آن ارتقاي مواد قابل دسترس 

نیز نشان ) 2015(نتایج محمد و همکاران 

داد شاخص بنیه و نمو گیاهچه به شدت تحت تاثیر 

میرشکاري . گیرد مقدار مواد مغذي در بذر قرار می

مصرف  در بررسی اثر پرایمینگ بذر با عناصر کم

 Calendula(آهن و بور بر گل همیشه بهار 

offic ( 5/1نشان داد بذرهاي تیمار شده با 

                                                
1 Badiri  

درصد آهن داراي شاخص بنیه 

شاهد بودند

داشتند گیاهانی که در شرایط کمبود روي سبز 

گردند داراي شاخص بنیه و استقرار ضعیف می

هستند از این

تواند به بذر می

افزایش غلظت 

زنی ایفا می طول جوانه

  

گیريتیجهن

زنی و استقرار جوانه

براي کشت و کار و تولید گیاه دارویی موسیر از طریق 

شمار می بذر به

انقراض است و نیز با توجه 

کارگیري فناوري صادرات، به

مواد مغذي ممکن است راه

هاي جوانه شاخص

این تحقیق 

زنی، سرعت جوانه درصد جوانه

درصد جوانه 50و 

گیاهچه و شاخص بنیه

واب داشتست خکش
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اثر متقابل تیمار شکست خواب و مواد مغذي  .7شکل 

شده و حروف مشابه در هر سطح ب یده

ل تک ياستاندارد برا

Allium hirtifoliom 
not significantly different at 5% 

سطوح پایین آهن اثر جیبرلین بر شاخص بنیه

را افزایش داد درصورتی گیاهچه

روندي مشاهده نشدآهن چنین 

تیمار شده با 

خود نشان دادند 

قدرت بذر و توانایی زنده

است که بر رشد گیاهان تاثیر می

2014همکاران، 

هاي رشدي بهتري دارد باشد شاخص

یک عامل تعیین کننده در کیفیت بذر میها  دانه

که ریشه به توانایی کامل جذب از خاك برسد  تا زمانی

شدیدا به ذخایر تغذیه

2015همکاران، 

از بهترین تکنیک

ارتقاي مواد قابل دسترس 

نتایج محمد و همکاران . استفاده کرد

داد شاخص بنیه و نمو گیاهچه به شدت تحت تاثیر 

مقدار مواد مغذي در بذر قرار می

در بررسی اثر پرایمینگ بذر با عناصر کم) 2015(

آهن و بور بر گل همیشه بهار 

officinalis L.
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  ...شکست خواب يساز نهیو آهن بر به يبذر با سولفات رو نگیمیاثر پرا: و همکاران انیعسکر پور نیحس

با اضافه . دیزنی نسبت به شاهد گرد سبب افزایش جوانه

، سطوح سولفات روي تاثیر چندانی اسید جیبرلیکشدن 

 5سولفات روي . تقویت شد کینشان نداد اما اثر آهن اند

موالر نسبت به شاهد موجب افزایش سرعت  میلی

غلظت روند کاهشی افزایش ه با کزنی گردید  جوانه

سرعت  ی درسبب تغییر محسوس اسید جیبرلیک. داشت

ز تحت یزنی ن درصد جوانه 50زمان رسیدن به  .دینگرد

ن ییادرصد سولفات و سطوح پ 1و  5/0هاي  ر غلظتیتاث

تاثیر  اسید جیبرلیکاستفاده از . افتیاهش ک يرو

زنی نسبت به شاهد  داري بر کاهش زمان جوانه معنی

مدت زمان رسیدن به باالتر  يها و در غلظت نشان نداد

نتایج نشان داد . را بیشتر کرد زنی درصد جوانه 50

استفاده از اسید جیبرلیک اگرچه تاثیري بر افزایش 

 50و  10زنی و کاهش زمان رسیدن به  سرعت جوانه

زنی نداشت اما اثرات مواد مغذي بر صفات  درصد جوانه

زنی، طول گیاهچه و  هزنی، یکنواختی جوان درصد جوانه

را تقویت کرد که در مورد سولفات  گیاهچه شاخص بنیه

بات کیه از ترلذا مسلما استفاد. آهن این اثر مشهودتر بود

ر را یاهچه موسیه گیبن و یزن صفات جوانه يزمغذیر

ست کدر ش یکبرلید جیساستفاده از ا. دهد یش میافزا

 يها تنشط و یتواند با توجه به شرا یز میخواب ن

شود، اگرچه روند ت یریموجود در عرصه مد یاحتمال

تر  يقو يها اهچهید گیتواند سبب تول ینشان داد م یلک

  .گردد
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Research Article 

Effect of Seed Priming with ZnSO4 and FeSO4 on Dormancy Break 
Optimization and Germination Traits of Shallot (Allium hirtifolium) 

Elahe Sadat Hoseinpur Askarian 1, Ali Abbasi Surki 2, *, Abdolrazagh Danesh Shahraki 2
 

Extended Abstract 
Introduction: In addition to dormancy, seeds of Allium hirtifolium have a weak emergence in the field. 

Among methods for improving the efficiency and emergence of seeds, nutritional priming can be considered 
for its performance on weak seeds. The presence of micronutrients is one of the factors that may affect the 
efficiency of the seeds. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of priming with nutrients 
on optimization of dormancy status, germination, and enhancement of shallot seeds for its conservational, 
restoration and domestication programs. 

Materials and Methods: In order to study effects of nutrients on germination and emergence of Allium 
hirtifolium, a CRD factorial experiment was conducted with four replications at Seed Science and 
Technology Lab of Shahrekord University in 2015. Two dormancy breaking treatments (sulfuric acid and 
sulfuric acid + gibberellic acid) as the first factor and nine nutrition treatments including four levels of ZnSO4 
(5, 10, 50 and 100 mM) and four levels of FeSO4 (0.5, 1, 1.5 and 2%) versus control were compared on 
shallot seeds. 

Results: The results showed that dormancy breaking treatments, nutrient pretreatment of seeds and their 
interaction had significant effects on germination percentage, germination rate, time to reach l0% and 50% 
germination, germination uniformity, seedling length and vigor index I at 1% probability level. Sulfuric acid 
and FeSO41% increased germination versus control. Application of gibberellic acid affected the behavior of 
iron but did not indicate significant effects for zinc. The concentration of 5 mM ZnSO4 increased the rate of 
germination, compared with the control but decreased with higher concentrations. The gibberellic acid did 
not show any sharp effects on germination rate. Time to reach 50% germination was also affected by FeSO4 
0.5% and 1% and lower levels of zinc. Application of gibberellic acid did not show any significant impact on 
the germination time reduction, compared with control and increased T50 in higher concentrations. Although 
germination traits were rarely affected by gibberellic acid, seedling length and vigor index were positively 
influenced with GA, and the highest seedling length was achieved at 0.5 and 1% of iron and gibberellic acid. 

Conclusion: Seed priming with nutrients can improve germination and plant vigur indices. Different 
concentrations of iron and zinc showed different impacts on the seeds, which showed interaction with 
dormancy breaking methods. Although application of gibberellic acid did not have an effective role in 
increasing germination rate and reducing the time to reach 10% and 50% of germination, it enhanced 
seedling length and vigor index I, especially for iron. 

 
Keywords: Nutrients, Emergence, Gibberellic acid, Vigor Index, Sulfuric acid 
 

Highlights: 

1- Addition of iron and zinc sulfate to shallot seeds whose dormancy was broken with sulfuric acid caused 
higher germination rate of  25.54%, compared with the control. 

2- Gibberellin compensated for zinc effect in germination and was able to replace it, but had a slight 
synergic effect with iron sulfate. 

3- Although gibberellin application did not affect germination traits, the seedling length and vigor index 
showed a positive response to it. 
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