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  مقاله پژوهشی

بذر سه اکوتیپ گون  آنزیم آلفا آمیالززنی و فعالیت  اثر تیمارهاي شکست خواب بر جوانه

 )cyclophyllus Astragalus(مرتعی 

  3 سوندیع، حمیدرضا *، 2 يمراد، علی 1پور اکرم رستمی

  چکیده مبسوط

هاي گیاهی دارد که شامل خواب  هاي اقلیمی اهمیت زیادي در حفظ گونه عنوان یک شیوه اجتناب از تنش حالت خواب به: مقدمه

سختی پوسته بذر یکی از دالیل اصلی بروز خواب در گیاهان . باشد فولوژیکی و مورفوفیزیولوژیکی میرفیزیولوژیکی، فیزیکی، مو

دهی  اصلی شکست خواب بذر در گیاهان خانواده لگومینوز استفاده از تیمارهاي خراش يهاسازوکاریکی از . خانواده لگومینوز است

ویژه  واسطه تسهیل در تبادل گازها به دهی به جایی که کمبود اکسیژن از عوامل القاءکننده خواب است، تیمار خراش از آن. است

پرایمینگ با اسید جیبرلیک . گردد زنی می یت افزایش درصد جوانهسبب برطرف شدن خواب بذر و در نها ،اکسید کربن اکسیژن و دي

ن یبد. شود زنی می باشند مؤثر واقع شده و موجب جوانه هاي گیاهی که دچار خواب می نیز در شکست خواب فیزیولوژیک در گونه

سه اکوتیپ نمودن خواب بذر مار جهت برطرف ین تیتر افتن مناسبیو  یزن ست خواب، جوانهکش یق بررسین تحقیمنظور هدف از ا

  .باشد گون مرتعی می

صورت فاکتوریل دو در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان به 1392پژوهش حاضر در سال : ها مواد و روش

 عاملسمیرم، دماوند و زنجان و گون مرتعی  پیاکوتاول شامل سه  عامل. انجام شد عاملی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار

) دهی با سمباده خراش(دهی مکانیکی  خراش ،شاهد: تیمارهاي اعمال شده عبارت بودند از. دوم شامل تیمارهاي شکست خواب بود

اسید جیبرلیک با  همراه بهدهی مکانیکی  ، خراشسلسیوس درجه  4روز در دماي  30و  20، 10 يها زمانمدت  سرمادهی به همراه به

و  2هاي  مدت زمان درصد به 96دهی شیمیایی با اسید سولفوریک  ساعت، خراش 48مدت زمان  به گرم در لیتر میلی 500و  400غلظت 

همراه اسیدجیبرلیک  دهی مکانیکی به ساعت، خراش 72مدت زمان  درصد به 2نیترات پتاسیم  همراه بهدهی مکانیکی  دقیقه، خراش 4

زنی، میانگین زمان  گیري شده شامل درصد جوانه صفات اندازه. روز 20ساعت با سرمادهی  48مدت زمان  گرم در لیتر به میلی 400

  .آمیالز بود ت آنزیم آلفازنی، طول گیاهچه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و فعالی جوانه

بر مبناي نتایج  .دار گردید براي کلیه صفات معنیبذر کنش اکوتیپ در تیمار شکست خواب  نتایج نشان داد که برهم: ها یافته

هاي در مقایسه بین تیمار. زنی نسبت به دو اکوتیپ سمیرم و زنجان برتر بود هاي جوانه وتیپ دماوند در اکثر مؤلفهمقایسه میانگین اک

زنی و رشد  هاي جوانه گرم در لیتر بر افزایش برخی شاخص میلی 400همراه اسید جیبرلیک  دهی مکانیکی به اعمال شده، تیمار خراش

روز  20گرم در لیتر با سرمادهی  میلی 400 کیبرلیجهمراه اسید  دهی مکانیکی به تیمار خراش. اي بیشترین تأثیر را داشت گیاهچه

درصد شد و بر افزایش  67/84زنی کل در اکوتیپ سمیرم با میانگین  هاي اعمال شده سبب افزایش درصد جوانهنسبت به دیگر تیمار

 .آمیالز تأثیر بیشتري داشت آلفا میآنزفعالیت 

دهی مکانیکی  تواند ناشی از خراش زنی می رسد خواب بذر گون از نوع فیزیولوژیک نباشد و افزایش جوانه نظر می به: گیري نتیجه

  .باشددر اثر دو عامل سرما و اسید جیبرلیک  عالوه اثر پرایمینگ در شکست خواب فیزیکی به

  آمیالز، تیمارهاي شکست خواب بذر، گون مرتعی آلفا: کلیدي هايهواژ

  :هاي نوآوري جنبه

 .شد بررسی زنی بذر گون تیمارهاي مختلف شکست خواب بر جوانه تأثیر -1

  .افزایش یافت بذر گون تحت تأثیر تیمارهاي شکست خواب الزیآم آلفا میآنزفعالیت  -2
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 ...بذر الزیآم آلفا میآنز تیفعال و یزن جوانه بر خواب شکست يمارهایت اثر: پور و همکارانرستمی

  مقدمه

 Astragalus( مرتعی با نام علمی گون

cyclophyllus( در جنس گون . است 1بقوالتخانواده  از

ها و  ، ساپونینها فنل یپلساکاریدها،  ترکیباتی نظیر پلی

ترکیبات سمی مثل آلکالوئیدهاي ایندوزیلیدین، 

کاستانوسپرمین، آستراگالوزوئید، ترکیبات نیتروآلیفاتیک 

گیاهان ). 2005، ٢یمعصوم( و سلنیوم وجود دارند

جنس گون داراي موارد استفاده درمانی متعددي 

همچنین مولد کتیراي سفید  انهستند، این گیاه

ذایی، بهداشتی، آرایشی و غ عیصناباشد که در  می

 .دارویی کاربرد دارد

هاي این  گونه. باشد گونه می 2500این جنس داراي 

هاي خشک و نیمه  جنس در مناطق استپی، زیستگاه

مریکاي شمالی و جنوبی، اروپا، آسیا و آخشک در 

؛ 2008، 3یمابرل(کنند  فریقا رشد میآاي  مناطق حاره

گونه از  550بیش از ). 2008 اران، کو هم4ونسریاسچ

 ).1996، ٥مظفریان(کنند  میجنس گون در ایران رشد 

باشد  بومی ایران می cyclophyllus Astragalusگون 

 - 2600ت طوالگونه این جنس است که در  هاتنو 

 200-500 متر با میانگین بارندگی ساالنه 1700

  ).1984، 6پارسا(روید  متر می میلی

بدیهی است که حالت خواب در بذر براي گیاهان 

سودمند است، زیرا در این حالت بذر روي گیاه مادري 

از سوي دیگر  .جوانه نخواهد زد و فرصت پراکنش دارد

در نتیجه بسیاري از بذر در این حالت غیرفعال است و 

هاي محیطی و شرایط نامناسب اقلیمی را بهتر  تنش

کند که این امر تداوم نسل و بقاي گونه  تحمل می

). 2004، 7باسکینو  باسکین(کند  گیاهی را تضمین می

زنی بذرها به  طول دوره خواب و شرایط بهینه جوانه

ساختار ژنتیکی و شرایط اقلیمی که گیاه مادري از آن 

أ گرفته است، موقعیت بذر روي گیاه مادري، الیه منش

تستا و نوع اپیدرم، اندازه و وزن بذر، سن گیاه، طول روز 

                                                             

1 Fabaceae 
2   Masoumi      
3 Mabberley 
4 Scherson 
5 Mozaffarian 
6 Parsa 
7 Baskin and Baskin 

دهد  نتایج نشان می. دو زمان برداشت بستگی زیادي دار

ها  ها در خواب فیزیکی گونه تنوع باال در طول سال

علت عوامل محیطی مانند خشکسالی یا سن  تواند به می

با این ). 2015 اران، کو هم8سگورا(اشد گیاه مادري ب

نظر  صورت ویژگی نامطلوبی به گاه خواب بذر به ،وجود

زنی و یا  یند جوانهآرسد، زیرا مطالعه چگونگی فر می

وسیله بذر گیاه را بسیار  امکان کشت و زرع ساده به

سختی پوسته بذر یکی ). 2003، 9گوپتا(سازد  مشکل می

ر گیاهان خانواده لگومینوز یل اصلی بروز خواب داز دال

  ).2006  ،10وبنرمزگریساواگ و ل نچیف(باشد  می

: شود پوسته بذر از سه طریق باعث ایجاد خواب می

تداخل در جذب آب، تداخل در تبادالت گازي و مقاومت 

 یکی از). 2007  اران،کو هم11تزیاسم(مکانیکی 

اصلی شکست خواب بذر در گیاهان خانواده  يهاسازوکار

ن یمارت(دهی است  لگومینوز استفاده از تیمارهاي خراش

 يسرما برا شیمار پیاعمال ت). 2004، 12وادراکو دال

نند، ک یه آب جذب مک ییدر بذرها ،برطرف شدن خواب

  ).1997  ،13یولیب(د خواهد بود یزنند، مف یاما جوانه نم

آبسزیک در اسید با سنتز  ،در بذرهاي داراي خواب

اسید آمیالز از طریق کاهش میزان  جنین فعالیت آلفا

 .)2004اران، کو هم14يفر(شود  جیبرلیک متوقف می

دهی  زنی با اعمال تیمارهاي خراش افزایش جوانه

، )اسید سولفوریک(و شیمیایی ) کاغذ سمباده(مکانیکی 

سرمادهی و اسید جیبرلیک در بذرهاي سه نوع گون و 

، 15يثانو و مدرس یبلوچ( ه استگزارش شدونجه ی

جایی که  از آن ).2006اران، کو هم16سوندیع ؛2006

کننده خواب است، شاید  کمبود اکسیژن از عوامل القاء

جذب آب و  واسطه تسریع در دهی به تیمارهاي خراش

 اکسید ویژه اکسیژن و دي تبادل گازها بهتسهیل در 

واسطه اثري که در برطرف  کربن و تیمار سرمادهی به

سبب برطرف  ،زنی دارد نمودن عوامل بازدارنده جوانه

                                                             

8 Segura 
9 Gupta 
10 Finch-Savage and Leubner-Metzger 
11 Schmitz 
12 Martin and De la Cuadra 
13 Bewley 
14 Frey 
15 Balouchi and ModarresSanavy 
16 Eisvand 
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زنی  شدن خواب بذر و در نهایت افزایش درصد جوانه

  ).1998ن، کین و باسکیباس(گردد  می

در آزمایشی با مقایسه ) 2008(و همکاران 1طویلی

 هاي مختلف شکست خواب بذر گیاه دم گاوي تأثیر روش

)Simrnovia iranica( بیان کرد که  ،از خانواده بقوالت

زنی بذرها در اثر اعمال تیمار  بیشترین میزان جوانه

بذر پرایمینگ  .دست آمد با کاغذ سمباده به یده خراش

هاي گیاهی  جیبرلیک نیز در شکست خواب گونه با اسید

باشند مؤثر واقع شده و موجب  که دچار خواب می

سازي  جیبرلیک باعث فعال اسید. شود میزنی  جوانه

اي و انتقال به جنین،  متابولیسم، هضم مواد ذخیره

شود  زنی القا می تقسیم و رشد سلولی شده و پدیده جوانه

) 2010(و همکاران 3مرادي .)2006اران، کو هم2ینجف(

اثر هالوپرایمینگ بر شکست خواب و بهبود ) 2010(

مورد را ) Cercis siliquastrum(ن ازنی بذر ارغو جوانه

دهی  نشان داد خراشآنها نتایج  .بررسی قرار دادند

دنبال آن هالوپرایمینگ با نیترات پتاسیم  پوسته بذر و به

سزایی در شکست خواب،  موالر نقش به میلی 750

 ،زنی بذر ارغوان دارد تحریک و تقویت درصد جوانه

زنی این گونه  هاي جوانه که سبب بهبود مشخصه طوري به

کمتري در مقایسه با بذرهاي پرایم نشده در مدت زمان 

ها از نظر  ژه گونیت وین با توجه به اهمیبنابرا؛ شود می

 ها در ع آنیگسترش وس و يو اقتصاد يا ، علوفهییدارو

ست کش يها نهیمختلف در زم يها یشور انجام بررسک

ن یمهم ا يها گونه ير بر رویثکشت بافت و تکخواب، 

ت یدر حال انقراض حائز اهم يها خصوص گونه جنس به

 یق بررسین تحقین منظور هدف از ایبد. باشد یم

مار ین تیتر افتن مناسبیو  یزن ست خواب، جوانهکش

سه اکوتیپ گون مرتعی جهت برطرف نمودن خواب بذر 

  .باشد می

  

  ها مواد و روش

در آزمایشگاه زراعت  1392پژوهش حاضر در سال 

صورت آزمایش به دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان

انجام  در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرارفاکتوریل 

                                                             

1 Tavili 
2 Najafi 
3 Moradi 

متوسط  طول(سمیرم  پیاکوتاول شامل سه  فاکتور. شد

 1960از سطح دریا  طول(، دماوند )متر از دریا 2400

 فاکتورو ) متر از سطح دریا 1663 طول(و زنجان ) متر

مورد  هايربذ. دوم شامل تیمارهاي شکست خواب بود

برداشت شده  1391که در سال سه اکوتیپ استفاده 

در ها و مراتع کشور  سسه جنگلاز بانک ژن مؤبودند، 

اعمال شده عبارت  تیمارهاي. تهیه شدند 1392سال 

دهی با  خراش(دهی مکانیکی  ، خراششاهد: بودند از

و  20، 10 يها زمانمدت  سرمادهی به همراه به) سمباده

دهی  ، خراشسلسیوس درجه  4روز در دماي  30

 500و  400اسید جیبرلیک با غلظت  همراه بهمکانیکی 

دهی  ساعت، خراش 48مدت زمان  به گرم در لیتر میلی

هاي  مدت زمان درصد به 96شیمیایی با اسید سولفوریک 

نیترات  همراه بهدهی مکانیکی  دقیقه، خراش 4و  2

دهی  ساعت، خراش 72مدت زمان  درصد به 2پتاسیم 

گرم در لیتر  میلی 400جیبرلیک  همراه اسید مکانیکی به

  .روز 20ساعت با سرمادهی  48مدت زمان  به

درجه  4بذرها تا زمان انجام آزمایش در دماي 

هاي اولیه  ویژگی. یخچال نگهداري شدند درسلسیوس 

ها شامل وزن هزار دانه، درصد خلوص فیزیکی، درصد  آن

مانی بذر تعیین شدند  زنی اولیه و میزان زنده وانهج

جهت ارزیابی میزان زنده بودن بذر از آزمون ). 1 جدول(

استفاده ) 2013( 4تترازولیوم طبق دستورالعمل ایستا

قبل از شروع آزمایش جهت حذف بذرهاي پوك، . شد

مدت یک ساعت در بشر حاوي آب مقطر قرار گرفته و  به

نهایت بذرهایی که بعد در دقیقه هم زده شدند و  15هر 

. از یک ساعت در سطح آب باقی ماندند، حذف شدند

شتر و به حداقل رساندن خطا تا حد یجهت دقت ب

نواخت یکه از نظر اندازه کنتخاب شدند ا یین بذرهاکمم

مدت  قبل از اعمال تیمارها بذرها به. دندیرس یم نظر به

درصد  1دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم  10

زده  شمارش و ثبت بذرهاي جوانه. ضدعفونی شدند

که در سه شمارش متوالی  صورت روزانه و تا زمانی به

بذر  یک. گرفت زنی مشاهده نشد، انجام افزایش در جوانه

  چه از پوسته  یشهر كه نوکزده فرض شد  جوانه یهنگام

                                                             

4 ISTA 
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  هاي سمیرم، دماوند و زنجان گیري شده بذر اکوتیپ صفات اندازه .1جدول 

Table 1. Measured traits of the Seeds of Semirom, Damavand, and Zanjan Ecotypes. 

 مورد بررسیصفات 
 Ecotype اکوتیپ

سمیرم 

Semirom 

 دماوند

Damavand 

 زنجان

 Zanjan 
 )گرم(وزن هزار دانه 

1000 grain weight (g) 
4.18 4.32 4.11 

  (%)بنیه بذر 

Vigor index (%) 
84 91 90 

 %)( هیاولزنی  درصد جوانه

Primary germination percentage (%) 
13 15 10 

 (%)خلوص فیزیکی 

Physical purity (%) 
99 99  98.5 

  

متر بر اساس استاندارد  میلی 2(بذر خارج شده بود 

زنی صفات درصد  پس از اتمام آزمون جوانه). ایستا

زنی، طول گیاهچه، وزن  زنی، میانگین زمان جوانه جوانه

آلفا  میآنزتر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و فعالیت 

زنی کل از  درصد جوانه .آمیالز مورد ارزیابی قرار گرفت

  :دست آمد به 1رابطه 

%GP= �
�		
× 	١٠٠  1                                       (  

تعداد  nکل، یزن درصدجوانه Gp ن رابطه،یکه درا

شده  کشت يبذرهال ک تعداد Nو  زده جوانه يبذرها

  .باشند یم

  

  میآنزیگیري فعالیت  اندازه

از بذرهاي  آمیالز گیري فعالیت آلفا براي اندازه

 زنی  هاي جوانه تیمارهاي با میانگین مطلوب شاخص

بذرهاي تیمار شده و تیمار بدین منظور، . استفاده شد

ساعت در محیط کشت ماسه قرار  48مدت  نشده به

پس از . زنی در بذر آغاز شود گرفتند تا فرایندهاي جوانه

هاي بذري از تیمارهاي مورد نظر درون  آن نمونه

نیتروژن مایع  ونو بالفاصله درگرفتند میکروتیوپ قرار 

ت آنزیمی، گیري فعالی ، سپس تا زمان اندازهندریخته شد

. نگهداري شدندسلسیوس درجه  - 80ها در فریزر  نمونه

 از گرم 5/0گیري فعالیت آنزیم آلفا آمیالز  منظور اندازه به

آوري  دقیقه آبنوشی جمع 48که بعد از مدت زمان  هابذر

 مایع به خوبی پودر نیتروژنسرد با  هاونشده بودند در 

و 1واسبراي استخراج عصاره آنزیم از روش بیس شدند

 10بر این اساس . استفاده شد) 1987(همکاران 

                                                             

1 Biswas 

به  2/7موالر سرد با اسیدیته  1/0لیتر بافر فسفات  میلی

بذرهاي پودر شده اضافه و به خوبی مخلوط شد و 

 4دار در دماي  دقیقه در سانتریفیوژ یخچال 25مدت  به

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد  10000با سلسیوس درجه 

گیري  ول رویی جدا و تا زمان اندازهو بالفاصله محل

نگهداري سلسیوس درجه  - 80 فعالیت آنزیم در دماي

فعالیت آلفا آمیالز در عصاره بذرها توسط روش . شد

تعیین شد و جذب ) 1991( 3و برنفیلد )1991( ٢بیکر

نانومتر در اسپکتروفتومتر قرائت شد  540با طول موج 

فعالیت آنزیم بر اساس میکرومول بر دقیقه بر بذر (

  ).باشد می

دست آمده با استفاده از  هاي به تجزیه و تحلیل داده

مقایسـه  .انجام گردید 1/9نسخه  SASافزار آماري  نرم

% 5سطح احتمال  ن دربراساس آزمون دانک ها میانگین

  .انجام گرفت

  

  نتایج و بحث

  کل یزن جوانهدرصد 

ها نشان داد که اثرات ساده  تجزیه واریانس داده

و تیمارهاي شکست ) بجز وزن خشک گیاهچه(اکوتیپ 

زنی در  صفات جوانه همهها بر  متقابل آن خواب بذر و اثر

مقایسه  ).2 جدول(دار شد  سطح یک درصد معنی

دار اغلب تیمارها بر بهبود  حاکی از اثر معنیها  میانگین

و بیشترین درصد ) 3 جدول(زنی بذر گون بود  جوانه

  همراه  دهی مکانیکی به زنی مربوط به تیمار خراش جوانه

                                                             

2 Baker 
3 Bernfeld 
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  گون زنی برخی صفات جوانه تجزیه واریانس تیمارهاي شکست خواب بذر براي .2جدول 

Table 2. Analysis of variance for seed dormancy breaking treatments on some germination traits of 
Astragalus cyclophyllus 

  تغییر منابع

S.O.V 

درجه 

  آزادي

df 

زنی  درصدجوانه

  کل

Total 
germination 
percentage 

  زنی همیانگین زمان جوان

Mean 
germination time 

  گیاهچه طول

Seedling 
height 

 

  یاهچهترگ وزن

Seedling 
fresh 

weight 

 وزن خشک

  گیاهچه

Seedling dry 
weight 

 Ecotype (A) 2 یپاکوت
**177.73 **9.13 16.31** 0.05** 0.02ns 

  تیمارهاي شکست خواب بذر

Dormancy breaking 
treatments (B) 

9 
**2635.90 **24.08 1212.26** 1.15** **4.48  

تیمارهاي شکست  × اکوتیپ

  خواب بذر

 A × B 

18 
**381.38 **4.06 100.77** 0.20** 

**0.66  

 Error 60 17.53 0.21 1.14 0.004 0.013 خطاي آزمایشی

  )درصد(ضریب تغییرات 

C.V. (%) 
- 8.22 8.94 2.01 7.93 10.03 

  .دهند داري را نشان می درصد و غیرمعنی 1احتمال داري در سطح  ترتیب معنی به ns و **

**and ns., significant at 1% and not significant probability levels, respectively. 
 

  

 20گرم در لیتر با سرمادهی  میلی 400اسیدجیبرلیک 

این  .درصد بود 67/84روز در اکوتیپ سمیرم با میانگین 

زنی مربوط به بذرهاي  جوانهی است که کمترین درحال

 7/18تقریبی  نیانگیمبا  پیاکوتتیمار نشده هر سه 

  .درصد بود

 همراه سرمادهی دهی مکانیکی به رهاي با خراشبذ

زنی بیشتري  طور متوسط درصد جوانه روز به 20مدت  به

روز  30و  10نسبت به اعمال همین تیمار با سرمادهی 

که  هاي فیزیولوژیکی نشان داده است بررسی .داشتند

تیمار سرمادهی در مورد بذرها منجر به تغییر نسبت 

هاي درونی بذر به نفع اسید جیبرلیک، تغذیه  هورمون

متخصصان مسائل  ،شود زنی می جنین و در نهایت جوانه

تواند جانشین  بذري معتقدند که این هورمون می

مناسبی براي برطرف نمودن نیاز سرمایی بذر یا حتی 

زنی بذر باشد  فراتر از آن کلیه عوامل مؤثر بر جوانه

  . )2014همکاران،  و1رضوانی(

همراه سرما و اسید جیبرلیک  دهی مکانیکی به خراش

زنی  و افزایش جوانهترین عامل شکستن خواب بذر  مهم

اران، کهم و2ایماچ(باشد  در گیاهان تیره لگوم می

در میان سه اکوتیپ مورد مطالعه اکوتیپ ). 2001

                                                             

1 Rezvani 
2 Macchia 

در هر سه اکوتیپ . زنی باالتري داشت سمیرم جوانه

مدت زمان  دهی با اسید سولفوریک به اعمال تیمار خراش

ه دقیق 2دقیقه در مقایسه با اعمال این تیمار در زمان  4

زنی دو اکوتیپ زنجان و دماوند  بر افزایش درصد جوانه

هاي مورد  که اکوتیپ با توجه به این. تأثیر بیشتري داشت

 بهمطالعه داراي مبدأ با اقلیم سرد هستند، بنابراین 

زنی نیاز به تیمار سرمادهی بیشتر از  منظور افزایش جوانه

فته در هاي رشد یا رسد بذر گونه نظر می به. روز دارند 10

 مناطق با زمستان سردتر در مقایسه با مناطق داراي

وستوود (زمستان مالیم نیاز به سرمادهی بیشتري دارند 

دهی مکانیکی  تأثیر تیمار خراش). 2002، 3دیو جورنست

گرم در لیتر با  میلی 400همراه اسیدجیبرلیک  به

زنی در برخی  روز بر افزایش درصد جوانه 20سرمادهی 

 اطیخ( cicer L. Astragalus گون مانندهاي  گونه

 Astragalus tribuloidesو ) 2015و همکاران، 4مقدم

  .نیز گزارش شده است) 2005و همکاران، 5فاتح(

زنی  روز بر درصد جوانه 20همچنین تأثیر سرمادهی 

اکوتیپ دماوند و زنجان نسبت به اکوتیپ سمیرم بیشتر 

.بود

                                                             

3 Westwood and Jornstad 
4 Khayat Moghadam 
5 Fateh 
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 ...بذر الزیآم آلفا میآنز تیفعال و یزن جوانه بر خواب شکست يمارهایت اثر: پور و همکارانرستمی

با ها  میانگینستون در هر ( زنی در گون کنش اکوتیپ و تیمارهاي شکست خواب بذر براي برخی صفات جوانه مقایسه میانگین برهم .3جدول 

 ).ي با هم ندارنددار یمعنآزمون دانکن تفاوت  درصد 5حروف مشترك در سطح احتمال 

Table 3. Mean comparisons of amphidiarthrodial ecotype and seed dormancy breaking treatments on some 
germination traits of Astragalus cyclophyllus (in each column means having the same letter are not 
significantly different from each other according to Duncan 0.05). 

 )درصد( زنی جوانه تیمار شکست خواب  اکوتیپ
میانگین زمان 

 )روز(زنی  جوانه
گیاهچه  طول

 )متر سانتی(

وزن تر 
گیاهچه 

 )گرم(

وزن خشک 
 )گرم(گیاهچه 

Ecotype Dormancy 
breaking treatment 

Total 
germination 
percentage 

(%) 

Mean 
germination 

time (d) 
 

Seedling 
height (cm) 

Seedling 
Fresh 

weigh (g) 

Seedling 
Dry weight 

(g) 

 سمیرم

Semirom 

t1 20j 9.36a 4.03 r 0.14 l 0.03 o 
t2 20 j 8.44 b 5.76 hi 0.4 k 0.04 n 
t3 64fg 4.61gh 5.51 kl 1.15 cd 0.14 d 
t4 50.67ef 7.46 c 5.89gh 0.94e 0.13 d 
t5 54.67 e 4.21 hi 6.61 c 0.94 e 0.09i 
t6 45.33fg 4.67gh 5.55jk 0.59 hi 0.05i 
t7 51.33ef 3.19jk 4.84m 0.62gh 0.07 k 
t8 51.33ef 4.01 hi 3.15 t 0.52ij 0.09i 
t9 50ef 3.99 hi 6.89 b 1.24bc 0.09i 
t10 84.67 a 3.24jk 4.62 n 1.49 a 0.37a 

 دماوند

Damavand 

t1 18.33 j 8.26bc 3.98 r 0.14 l 0.03 o 
t2 18.67 j 5.33ef 4.55 no 0.39 k 0.04 n 
t3 70bc 6.09de 6.57 c 1.33 b 0.17 c 
t4 66.67bc 7.83bc 7.37 a 1.47 a 0.17 c 
t5 68bc 4.13 hi 7.04 a 1.44 a 0.14 d 
t6 53.33ef 6.28 d 5.33 l 0.71fg 0.08i 
t7 52.67ef 4.58gh 4.27pq 0.66fg 0.07 j 
t8 72.33bc 1.9 m 3.12 t 0.43jk 0.08i 
t9 49.33ef 6.28 d 6.34 d 0.93 e 0.1 h 
t10 67.33bc 4.76gh 3.95 r 1.3 b 0.28 b 

 زنجان

Zanjan 

t1 18 j 7.51 c 4.43 op 0.17 l 0.04no 
t2 34.67i 3.49ij 6.23 de 0.69fg 0.06 lm 
t3 68bc 4.83gh 6.01fg 1.08 d 0.27 b 
t4 53.33ef 5.85 de 5.63ij 0.67fg 0.09i 
t5 71.33bc 3.43ij 6.74bc 1.31b 0.13 e 
t6 37.67 hi 4.81gh 5.5 kl 0.67fg 0.07 j 
t7 64.67 cd 2.53 lm 5.72 hi 1.13 d 0.12 f 
t8 74 b 4.48gh 3.66s 0.74 f 0.11gh 
t9 43.33gh 5.24fg 6.12ef 1.07 d 0.08i 
10 33.33i 2.79 kl 4.12qr 0.61gh 0.15 d 

)t1  تیمار نشده، بیانگر بذرt2  روز سرمادهی،  10+دهی مکانیکی خراشتیمارt3 سرمادهی،  روز 20+دهی مکانیکی خراشتیمارt4 دهی  خراشتیمار
جیبرلیک  اسید+دهی مکانیکی خراشتیمار t6گرم در لیتر،  یلیم 400جیبرلیک  اسید+دهی مکانیکی تیمارخراش t5سرمادهی،  روز 30+مکانیکی

درصد به  96سولفوریک  دهی با اسید خراشتیمار t8دقیقه،  2درصد به مدت  96سولفوریک  دهی با اسید خراشتیمار t7گرم در لیتر،  میلی 500
گرم در لیتر  میلی 400جیبرلیک  اسید+دهی مکانیکی خراشتیمار t10درصد،  2نیترات پتاسیم +دهی مکانیکی  خراشتیمار t9دقیقه،  4مدت 

  ).روز 20سرمادهی +
t1: Control, t2: Mechanical scarification+10 days stratification, t3: Mechanical scarification+20 days 
stratification, t4: Mechanical scarification+30 days stratification, t5: Mechanical scarification + gibberellic 
acid 400 mg/liter, t6: Mechanical scarification + gibberellic acid 500 mg/liter, t7: Scarification with sulfuric 
acid 96% for 2 minutes, t8: Scarification with sulfuric acid 96% for 4 minutes, t9: Mechanical 
scarification+2% potassium nitrate, t10: Mechanical scarification + gibberellic acid 400 mg/liter+20 days 
stratification). 
 

جیبرلیک  همراه اسید دهی مکانیکی به تیمار خراش

گرم در لیتر در مقایسه با غلظت  میلی 400با غلظت 

مار بر افزایش درصد ین تیگرم در لیتر هم میلی 500

 66/69زنی اکوتیپ دماوند و زنجان با میانگین  جوانه
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در دماي پایین اکسیژن . درصد بیشترین تأثیر را داشت

بنابراین نیازهاي اکسیژنی  شود، میبیشتري در آب حل 

  ).1986، 1انگیانگ و ی(گردد  جنین بهتر جبران می

  

  زنی میانگین زمان جوانه

در بذرهاي ) روز 9معادل (زنی  میانگین زمان جوانه

تیمار نشده اکوتیپ سمیرم باالترین مقدار بود و کمترین 

دهی با  زنی مربوط به تیمار خراش میانگین زمان جوانه

) روز 2معادل (دقیقه  4مدت زمان  سولفوریک به اسید

دقیقه این تیمار در  2در اکوتیپ دماوند و مدت زمان 

 با )2007(، 2ابوقاعد). 3جدول (اکوتیپ زنجان بود 

 بر جیبرلیک اسید و سرمادهی تیمارهاي تأثیر بررسی

.Desf. tlantica Pistacia ،  P( بنه گونه سه بذرهاي

.Bioss palaestina و L. lentiscus P.( دادند نشان 

 تیمار تحت زنی جوانه زمان میانگین شاخص که

 به توجه با .یافت کاهش جیبرلیک اسید و سرمادهی

 400 غلظت در یزن جوانه زمان میانگین بودن تر پایین

 500 غلظت به نسبت جیبرلیک اسید لیتر در گرم میلی

افزایش سرعت  گفت توان یم آن، لیتر در گرم میلی

زنی بذرهاي تیمار شده با اسید جیبرلیک ممکن  جوانه

و ساز  سوختزمان  است از طریق کوتاه کردن مدت

زنی شده و به دنبال آن منجر به  باعث تسریع جوانه

ن، کین و باسکیباس(زنی شود  کاهش میانگین زمان جوانه

2004.(  

  

  گیاهچه طول

نشان داد که ) 3 جدول(ها  مقایسه میانگین داده

دهی  گیاهچه مربوط به تیمارهاي خراش طولبیشترین 

روز در اکوتیپ دماوند و  30سرمادهی  همراه به مکانیکی

 400همراه اسید جیبرلیک  دهی مکانیکی به تیمار خراش

 37/7 نیانگیمگرم در لیتر در همین اکوتیپ با  میلی

گیاهچه مربوط به تیمار  طولمتر و کمترین  سانتی

دقیقه در  4 مدت بهدهی با اسید سولفوریک  اشخر

 12/3و  15/3 اوند با میانگینهاي سمیرم و دم اکوتیپ

                                                             

1 Young and Young 
2 Abu-Qaoud. 

گیاهچه در اکوتیپ زنجان  طولاختالف . متر بود سانتی

  .درصد بود 11/3هاي دماوند و سمیرم  نسبت به اکوتیپ

دهی  همراه سرما، خراش بهدهی مکانیکی  خراشدر 

هاي عادي  را در تولید گیاهچهبیشترین تأثیر مکانیکی 

کننده  کیتحرکه سرما نسبت مواد  در صورتی داشت،

رمود و ک( دادزنی را به مواد بازدارنده افزایش  جوانه

بذرهاي تحت  پوستهحذف  با ).2002 ، 3ساواچ نچیف

ها رخ  زنی در آن فرایند جوانه ،تیمار سرمادهی مرطوب

هاي تولید شده داراي  گیاهچهدنبال آن  بهدهد،  می

همچنین . هاي بلند و رشد سریع خواهند بود میانگره

ها و در  کاربرد اسید جیبرلیک باعث افزایش طول میانگره

، 4نگیریلور و ویت(شود  چه می ساقه طولنهایت افزایش 

دهی مکانیکی  تیمار خراشدر اکوتیپ زنجان ). 1997

 و 20با مدت زمان در مقایسه روز  10همراه سرمادهی  به

 طولبیشترین تأثیر را بر افزایش روز این تیمار  30

متر داشت، تیمار  سانتی 23/6انگین یگیاهچه با م

گرم در  میلی 400جیبرلیک  همراه اسید دهی به خراش

به  گرم در لیتر این تیمار میلی 500 غلظتنسبت به لیتر 

، )متر سانتی 61/6(سمیرم در هر سه اکوتیپ ترتیب 

 )متر سانتی 74/6(و زنجان ) متر سانتی 04/7(دماوند 

اسید . گیاهچه نشان داد طولتأثیر بیشتري بر افزایش 

یندهاي سلولی از آجیبرلیک با تحت تأثیر قرار دادن فر

ها  جمله تحریک تقسیم سلولی و طویل شدن سلول

اسید جیبرلیک با . گردد سبب افزایش رشد رویشی می

ولی یعنی انبساط دیواره از افزایش کشش دیواره سل

طریق هیدرولیز نشاسته به قند که کاهش پتانسیل آب 

دنبال دارد، سبب ورود آب به درون سلول و  سلول را به

، 5استوارت و جانسون(شود  طویل شدن سلول می

تیمار اسید سولفوریک گرچه سبب افزایش ). 1997

وده زنی گردید، اما اثرات مضر آن نیز باال ب درصد جوانه

بیشترین دقیقه این تیمار  4مدت زمان طوري که  به

را در هر سه ) غیر نرمال(هاي کوتاه  درصد گیاهچه

تیمار متر ایجاد کرد، اما  سانتی 31/3اکوتیپ با میانگین 

دقیقه  2دهی با اسید سولفوریک در مدت زمان  خراش

به ترتیب  گیاهچه در هر سه اکوتیپ طول بر افزایش

                                                             

3 Kermod and Finch-Savage 
4 Taylor and Wearing 
5 Stuart and Jones 
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و  )متر سانتی 27/4(، دماوند )متر سانتی 84/4(سمیرم 

دلیل این امر به  .بودمؤثرتر  )متر سانتی 72/5(زنجان 

تواند مربوط به غیر یکنواخت بودن  احتمال زیاد می

ضخامت پوسته و مقاومت توده بذري در برابر اسید 

هاي بذري از نظر خصوصیات  زیرا چنین توده؛ باشد

اگر مدت . هستند کنترل کننده خواب، غیر یکنواخت

ها  زمان نگهداري بذرها در اسید کم باشد تعدادي از آن

جذب آب نخواهند داشت و اگر مدت افزایش یابد، جنین 

تري هستند خسارت  بذرهایی که داراي پوسته ضعیف

 بینند و این امر سبب از بین رفتن بذر یا تولید می

 ).2006اران، کهم سوند ویع( شود گیاهچه غیر عادي می

دهی مکانیکی بیشترین تأثیر را در تولید  خراش

دهی مکانیکی اثرات  هاي عادي داشت، خراش گیاهچه

 بهکند و  نامطلوبی روي جنین و ساختار بذر وارد نمی

 يدارد، برا یعیط طبیه به شراک يشتریب یکیل نزدیدل

سوند و یع(تر است  گون مناسب يبذرها یزن جوانه

  ).2006اران، کهم

  

 گیاهچهوزن تر 

) 3 جدول(طور که نتایج مقایسه میانگین  همان

همراه اسید  دهی مکانیکی به تیمار خراش نشان داد

روز در  20گرم در لیتر و سرمادهی  میلی 400جیبرلیک 

گرم داراي بیشترین  49/1اکوتیپ سمیرم با میانگین 

میزان وزن تر تأثیر در افزایش وزن تر گیاهچه و کمترین 

تیمار نشده هر سه اکوتیپ با  هايربه بذگیاهچه مربوط 

اثر سرمادهی با جیبرلین در . گرم بود 14/0میانگین 

 ردیگ یمصورت  ها آندر  یزن جوانهبذرهایی که در نهایت 

نوشی بر فعالیت  دلیل افزایش در مرحله اول و دوم آب به

ذخایر غذایی در بذر و سوخت و  ي کنندهآنزیم تجزیه 

زنی  از عوامل محرك جوانه. گذارد ساز سلولی تأثیر می

عوامل کمکی و مکمل استفاده نمود  عنوانتوان به  می

زنی بذرهاي داراي پوشش سخت در  یند جوانهزیرا فرا

اي از عوامل درونی و بیرونی  نتیجه اثر متقابل مجموعه

تلفیق تیمارهاي سرمادهی، حذف . هدایت خواهد شد

توانند از  حرك میهاي م کارگیري هورمون پوسته بذر و به

طریق تأثیر بر رشد گیاهچه در افزایش وزن خشک و 

، ١ورونیجا(سزایی داشته باشند  وزن تر گیاهچه تأثیر به

 همچنین در هر سه اکوتیپ اعمال مدت زمان). 2000

روز تأثیر  10روز این تیمار در مقایسه با مدت زمان  20

در ها داشت و  بیشتري در افزایش وزن تر این اکوتیپ

گرم این تأثیرگذاري  33/1اکوتیپ دماوند با میانگین 

 در هر سه اکوتیپ تأثیر تیمار اسید. بیشتر بود

دقیقه بر افزایش وزن تر در  2سولفوریک در مدت زمان 

  .دقیقه بیشتر بود 4مقایسه با مدت زمان 

  

  وزن خشک گیاهچه

بیشترین میزان ) 3جدول (مطابق نتایج مقایسه میانگین 

دهی  گیاهچه مربوط به تیمار خراش خشک وزن

لیتر  گرم در میلی 400همراه اسید جیبرلیک  مکانیکی به

 37/0روز در اکوتیپ سمیرم با میانگین  20سرمادهی  و

خشک گیاهچه در  وزنگرم بود و کمترین میزان 

هاي سمیرم، دماوند و زنجان  بذرهاي تیمار نشده اکوتیپ

بررسی تأثیر در  .گرم مشاهده شد 3/0با میانگین 

هاي  جیبرلیک و مدت زمان هاي مختلف اسید غلظت

) .Ficus carica L(زنی بذر انجیر  سرمادهی بر جوانه

 هاي جیبرلیک با غلظت اسید ماریکه ت گزارش شده است

روز سرمادهی  21گرم در لیتر و  میلی 1000و  500

، ٢انکسیالک( زنی داشتند نقش مؤثري بر افزایش جوانه

همراه سرمادهی با  دهی به تأثیر تیمار خراش. )2012

روز بر وزن خشک گیاهچه در هر دو  10مدت زمان 

اکوتیپ سمیرم و دماوند یکسان و به اندازه بذرهاي 

روز این تیمار بر  30و  20مدت زمان . تیمار نشده بود

افزایش وزن خشک گیاهچه دو اکوتیپ سمیرم و دماوند 

روز  20 أثیر مدت زمانیکسان عمل کرده و بیشترین ت

این تیمار بر افزایش وزن خشک گیاهچه اکوتیپ زنجان 

در بررسی تأثیر تیمار . گرم مشاهده شد 27/0با میانگین 

 در گیاه ماگنولیا زنی سرمادهی بر پارامترهاي جوانه

)Magnolia grandiflora L. (که تیمار  مشخص شد

روز  120و  30 روز نسبت به 90 مدت سرمادهی به

 دنبال به این گیاه را خشک گیاهچه در وزن نیشتریب

دهی  تأثیر تیمار خراش ).2014، ٣فتوح و حسن( داشت

                                                             

1.Jauron 
2 Caliskan 
3 Fotooh and Hasan 
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 400همراه اسید جیبرلیک با غلظت  مکانیکی به

گرم در لیتر  میلی 500گرم در لیتر نسبت به غلظت  میلی

آن بر افزایش وزن خشک گیاهچه در هر سه اکوتیپ 

با اسید سولفوریک در هر  دهی تیمار خراش. بیشتر بود

دقیقه تأثیر یکسانی بر افزایش وزن  4و  2دو زمان 

  .هر سه اکوتیپ نشان داد خشک گیاهچه در

 

 آمیالز آلفا میآنزفعالیت 

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس حاکی از تأثیر 

کنش اکوتیپ و تیمارهاي شکست خواب  دار برهم معنی

الز در سطح یک درصد بود یآم آلفا میآنزبذر بر فعالیت 

آمیالز در  طور کلی فعالیت آنزیم آلفا به ).4 جدول(

مطابق نتایج . بذرهاي تیمار شده افزیش پیدا کرد

کنش اکوتیپ و تیمارهاي شکست  مقایسه میانگین بر هم

بیشترین میزان فعالیت این آنزیم ) 5جدول (خواب بذر 

اضافه اسید  دهی مکانیکی به مربوط به تیمار خراش

روز در  20گرم در لیتر با سرمادهی  میلی 400جیبرلیک 

گرم  میکرومول بر میلی 99/23میرم به میزان اکوتیپ س

آمیالز مربوط به آلفا وزن تر بذر و کمترین فعالیت آنزیم 

 76/4زنجان با میانگین  هاي یپاکوتبذرهاي تیمار نشده 

 زیم آلفانفعالیت آ. گرم وزن تر بذر بود میکرومول بر میلی

سمیرم نسبت به  پیاکوتآمیالز در بذرهاي تیمار نشده 

تأثیر تیمار . هاي دماوند و زنجان بیشتر بود اکوتیپ

روز در هر  10همراه سرمادهی  دهی مکانیکی به خراش

آمیالز نسبت به  کوتیپ از لحاظ فعالیت آنزیم آلفاسه ا

دهی  تیمار خراش. دیگر تیمارهاي اعمال شده کمتر بود

لیتر  گرم در میلی 400همراه اسید جیبرلیک  مکانیکی به

آمیالز در  را بر افزایش فعالیت آنزیم آلفا بیشترین تأثیر

بذرهاي اکوتیپ دماوند بر جاي گذاشت و تأثیر آن در دو 

آمیالز  فعالیت آنزیم آلفا. ک اندازه بوداکوتیپ دیگر به ی

 4مدت زمان  دهی با اسید سولفوریک به در تیمار خراش

ندازه به یک ازنجان و سمیرم اکوتیپ  دودقیقه در 

با توجه به بررسی میزان فعالیت این آنزیم . افزایش یافت

ان گفت تو در بذرهاي تیمار نشده و تیمار شده می

خواب  آمیالز در بذرهاي خواب و غیر فعالیت آنزیم آلفا

  . نوشی کرده بودند، افزایش داشت که آب

گزارش کردند در  )2008(و همکاران  ١یرا وي

 عدماد هستند به دلیل بذرهایی که داراي خواب زی

جیبرلیک به  زیک و اسیدیآبس تعادل دو هورمون اسید

آمیالز کمتر  ازیک ، میزان فعالیت آلفیآبساسید نفع 

دهی  نتایج حاصل از بررسی تأثیر تیمار خراش .است

 ماه و اسید 4مدت  همراه سرمادهی به مکانیکی به

زنی بذر  گرم در لیتر بر جوانه میلی 200 کیبرلیج

نشان داد که فعالیت ) Taxus chinensis( دار سرخ

از اعمال این تیمار افزایش  آمیالز بعد آلفا میآنز

در بذرهاي ). 2012اران، کو هم ٢ژانگ(یافت  يدار یمعن

 فعالیت آنزیم آلفا) Origanum vulgar( مرزنگوش

درصد  95نشده به درصد در بذرهاي تیمار  20آمیالز از 

 روز و اسید 7مدت  در بذرهاي تیمار شده با سرمادهی به

 و ٣يافشار لکتو(گرم در لیتر رسید  میلی 400جیبرلیک 

مدت در دماهاي زیر  کوتاهسرمادهی ). 2012 اران،کهم

عنوان یک شوك سرمایی به بذر است تا عالوه بر  صفر به

نیز کاهش و فعالیت  زنی جوانهشکست خواب بذر، زمان 

). 2009، ٤حاجی بلندو  یانرضو(ها افزایش یابد  آنزیم

بسیاري از  ياندازاثر مطلوبی در راه  نیبرلیج

- ال(زنی دارد  هاي آنزیمی مربوط به جوانه واکنش

هاي فیزیولوژیک نشان داده  بررسی ).2005، ٥دینگاوي

که تیمار سرمادهی در مورد بذرها منجر به افزایش 

 و تزیاسم(شود  زنی می ت آنزیم آمیالز و جوانهفعالی

تغییرات فعالیت  اي دیگر در مطالعه). 2001اران، کهم

 Eleusine( زنی ارزن انگشتی آمیالز در طی جوانه آلفا

coracana (آمیالز در  یت آنزیم آلفانشان داد که فعال

جیبرلیک نسبت به شاهد  بذرهاي تیمارشده با اسید

  ).2002 ،٦یو نائوفوم دوروت(افزایش یافت 

آنچه مسلم است سرما باعث ترشح هورمون جیبرلین 

 دیاسبذر شده و با افزایش این هورمون میزان  در

سپس اسید جیبرلیک به الیه . یابد زیک کاهش مییآبس

یکی از . کند هاي مختلفی را فعال می رفته و آنزیم آلورون

  آمیالز است که موجب شکسته شدن  ها آلفا این آنزیم

                                                             

1 Vieira 
2 Zhang 
3 Tavakol-Afshari 
4 Razavi and Hajiboland 
5 El-Dengawy 
6 Doroth and Naofumi 
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  تجزیه واریانس تیمارهاي شکست خواب بذر بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در گون .4جدول 

Table 4. Analysis of variance of seed dormancy breaking treatments on the activity of α-amylase in the 
Astragalus cyclophyllus. 

  تغییر منابع

S.O.V  
 Df يآزاددرجه 

  آلفا آمیالز

α-amylase  
  اکوتیپ

Ecotype (A) 
2  

**43.54 

  تیمارهاي شکست خواب بذر

Dormancy breaking treatments (B)  
5 

**69.24 

 A × B  10بذر تیمارهاي شکست خواب  × اکوتیپ
**52.06 

 Error  36  0.22خطاي آزمایشی 

  )درصد(تغییرات ضریب 

C.V. (%) 
-  5.95 

 .دهد درصد را نشان می 1دار در سطح احتمال  معنی**

**significant at 1% probability level 
 

ها را به مواد قابل استفاده  قندها و نشاسته بذر شده و آن

  .کند جنین تبدیل می

قندهاي الزم براي آمیالزها نشاسته را هیدرولیز و 

هاي پروتئولیتیک  آنزیم. کنند زنی را فراهم می جوانه

روند  کار می همراه سلوالزها در تخریب دیواره سلولی به به

که اولین گام ضروري براي سست کردن پوسته قبل از 

  ).1995  ،1دونالد کاپلند و مک( چه است خروج ریشه
 

  يریگ جهینت

دهی با اسید  نتایج آزمایش نشان داد که تیمار خراش

دقیقه بیشترین تأثیر را در  4مدت زمان  سولفوریک به

نظر  به. زنی در هر سه اکوتیپ داشت افزایش صفات جوانه

رسد خواب بذر گون از نوع فیزیولوژیک نباشد و تیمار  می

همراه اسید جیبرلیک با غلظت  دهی مکانیکی به خراش

روز که توانسته  20گرم در لیتر با سرمادهی  میلی 400

زنی داشته باشد  بیشترین تأثیر را در صفت درصد جوانه

دهی مکانیکی در  تواند ناشی از تأثیر تیمار خراش می

عالوه اثر پرایمینگ دو عامل سرما و  شکست خواب به

اسید جیبرلیک و سرمادهی با ( باشداسید جیبرلیک 

زایش کیفیت فیزیولوژیکی با بهبود قوه نامیه بذر و اف

نوشی سبب شد تا  طوالنی کردن مرحله اول و دوم آب

خوبی صورت گرفته و در نهایت  هاي آنزیمی به فعالیت

زنی بذر  براي جوانه. )زنی گردد منجر به افزایش جوانه

                                                             

1 Copeland and McDonald 

گون بایستی سختی و نفوذناپذیري پوسته بذر توسط 

شود و  دهی مکانیکی یا شیمیایی رفع تیمارهاي خراش

شود که خواب بذر این گونه گیاهی از  چنین استنباط می

باشد زیرا با حذف پوسته بذرها قادر به  نوع فیزیکی می

  .زنی خواهند بود جوانه
 

  تشکر و قدردانی

از همکاري مسئولین محترم آزمایشگاه زراعت و 

گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان، 

نحوي در پیشبرد  اسوج و تمامی کسانی که بهیدانشگاه 

این تحقیق مشارکت داشتند، نهایت سپاس و تشکر را 

.داریم
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حروف مشترك ها با  میانگین(عالیت آنزیم آلفا آمیالز در گون کنش اکوتیپ و تیمارهاي شکست خواب بذر براي ف مقایسه میانگین برهم .5جدول 
  ).داري با هم ندارند یمعندرصد آزمون دانکن تفاوت  5در سطح احتمال 

Table 5. Mean comparisons of amphidiarthrodial ecotype and seed dormancy breaking treatments for α-
amylase enzyme activity of Astragalus cyclophyllus (means having the same letter are not significantly 
different from each other according to Duncan 0.05). 

 تیمار شکست خواب اکوتیپ
 آلفا آمیالز

 )گرم بذر میکرومول بر میلی(

Ecotype Dormancy breaking treatment α-amylase (µm/mg seed) 

 سمیرم

Semirom 

t1 7.13 e 

t2 6.51 f 

t5 7.83d 

t8 8.11 d 

t10 23.99 a 

t11 5.42 h 

 دماوند

Damavand 

t1 5.59 h 

t2 5.55 h 

t5 10.87b 

t8 9.5c 

t10 9.05 c 

t11 8.13d 

 زنجان

Zanjan 

t1 4.76i 

t2 5.63 h 

t5 7.61 d 

t8 7.28d 

t10 6 g 

t11 5.14 h 

  

)t1 تیمار نشده،بذر  انگریب t2 روز سرمادهی، 10+دهی مکانیکی مارخراشیت t5 گرم در لیتر، میلی 400اسید جیبرلیک +دهی مکانیکی خراش ماریتt8 

دهی  خراشتیمار t10 درصد، 2نیترات پتاسیم +دهی مکانیکی  خراشتیمار t9 دقیقه، 4درصد به مدت  96سولفوریک  دهی با اسید خراش تیمار
 )خشک بذر t11 روز، 20سرمادهی +گرم در لیتر  میلی 400جیبرلیک  اسید+مکانیکی

(t1: Control, t2: Mechanical scarification+10 days stratification, t5: Mechanical scarification + gibberellic 
acid 400 mg/liter, t8: Scarification with sulfuric acid 96% for 4 minutes, t9: Mechanical scarification+2% 
potassium nitrate, t10: Mechanical scarification + gibberellic acid 400 mg/liter + 20 days stratification, t11: 
Dry seed). 
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Research Article 

Effect of Seed Dormancy Breaking Treatments on Germination and α-
amylase Enzyme Activity in Seeds of Three Ecotypes of Astragalus 

(Astragalus cyclophyllu) 

Akram Rostamipoor 1, Ali Moradi 2, *, Hamid Reza Eisvand 3 

Extended Abstract 
 Introduction: Seed dormancy, as a technique to avoid environmental stress, is important in preserving 

plant species and could be of various types including physiological, physical, morphological and morph-
physiological dormancy. Seed testa hardness is one of the main causes of dormancy in leguminous family 
plants. A common method for breaking seed dormancy in leguminous plants is the use of scarification 
treatments. Given that oxygen deficiency is a factor that induces dormancy, scarification treatments through 
acceleration of gas exchanges, especially oxygen and carbon dioxide, can reduce seed dormancy and finally 
increase germination percentages. In addition, priming with gibberellic acid can help dormancy breaking in 
plant species that have physiological dormancy, finally leading to germination. Therefore, the present study 
investigated seed dormancy and germination to find the most appropriate treatment for the elimination of 
seed dormancy in three ecotypes of Astragalus cyclophyllus. 

Materials and Methods: A factorial experiment based on a completely randomized design with three 
replications was carried out at Agriculture Laboratory of Lorestan University in 2013. The first factor was 
three ecotypes of Astragalus Semirom, Damavand and Zanjan, and the second factor was seed dormancy 
breaking treatments. The applied treatments were: control, (mechanical scarification plus chilling time with 
10, 20 and 30 days prechilling at 4°C, mechanical scarification + gibberellic acid at concentrations of 400 and 
500 ppm for 48 hours, scarification with sulfuric acid 96% for 2 and 4 min, mechanical scarification and 2% 
potassium nitrate for 72 h, mechanical scarification and gibberellic acid 400 ppm for 48 h and 20 days 
prechilling. The measured indices included germination percentage, mean germination time, seedling length, 
seedling fresh weight, seedling dry weight and alpha-amylase activity. 

Results: The results showed that the interactions between seed dormancy breaking treatments and 
ecotype were significant for all the traits. Based on the results of mean comparison, Damavand ecotype 
exhibited better performance in terms of most of the traits studied, as compared with Semirom and Zanjan 
ecotypes. Compared with the treatments applied, mechanical scarification plus gibberellic acid 400 ppm was 
more effective in germination parameters and seedling vigor index. Mechanical scarification and gibberellic 
acid 400 ppm for 48 h along with 20 days prechilling increased total germination percentage by an average of 
67.68% in Semirom ecotype and was more effective in increasing the activity of α-amylase enzyme. 

Conclusion: It seems that seed dormancy of Astragalus cyclophyllus is not of physiological type and 
increased germination can be due to mechanical scarification in physical dormancy breaking and priming 
effect of prechilling and gibberellic acid. 

 
Keywords: α-amylase, Seed dormancy breaking treatments, Astragalus cyclophyllus 
 
Highlights: 

1- The effect of different dormancy breaking treatments on seed germination was investigated. 
2- Alpha-amylase activity of Astragalus Seed increased under dormancy breaking treatments. 
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