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 Onobrichis  زنهي و رشهد گياه هه بهذرهای زوال يافتهه اسه ر       در افزايش توان جوانهه پرايمينگ اسموتأثير منظور بررسي به    

viciifolia،  گلخانهه  آزمايشهگاه و در  6333-32تکهرار در سهال    3آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي با دو 

خوانسهاز، کهر ،    سهح   2)در  هها اکسشه   بذر أمنششامل  اول فاکتور .شدانجام ها و مراتع کشور تحقيقات جنگلمؤسسه  بانک ژن

وم سه فهاکتور  و  (+C ْ2 دمایو فعال ) (-C ْ68 دمایدر دو سح  سردخانه پايه )رها بذشرايط نگهداری فاکتور دوم  (،اردبيل و تهران

و  بهار  -65و  -3، -5، -3و  6 اسهمزی توانمنهديهای  با سح   5در  5666اتيل  گاليکول پلي با استفاده از پرايمينگاسمويمارهای ت

در شرايط استاندارد  سه تکرار( عدد بذر در 72وف پتری )پرايم شده در ظربذرهای آزمايشگاه  محيطدر . ندبود بدون پرايمينگ شاهد

گلخانهه   آزمايش در. گرديدزني بذر يادداشت و پس از دو هفته صفات مختلف مرتبط با جوانهشدند درجه کاشته  56زني دمای جوانه

عهدد بهذر    72)و خاک برگ ماسه  با خاک معمولي وبه نسبت مساوی ها های يک ليتری استفاده شد و بعد از پر کردن گلداناز گلدان

روز  22. پس از قرار گرفتنددرجه سانتيگراد  65 ±2درجه و در شب  56±2 دمایروز در ها در کشت گرديد و گلداندر سه گلدان( 
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در بذرهای نگهداری شهده در سهردخانه پايهه در مقايسهه بها      بنيه و زني زني، سرعت جوانهصفات درصد جوانهميانگي  که  دادنشان 

قايسهه  م مشهاهده نشهد.   بهذر  داری بي  دو شرايط نگههداری ولي از لحاظ ساير صفات تفاوت معني .بود بذرهای سردخانه فعال بيشتر

 (هيهدروپرايمينگ مقحهر ) آبدر بذر خيس کردن که نشان داد شرايط نگهداری در پرايمينگ متقابل  اثرو پرايمينگ  تيمارهای ميانگي 

طهول   ،چهه که اسموپرايمينگ موجب افزايش طهول ريشهه  چه گرديد. در حاليهزني و رشد ساقموجب افزايش درصد و سرعت جوانه
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 مقدمه
های خشکي، موط  اکوسيستم ي عنوان مهمترمراتع به

 اس ر  .شوديای محسوب مهاصلي بسياری از گياهان علوف
 به که است سالم معني علوفه به فرانسه زبان به Sainfoin يا

 ددار اشاره بيمار هایتغذيه دام در اي  گياه خاصيت

)& ZiaeiNasab, 2009 Hesamzadeh Hejazi(.   اس ر
 ،Papilionaceaeزير تيره ، Fabaceaeگياهي است از تيره 

 Onobrychisو جنس  Trifolia طايفه، Hedysareaeقبيله 
نه گو 636 دارای و (ايران)در کشور  طوالني سابقهکه دارای 

مراکز تنوع ژنتيکي اس ر   ي است. ايران يکي از مهمتر
گونه آن پراکنش طبيعي در ايران  25رود که شمار ميبه

ايران هستند  انحصاریگونه  57 مياناز اي   ؛دارند
)Mozaffariand & Abbasi, 2005( بنا به تحقيقات .

Soares  عنوان گياهيبه را اس ر  ،(5665)و همکاران 

 ارزش شوری، پرمحصول، با و خشکي به قاومبياباني، م

 خشک هایاکوسيستم برای و مناسب يونجه حد در ایعلوفه

 Hesamzadeh Hejazi. به گزارش اندکرده بياباني معرفي و

 وسيعي پراکنش ايران در اس ر  Ziaei Nasab (3566)و 

 به تحمل ازجمله محلوب دليل خصوصياتبه و دارد

از  بسياری در ديرباز از علوفه کيفيت و های زيستيتنش
اردبيل، کردستان، شهرکرد،  هایاستان يژهوبه کشور مناطق

زنجان  و و غربي، اصفهان، تهران، قزوي  شرقيآذربايجان
etNia -Baghaie ) است دهشمي استفاده علوفه توليد برای

., 2010al). طوالني شباهت  نسبتاً يستيزيربا د اس ر  گياه
گياه  تا  پوشش اي وجودبا دارد. زراعي هزيادی به يونج

گياهي اس ر  دام ندارد.  يتوانايي چنداني در برابر لگدکوب
اگر بدون  ؛توجه دام است باال و مورد يخوراکبا خوش

سرعت از تيپ غالب منحقه د چرا قرار گيرد بهرمديريت مو
در شرايط ديم اس ر   (.Lascruces, 1997شود )حذف مي

داده  بخشييتمتر نتيجه رضاميلي 366تا  265رندگي ابا ب
های خشک آهکي مناطق کوهستاني و زمي در است. 

 2تا  3اقتصادی آن  یبردارکند. دوره بهرهرشد مي يخوببه
به  تمدر بررسي مقاو (.Khodabande, 2009) سال است

 و Farahdost تنش خشکي در چهار گونه از جنس اس ر 
 Onobrychisهای ند که گونهنشان داد (5668همکاران )

michoxii  وsativa. O ها مقاومت نسبت به ساير گونه
O .های گونه و جمعيت تنش خشکي داشتندبهتری به 

sativa داری برای صفات کمي و کيفي دارای تنوع معني
مراتع و  اصالح و احياء برایناسب عنوان گونه مو بهبودند 

 (. 2017let aJavadi ,.) معرفي شدندعلفزارها 
ی بذر همانند پرايمينگ منجر به فنّاورهای توسعه روش

 ف  ،گردديجه بهبود استقرار آن ميدرنتافزايش کيفيت بذر و 
افزايش سرعت و يکنواختي  منظوربهپرايمينگ بذر 

زني در مزرعه و ظهور گياهان مقاوم، در بسياری از جوانه
و يکي از گياهان زراعي مورد استفاده قرار گرفته است 

فنوني است که برای افزايش بنيه بذرها و در نتيجه بهبود کلي 
 ,MacDonald) شودميبرده کارهزني و رشد گياه ه بجوانه

, 2006l.et a2000; Farooq .)  ي  مزايای مهمتراز
زني، افزايش پرايمينگ بذر افزايش يکنواختي در جوانه

تر قویزني، شکسته شدن خواب بذر، رشد سرعت جوانه
افزايش توان رقابتي  و تحت شرايط تنش ويژهبهها گياه ه

 MacDonald, 2000; Harris) استهای هرز در برابر علف

& Hollington, 2001.)  بر اسا  گزارشKaya Demir  و
شرايط  درتواند پرايمينگ بذر مي (5566)همکاران 

های فيزيولوژيکي های محيحي سبب بهبود روند واکنشتنش
در را های محيحي ر بذر شده و در نتيجه مقاومت به تنشد

اسموپرايمينگ  ای ارتقا دهد.قابل مالحظه طوربه بذرهااي  
که از  است بذرهای پيش از کاشت سازآمادهنوع خاصي از 
اسمزی پايي   توانهای با در محلول بذرهاطريق خواباندن 

کول، اتيل  گاليپلي مانندحاوی مواد شيميايي مختلفي 
 شودانجام مياوره و ...( )مانند کودهای شيميايي  و مانيتول

(Foolad, 2005 &Ashraf  در روش اسموپرايمينگ .)
اسمزی  توانهای با شود که بذرها در محلولاجازه داده مي

که طوریبه ؛پايي  و دارای تهويه مقداری آب جذب کنند
ه خار  چريشه اگر و زني انجام شدهمرحله اوليه جوانه

شوند. پرايمينگ بذرها شسته، خشک شده و کشت مي ،نشود
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زني شده و نمو بعدی جني  باعث رشد جني  قبل از جوانه
 .) 2001l.et aSchimtz ,(نمايد پس از کشت را تسهيل مي

ينه پرايمينگ بذر روی زم دربسياری از محالعات البته 
. ) l.a etWang, 2003( است گياهان زراعي متمرکز بوده

تيمارهای  Hegazi (2566)و  Araby-Elبراسا  گزارش 
های معدني اتيل  گاليکول و نمکاسموپرايمينگ با پلي
 انآنفرنگي شده است. زني در گوجهموجب بهبود جوانه
های حاصل از يکنواختي گياه هکه هم ني  بيان نمودند 

بذرهای اسموپرايم شده ممک  است به علت سنتز 
ها در آنها باشد. در آزمايش تر پروتئي سيعتر و ويکنواخت
بيان نمودند که  ) Guimaraes, 2010 &Dantas(ديگری 

تيمار اسموپرايمينگ بر روی بذرهای گياه ليمو بحور قابل 
با افزايش مدت پرايمينگ اي  دار بود. باوجودتوجهي معني

در زني کاهش پيدا کرد. روز درصد جوانه 3روز به  3از 
باعث افزايش  NaCl هالوپرايمينگ با نمکگری نتايج دي

کاهش مدت ها و زني، سبز شدن و رشد گياه هدرصد جوانه
گرديد  Festuca ovinaدر گونه زني بذرها زمان جوانه

(, 2011et alTilaki, -Dianati). 
با آب خالص و بدون  بذرهادر روش هيدروپرايمينگ 

وند، که اي  نوع شاستفاده از هيچ ماده شيميايي تيمار مي
پرايمينگ بسيار ساده و ارزان بوده و مقدار آب از طريق 

 شوددر تما  با آب هستند کنترل مي بذرهامدت زماني که 
(, 2006; Judi & Sharifzadeh, 2006; et alFarooq 

Ashraf & Foolad, 2005.)  اي  روش پرايمينگ شامل
ه زماني برای يک دورمعمولي در آب  بذرهاکردن  ورغوطه

 دوبارهاز آب و خشک کردن  بذرهامعي  و در ادامه خرو  
اجازه  ها. در اي  روش به بذراستآنها در دمای مشخص 

شود که به اندازه کافي آب جذب کرده بدون اينکه داده مي
با تيمار  Ansari (6556). هم ني  چه ظاهر گرددريشه

 بذرهای چاودار کوهي ينگو اسموپرايم نگهيدروپرايم
های مختلف تحت تنش خشکي نشان داد که بي  روش

زني داری وجود دارد و درصد جوانهپرايمينگ تفاوت معني
در بذر  هيدروپرايمينگافزايش يافت. به طور قابل توجهي 

بنيه بذر در شرايط نامحلوب زني و جوانهسبب افزايش هويج 
زوال بذر يک فرايند  .) 2011et alEisvand ,.(شده است 

عي و غيرقابل برگشت است که طي انبارداری بذر پديد طبي
آيد و باعث کاهش کيفيت، قابليت حيات و قدرت بذر مي
شود. سرعت زوال تحت تأثير محتوای رطوبت بذر و مي

درجه حرارت انبار قرار گرفته و افزايش هر دو منجر به 
 Copeland& شود )سرعت بيشتر زوال بذر مي

McDonald, 1995.) زمايشي در آRincker (6383 )در 

 -62دمای  در يونجه بذر توده 37 نگهداری سال 56طي 
دريافت که درصد،  56نسبي رطوبت با گراد ودرجه سانتي

 به 2/36ز خيلي کم بود و ا زنيجوانه تغييرات ميانگي 
 انباری باز شرايطدر  کهدر حالي .کاهش يافتدرصد  3/86

Priestley (6385 ) نيميسال  66در عرض که  کردگزارش 

 رفت.دست  از بذرها ناميه از قوه
بسياری از محالعات در زمينه پرايمينگ بذر روی گياهان 
زراعي متمرکز بوده و کمتر بر روی گياهان مرتعي از اي  

چون تعداد زيادی نمونه  سوييتکنيک استفاده شده است. از 
 شوندژن نگهداری ميهای ای در بانکبذر گياهان علوفه

ها قوه ناميه آنها کاهش يابد و ممک  است پس از سال
ثير أت. بنابراي  هدف اي  تحقيق شودموجب زوال بذر آنها 

زني و رشد گياه ه نگ در افزايش توان جوانهياسموپرايم
( -C68های پايه )بذرهای زوال يافته اس ر  در سردخانه

 .است+( بانک ژن C2و فعال )
 

 مواد و روش 
از ( اس ر  اکسش نمونه ) 2يق بذرهای در اي  تحق

پايه و های که در سردخانه، کر ، اردبيل و تهران رنسااخو
شدند مورد ژن منابع طبيعي ايران نگهداری مي بانکفعال 

 52تا  56نها بي  آوزن هزار دانه استفاده قرار گرفتند. 
درصد  .سال بود 56تا  62نها بي  آول عمر طگرم و 
بوده  %666آوری بذر در زمان جمع زني بذرهاجوانه
اي  آزمايش در دو شرايط آزمايشگاه و گلخانه  است.

اول  ،فاکتورسه فاکتوريل با  جداگانه آزمايشدو بصورت 
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، کر ، اردبيل و ر)خوانسا سح  2در ها اکسش بذر منشأ 
فاکتور دوم شرايط نگهداری بذرها در دو سح  ، تهران(

و  (+Cْ2 دمایو فعال ) (-C ْ68 دمایسردخانه پايه )
سح   5فاکتور سوم تيمارهای پرايمينگ بذر در 

بار، و  -65و  -3،  -5،  -3و  6اسمزی توانمنديهای )
 .شاهد( بودند

 رابحهبر اسا   اسموپرايمينگتهيه تيمارهای  برای
)Kaufman, 1973 &Michel ( محاسبه گرديد.  

 

T)C10(8.39)CT10(2.67)C10(1.18 -)C10(1.18 2-7-42-4-2   

 
برحسب  5666اتيل  گاليکول ليغلظت پ Cن آکه در 

 56) گراددما برحسب درجه سانتي Tو  بر کيلوگرمگرم 
 .است بار برحسباسمزی توان  وگراد( درجه سانتي

های پرايمينگ ابتدا محلولاسمواعمال تيمارهای برای 
 52بمدت  هابذرو  تهيه گرديد فرمول باالمورد نياز طبق 

 -3 و 6 اسمزیهای توانمندیبا ساعت در محلول پرايمر 
گراد درجه سانتي 56دمای در  بار -65و  -3،  -5، 

 .شناور و در شرايط تاريکي در انکوباتور قرار داده شدند
 52پس از ای انجام شد که گونهه فرايند پرايمينگ ب

تيمارهای همه تيمارها بحور همزمان از محلول ساعت 
ايم . تمامي بذرهای پرندگرديداسمزی خار  ينگ پرايم

مقحر دقيقه با آب 5شده بعد از خرو  از محلول بمدت 
از  بعد برای رفع مواد باقيمانده روی بذرها شستشو شدند.

فرايند خشکاندن بذرهای ، ينگيمپرا يمارهایاعمال ت
. پس از انجام شد (C◦52اطاق ) یدر دماپرايم شده 

و يا  ديشیبه پتر زنيجوانه یبرابذرها خشک شدن، 
هر از عدد بذر  52 يمارل شدند. در هر تمنتقگلدان 
 3با قحر دهانه  ديشیدر درون پتردر سه تکرار  يتجمع
 6واتم  شماره  يکاغذ صاف يهکه با دو ال متريسانت

به  هاديشیاز پتر يکهرو به  هپوشانده شده بود، قرار داد
در  هاديشیپترمقحر اضافه شده و آب ليترميلي 66مقدار 

)شدت نور  روزانه ساعت روشنايي 65تنظيم  ژرميناتور با
درجه  56±5و دمای  %52لوکس(، رطوبت نسبي  6666
کاشت،  از بعد ساعت 28. شدند قرار داده گراديسانت

يک روز در ميان شد و  شروع زدهجوانه بذرهای شمارش
پس از اتمام  شمارش شد. زنيجوانه توقف فرايند تا زمان

بنيه  زني،ي، سرعت جوانهزنآزمايش صفات درصد جوانه
( و مترسانتي)بر حسب  چهچه و ساقهگياه ه، طول ريشه

 گيری شد. اندازه گرمميلي گياه ه برحسبوزن تر 
 روياگم از فرمول زنيبرای محاسبه سرعت جوانه

(Maguire, 1962.استفاده گرديد ) 
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شماره  dو  = تعداد بذر جوانه زدهn در فرمول باال
 است.روز 

 و baki-Abdual فرمول از ارزيابي بنيه بذربرای 
Anderson (6373استفاده شد ).  

طول گياه ه برحسب ) ×زني نهاييدرصد جوانه
 شاخص بنيه بذر(= مترسانتي

بصورت فاکتوريل در قالب طرح نيز آزمايش گلخانه 
در اي   کامال تصادفي با سه تکرار در گلخانه اجرا شد.

آزمايش از گلدان يک ليتری استفاده شد و بعد از پر 
ما  به ها با خاک معمولي و ماسه و پيتکردن گلدان

در بذر پرايم شده عدد  52در هر گلدان  6و  6، 6نسبت 
 تيمارهایدر آزمايش گلخانه نيز . گرديدسه تکرار کشت 

 اسمزیتوانمنديهای سح  شامل: با  5در  پرايمينگاسمو
 پرايمينگ( شاهد )بدونو  بار -65و  -3،  -5، -3 و 6

درجه ها به گلخانه با پس از کشت بذر گلدان. بودند
درجه سانتيگراد  2-65و شب  56 ±66حرارت روز 
 روز هر دو ،گلدان پس از کاشت بذرها در منتقل شدند.

سه هفته  شد و تا شروع زدهجوانه بذرهای شمارش يکبار
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ش صفات درصد پس از اتمام آزماي .ادامه يافت
چه زني، بنيه گياه ه، طول ريشهزني، سرعت جوانهجوانه
گياه ه برحسب متر( و وزن تر سانتي)برحسب  چهو ساقه
از  زني. برای محاسبه سرعت جوانهگرديدگيری اندازهگرم 

فرمول  از بنيه بذر و( Maguire, 1962) روياگمفرمول 
Abolbaghi  وAnderson )6373) گاه مشابه آزمايش

 .شداستفاده 
 SAS 9.1 آماری افزارنرم با هاداده آماری تجزيه

ها با آزمون ابتدا شرط نرمال بودن داده ؛انجام شد
ها به اسميرنوف و همگني واريانس داده-کولموگروف

همگني با توجه به  گرديد.وسيله آزمون لون آزمايش 
ای آزمون چند دامنه بوسيله هاها مقايسه ميانگي واريانس
 هاشکل رسم. شد انجام درصد 2 احتمال سح  در دانک 
 .انجام گرديد Excel افزارنرم از استفاده با نيز

 
  نتایج

صفت مورد محالعه به تفکيک  8نتايج تجزيه واريانس 
آمده است.  5و  6های جدولدر آزمايشگاه و گلخانه در 
اثر اکسش  يشگاه نشان داد که انتايج تجزيه واريانس آزم

اثر دار بود. چه معنيهرای کليه صفات بجز طول ريشب
دار بود بر روی کليه صفات معنيپرايمينگ بذر 

(66/6<P). درصد و  اثر شرايط نگهداری بذر فقط بر
دار بود زني و شاخص بنيه بذر معنيسرعت جوانه

(66/6<P) . اثر متقابل شرايط نگهداری در پرايمينگ بذر
،  هگياه طول، چهساقه ولط، چههطول ريشبرای صفات 

 بذر بينه شاخصچه و هچه/ساقهنسبت طول ريش
(66/6<P) (6دار بود )جدول معني. 

اثر اکسش  نتايج تجزيه واريانس گلخانه نشان داد که 
اثر دار بود. چه معنيهبرای کليه صفات بجز طول ريش

دار بود پرايمينگ بذر بر روی کليه صفات معني
(66/6<P). اثر متقابل شرايط  ايط نگهداری بذر واثر شر

نگهداری در پرايمينگ بذر برای صفات درصد و سرعت 
 (P>62/6)دار بود معني زني و شاخص بنيه بذرجوانه

  .(5)جدول 
 درنشان داد که ها اکسش بي  ميانگي  نتايج مقايسه 

اردبيل برای کليه منشأ با  38672دو محيط اکسش   ره
قرار  aيشه به ساقه در کال  صفات بجز نسبت طول ر

نسار برای صفات اخومنشأ  با 2685داشت و اکسش  
زني دارای کمتري  ميانگي  بود و درصد و سرعت جوانه

کر  منشأ با  56235 . اکسش قرار گرفت  c در گروه
در مقابل  .در مرتبه متوسط قرار گرفتبرای بيشتر صفات 

ريشه و طول ساقه، طول دارای )تهران(  8633اکسش  
  (.3 )جدولبود ها وزن تر بيشتری نسبت به ساير اکسش 

در شرايط نگهداری بذر بي  تيمارهای نتايج مقايسه 
هر دو آزمايش )گلخانه و آزمايشگاه( نشان داد که 

در و شاخص بنيه بذر زني جوانهدرصد و سرعت ميانگي  
 پايه )دماینسبت به سردخانه ( Cº2 فعال )دمای سردخانه

Cº 68-) و برای ساير صفات تفاوت  (2 جدول) بود کمتر
 داری بي  ميانگي  دو سردخانه مشاهده نشد.معني

 پايه باال بودن ميانگي  صفات مذکور در سردخانه  
ماني ر زندهسرما بمثبت  دهنده اثرنشان (-Cº 68 )دمای
  .استبذر 

برای نشان داد که  بذر پرايمينگ تيمارهایمقايسه بي  
در خيس کردن  يمارت ،زنيجوانهو سرعت  ددرصصفات 

تيمارها ساير در مقايسه با  (هيدروپرايمينگ) مقحرآب
زني با درصد جوانه . بيشتري بود یبيشتردارای ميانگي  

ترتيب در به درصد در تيمار هيدروپرايمينگ 53و  86
 (. در مقابل2آزمايشگاه و گلخانه بدست آمد )جدول 

 گياه هسانتيمتر(، طول  87/2)چه يشهر طوليشتري  ب
نسبت طول  و( 75/2)، شاخص بنيه متر(سانتي 23/7)

 -3تيمار در در آزمايشگاه ( 73/3)چه هچه به ساقهريش
. به که نسبت به ساير تيمارها بيشتر بودند مشاهده شدبار 

چه يشهر طولبيشتري  همي  ترتيب در گلخانه نيز 
، متر(سانتي 25/35) ، طول گياه همتر(سانتي 72/56)

گرم(  68/6) و وزن تر گياه ه( 55/65) شاخص بنيه بذر
 مشاهده شد بار -5و  -3 اسموپرايمينگر تيمارهای د
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 (. 2)جدول 
متقابل نشان داد که  هایاثرنتايج مقايسه ميانگي  

بر درصد و  (هيدروپرايمينگصفر )توان آب تيمار تأثير 
و ميانگي  نبود زني در هر دو شرايط يکسان سرعت جوانه

نسبت به  (-Cº68) پايه سردخانهبذرهای صفات فوق در 
که طوریبه(. 6)شکل بيشتر بود( Cº2) فعال سردخانه

چه در آزمايشگاه از تيمار هساق طول بيشتري  ميانگي 
بار  -5و  -3 پرايمينگگلخانه از اسمو و در مقحرآب

ر دو گياه ه چه هريشبيشتري  طول  (.6بدست آمد )شکل
و در گلخانه با  بار -3 پرايمينگاسموآزمايشگاه با تيمار 

نده دهکه نشان بدست آمدبار  -5 پرايمينگتيمار اسمو
دواني گياه اسموپرايمينگ متوسط بر افزايش ريشه ثيرأت

چه به هنسبت طول ريش بيشتري . استگلخانه محيط در 
و بار  -3 پرايمينگدر آزمايشگاه با تيمار اسموچه هساق

بدست آمد بار  -65نگ يدر گلخانه با تيمار اسموپرايم
(. از لحاظ شاخص بنيه بذر در هر دو محيط 5)شکل 
بود و از ساير تيمارها بيشتر بار  -3 پرايمينگاسموتأثير 

در نهايت بيشتري  وزن تر گياه ه در آزمايشگاه با تيمار 
 پرايمينگو در گلخانه از اسموبار  -65 پرايمينگاسمو
  .بدست آمد بار -5

 

 بذر اسپرس در آزمایشگاه زنیجوانه شرایط نگهداری و پرایمینگ بذر بر خصوصیاتتأثیر مربعات(  تجزیه واریانس )میانگین -1 جدول

 وزن تر

 گياه ه

 شاخص

 بينه

 طول

  هگياه

 نسبت طول

 چههچه/ساقهريش

 طول

 چهساقه

 طول

 چههريش

 سرعت

 زنيجوانه

 درصد

 زنيجوانه

 درجه

 دیآزا
 تغييرات منابع

6223/73* 53/35** 2/73* 6/22* 6/23* 63/5  (A)اکسش   3 **2533/5 **6523/2 

55/75  33/82** 63/6  23/6  63/6  52/6  (S) بذر نگهداری شرايط 6 **3265/5 **6863/8 

 (P) پرايمينگ 2 **2522/5 **6766/5 **52/73 **5/25 **68/27 **52/55 **32/35 **8825/5

6553/3* 23/3  27/6  72/6  33/6  82/6  A×Sمتقابل  اثر 3 **766/2 *76/35 

6626/8** 66/3  A ×Pمتقابل  اثر 62 **252/2 **635/83 *6/73 **6/32 **3/66 *5/35 

25/223  2/86** 66/56** 5/78** 6/53** 2/58** 72/33** 26/36  S×Pمتقابل  اثر 2 

52/573  5/52** 3/75** 58/6  6/33* 23/5  27/666  A×S×Pمتقابل  اثر 62 **578/86 

23/223  63/6  36/6  22/6  67/6  88/6  86/53  53/35  خحای آزمايش 36 

53/68  37/55  22/68  78/57  66/55  86/56  35/52  22/65  %C.V  ضريب تغييرات  

 درصد  1و  5در سطح احتمال  رداترتیب معنیبه  :**، *
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 بذر اسپرس در گلخانه زنیجوانه شرایط نگهداری و پرایمینگ بذر بر خصوصیاتر تأثیمربعات(  تجزیه واریانس )میانگین -2 جدول

 وزن تر
 گياه ه

 شاخص
 بينه

 طول
  هگياه

 نسبت طول
 ريشه/ساقه

 طول
 ساقه

 طول
 هريش

 سرعت
 زنيانهجو

 درصد
 زنيجوانه

 درجه
 آزادی

 تغييرات منابع

6/52** 
*355/6* 22/8** 6/56* 62/27** 62/3  (A)اکسش   3 **3668/3 **82/58 

6/62* 62/66  36/5  65/6  26/6  76/8  58/6  23/6  (S)  شرايط نگهداری بذر 6 

6/88** 
 (P) پرايمينگ 2 **5256/6 **27/78 **536/2 **23/55 **8/32 **766/3 *32/5*

62/6  35/2** 36/35* 68/6  A×Sاثرمتقابل  3 **6257/8 **56/25 *63/25 **7/37 

 A ×Pاثرمتقابل  62 **283/5 **8/25 **63/27 **2/32 **6/55 *56/25 **23/5 **6/62

62/6  57/2  32/63  6/57** 5/63** 73/66  55/6  72/665  S×Pاثرمتقابل  2 

65/6  A×S×Pاثرمتقابل  3 **222/3 *2/52 **62/75 **2/55 **6/36 **57/67 **37/3 

63/6  32/65  83/3  67/6  27/6  22/2  55/6  53/658  خحای آزمايش 75 

36/58  66/37  33/63  65/65  28/63  33/65  65/36  72/53  %C.V  ضريب تغييرات  

 درصد 1و  5در سطح احتمال  رداترتیب معنیبه **:،*

 
 های پایه و فعال بانک ژنبذرهای زوال یافته اسپرس در سردخانه زنیجوانه خصوصیات مقایسه میانگین -3 جدول

 هچهريش طول  متر()سانتي چهساقه طول

 متر()سانتي

 کد اکسش  بذرمنشأ  زنيجوانه درصد  دانه/روز زنيجوانه سرعت 

   آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه

62/8  c 82/6  ab  38/62  a 52/2  ab  88/6  c 52/63  d  63/56  c 55/23  c 2685 خوانسار 

82/3  a 85/6  ab  56/62  a 63/2  ab  65/2  b 26/67  c  68/25  b 35/25  c 8633 تهران 

55/3  ab 77/6  b  62/66  b 62/2  b  32/2  b 83/56  b  77/26  b 53/56  b  56235 کر 

26/8  bc 62/5  a  65/62  a 52/2  a  78/2  a 62/57  a  66/56  a 56/73  a 38672 اردبيل 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین
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 -3ادامه جدول 

 چهگیاه طول  بذر بینه شاخص  گیاهچه وزن تر

 متر()سانتی

 نسبت طول 

 چههچه/ساقهریش

 کد اکسشن بذر أمنش

 آزمایشگاه  gگلخانه
mg 

   آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه 

55/0  b 78/111  ab  52/5  c 07/3  c  85/53 ab 07/2  b  71/1  a 27/5  ab 1075 خوانسار 

88/0  a 00/101  b  15/10 b 17/3  c  12/55  a 05/2  b  21/1  b 21/5  ab 7111 تهران 

30/0  c 51/151  a  50/8  c 83/3  b  38/11  c 11/5  b  01/1  c 11/5  a 50515 کرج 

22/0  a 15/150  a  51/13 a 13/1  a  55/55  b 27/2  a  88/1  ab 15/5  b 37085 اردبیل 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین
 

 

 عال بانک ژنهای پایه و فبذرهای زوال یافته اسپرس در سردخانه زنیجوانه خصوصیات مقایسه میانگین -4 جدول

 شرايط زنيجوانه درصد  دانه/روز زنيجوانه سرعت  متر()سانتي چههريش طول  متر()سانتي چهساقه طول

 نگهداری بذر آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه

85/62  a 85/6  a  36/8  a 32/2  a  57/2  a 65/53  a  55/23  a 28/55  a  پايهسردخانه 

67/62  a 33/6  a  65/3  a 53/2  a  75/3  b 33/65  b  22/33  b 22/26  b سردخانه فعال 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین
 

 

 

 -4ادامه جدول 

 شرايط نسبت طول ريش ه/ساق ه  متر()سانتي  هگياه طول  بذر بينه شاخص  گياه ه وزن تر

 نگهداری بذر آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  آزمايشگاه گلخانه  mgآزمايشگاه   g گلخانه

52/6  a 23/668  a  36/66  a 63/2  a  67/52  a 65/5  a  72/6  a 86/5  a پايه سردخانه 

55/6  a 27/667  a  53/3  b 52/3  b  53/52  a 55/5  a  72/6  a 27/5  a سردخانه فعال 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین
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 بذر اسپرس زنی جوانه بر خصوصیاتتیمارهای پرایمینگ بذر  مقایسه میانگین -2 جدول

 چههطول ریش  متر()سانتی چهساقه طول

 متر()سانتی

 پرایمینگ هایتیمار زنیجوانه درصد  دانه/روز زنیجوانه سرعت 

  آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه

11/8  c 70/5  a  75/1  e 02/3  c  51/8  a 25/35  a  55/23  a 18/71  a بار 0 اسمزی 

15/1  b 28/1  b  53/11  b 78/5  a  13/3 bc 11/12  b  28/11  b 51/25  b بار -3 اسمزی 

5/10  b 51/1  c  81/51  a 11/3  c  55/5  c 31/12  b  57/35  c 51/17  d بار -2 اسمزی 

18/5  d 85/1  b  72/11  c 28/1  b  15/1  b 51/10  c  17/13  b 31/32  e بار  -1 اسمزی 

52/7  c 70/1  b  13/11  b 52/1  b  28/5  c 35/17  b  50/31  c 51/52  b بار -15 اسمزی 

15/11  a 00/5  b  58/1  d 52/1  b  02/1  b 83/50  b  07/30  c 15/21  b شاهد 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین

 

 -2ادامه جدول 

نسبت طول   )سانتیمتر( چهگیاه طول  بذر بینه صشاخ  گیاهچه وزن تر

 چههچه/ساقهریش

  هایتیمار

 پرایمینگ آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه  آزمایشگاه گلخانه  mgآزمایشگاه  g  گلخانه

115/0  b 13/115  b  70/7  c 81/1  a  20/13  d 72/5  b  27/0  c 15/1  d بار 0 اسمزی 

275/0  b 23/152  b  52/15  a 85/1  a  17/51  b 53/8  a  11/1  b 81/3  a بار -3 اسمزی 

170/1  a 51/73  c  70/15  b 01/5  c  52/35  a 13/1  c  11/5  b 15/3  ab بار -2 اسمزی 

315/0  c 11/118  b  78/7  c 38/5  c  73/50  c 15/2  b  50/5  a 71/5  bc بار  -1 اسمزی 

181/0  c 71/111  a  55/7  c 25/3  b  21/58  b 23/2  b  35/5  a 12/5  b 15 اسمزی- 

 بار

550/0  c 13/112  b  12/2  d 82/1  a  85/50  c 52/2  b  71/0  c 31/5  c شاهد 

 .ندارند ی با همدارمعنی تفاوت درصد 5 سطح دانکن دربراساس آزمون  هستندحرف مشترک  یکحداقل  یهر ستون که دارا هایمیانگین
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و  چههطول ریش ،زنیجوانه سرعت ،زنیجوانه درصدبذر برای صفات  پرایمینگداری در هشرایط نگاثرمتقابل میانگین  مقایسه -1شکل 

 آزمایش گلخانه و آزمایشگاه در چهساقه طول
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 شاخص چههچه/ساقهطول ریش ، نسبتچهگیاه طولبذر برای صفات  پرایمینگداری در هشرایط نگاثرمتقابل مقایسه میانگین  -2شکل 

 آزمایش گلخانه و آزمایشگاه گیاهچه در وزن ترو  بینه
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 بحث 
ها نشان داد که در هر بي  ميانگي  اکسش نتايج مقايسه 
اردبيل برای کليه صفات  أمنشبا  38672دو محيط اکسش  

کر  در  أمنشبا  56235قرار داشت و اکسش   aدر کال  
دارای نيز )تهران(  8633اکسش   .مرتبه متوسط قرار گرفت

طول ساقه، طول ريشه و وزن تر بيشتری نسبت به ساير 
توان از اي  آمده ميبا توجه به نتايج بدست اکسش  ها بود.

تکميلي در مزرعه های آزمايشانجام برای ها اکسش 
و در صورت استقرار مناسب و پايداری توليد  استفاده کرد

کاری مراتع استفاده بذرپاشي و علوفهمنظور علوفه از آنها به
  نمود.   

بي  تيمارهای شرايط نگهداری بذر در هر نتايج مقايسه 
دو آزمايش )گلخانه و آزمايشگاه( نشان داد که ميانگي  

 سردخانهزني و شاخص بنيه بذر در درصد و سرعت جوانه
 کمتر (-ºC68پايه )دماینسبت به سردخانه ( 2 فعال )دمای

داری بي  و برای ساير صفات تفاوت معني (2 جدول) بود
ميانگي  دو سردخانه مشاهده نشد. باال بودن ميانگي  صفات 

مثبت  دهنده اثرنشان (-ºC68 پايه )دمامذکور در سردخانه 
  .استماني بذر ر زندهسرما ب

بذر طبيعي  نگهداریدر  تغييراتي که ضم  زوال ي مهمتر
اکسيداسيوني مانند توليد های شود، شامل واکنشايجاد مي
های آزاد، دهيدروژناسيون آنزيمي و اکسيداسيون راديکال

ها، هم ني  کاهش يک ارچگي و آلدئيدی پروتئي 
ها از غشا تحت نفوذپذيری غشا و افزايش نشت الکتروليت

های آزاد، تغيير ساختمان مولکولي اسيدهای تأثير راديکال
 Janmohammadi) ستاها نوکلئيک و کاهش فعاليت آنزيم

, 2008et al.) که شد مشخص حاصل نتايج به توجه با 

بنيه بذر تأثير  شاخص زني وجوانه صفات برفرسودگي بذر 
 ( بيان5666) همکارانو  MacDonaldداشت.  ایکاهنده

تحت  يشترب چهيشهر ويژهبه ي جن يستميکردند که مناطق مر
اند که نشان دادهمحالعات  خي. برگيرديزوال قرار م يرثأت

چرب  يدهایاس يبدر ترک يداسيونيپراکس ييراتوقوع تغ
در  يدمنجر به اختالل شد ييغشا ي يدهایموجود در ل

و  ييتراوا يشافزا يقاز طر يسلول یکارکرد غشاها
 Copeleland)&  شونديم يهدو ال یغشا يسکوزيتهو

McDonald, 1995) . 
خيس که ن داد نشامقايسه ميانگي  تيمارهای پرايمينگ 

مقحر )هيدروپرايمينگ( موجب افزايش بذر در آب کردن
 چه گرديد.زني و رشد ساقهدرصد و سرعت جوانه

درصد در  53و  86زني با درصد جوانه بيشتري  کهطوریهب
ترتيب در آزمايشگاه و گلخانه تيمار هيدروپرايمينگ به

 چه،يشهر طوليشتري  ب (. در مقابل2بدست آمد )جدول 
در  گلخانهو در آزمايشگاه  بذرگياه ه، شاخص بنيه 

که  مشاهده شدبار  -5و  -3 اسموپرايمينگتيمارهای 
اسموپرايمينگ متوسط بر افزايش ثير أت ندهدهنشان
. نتايج منتشر شده در استدواني گياه در محيط گلخانه ريشه

 يمپرا يرانيدر گل ر اتحقيق بود. اي  منابع کم و بيش مشابه 
 سرعتدرصد و  بهبودسبب  گاليکولاتيل يبا پل بذر

از  . et al(Gheraghi(2012 , شد ياه هگ بنيهو  زنيجوانه
در هر بار  -3اسموپرايمينگ ثير أتلحاظ شاخص بنيه بذر 

بيشتر از ساير تيمارها بود و در نهايت بيشتري  دو محيط 
بار بدست  -5وزن تر گياه ه در گلخانه از اسموپرايمينگ 

 بر (5668همکاران ) و Kavandiمشابه اي  تحقيق  .دآم
زوال در بازيافت بذرهای  بار -2اسموپرايمينگ برتری 

 galli-Onobrychis crista يکساله اس ر يافته در گونه 

( نشان داد که هم 5666) Amooaghaieکردند. تأکيد 
زني و رشد هيدروپرايمينگ و هم اسموپرايمينگ در جوانه

و همکاران  Esvandبوده است. مؤثر  گياه ه يونجه
نگ باعث بهبود شاخص يکه هيدروپرايم ند( نشان داد5666)

 .بنيه بذر هويج گرديد
گيری شد که نگهداری بذر در سردخانه پايه موجب نتيجه

زني و بنيه بذر نسبت به سردخانه حفظ بهتر صفات جوانه
مقحر اگرچه پرايمينگ با آب گرديد. (Cº2)فعال 
زني پرايمينگ( موجب افزايش درصد و سرعت جوانه)هيدرو

اسموپرايمينگ  هایاثرگرديد. ولي برای ادامه رشد گياه ه 
که موجب افزايش طوریهب .گاليکول بهتر بوداتيل با پلي
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طول گياه ه، شاخص بنيه بذر، وزن گياه ه  ،چهطول ريشه
دو محيط  چه در هرچه به ساقهو نسبت طول ريشه

 .شدو گلخانه آزمايشگاه 
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Abstract 
    In order to study the effects of storage conditions and osmopriming on the seed germination 

and seedling growth of sainfoin (Onobrichis vicifolia), two factorial experiments were 

conducted based in a completely randomized design with three replications in the laboratory and 

greenhouse of Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran in 2015. The first 

factor was accessions origin (Khonsaer, Karaj, Ardebil, and Tehran), the second factor was seed 

storage conditions at two levels: basic storage (-18ºC) and active storage (+4ºC), and the third 

factor was seed priming at six levels, including soaking in different concentration of PEG 6000 

solution for 24 hours to produce 0, -3, -6, -9 and 12 Bar osmotic potential and control (no 

priming). The seeds samples of 15 to 20 years ago that were kept in gene bank storages were 

examined. In the laboratory experiment, seeds were sown in Petri dishes, irrigated and placed in 

germinator in standard conditions (20°C) for two weeks. Germinated seeds were counted every 

two days and after two weeks seed germination was recorded. In the greenhouse experiment, 25 

seeds were sown in each one-liter pot filled by an equal amount of soil, sand, and compost. Data 

were collected for germination traits as germination rate, radicle length, shoot seedling length, 

vigor index, root/shoot length ratio (RS), and seedling fresh weight. The results showed that the 

seeds in basic storage (-18ºC) had higher germination percentage, germination rate, and vigor 

index as compared with active storage. The effects of different priming levels showed that seed 

germination and germination rate were increased by application of hydropriming (distilled 

water), whereas, for radicle length, shoot seedling length, vigor index and seedling fresh weight 

and RS, the higher values were obtained by osmopriming in both laboratory and greenhouse 

condition. 
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