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  چكيده

 هايزني و رشد اوليه گياهچهدر مرحله جوانهتنش اسمزي به اين پژوهش به منظور بررسي نقش پرايمينگ بذر با سايكوسل بر تحمل 
ه كشاورزي دانشگاه شيراز اجرا شد. تيمارهاي در دانشكد 1391به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي، در سال  ،كلزا

و  5/2آزمايشي شامل پرايمينگ بذر با سايكوسل در سه سطح شاهد (بدون پرايمينگ)، و پرايمينگ با محلول هاي سايكوسل با غلظت 
اسكال با استفاده مگاپ - 2/1و  -9/0، -6/0، -3/0گرم در ليتر و اعمال تنش اسمزي در پنج سطح شاهد (بدون تنش) و تنش هاي  5/3

ساقه وچه وزن تر ريشه ،زنيداري سبب كاهش درصد جوانهاز پلي اتيلن گليكول بودند. نتايج نشان داد كه تنش اسمزي به طور معني
افزايش شدت تنش، درصد تغييرات نيز  داري با شدت تنش رابطه مستقيم داشت، به طوري كه باچه گرديد. اين تغييرات به طور معني

كلزا در شرايط تنش اسمزي  هايزني بذر و رشد اوليه گياهچهر شد. اگرچه سايكوسل در هر دو غلظت تاثير مثبتي بر جوانهبيشت
در كاهش اثرات سوء سايكوسل داري بيشتر بود. با توجه به تاثير مثبت گرم در ليتر به طور معني 5/3داشت، ولي تاثير مثبت غلظت 
بيشتر در مورد  تاثير پرايمينگ سايكوسل بر تحمل به تنش اسمزي در شرايط مزرعه قابل توصيه  هايناشي از تنش اسمزي، پژوهش

  است.
  

  .ترزني، وزن واژه هاي كليدي: پرايمينگ، درصد جوانه
 

  مقدمه
ل آور كاهش پتانسي كند. اثرات زياننش خشكي موجب ايجاد پتانسل اسمزي منفي شده و از جذب آب توسط گياه جلوگيري ميت

بذوري كه بتوانند در شرايط  ).2هايي كه در مراحل رشد و توسعه سريع قرار دارند بيشتر مشخص است (ها و بافتاسمزي، در سلول
و  توانند استقرار بهترمي چه خوبي برخوردار باشند،چه و ساقهزني و همچنين سرعت رشد ريشهپايين از درصد جوانه پتانسيل اسمزي

پلي اتيلن گليكول به دليل ايجاد شرايطي شبيه محيط طبيعي، به طور وسيعي در شرايط ). 6( االتري داشته باشندعملكرد ب ،در نتيجه
 ها، از جمله تنش اسمزيهاي افزايش تحمل گياه به تنشتيمار يا پرايمينگ بذر يكي از روشيش .)4( رودآزمايشگاهي به كار مي

 است. 

 سايكوسل .)1(شود چه ظاهر نميزني آغاز شده، اما ريشهجذب كرده و فرآيندهاي جوانه بذرها به طور نسبي آب در پرايمينگ،
بنابراين، باعث افزايش عملكرد اقتصادي شده و يا گياه را نسبت به شرايط نامساعد  ؛تواند توزيع ماده خشك را در گياه تغيير دهندمي

گياه عمده  6بررسي تاثير پرايمينگ سايكوسل بر جوانه زني و رشد اوليه  ) با5انوشه و همكاران (يرسته .)2( كندمحيطي سازگار مي
و آفتابگردان كمترين پاسخ را از  شان مي دهند. جو و گلرنگ بيشترينهاي متفاوتي به پرايمينگ نزراعي نشان دادند كه گياهان پاسخ

با وجود پژوهش اسبي به پرايمينگ سايكوسل بودند.خود نشان داد. همچنين، كلزا، گندم و ذرت نيز داراي عكس العمل به نسبت من
هاي زيادي در مورد تاثير سايكوسل بر رشد و نمو گياه در شرايط محيطي متفاوت صورت گرفته است، ولي در مورد استفاده از 



 

 ٢

سي تاثير پرايمينگ سايكوسل به عنوان ماده پيش تيمار بذر تحقيقات چنداني صورت نگرفته است. بنابراين، اين آزمايش با هدف برر
 انجام شد.كلزا  اسمزي در مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه تنشبر افزايش تحمل بذر با سايكوسل 

  
  هامواد و روش

در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز  1391تيمار سايكوسل بر تعديل اثرات تنش خشكي، اين آزمايش در سال به منظور بررسي پيش
(بدون : صفر اجرا شد. فاكتورهاي آزمايشي شامل سه غلظت سايكوسل تكرار 4بر پايه طرح كامال تصادفي با  به صورت فاكتوريل

، - 6/0، - 3/0)، به عنوان شاهد (بدون كاربرد شامل صفر گرم در ليتر و پنج سطح تنش اسمزي 5/3و  5/2)، به عنوان شاهد كاربرد
هاي مذكور به صورت قرار دادن بذرها در محلول سايكوسل با غلظتهايوال ا رقم پرايمينگ بذر كلز مگاپاسكال بودند. - 2/1و  -9/0

هاي مختلف پلي اتيلن گليكول با وزن مولكولي ساعت انجام شد. اعمال تيمارهاي تنش اسمزي نيز به صورت غلظت 12بذر به مدت 
) 1(رابطه ميشل كافمن  روشي اسمزي، با استفاده از هامقادير الزم از پلي اتيلن گليكول براي ايجاد هريك از پتانسيل بود. 6000

  محاسبه شد. 
: 1رابطه   

قرار داده شد. تيمار تنش اسمزي به  2بذر كلزاي پرايم شده در هر پتري ديش، روي دو اليه كاغذ صافي واتمن شماره  25 تعداد
آزمايش، آبياري به همين روش انجام شد. تعداد  هاي اسمزي مختلف اعمال شد و تا پايانصورت آبياري بذرها با آب با پتانسيل

روز، تعداد  11پس از گذشت . ميليمتر بود 2چه به ميزان ظهور ريشه زني،بذرهاي جوانه زده در هر روز يادداشت شد. معيار جوانه
چه به طول ريشهسبت طول ساقهو ن چهتر ريشهچه به وزنتر ساقهچه، نسبت وزنتر ساقهچه، وزنتر ريشهزده نهايي، وزنبذر جوانه
 روابطبه ترتيب براساس ) 4(رابطه و شاخص ويگور ) 3(رابطه زني ، سرعت جوانه)2(رابطه  زنيجوانه گيري شد. درصدچه اندازه

  محاسبه شدند: )2014انوشه و همكاران، (پيرسته زير

N : 2رابطه 

n
Ger   

Dn:  3رابطه 

n
GR   

GPSLRLVI:  4رابطه   )(  
زني از مجموع نسبت سرعت جوانه GR، 3رابطه باشد. در تعداد كل بذرهاي كاشته شده مي Nزده نهايي و تعداد بذر جوانه nزني، درصد جوانه Ger، 2رابطه در 

  زده در هر روز و شماره روز است. بذر جوانه
خطاي  زني به دست آمد.چه) در درصد جوانهچه و ساقهه (مجموع طول ريشهضرب طول گياهچاز حاصل (VI)شاخص ويگور 

  به دست آمد. SASها با استفاده از نرم افزار آماري استاندارد داده
 

  و بحث نتايج
مگاپاسكال  -3/0كاهش پتانسيل اسمزي از صفر به  ).1(شكل  افتيكاهش  يل اسمزير پتانسيتحت تاثكلزا بذور زني درصد جوانه
كاهش درصد  .گرديد يژگيودار اين موجب كاهش معني آنتنش اسمزي بيشتر از  نيك، لزني نداشتجوانهداري بر درصد تاثير معني

انتقال كندتر مواد تجزيه شده ها يا تواند ناشي از اثرات مستقيم تجزيه كندتر مواد آندوسپرم و لپهزني در شرايط تنش اسمزي ميجوانه
 درصد .ابدي يمزني كاهش جوانه درصدتوان گفت كه با اعمال تنش خشكي و افزايش شدت آن، مي ،طوركليبه ).3( به گياهچه باشد

تحت شرايط  ادتريززني جوانه درصدارقام داراي  ،كهطوريخشكي است، به تنش هاي ارزيابي تحمل بهزني يكي از شاخصجوانه
    ).7( برخوردار هستند اهچهياستقرار گبيشتري براي  ليپتانساز  ،نش خشكيت
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  شرايط متفاوت تنش اسمزي تحتر كلزا وزني بذجوانه درصد -1شكل 

  
چه در همه تيمارهاي پرايمينگ گرديد، ولي مقدار ساقه تردار وزن مگاپاسكال سبب كاهش معني -3/0اگر چه تنش اسمزي بيشتر از 

چه نيز در تيمار ريشه). 2طور قابل توجهي بيشتر از تيمار پرايمينگ در هر دو غلظت بود (شكل در تيمار بدون پرايمينگ به اين كاهش
گرم در ليتر  5/3و  5/2 ينگ با محلول هايمين در صورت پرايكلبدون پرايمينگ به شدت تحت تاثير تنش اسمزي قرار گرفت، 

 .)2ل ك(ش چه گرديدريشه تردار وزن موجب كاهش معني ادتريزو تنش اسمزي  ماند يباقت مگاپاسكال ثاب - 6/0تا سطح وسل يكسا
  .)6(دهد كه در زمان وقوع تنش در حال رشد و نمو سريع باشند مي هايي را بيشتر تحت تاثير قرارتنش خشكي اندام

  

  
شاخص ويگور كلزا  و چهچه به ساقهبر نسبت وزن تر ريشهگرم در ليتر)  5/3و 5/2(ينگ بذر با سايكوسل تاثير غلظت هاي متفاوت پرايم -2شكل وزن خشك 

  در شرايط متفاوت تنش اسمزي
  

داري سبب كاهش جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه طور معنينشان داد كه اگر چه تنش اسمزي به پژوهشنتايج اين  ع،در مجمو
با سايكوسل بذر پرايمينگ گرچه  .ردك با سايكوسل جبرانبذر پرايمينگ توان با  يرا مبخشي از اين كاهش  نيكل ،گردد يمهاي كلزا 

 5/2داري بيشتر از غلظت گرم در ليتر به طور معني 5/3تاثير مثبت غلظت  ،در هر دو غلظت تاثير مثبت خود را نشان داد، با اين وجود
بود. با توجه به تاثير مثبت پرايمينگ بذر كلزا با  ادتريز هاي اسمزي شديدسايكوسل در تنش مينگتاثير پراي ،عالوهه ب گرم در ليتر بود.

در  خشكي هاي بيشتر در مورد كاربرد سايكوسل بر تحمل به تنشسايكوسل در كاهش اثرات سوء ناشي از تنش اسمزي، پژوهش
  .باشد يمشرايط مزرعه، قابل توصيه 
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The alleviation effect of cycocel priming on germination and growth of Rapeseed seedling 
under osmotic stress conditions 

 
Sayyed Jalil Mirmahmood, Mohammad Javad Ahmadi Lahijani and Yahya Emam 

 
This study was conducted to examine the effect of cycocel seed priming on osmotic stress tolerance in 
germination and early growth stages of rapeseed, as a factorial experiment based on completely randomized 
design at College of Agriculture, Shiraz University in 2012. The treatments included seed priming in three 
cycocel concentrations: 0 (without priming as control), 2.5 and 3.5 g L-1 and osmotic stress in five levels: 0 
(as control), -0.3, -0.6, -0.9 and -1.2 MPa using polyethylene glycol. The results showed that osmotic stress 
significantly decreased germination percentage, radicle and plumule fresh weight. These variations were 
significantly associated with stress severity; so they were increased at more sever osmotic stress levels. 
Although cycocel in both concentrations had positive effect on seed germination and seedling early growth 
under osmotic conditions, cycocel at 3.5 g L-1 appeared to have greater positive role. Considering positive 
effect of cycocel seed priming on rapeseed in amelioration of adverse impacts of osmotic stress; further 
research on effects of cycocel seed priming on osmotic stress tolerance is recommended under field 
conditions. 
 
Keywords: Germination percentage, Fresh weight, Priming.  

 


