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 های حاصل از  زنی بذر جوانه های سایر مولفه و زنی تأثیر پیری تسریع شده بر جوانه

 چیتی یپرایمینگ گیاه مادری در ارقام لوبیا
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 دانشگاه زابل.، دانشجوی دکترا زراعت دانشکده کشاورزی.  1
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 (21/33/1331تاريخ پذيرش:  -11/11/1331)تاريخ دريافت: 

 چکیده
ای حاصل از ه زنی بذر جوانه های مولفه ساير و زنی شده بر جوانه به منظور بررسی تأثیر پیری تسريعاست.  زراعی محصوالت تولید در عمده مشکالت از يکی بذر پیری

کامال تصادفی با سه تکرار درآزمايشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بلوک بصورت فاکتوريل در قالب طرح  یآزمايشگیاه مادری در سه رقم لوبیا چیتی،  پرايمینگ

بذور بدست آمده شده در دو سطح شامل پیری و شاهد و  یری تسريعو خمین، پ E9 ،E10سطح شامل  سهبر ارقام لوبیا چیتی در  های مورد بررسی مشتمل شیراز اجرا شد. عامل

ساعت، کلريد کلسیم  1موالر در مدت  میلی - 23ساعت، کلريد پتاسیم  1بار در مدت -  1سطح شامل پلی اتیلن گلیکول  1در بذور مادری کشت شده در مزرعه پرايمینگ  از

 12پرايمینگ در مدت  ساعت هیدرو 12گرم در لیتر در مدت  میلی 133ساعت، سالیسیلیک اسید  1موالر در مدت  لیمی -23ساعت،  کلريد سديم  3موالر در مدت  میلی -11

گیری شد.  زنی در روز نهم اندازه زنی، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه و انرژی جوانه صفات درصد و سرعت جوانه ساعت و بدون پرايم )شاهد( بود.

زنی در  زنی، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیه و انرژی جوانه زنی شامل درصد جوانه تیمار و رقم بر صفات جوانه ان داد که اثر متقابل پیری زودرس، پیشنتايج نش

زنی و ضريب  نگ و رقم بر سرعت جوانهزنی در سطح يک درصد و اثر متقابل پرايمی روز نهم در سطح يک درصد، اثر متقابل پیری زودرس و پرايمینگ بر سرعت جوانه

زنی در روز نهم  زنی و انرژی جوانه بیشترين درصد جوانه زنی کمتری را نشان داد. تیمار پیری زودرس در مقايسه با شاهد صفات جوانهدار يود.  آلومتری در سطح پنج درصد معنی

بدست  E10ساعت و رقم  3زنی و شاخص وزنی و طولی بنیه در تیمار کلريد کلسیم  رعت جوانه، بیشترين وزن خشک گیاهچه، سE10و رقم  ساعت 1در تیمار کلريد سديم 

 هايی با قدرت باالتر و زوال کمتر داشت. وان انبارداری را بهبود بخشید و بذرت تیمار گیاه مادری، می آمد. نتايج نشان داد که با توجه به رقم و انتخاب مناسب پیش

 .زنی، شاخص بنیه، ضريب آلومتری ولفه، سرعت جوانهتجزيه به م :کلمات کلیدی
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Abstract 
Seed senescence is one of the major problems in the production of crops. In order to evaluate the effect of accelerated aging on germination 
and other seed germination components produced from the treated mother plant in three bean cultivars, a factorial experiment was conducted 

in a randomized complete block design with three replications at the research laboratory of Faculty of Agriculture, Shiraz University. The 

factors were including pinto bean varieties at 3 levels includes E9, E10, and Khomain, accelerated aging at two levels includes accelerated 
aging and control, and the third factor was seeds produced from treated mother plant seed in the farm at 7 levels includes: polyethylene 

glycol (PEG) -5 bar at 6 hours, , potassium chloride (KCl) -20 mM at 6 hours, calcium chloride (CaCl2) - 15 mM at 3 hours, sodium chloride 

(NaCl) -20 mM at 6 hours, salicylic acid (C7H6O3) 500 mg per liter at 12 hours, distilled water at 12 hours and without pretreatment 
(Control). The percentage and rate of germination, seedling dry weight, weight and length vigor index and 9th day germination energy were 

measured. The result showed that the interaction between accelerated aging, pretreatment and variety on germination traits including 

germination percentage, seedling dry weight, weight and length vigor index and germination energy of the 9th day at 1 % level, interaction 
between accelerated aging and pretreatment on germination rate at 1 % level and interaction between pretreatment and variety on 

germination rate and coefficients of allometric at 5 % level were significant. Seed germination traits at accelerated ageing treatment was 

lower than control. The maximum germination percentage and germination energy of the 9th day was for sodium chloride at 6 hours and E10 
variety, maximum seedling dry weight, germination rate and weight and length vigor index in calcium chloride (CaCl2) at 3 hours treatment 

and E10variety were detected. The result showed that according to the variety and selection of appropriate pretreatment of mother plant, it is 

possible to improve storage and have seeds with higher power and less deterioration. 
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 مقدمه

 کته  شتد  خواهتد  ملمتوس  بیشتتر  زمانی بذر اهمیت پیری

 از ناشتی  خستارت  و بتذر  پیری علت به ساله، هر توجه گردد

 جريتان  در هتا  توست  میکروارگانیستم   بتذر  فستاد  و شکستتن 

 بار به فراوانی اقتصادی تلفات نقل، و حمل و انبارداری تولید،

 بته  ها، ذرب درصد 21 حدود سالیانه دهد می نشان آيد. آمار می

 ويتهه  بته  تلفات روند. اين می بین از پايین کیفیت داشتن علت

 کته  يافتته  کمتتر توستعه   يتا  نیافتته و  توستعه  هتای  کشتور  در

 هتا  بتذر  داری انبتار  و کتردن  بترای خشتک   مناستبی  تجهیزات

(. Zomrodi et al., 2012)استت   بیشتتر  مراتتب  بته  ندارنتد، 

 انتدازه  فیزيولتوژيکی،  هتای  آستیب  فیزيکتی و  های آسیب

 نسبی رطوبت بذر، رطوبت بذر، پوسته سختی درجه بذر،

میکروفلتور   وجتود  و بذر رسیدگی ژنتیکی، عوامل دما، و

 هتا بتذر  طول عمتر  بر موثر عوامل از زنده( )ريزموجودات

 تتأثیر  تحتت  بذر کیفیت و (. قدرتISTA, 2010هستند )

 ظرفیتت  آن دنبتال  بته  و گیترد  متی  قترار  بذر و پیری زوال

 يابتد   متی  کتاهش  نیتز  زنتی  جوانته  سترعت  و زنتی  جوانته 

(Basra et al., 2003به .) بنیه بذر آزمايش يک طورکلی 

 ستادگی،  سرعت، ارزانی، مانند عمومی مشخصات از بايد

هتا   ظهتور گیاهچته   بتا  همبستتگی  و تکرارپتذيری  هتد،، 

 پیتری  باشتد. آزمتون   برختوردار  مزرعته  ستبز در  درصتد 

 و بذر بنیه ی ارزيابیبرا تواند می که است روشی زودرس

 شتتتتتود  استتتتتتفاده هتتتتتا بتتتتتذر انبتتتتتارداری قابلیتتتتتت

(Dehghan shoar et al., 2005). بتار  نخستتین  اين روش 

 (Matthews and Powell, 1978ماتئوس و پتاول )  توس 

 زراعتی  گیاهتان  بتذر  بنیته  بررستی  برای آزمونی عنوان به

پتانستیل   کلتم( کته   و پیتاز  کاهو، قبیل سبزيجات )از چون

 قابلیت دارند و مزرعه در ضعیفی گیاهچه استقرار و رظهو

 امتا  .شتد  استت ابتدا    ضتعی   آنها نیز های بذر نگهداری

 توانتايی  آزمتون،  ايتن  روی شتده  انجتام  بعتدی  تحقیقتات 

 ستاير  بتذر  هتای  تتوده  طبقته بنتدی   بترای  را فتو   آزمتون 

 انبتارداری  و ظهتور  پتانسیل تعیین جهت گیاهی های گونه

 توان می آزمون اين از استفاده ان داد. بانش گیاهان اين بذر

 روی  را بتذر  عمتر  طتول  و داری انبتار  بتد  شتراي   تتاثیر 

 بیوشتیمیايی  و مورفولتوژيکی  فیزيولتوژيکی،  خصوصیات

 جملته  از .(Hampton, 2003داد ) قترار  بررسی مورد بذر

 و تولید افزايش به توان می پیری تسريع شده()پیری  اثرات

 افتزايش  بته  منجتر  کته  اکستیهن  عالف های گونه شدن آزاد

 اشتاره  شود، می سلولی های غشا و ها چربی پراکسیداسیون

 هم به سلولی غشای ساختار ها، واکنش اين نتیجه کرد. در

 در دهنتد،  متی  دستت  از را ختود  سالمت ها غشا و خورده

همچنتین   .يابتد  متی  افزايش ها الکترولیت نشت میزان نتیجه

 غتذايی،  ذختارر  ی، تخلیته تنفست  هتای  فعالیتت  در اختتالل 

ستاز و   در اختتالل  ،مريستتمی  های سلول غذايی محرومیت

 زنتتتتتی جوانتتتتته تحريتتتتتک مستتتتتئول هتتتتتای کتتتتتار

(Copeland and McDonald, 1985) آن نهايی نتیجه که 

خوشتخرام و  بذراستت.   نمتو  و زنتی  جوانته  تتوان  کتاهش 

 فرسودگی ( تأثیرkhoshkharam et al., 2010همکاران )

گلرنتگ   گیاهچته  رشد های مولفه ساير و یزن جوانه بر بذر

 ستتتتتتتتلطانی و همکتتتتتتتتاران  گتتتتتتتتزارش کردنتتتتتتتتد.

(Soltani et al., 2009 )در گندم شدن سبز بر بذر زوال اثر 

محیطتی گتزارش کردنتد. فرستودگی      هتای  تنش به واکنش

زنی و سبز شتدن بتذر در مزرعته     باعث کاهش درصد جوانه

د دانته  گشته و همبستگی بااليی بتین ايتن صتفت بتا عملکتر     

(. Ghasemi- Golezani et al., 2008) وجتتتود دارد

 تولیتد  فرآينتد  در کته  دارنتد  وجتود  ای ويتهه  های تکنیک

و  گرفته قرار استفاده مورد تواند می کشاورزی محصوالت

 نامستاعد  شتراي   تحتت  محصتول  کیفتی  و کمی بهبود به

 مهتتم هتتای روش از يکتتی کنتتد، پرايمینتتگ کمتتک

 بنابراين (Farooq et al., 2010)باشد  می بذر سازی توانمند

 وقايع از برخی تواند می پرايمینگ که شود می مطرح ايده اين

 کنتد.  معکوس را دهند می رخ بذر فرسودگی طی که مخرب

 بیوشتیمیايی  هتای  فرآينتد  از برختی  تواند می ها پرايمینگ بذر

 بتذر،  ختواب  شکستن مانند زنی جوانه فرآيند آغاز برای الزم

 و آب جتذب  بازدارنتده،  متواد  ا متابولیستم يت  و هیتدرولیز 

 زنتی  جوانته  که ها فرآيند اين .کند القاء را آنزيمی های فعالیت

 پیوندنتد  متی  وقو  به بذر تیمار اثر پیش در کنند، می تسريع را
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 بتاقی  بتذر  در آن اثترات  نیتز  بتذرها  مجدد کردن خشک با و

 شتد  خواهتد  زنتی  جوانه افزايش درصد باعث امر اين ماند، می

(Musa et al., 1999 .) پرايمینگ بذر باعث افزايش سطح

، افتزايش ستنتز   ATPانرژی زيستی در قالب افزايش مقدار 

DNA  وRNA   افتتزايش تعتتداد و در عتتین حتتال ارتقتتای ،

 افتزايش  باعتث  تکنیتک  ها باشد. اين عملکرد میتوکندری

 قبیتل  از زا تتنش  محیطتی  شراي  در ها بذر زنی جوانه دامنه

 شتتتتود  متتتتی دمتتتتا و خشتتتتکی وری،شتتتتهتتتتای   تتتتتنش

(Demir Kaya et al., 2006.) بذر پرايمینگ نتايج تحقیق 

 فعالیت ريبوزومی، افزايش RNA ساخت افزايش عامل را

 مختل  شراي  تحت زنی جوانه بهبود و آمیالز، بتا و آلفا

 استتتتتتتتت  گتتتتتتتتزارش نمتتتتتتتتوده زنتتتتتتتتی جوانتتتتتتتته

(Ghasemi- Golezani et al., 2008در .) به توجه با کل 

 فرسوده شتده  های بذر بهبود که امر اين موجود، های افتهي

 پذيرفته گیرد می صورت پرايمینگ و هیدراسیون طول در

از آنجتا کته تحقیقتات     .(McDonald, 2001استت )  شتده 

زنی و قتوه نامیته بتذر در طتی پیتری       کمی بر درصد جوانه

تیمار بذر گیاه  های حاصل از پیش زودرس و انبارداری بذر

ای کشتت مجتدد در ستال بعتد صتورت گرفتته       مادری بتر 

است. اين تحقیق به منظور مطالعه بررسی تاثیر پیری تسريع 

هتای   زنتی بتذر   هتای جوانته   مولفه ساير و زنی شده بر جوانه

سه رقم لوبیتای چیتتی   در تیمار گیاه مادری  حاصل از پیش

 اجرا گرديد.

 ها مواد و روش

ک آزمايش به صورت فاکتوريتل در قالتب طترح بلتو    

 زراعت دانشتکده  آزمايشگاه تکرار در 3کامال تصادفی با 

 های آزمايش شیراز انجام گرفت. تیمار دانشگاه کشاورزی

، E9ستطح )رقتم لوبیتای چیتتی      3شامل عامل اول رقم در 

E10     و خمین(، عامل دوم پیری تستريع شتده در دو ستطح

بذرهای حاصل از پتیش تیمتار    )پیری و شاهد(، عامل سوم

بتار در  -  1گلیکتول   پلی اتتیلن  -1سطح:  1در  ریگیاه ماد

موالر در مدت  میلی - 23کلريد پتاسیم -2ساعت،  1مدت 

 3متوالر در متدت    میلتی  -11کلريد کلستیم   -3ساعت،  1

 1متتوالر در متتدت  میلتتی -23کلريتتد ستتديم  -4ستتاعت، 

میلتی گترم در لیتتر در     133سالیسیلیک استید   - 1ساعت، 

ساعت و  12ايمینگ در مدت پرهیدرو-1ساعت  12مدت 

اين آزمايش در چند مرحله  بدون پرايم )شاهد( بودند. -1

( و متدت  Mohajeri et al., 2015aانجام شد. ابتدا سطح )

هتای بتا    ستس  بتذر   .مناسب برای پرايمینتگ بدستت آمتد   

بهتتترين ستتطح و متتدت بتته دستتت آمتتده در آزمايشتتگاه    

استتفاده  عدد بذر در هتر تیمتار متورد     313پرايمینگ شد. 

قرار گرفت. محلول به مقتداری بته ظتر، اضتافه شتد کته       

ور نشوند و قادر به تنف  باشند. پت  از اتمتام    ها غوطه بذر

های پیش تیمار شتده توست  آب    تیمار مورد نظر، بذر پیش

ستاعت تتا    44هتا بته متدت       مقطر شستشو شده و تمام بتذر 

 رستتیدن بتته وزن اولیتته در دمتتای اتتتا  خشتتک گرديتتد     

(ISTA, 2008 در تاريخ .)هتا   بذر 1333ارديبهشت ماه  22

 در دانشگاه شیراز کشاورزی دانشکده تحقیقاتیدر مزرعه 

 بتا  غربی شیراز شمال کیلومتری 11 در واقع باجگاه منطقه

 عرض جغرافیتايی  و دقیقه 13و  درجه 12 جغرافیايی طول

دريتا   ازستطح  متتر  1413 ارتفتا   و دقیقته  31 و درجته  23

 2ردي  کاشت با طتول   1هر کرت دارای  .کشت گرديد

 13متتر و روی رديت     سانتی 33ها  متر بود. فاصله بین بوته

شهريور  1تاريخ  متر بود. بعد از برداشت محصول در سانتی

هتای حاصتل از    ( بذرMohajeri et al., 2015b) 1333ماه 

تاثیر پیری تسريع شده  پرايمینگ گیاه مادری برای ارزيابی

هتای حاصتل    زنی بذر جوانه های  مولفه ساير و نیز بر جوانه

متورد   سته رقتم لوبیتا چیتتی    در از پیش تیمار گیاه متادری  

 هتا  بتذر  شتده  تسريع پیری آزمون طیبررسی قرار گرفت. 

 133 رطوبت با سانتیگراد درجه 41 باالی دمای معرض در

 21گرفتنتد. ستس  تعتداد     قرار ساعت 12 مدت به درصد

تکترار   3متر در  سانتی 13 قطر با های یبه پتر بذر پیر شده

زنتی منتقتل شتد.     هتای جوانته   ويهگتی  برخی بررسی جهت

شتتمارش بتتذرها بتته صتتورت روزانتته انجتتام شتتد. در موقتتع 

شتدند کته طتول     زده تلقتی متی   جوانته  هتايی  رشمارش، بتذ 

( و ISTA, 2010) متتر يتا بیشتتر بتود     میلتی  2چه آنها  ريشه
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 روز ادامه يافت. 3شمارش تا 

 ،(Penalosa and Eira, 1993) (GPزنی )  جوانه درصد

، شاخص بنیته  (Maguire, 1962) (GRزنی ) جوانه سرعت

 (Abdul-Bakiand Anderson, 1973) طتتولیوزنتتی و 

(VI ،)( ضتتريب آلتتومتریISTA, 1979 )(CA)  و انتترژی

و توست  فرمتول  (Agarwal, 2003زنی در روز نهم ) جوانه

 های زير محاسبه شد.

 

GP زنی صد جوانه= در 

N´ زده های جوانه = تعداد بذر 

N تعداد کل بذر در هر پتری = 

 

GR روز(1زنی ) = سرعت جوانه/ 

Si زده در هر شمارش های جوانه = تعداد بذر 

Di  تعداد روز تا شمارش =n ام 

 

 VIشاخص بنیه وزنی 
VI= (R*100)/GP 

R  گرم( گیاهچه )میلی 21= میانگین وزن خشک 

 VIIولی شاخص بنیه ط
VII= (S*100)/GP 

S  متر( است گیاهچه )میلی 21 طول= میانگین 

CA ضريب آلومتری = 

CA= Wr/Ws 

Wr گرم( چه )میلی = وزن خشک ريشه 

Wsگرم( چه )میلی = وزن خشک ساقه 

 منهزنی در روز  انرژی جوانه

EG= GP / N 

GP(نهمزنی در روز معین )روز  = درصد جوانه 

N شته شدههای کا تعداد کل بذر 

ها  چه نمونه چه و ساقه تعیین وزن خشک ريشه به منظور

گتراد درون   درجته ستانتی   11ساعت در دمای  24به مدت 

 ( و ستس  بتا تترازوی   ISTA, 1985آون قترار داده شتد )  

توزين گرديد. داده های حاصل با  3331/3 دقت با حساس

تجزيتته آمتتاری و  1/3نستتخه  SASاستتتفاده از نتترم افتتزار  

ای دانکتن در   ها بتا استتفاده از آزمتون چنتد دامنته      میانگین

هتای   درصد مقايسه گرديتد. تجزيته مولفته    1سطح احتمال 

 انجام شد. SPSSاصلی توس  نرم آفزار 

 نتایج و بحث

 زنیدرصد جوانه

بتترهمکنش پیتتری زودرس، پرايمینتتگ و رقتتم درصتتد 

داری تحت تاثیر قرار داد )جدول  زنی را به طور معنی جوانه

 1ها نشان داد کته تیمتار کلريتد ستديم      ايسه میانگینمق(. 1

 33/31بتتدون پیتتری زودرس )شتتاهد( ) E10ستتاعت رقتتم 

پیتتری  E9ستتاعت رقتتم  1درصتتد( و تیمتتار کلريتتد پتاستتیم 

درصد( به ترتیب بیشترين و کمتترين درصتد    44زودرس )

زنتتی را نشتتان دادنتتد. نتتتايج نشتتان داد کتته درصتتد    جوانتته

پیری زودرس کاهش يافت که  زنی تحت تاثیر تیمار جوانه

درصتد( و در رقتم    44ساعت ) 1کلريد پتاسیم  E9در رقم 

E10  درصتتد( و در رقتتم  33/11ستتاعت ) 1کلريتتد ستتديم

درصد(کمترين  33/11ساعت ) 12خمین اسید سالیسیلیک 

(. متتارتینز و 3زنتتی را نشتتان دادنتتد )جتتدول  درصتتد جوانتته

هی را در ( نتتايج مشتاب  Martínez et al., 2014همکتاران ) 

پیتری   اثترات  از يکتی  بذرهای بروکلتی گتزارش کردنتد.   

 و غشاء روی تأثیر و سلولی های پروتئین زودرس تخريب

 و فیزيولتوژيکی  نتیجته فرآينتد   در است، سلولی ی ديواره

 میتزان  و گرفتته  قترار  تتأثیر  تحتت  زنتی  جوانته  متتابولیکی 

 يابتتد  متتی کتتاهش فرستتوده هتتای بتتذر زنتتی جوانتته

(Bayat and Rabiee, 2006 ستتتلطانی و همکتتتاران .)

(soltani et al., 2009بیان کردند ) سترعت  و درصتد  که 

 خطتی  طتور  پیتری بته   تستريع  دوره افتزايش  بتا  سبز شدن

 يافت. کاهش
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 زنیسرعت جوانه

داری بتر   برهمکنش پیتری زودرس و پترايم اثتر معنتی    

 هتا  میتانگین  (. مقايسته 1زنی داشت ) جدول  سرعت جوانه

ساعت در تیمار شاهد و تیمار  3يد کلسیم داد که کلر نشان

ستاعت در تیمتار پیتری زودرس بته      1پلی اتتیلن گلیکتول   

زنتی را نشتان داد    ترتیب بیشترين و کمترين سرعت جوانته 

زنتتی تحتتت تتتاثیر بتترهمکنش   ستترعت جوانتته .(1)شتتکل 

 هتا  (. مقايسه میانگین1پرايمینگ و رقم قرارگرفت )جدول

  E10ستتاعت رقتتم 3م نشتتان داد کتته تیمتتار کلريتتد کلستتی

( بته  32/3) E9ستاعت رقتم    1(و تیمار کلريد سديم 42/3)

زنتتتی را  ترتیتتتب بیشتتتترين و کمتتتترين ستتترعت جوانتتته  

بتا   E10ستاعت در ارقتام خمتین و     3داشتند.کلريد کلسیم 

(. 2دار نشتتان داد )جتتدول   ستتاير تیمارهتتا تفتتاوت معنتتی   

( بیان khoshkharam et al., 2010خوشخرام و همکاران )

 زنتی،  جوانته  سرعت و بر درصد بذر ند که فرسودگیکرد

بتود و باعتث    گتذار  تتأثیر  چته  ريشه و چه ساقه وزن و طول

نتتايج   .کاهش صفات ذکر شتده نستبت بته شتاهد گرديتد     

 حاصتتتتل بتتتتا نتتتتتايج خواجتتتته حستتتتینی و همکتتتتاران    

(Khajeh-Hosseini et al., 2003  مطابقت داشت. پیتری )

 افتتزايش و ستتلولی غشتتای بتته صتتدمه باعتتث زودرس

 میتزان  هرچته  گتردد،  متی  ستلولی  بتین  متواد  پتذيری  نشتت 

 افزايش الکتريکی هدايت نتیجه در باشد پذيری بیشتر نشت

يابتد   متی  کتاهش  زنتی  جوانته  سترعت  نهايتت  در و يافتته 

(Sadeghi et al., 2007). 

 وزن خشک گیاهچه

بتترهمکنش پیتتری زودرس، پرايمینتتگ و رقتتم تتتاثیر    

(. مقايسه 1داشت )جدول دار بر وزن خشک گیاهچه  معنی

همکنش پرايمینتگ و پیتری زودرس نشتان     های بر میانگین

( 11/44شاهد ) E10ساعت رقم  3داد. تیمار کلريد کلسیم 

پیتتری زودرس  E9ستتاعت رقتتم   12و استتید سالیستتیلیک  

( به ترتیب بیشترين وکمترين وزن خشتک گیاهچته   11/1)

را به خود اختصتا  دادنتد. وزن خشتک گیاهچته تحتت      

تیمتار   E9ثیر پیتری زودرس کتاهش يافتت کته در رقتم      تا

 12آب  E10(، در رقتم  11/1ساعت ) 12اسید سالیسیلیک 

 12( و در رقتتم خمتتین استتید سالیستتیلیک  44/14ستتاعت )

( کمتترين مقتدار وزن خشتک گیاهچته را     13/32ساعت )

 Machado et(. ماچادو و همکاران )3نشان دادند )جدول 

al., 2001نبخشتتتتتی و همکتتتتتاران ( در لوبیتتتتتا و جها

(Jahanbakhshi et al., 2012   در ماش نتتايج مشتابهی را )

 غشتاءها،  بته  صتدمه  طريتق  از گزارش کردند. فرستودگی 

 بته  رستانی  آستیب  و هتا  فعالیتت آنتزيم   ستاختن  مختتل 

کاهش وزن  رشد کاهش نتیجه در ريزسلولی، های ساختار

 .(Mohammadi et al., 2006شود ) می خشک گیاهچه

 وزنی شاخص بنیه

داری تحتتت تتتاثیر  شتتاخص بنیتته وزنتتی بتته طتتور معنتتی

بتترهمکنش تیمتتار پیتتری زودرس، پرايمینتتگ و رقتتم قتترار 

بیشترين نشان داد که  ها مقايسه میانگین(. 1گرفت )جدول 

کلريتد  تیمتار  وکمترين شاخص بنیته وزنتی بته ترتیتب در     

( و استتتید 13/3شتتتاهد ) E10ستتتاعت رقتتتم   3کلستتتیم 

( 21/3پیتتری زودرس ) E9ستتاعت رقتتم   12سالیستتیلیک 

(. تیمار شاهد )بدون پیتری زودرس(  3مشاهده شد )جدول

در مقايسه با پیری زودرس شاخص بنیته وزنتی بیشتتری را    

تیمتتار  E9ستتاعت رقتتم   12نشتتان داد کتته در تیمتتار آب  

( و 13/3) E10ستتاعت در رقتتم  3(، کلريتتد کلستتیم 11/3)

( بیشتتترين 12/3ستتاعت در رقتم خمتتین )  3کلريتد کلستتیم  

شاخص بنیه وزنتی مشتاهده شتد و بتا اعمتال تیمتار پیتری        

زودرس شتتاخص بنیتته وزنتتی کتتاهش يافتتت کتته در استتید 

(، کلريد سديم 21/3تیمار ) E9ساعت رقم  12سالیسیلیک 

( و استتید 33/3) E10ستتاعت در رقتتم  12ستتاعت و آب  1

( کمتتترين 34/3ستتاعت در رقتتم خمتتین )  12سالیستتیلیک 

(. 3صا  دادنتد )جتدول   شاخص بنیه وزنی را به خود اخت

 اثتر  در بتذر  بنیه و بذر قدرت کاهش لوبیا روی آزمايشی

 (.Machado et al., 2001گزارش کردند ) پیری
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 زنی جوانه مربعات( صفات )میانگین واريان  تجريه -1جدول 
Table 1 Analysis of variance (mean square) of germination traits 

 منابع تغییرات
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Replication 27.14 2.28 44.97 0.002 0.002 0.001 40.38 2 تکرار 

Accelerated Aging Test (AAT) 0.26 **14791 **0.92 **0.40 **0.09 **7249 1 پیری زودرس ns 10280** 

Priming (P) 756.1 **9.30 **1212 **0.11 **0.07 **0.004 **495 6 پرايمینگ** 

Cultivar (c) 78.68 2 رقم ns 0.001 ns 0.002 ns 0.004 ns 217.1 ns 1.26 ns 293.1** 

AAT*C  0.001 **227.5 2 رقم×پیری زودرس ns 0.02* 0.05** 548.1* 1.5 ns 405.4** 

AAT*P  2.49 *329.9 **0.04 **0.03 **0.002 **196.2 6 پرايمینگ×پیری زودرس ns 389.1** 

P*C 504.1 *3.71 **671.9 **0.05 **0.04 *0.002 **262.3 12 رقم× پرايمینگ** 

AAT*P*C 0.001 **266.4 12 رقم× پرايمینگ× پیری زودرس ns 0.03** 0.05** 650.8** 0.71 ns 578.5** 

Error 51.62 1.96 135.4 0.01 0.001 0.001 53.4 80 خطا 

Cv ضريب تغییرات 
 

8.87 8.41 0.01 19.68 20.67 20.01 8.87 

 دار معنی غیر و درصد 1 و 1 احتمال سطح در دار معنی اختال، ترتیب به nsو  * ،**
**, * and ns shows significant differences at 1, 5% and non-significant, respectively 

 

 

 زنی در ارقام لوبیای چیتی جوانه سرعت های برهمکنش پیری زودرس و پرايم بر مقايسه میانگین -1 شکل
Figure 1. Means comparison of the interaction between accelerated aging and prime on  

germination rate of pinto bean cultivars 

 د.نمی باشای دانکن  درصد بر اساس آزمون چند دامنه 1در سطح احتمال دار  ختال، معنیفاقد اهای با حرو، مشابه  میانگین
Means with similar letters are not significantly different according to Duncan's multiple range test at the 5% level of probability. 
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 زنی و ضريب آلومتری در ارقام لوبیای چیتی جوانه سرعت های برهمکنش پرايم و رقم بر مقايسه میانگین -2جدول 
Table 2. Means comparison of the interaction between cultivars and prime on  

the germination rate and allometric coefficient of pinto bean cultivars 
 

 رقم
Cultivars 

 پرايمینگ
Priming 

 /روز(1) سرعت جوانه زنی
Germination Rate 

(1\day) 

 ضريب آلومتری
Coefficient  of Allometric 

E9 

PEG 6 hours 0.34 ساعت 1لیکول اتیلن گپلیcd 8.23ab 

Nacl 6 hours  0.32 ساعت 1کلريد سديمd 5.20c 

Cacl2 3 hours  0.39 ساعت 3کلريد کلسیمabc 5.85bc 

C7H6O3 12 hours  0.36 ساعت 12اسید سالیسیلیکb-d 7.70abc 

Kcl 6 hours  0.38 ساعت 1کلريد پتاسیمabc 6.80abc 

H2O 12 hours  0.34 ساعت 12آبcd 7.20abc 

Control 0.36 شاهدb-d 7.00ab 

E10 

PEG 6 hours 0.35 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیb-d 7.78ab 

Nacl 6 hours  0.37 ساعت 1کلريد سديمa-d 7.79abc 

Cacl2 3 hours  0.42 ساعت 3کلريد کلسیمa 5.92bc 

C7H6O3 12 hours  0.35 ساعت 12اسید سالیسیلیکb-d 7.25abc 

Kcl 6 hours  0.34 ساعت 1کلريد پتاسیمcd 6.52bc 

H2O 12 hours  0.37 ساعت 12آبa-d 8.10abc 

Control 0.36 شاهدb-d 7.06abc 

Khomain 

PEG 6 hours 0.37 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-d 9.24a 

Nacl 6 hours  0.37 ساعت 1کلريد سديمa-d 7.56abc 

Cacl2 3 hours  0.40 ساعت 3کلريد کلسیمab 5.84bc 

C7H6O3 12 hours  036 ساعت 12اسید سالیسیلیکb-d 7.27abc 

Kcl 6 hours  0.34 ساعت 1کلريد پتاسیمcd 7.08abc 

H2O 12 hours  0.34 ساعت 12آبcd 6.05bc 

Control 0.36 شاهدb-d 5.99bc 

 می باشدای دانکن  درصد بر اساس آزمون چند دامنه 1در سطح احتمال دار  های با حرو، مشابه در هر ستون فاقد اختال، معنی میانگین
Means with similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's multiple range test at the 

5% level of probability 
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گیاهجه، شاخص بنیه وزنی و  زنی و وزن خشک درصد جوانه پرايم و رقم برپیری زودرس، های برهمکنش  مقايسه میانگین -3جدول

 م در لوبیای چیتینهزنی روز  طولی و انرژی جوانه
Table 3. Means comparison of the interaction between accelerated aging test, cultivars and prime on the 

percentage germination, seedling dry weight, length and weight vigor index and 9 
th

 day energy of 

germination (EG) in pinto bean 
 

 

 رقم
Cultivar 

 پرايمینگ
priming 

درصد 

 زنی جوانه
Germination 

Percentage 

وزن خشک 

 گرم( گیاهچه )میلی
Seedling dry 

weight 
(mg) 

شاخص بنیه 

 وزنی
Weight 

vigor 

index 

شاخص بنیه 

 یطول
Length  

vigor index 

زنی  انرژی جوانه

 روز نهم
9th day 

Gemination 

Energy 

هد
شا

 C
o
n

tr
o

l
 

E
9

 

PEG 6 hours 90.66 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-e 63.52a-d 0.61a-f 0.56a-e 90.66a-e 

Nacl 6 hours  90.67 ساعت 1کلريد سديمa-d 58.01b-f 0.71a-d 0.67abc 78.67 a-f 

Cacl2 3 hours  96 ساعت 3کلريد کلسیمab 72.15a-d 0.67a-e 0.62a-d 96.00ab 

C7H6O3 12 hours  85.33 ساعت 12اسید سالیسیلیکa-f 57.68b-e 0.64a-e 0.55a-f 85.33a-f 

Kcl 6 hours  88 ساعت 1کلريد پتاسیمa-e 65.98a-d 0.61a-f 0.52a-f 88 a-e 

H2O 12 hours  96 ساعت 12آبab 73.93abc 0.76ab 0.73a 96.00ab 

Control 80 شاهدa-h 49.75b-e 0.55a-g 0.41b-h 76.00 a-f 

E
1
0
 

PEG 6 hours 93.33 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-d 64.91a-d 0.63a-f 0.59a-e 93.33a-d 

Nacl 6 hours  97.33 ساعت 1کلريد سديمa 76.23ab 0.55a-g 0.70ab 97.33a 

Cacl2 3 hours  94.67 ساعت 3کلريد کلسیمabc 88.67a 0.79a 0.75a 94.66ab 

C7H6O3 12 hours  86.33 ساعت 12اسید سالیسیلیکa-f 61.36a-e 0.63a-f 0.53a-f 84.00a-f 

Kcl 6 hours  94.67 ساعت 1کلريد پتاسیمabc 74.93abc 0.61a-f 0.58a-e 94.66abc 

H2O 12 hours  94.67 ساعت 12آبabc 74.74abc 0.68a-e 0.55a-f 94.66abc 

Control 84.66 شاهدa-h 45.59c-g 0.54a-g 0.40c-h 74.66 b-g 

ین
خم

K
h

o
m

ai
n

 

PEG 6 hours 88 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-e 66.98a-d 0.62a-f 0.54a-f 88 a-e 

Nacl 6 hours  84 ساعت 1کلريد سديمa-f 60.64b-e 0.63a-f 0.51a-g 81.33a-g 

Cacl2 3 hours  90.66 ساعت 3کلريد کلسیمa-e 72.29a-d 0.72a-d 0.64a-d 90.66a-e 

C7H6O3 12 hours  90.66 ساعت 12اسید سالیسیلیکa-e 58.90b-e 0.52b-h 0.47a-g 90.66a-e 

Kcl 6 hours  96 ساعت 1کلريد پتاسیمab 69.09a-d 0.61a-f 0.59a-e 96 ab 

H2O 12 hours  94.67 ساعت 12آبabc 76.89ab 0.60a-e 0.61a-e 94.66ab 

Control 86.67 شاهدa-f 67.49a-d 0.57a-f 0.48a-g 84.00a-f 

س
در
زو
ی 
پیر
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E
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PEG 6 hours 78.66 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-g 57.68b-f 0.63a-f 0.50a-f 77.33a-g 

Nacl 6 hours  78.66 ساعت 1کلريد سديمa-g 76.89ab 0.62a-f 0.46b-g 78.66a-g 

Cacl2 3 hours  84 ساعت 3کلريد کلسیمa-f 63.51a-d 0.60a-f 0.57b-e 84 a-f 

C7H6O3 12 hours  61.33 ساعت 12اسید سالیسیلیکghi 5.71i 0.21i 0.06j 28 j 

Kcl 6 hours  48 ساعت 1کلريد پتاسیمi 19.59ghi 0.33ghi 0.16hij 48i 

H2O 12 hours  82.67 ساعت 12آبa-g 56.09b-f 0.51c-g 0.44c-g 82.66a-f 

Control 70.67 شاهدe-h 43.79d-g 0.50c-h 0.37d-i 70.66e-h 

E
1
0
 

PEG 6 hours 84 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-f 55.34b-f 0.59a-f 0.45b-g 84a-f 

Nacl 6 hours  57.33 ساعت 1کلريد سديمhi 14.57hi 0.30hi 0.13ij 41.33ij 

Cacl2 3 hours  80 ساعت 3کلريد کلسیمa-g 63.92a-d 0.51c-g 0.49a-f 80a-g 

C7H6O3 12 hours  73.33 ساعت 12اسید سالیسیلیکa-g 47.79b-f 0.55a-g 0.51a-f 73.33a-g 

Kcl 6 hours  81.33 ساعت 1کلريد پتاسیمa-g 55.19b-f 0.52b-h 0.43b-g 81.33a-g 

H2O 12 hours  57.33 ساعت 12آبhi 14.48hi 0.300hi 0.13ij 41.33ij 

Control 61.33 شاهدghi 29.99f-i 0.45e-g 0.28f-j 61.33ghi 

ین
خم

K
h

o
m

ai
n

 

PEG 6 hours 73.33 ساعت 1اتیلن گلیکول پلیa-g 42.41d-g 0.58a-f 0.44c-g 73.33a-g 

Nacl 6 hours  72 عتسا 1کلريد سديمd-h 47.58b-f 0.56a-g 0.42c-g 71d-h 

Cacl2 3 hours  84 ساعت 3کلريد کلسیمa-f 47.98 b-f 0.56a-g 0.51a-f 84a-f 

C7H6O3 12 hours  65.33 ساعت 12اسید سالیسیلیکf-i 32.73e-g 0.38f-i 0.25g-j 65.33f-i 

Kcl 6 hours  73.33 ساعت 1کلريد پتاسیمa-g 47.28c-f 0.49c-h 0.39d-h 73.33a-g 

H2O 12 hours  81.33 ساعت 12آبa-g 50.55c-f 0.55a-g 0.45b-g 81.33a-g 

Control 72 شاهدd-h 49.75c-f 0.51b-h 0.43c-g 72d-h 

 می باشد ای دانکن درصد بر اساس آزمون چند دامنه 1در سطح احتمال دار  های با حرو، مشابه در هر ستون فاقد اختال، معنی میانگین
Means with similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's multiple range test at the 5% level of probability 
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 شاخص بنیه طولی

برهمکنش تیمار پیری زودرس، پرايمینگ و رقم تاثیر 

مقايسه  (.1ل داری بر شاخص بنیه طولی داشت )جدو معنی

ستاعت رقتم    3ها نشان داد که تیمار کلريد کلسیم  میانگین

E10 ( و اسید سالیسیلیک 11/3در شاهد )ستاعت رقتم    12

E9  ( بتته ترتیتتب بیشتتترين و کمتتترين 31/3پیتری زودرس )

شاخص بنیه طولی را نشان دادنتد. در تیمتار شتاهد )بتدون     

و ( 13/3ستاعت )  12تیمار آب  E9پیری زودرس( در رقم 

( 11/3ساعت ) 3و خمین تیمار کلريد کلسیم  E10در رقم 

 ( باالترين مقدار شاخص بنیه طولی را نشان دادند.14/3و )

شاخص بنیه طولی با اعمتال تیمتار پیتری زودرس کتاهش     

ستاعت   12تیمتار استید سالیستیلیک     E9يافت که در رقتم  

( 13/3ستاعت )  1تیمار کلريد سديم  E10(، در رقم 31/3)

( 21/3ستاعت )  12م خمین تیمار اسید سالیسیلیک و در رق

(. 3کمتترين شتاخص بنیته طتولی را نشتان دادنتد )جتتدول       

( Jahanbakhshi et al., 2012جهانبخشتی و همکتاران )  

 بته  بتذر متاش   بنیته  شاخص و نامیه گزارش کردند که قوه

گرفتت و کتاهش    قترار  فرسودگی تنش تأثیر تحت شدت

 يافت.

 ضریب آلومتری
دار بتر ضتريب    ايمینگ و رقم تاثیر معنتی برهمکنش پر

هتا نشتان داد    (. مقايسته میتانگین  1آلومتری داشت )جدول 

( و کلريتد  24/3اتیلن گلیکتول رقتم خمتین )    که تیمار پلی

( بتته ترتیتتب بیشتتترين و  23/1) E9ستتاعت رقتتم  1ستتديم 

 و (. حستینی 2کمترين ضريب آلومتری را داشتند )جدول 

( Hoseini and Nasiri Mahalati, 2006محالتی ) نصیری

بتذرهای   روی استمزی  ستازی  گتزارش کردنتد کته آمتاده    

 هر در چه ساقه به چه نسبت ريشه بر داری معنی تأثیر عدس

نداشتت. خزاعتی و همکتاران     تنش غیر و تنش دو شراي 

(Khazaee et al., 2010نیز نشان دادند که آماده )  ستازی 

 2و  1/1هتتای  پتانستتیل بتتا ستتاعت 24 متتدت بتتذرها بتته

 دلیتل  بته  گلیکتول  اتتیلن  پلتی  و سديم کلريد مگاپاسکال

 چه افزايش نسبت ريشه به منجر چه ساقه وزن شديد کاهش

شوری در مقايسته بتا بتذرهای     باالی سطوح در چه ساقه به

 .بدون پرايم گرديد

 زنی روز نهم انرژی جوانه

داری تحت تاثیر  زنی روزنهم به طور معنی انرژی جوانه

يمینگ و رقم و پیری زودرس قترار گرفتت   بر همکنش پرا

های برهمکنش پرايمینگ، رقم  (. مقايسه میانگین1)جدول 

ستاعت   1و پیری زودرس نشان داد که تیمار کلريد سديم 

( و 33/31در تیمار شاهد )بدون پیری زودرس( ) E10رقم 

( تحت تاثیر 24) E9ساعت رقم  12تیمار اسید سالیسیلیک 

ترتیتب بیشتترين و کمتترين انترژی     تیمار پیری زودرس به 

زنی روز نهم را به خود اختصا  دهند. اعمال پیری  جوانه

زنتی روز نهتم در همته     زودرس باعث شد که انرژی جوانه

تیمار اسید سالیستیلیک   E9ها کاهش يابد که در رقم  تیمار

ستتاعت  1کلريتتد ستتديم  E10( و در رقتتم 24ستتاعت ) 12

روز نهم را نشان دادنتد   زنی ( کمترين انرژی جوانه33/41)

(. تفاوت بتین ارقتام در پیتری زودرس بته علتت      3)جدول 

از  تأثیرپتذير  بیوشتیمیايی  و ستلولی  تفتاوت خصوصتیات  

 غشتاء  و تمامیتت  ترکیتب  ماننتد  بذر فرسودگی های تیمار

 بررسی مورد ارقام ساختار ژنتیکی اختال، از ناشی سلولی

شده  ررسیمورد ب ارقام اختال، که سبب است يکديگر با

 (.Hamidi et al., 2009است )

 همبستگی بین صفات ها و تجزیه به مولفه

بتتا توجتته بتته مقتتادير ويتتهه مولفتته اصتتلی )ستترعت      

 11/43زنی(، يک مولفه اصلی انتختاب گرديتد کته     جوانه

(. 4درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمتود )جتدول   

ل داشت. مولفه اصلی بیشترين سهم را در تبیین واريان  ک

زنتتی روز نهتتم، درصتتد  ضتتريب آلتتومتری، انتترژی جوانتته 

زنتتی، شتتاخص بنیتته وزنتتی و وزن خشتتک گیاهچتته  جوانتته

بیشترين ضريب تبیین را با مولفه اصلی اول داشتند )جدول 

زنتی( را بته    (. بنابراين می توان اين مولفه )سرعت جوانته 1

زنی معرفی کرد. مولفه اصتلی   عنوان مولفه اصلی در جوانه

درصتد از تغییترات کتل را     22/11زنی(  )درصد جوانه مدو

(. وزن خشتک گیاهچته، انترژی    4توجیه می کند )جدول 
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زنی روز نهم، شتاخص بنیته طتولی و وزنتی ضتريب       جوانه

 (.1تبیین بااليی با اين مولفه دارند )جدول 

زنتتی بتتا وزن خشتتک   همبستتتگی بتتین درصتتد جوانتته 

بینته وزنتی و   زنی روز نهم، شتاخص   گیاهچه، انرژی جوانه

(. 1داری نشتان داد )جتدول   طولی همبستگی مثبت و معنتی 

داری بتا وزن   زنتی همبستتگی مثبتت و معنتی     سرعت جوانه

خشک گیاهچه، شاخص بنیه وزنی و طولی داشت )جدول 

(. نتتتايج بیتتانگر ايتتن مطلتتب استتت کتته افتتزايش ستترعت  1

وزن خشک گیاهچه و در افزايش باعث افزايش زنی  جوانه

 ر است.عملکرد موث

همبستگی  براساس ماتري  اصلی های مؤلفه توس  شده توجیه تجمعی واريان  درصد و واريان  درصد ويهه، مقادير -4جدول 

 زنی تحت تاثیر پیری زودرس جوانه
Table 4: Eigen values, variation explained (%), cumulative variance (%) and total variance explained of the 

principal components based on correlation matrix of germination 
 

 مولفه
Component 

 مقادير ويهه اولیه
Initial Eigen values 

Total % of Variance % of Variance Cumulative % 

 GP 4.565 65.221 65.221 65.221درصد جوانه زنی

GR 80.517 15.296 15.296 1.071 زنی سرعت جوانه 

 Seedling dry weight .942 13.454وزن خشک گیاهچه
  

 Weight vigor index .292 4.165شاخص بنیه وزنی
  

Vigor index  Length1.010 071. شاخص بنیه طولی 
  

 CA .053 .754ضريب آلومتری
  

9th day Germination energy 099. 007. نهمزنی روز انرژی جوانه 
  

 

 

 

 زنی تحت تاثیر پیری زودرس به جوانه مربوط اول اصلی مولفه دو تبیین ضريب و ويهه یبردارها -1جدول 
Table 5: Eigenvectors and coefficient of determination of the first two principal components related to the 

germination under accelerated aging 
 

Component Score Coefficient Matrix 

 

 مولفه
Component 

 اول 
First  

  دوم 
Second  

زنی درصد جوانه  GP .108 .204 

زنی سرعت جوانه  GR -.685 .018 

وزن خشک گیاهچه  Seedling dry weight .052 .200 

 Weight vigor index .059 .214شاخص بنیه وزنی 

شاخص بنیه طولی   Length vigor index -.081 .212 

تریضريب آلوم  CA .661 -.042 

زنی روز نهم انرژی جوانه  9th day Germination energy .058 .211 
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 زنی تحت تاثیر پیری زودرس های جوانه همبستگی ويهگی -1جدول 
Table 6- Correlation of germination characteristics affecting accelerated aging 
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زنی درصد جوانه  GP 1       

زنی سرعت جوانه  GR -0.021 1      

گیاهچه وزن خشک  Seedling dry weight 0.748** 0.1** 1     

    Weight vigor index 0.883** 0.081** 0.964** 1 شاخص بنیه وزنی 

شاخص بنیه طولی   Length vigor index 0.895** 0.092* 0.834** 0.913** 1   

ضريب آلومتری  CA -0.12 -0.078 -0.068 -0.098 -0.288** 1  

ی روز نهم زن انرژی جوانه   9th day GerminationEnergy 0.931** 0.044 0.814** 0.912** 0.928** -0.131 1 

 دار معنی غیر و درصد 1 و 1 احتمال سطح در دار معنی اختال، ترتیب به nsو  * ،**
**, * and ns shows significant differences at 1, 5% and non-significant, respectively 
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