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  چکیده
 ینا بود. قلیا تنش در فیزیولوژیک هايشاخص و زنیجوانه بر آگار و (آمیلوز) نشاسته با ).Avena sativa L( دوسر جو بذر دادن پوشش اثر مطالعه ،پژوهش این هدف

 ییها(محیط قلیا تنش و )نشاسته و آگار با پوشش شاهد، سطح( سه در بذر پوشش شامل فاکتورها گردید. اجرا تصادفی هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به بررسی
 نامیه، قوه ،گلدان در روز 20 و دیش پتري در روز 7 مدت به بذر کشت با بود. ) موالرمیلی 90 -0مقادیر با سدیم کربناتبی و سدیم کربنات با 10 -6 معادل يهاpH با

 آمیالز فعالیت ،)%84( نامیه قوه و شده قلیا تنش اثر کاهش باعث آگار و نشاسته .شدند ارزیابی b و a کلروفیل و معدنی مواد رشد، ،زنیجوانه سرعت آمیالز، فعالیت
)mg/min 53(، زنیجوانه سرعت )10 با محیط در را متر) سانتی 23( رشد و روز) در دانه 32/11= pH جذب و جلوگیري کلروفیل تجزیه از و بهبود دار، معنی اختالف با 

 باالتر قادیرم در رست دانه رشد و بذر نامیه قوه حفظ براي آگاري پوشش و قلیا تنش و عادي شرایط در بذرها کشت براي نشاسته پوشش .دادند کاهش را معدنی عناصر
   بود. تر مناسب ،قلیا

  کلروفیل ریشه، دوسر، جو ، هوایی بخش آلکالین، کلیدي: کلمات
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Abstract 
The aim of this study was the evolution of effects of seed coating with starch (amylose) and agar on germination and 
physiological indexes in alkaline stress. This factorial study was conducted in a randomized block design. Factors included 
seed coating at three levels (control, agar and starch coat) and alkaline stress (the mediums with pH values of 6-10 with 
sodium carbonate and sodium bicarbonate with values of 0-90 mMol). By sowing seeds for 7 days in petri dishes and 20 
days in pots, seed potency, amylase activity, germination rate, growth, minerals and chlorophyll a and b were evaluated. 
Starch and agar reduced the effect of alkali stress. They increased seed potency (84%), amylase activity (53 mg / min), 
germination rate (11.32 seeds per day) and growth (23 cm) in medium with pH = 10 with a significant difference.also they 
prevented the decomposition of chlorophyll and reduces the absorption of minerals. Starch coating was more suitable for 
sowing seeds under normal conditions and alkaline stress, and agar coating was more suitable for maintaining seed vigor 
and seedling growth in higher amounts of alkaline. 
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  مقدمه

 غالت از یکی ).Avena sativa L( برهنه دوســر جو
ــت. معتدله مناطق در مهم ايعلوفه  هب گیاه این اهمیت اس
 علوفه و دانه مطلوب کیفیت و پروتئین باالي درصــد خاطر

ــدمی  از باالتر pH با قلیایی يهاخاك ).Gale, 2005( باش
 ودحد و داشته گسترش خشک نیمه و خشک مناطق در ،7

 داراي هاخاك این کنند.می اشغال را زمین کره سطح 25%
 جهت هب و بوده کربنات کلسیم از اشباع و زیاد فرج و خلل

 آهن و فسفر مثل موادي حاللیت کلسیم، يهایون فراوانی
 از را هاآن مواد، این حاللیت تغییر دهنــد.می کــاهش را

 هاآن رشـــد در اختالل باعث و خارج گیاهان دســـترس
 جمله از قلیا و شــوري .)Butterly et al., 2013( شــودمی

 گذارند.می تأثیر گیاه رشد بر که هســتند محیطی هايتنش
ـــش  هايتنش اثر کاهش راهکــارهاي از یکی بــذر پوش

 شدر اولیه مراحل در گیاه رشد ارتقاء و حفظبراي محیطی
 از یکی بذر دهی پوشش ).Sainio et al., 2006( باشــدمی

 یاهانگ توانِ بردن باالمنظور به بذر تقویت هايتکنولوژي
 انه،د تشکیل و گلدهی تا زنیجوانه از رشد مراحل تمام در

 خسارت از جلوگیري زنی، جوانه میزان و ســرعت افزایش
 عتوزی بذرکاري، عملیات ســازي آســان ها،بیماري و آفات

 وبترط حفظ هوایی)، بذرپاشی در ویژه (به بذر یکنواخت
ــتفاده با بذر اطراف در  افزایش رطوبت، جاذب مواد از اس

 و جانوران توسط بذر شــدن خورده از جلوگیري عملکرد،
ــتقرار توان و ســرعت افزایش ــدمی گیاه اس  ايبر که باش

ــــده انجــام مرتعی گیــاهــان برخی بــذرهــاي ــــت ش    اس
)Scott et al., 1998، Kephart et al., 2004.( دهیپوشش 

 برخی و سلولز متیل نشــاسته، رس، خاك با توتون بذرهاي
 وهق حفظ باعث بذرها دهی پوشش که داد نشان دیگر مواد
 و زنیجوانه ســـرعت کاهش ولی زمان گذشـــت با نامیه

 هب که شــودمی شــاهد به نســبت هارســت دانه تعداد کاهش
ـــر جو براي ما نتایج مخالف نــامیــه، قوه حفظ جز  دوس
ـــدمی  محیط بودن قلیایی ).Zamani et al., 2018( بــاش

ــتو بیرونی ــیت دهنده کاهش ،باال) pH (با آپوپالس  خاص
ــلول دیواره ارتجاعی  و اهآنزیم فعالیت کننده محدود و س

 اثر ،هاکربناتبی مانند قلیایی هاينمک است. سلول رشــد
ـــبت تريمخرب  دارند. گیاهان بر خنثی هاينمک به نس
 راث از ناشــی قلیا، شــرایط در گیاه شــاخســاره رشــد کاهش
 نتیجه رد و فتوســنتز کلروفیل، میزان بر قلیا نمک مخرب
 یا الانتق کاهش دلیل به قلیا، شرایط در ست.هابرگ زردي
 عالوه کشــت، محیط یا خاك در آهن پذیري حل قابلیت

ــانــع ،تــخــریــببــر    شــــودمــی کــلــروفــیــل ســــاخــت م
)Valdez - Aguilar et al., 2008.( بی غلظت افزایش

 طرق کاهش ، گیاه رشــد پارامترهاي کاهش باعث کربنات
ــه ــه تولید و ریش  گیاهان در آهن کمبود و جانبی هايریش

 با سدیم کربنات بی ).Hajiboland et al., 2003( شودمی
ــنتز قلیا، تنش افزایش  بی عواق در دهد.می کاهش را فتوس
 اعثب آهن انتقال کاهش و خاك کردن قلیایی با کربنات
 اب بذر دادن پوشــش شــود.می کلروفیل ســاخت در اختالل

 تفادهاس گردد. زنیجوانه بهبود باعث تواندمی مختلف مواد
 وير افزایشی اثر بذرها، دادنپوشش براي مختلف مواد از

 تاســ داشــته تنش شــرایط در گیاهان اســتقرار و زنیجوانه
)Scott, 1998.( و زنیجوانه بر فســفر با بذر دادن پوشــش 

 تهداش مثبت اثر یوالف و گندم يهارست دانه رشد سرعت
 با بذور دادن پوشش ).Masauskiene et al., 2007( است

 اطقمن بذرهاي زنیجوانه افزایش براي آب جاذب ترکیبات
 زنیانهجو در تسریع باعث و بوده مناسب بسیار خشک نیمه

 سیدپروک با برنج شده داده پوشش بذرهاي .است شده بذور
 و مقاومت داراي پوشش بدون بذرهاي با مقایسه در کلسیم

 بین در .)Langan and Christie, 1985( بودند بیشــتر عمر
 مراحل در حســاس يهاگونه از بســیاري و ســر دو جو غالت،

 رارق قلیا و خشــکی تنش در اگر دانه، شــدن ســبز و زنیجوانه
 شدت به هاآن محصول و نکرده رشد یا روندمی بین از بگیرند،
 از یکی برهنه دوسر جو .(Mos et al. 2007) یابدمی کاهش

 در انهمی گیاه یک و زمستان طی ايعلوفه محصوالت مهمترین
ــوري به تحمل ــت ش  ).Kaydan and Yagmur, 2008( اس
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 و خشکی قلیا، به حساس )،Avena fatuaدوسر( جو نوعی
ـــوري ــانع ،هــاتنش این از یــک هر افزایش و بوده ش  م

 ;Lafond and Baker, 1986( شــودمی آن بذر زنیجوانه

Larsen and Andreasen, 2004.( قلیا، و نمک يهاتنش 
 کاهش و دانــه زنیجوانــه بر مؤثر يهــاتنش مهمترین از

 بذر اندازه ).Gale, 2005( هستند برهنه جودوسر محصــول
 لتدخا آن اندازه و بذر تشکیل گیاه، رشد در شده کشــت

 ذرب زنیجوانه کاهش باعث قلیا و خشــکی يهاتنش دارد.
ـــد و ـــکیــل و گیــاه رش ـــودمی کوچکتر بــذرهاي تش  ش

(Stougaard and Xue, 2004). از کامل و سریع زنیجوانه 
 در است. هرز يهاعلف با زراعی گیاهان رقابت مهم مسائل
 يبرتر باعث جو، زود و سریع زنیجوانه ،هنگام زود کشت
 اســت، هرز علف که وحشــی دوســر جو با رقابت در رشــد

 ماسکولو گزارش به .)Willenborg et al., 2005( شودمی
 بیان )Muscolo et al. 2001( 2001 ســال در همکارانش و

ـــتند،  هک آمیالز االفا فعالیت به غالت در زنی جوانه داش
 برگ عصاره .است وابسته دارد، عهده به را نشــاسته تجزیه

 هدف .شــودمی آنزیم این فعالیت کاهش باعث اکالیپتوس
 با هادانه دادن پوشـــش اثر بررســـی پژوهش این انجام از

ـــته ـــاس ـــرعت آمیالز، فعالیت نامیه، قوه بر آگار و نش  س
 تنش در دوســر جو فیزیولوژیک هايشــاخص و زنیجوانه

 دهی شپوش نشاسته و آگار با بذرها کار این براي بود. قلیا
ــور در و  6يهاpH با قلیایی يهانمک مختلف مقادیر حض
 شدند. بررسی گلدان و دیش پتري در ،10تا

  هاروش و مواد

 شــرکت از ).Avena sativa L( برهنه ســر دو جو بذر
ـــفهان بذر پاکان  یا آگار پودر گرم 20 .گردید تهیه اص

 جوش آب لیترمیلی 100 در جداگانه (آمیلوز) نشـــاســـته
ــت به یک هر از ژالتینی محلول یک و حل )100℃(  دس

 سانتیگراد درجه 40-50 به ژالتینی محلول دماي وقتی .آمد
ــید، ــبد، یک در هابذر رس  میله با و ور غوطه محلول در س
 با بذرها ســطوح همه تا شــدند زده هم به خوب اي شــیشــه

 سبد ن ادد تکان از بعد شــود. آغشــته ژالتینی غلیظ محلول
 قرار ســرد آب در بذرها ســبد اضــافی، محلول حذف براي
 .گردد بذرسفت سطح روي دهنده پوشش ماده تا شــد داده
 درجه 37 اون در آگار، و نشاسته با شــده دار پوشــش بذور

ــد. خشــــک ــا تنش براي شــــدن ــاز) قلی  100 محلول (ب
 به دیمس کربناتبی و سدیم کربنات نمک از موالريمیلی

 ،0 مقادیر محلول این از شــد. آماده pH ≥10 ،1 به 9 نســبت
 ،6 حدود هايpH با ترتیب به موالرمیلی 90 و 60 ،30 ،10

  گردید. تهیه 10 و 9 ،8 ،7
 مقادیر از یک هر از لیترمیلی 3 دیش: پتري کشـــت

ـــده ریخته هادیش پتري در قلیایی، محلول مختلف  و ش
ــه در بذرها ــش، بدون گروه س  و آگاري پوشــش با پوش

 هر ايبر پتري (سه شدند کشت ،هاآن در ،نشــاسته پوشــش
 روز 7 طی نتایج پوشــش). نوع هر براي پتري ســه و غلظت

ــی ــدند. بررس ــرع و نامیه قوه آمیالز، آنزیم فعالیت ش  تس
  شد. استفاده دیش پتري در کشت از ،زنیجوانه
 روز 7 آمیالز: آنزیم فعالیت گیرياندازه و استخراج -

 بافر لیترمیلی 5 در زده جوانه بذر گرم 1 کشـــت، از بعد
 6/0 با ســدیم اســتات گرم pH )4/1= 8/4 با ســدیم اســتات

 و نرم خوب 4℃ دماي در گالسیال) اسید استیک لیترمیلی
 گرممیلی 100( درصد 1/0 نشاسته تجزیه زمان شــد. صــاف

ــته ــاس -ید بر دادن اثر با جوش)، آب لیترمیلی 100 در نش
ــیم یدور گرم 1 با ید گرم1( یدوره  لیترمیلی 100 در پتاس
ــد گیرياندازه آب)، ــته معرف (ید ش ــاس  آن با و بوده نش
  کند).می تولید بنفش تا تیره آبی رنگ

ــته لیترمیلی 1 آزمایش، لوله یک در ــاس  ملی 2/0 با نش
 لیترمیلی 5/0 کردن اضافه از پس و مخلوط یدوره -ید لیتر

 در دقیقه، 4تا یکبار ثانیه 20 فواصــل در نور عبور آنزیم،
 عبور د.ش خوانده اســپکتروفتومتر با نانومتر، 550 موج طول

 فرصــ آنزیم، بدون یدوره-ید با نشــاســته مخلوط براي نور
 زمان شــد. گرفته نظر در )100( صــد یدوره-ید براي و )0(

 زمان شد. محاسبه ،100 به عبورنور رسیدن با نشاسته تجزیه
ـــتر فعــالیــت دهنــده نشــــان کوتــاهتر ــــت آنزیم بیش    اس
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)Akbari et al., 2015(.  
 تعداد تقســیم از )NG نامیه= (قوه زنیجوانه درصــد -

ـــاي ـــذره ـــه ب    )tdروز( 7 مـــدت در )Nزده( جـــوان
ـــرب ،)TN( بــذرهــا کــل رب ـــت بــه 100 در ض    آمد دس
) Ranal and De Santana, 2006(.  

NG= (N/TN)*100 

ـــرعــت -  روز در زده جوانه بذر (تعدادزنیجوانــه س
=SV( ـــیم بــا  زمان مدت بر زده جوانه بذرهاي کل تقس

ـــرب )،td( روز به زنیجوانه ـــت به ،100 در ض  آمد دس
)Anonymous, 2013(. 

SV= (N/td)*100 

ــــت  30×30( انــدازه یــک گلــدان 45 گلــدانی: کش
 تیمار، هر قلیاي محلول با و پر معمولی خاك با متري)سانتی
 ششپو پوشش، بدون شامل گروه سه در هاگلدان شد. اشباع

 قلیا تیمار 5 دسته هر در و بنديدسته آگار پوشش و نشاسته
 در و کشت بذر 10 گلدان هر در و شد اعمال تکرار سه در

 با بار هر بار، یک روز سه آبیاري شــدند. نگهداري گلخانه
 عدب گرفت. انجام ،گلدان هر براي مقطر آب لیترمیلی 100

 خشک، وزن ریشه)، و هوایی بخش (طول رشد ،روز 20 از
 روفیل(کل فتوسنتزي يهارنگیزه و آلی، و معدنی مواد درصد

a و b،( شد. گیرياندازه هاگیاهچه  
ــد: میزان ــد میزان تعیین براي رش  روز، 20 از پس رش

 ر)،مت(ســانتی دقیق کش خط با هوایی بخش و ریشــه طول
  شد. گیرياندازه

 انالیش و گل شستشوي از بعد هاگیاهچه خشک: وزن
 نداد قرار با و توزین دســتمال، با ســطحی کردن خشــک و

 و خشک ســاعت،48 مدت به ســلســیوس درجه 60 اون در
ــدند. وزن دوباره ــد ش ــک، وزن درص ــیم از خش  وزن تقس

 به 100 در ضرب چه،گیاه تر وزن بر شده خشــک گیاهچه
  آمد. دست
 گیاهچه پودر گرم 5 سوزاندن از آلی: و معدنی مواد -

 سفید خاکستر )،ســاعت 2( ســانتیگراد درجه 600 کوره در

 زا و معدنی مواد میزان ،خاکستر کردن وزن با شد. حاصــل
 پودر گرم 5( اولیه خشــک وزن با خاکســتر وزن تفاوت
 و معدنی مواد درصــد شــد. مشــخص آلی مواد وزن گیاه)
 خشک، وزن بر عوامل این از یک هر تقســیم با آلی، مواد

  آمد. بدست 100 ضربدر
 سه شاخساره گرم 2/0 کلروفیل: سنجش و استخراج -

 هاون با مخلوط، درصد 80 اســتن لیترمیلی 5 با بار هر و بار
 گردید. صـــاف صـــافی، کاغذ با و ســـازي همگن چینی

 با آن حجم و مخلوط بار ســـه هر کلروفیلی يهاعصــاره
ــتن ــانده لیترمیلی 25 به اس ــد. رس ــاره نوري جذب ش  عص

 هايموج طول در )Shimatzuاســپکتروفتومتر( با کلروفیلی
ــت به نانومتر 663 و 645  بر b و a کلروفیل میزان آمد. دس

ــه تر مــاده گرم بر گرممــیــلی حســــب ـــب    شــــد محــاس
)Wang et al., 2009.(  

a کلروفیل : (12.25*A663)-(2.79*A645) 

b کلروفیل: (21.21*A645)-(5*A663) 

 لفاکتوری آزمایش صورت به تحقیق این آماري: روش
 ت.گرف انجام تکرار ســه در تصــادفی کامال طرح قالب در

ــتفاده مورد تیمارهاي ــامل پژوهش این در اس  هايروش ش
 و ارآگ با پوشــش پوشــش، (فاقد بذر دادنپوشــش مختلف

ــته ــاس ــطوح )،نش  ربناتک با قلیا(آلکالین) تنش مختلف س
 ،10 ،0(مقادیر 1 به 9 نســبت به ســدیم کربناتبی و ســدیم

 بودند. روز 20 زمان مــدت در موالر)میلی 90 و 60 ،30
 مورد Minitab-14 افزار نرم از اســـتفاده با حاصـــل نتایج

 سطح رد توکی روش به میانگین مقایســه و تحلیل و تجزیه
  گرفت. انجام درصد یک و پنج احتمال

 بحث و نتایج

ـــش ها،بذر تقویت هايتکنولوژي از یکی  هید پوش
 شدر مراحل تمام در گیاه توان افزایش سبب که ستهاآن
 و ســـرعت افزایش و دانه تولید و گلدهی تا زنیجوانه از

 مثل محیطی مختلف يهاتنش در بذرها زنی جوانه میزان
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 رطوبت، جاذب مواد با دهی پوشش .شــودمی قلیا، و نمک
ــرعت بذر اطراف در رطوبت حفظ با  توان و زنیجوانه س

 در ).Scott et al. 1997( دهدمی افزایش را گیاه اســتقرار
 در نامیه) (قوه رویشی توان )1 جدول( آزمایشگاهی کشت
ــش بدون بذور  طور به ،pH و قلیا افزایش با (طبیعی) پوش
 یرمتغ ،پوشــش با بذور براي ولی داشــت کاهش داريمعنی
ـــی توان بود. ـــش با بــذرهاي رویش  30 در آگاري، پوش

 کاهشموالرمیلی 90 و 60 در ولی افزایش قلیا موالرمیلی
 تیمار آگاري بذرهاي در رویشـــی توان کمترین داشــت.

 نبیشتری .شد مشــاهده قلیا موالرمیلی 10 و 0 مقادیر با شــده
 10 و 0 در ،نشـــاســـته پوشـــش با بذرهاي رویشـــی توان
 موالرمیلی 30 در قلیا افزایش با که بود قلیــا، موالرمیلی

 هب بود. ثابت موالرمیلی 90 تا غلظت افزایش با ولی کاهش

ــی توان کلی طور ــ در قلیا افزایش با بذرها رویش  با همقایس
ـــ که بود باالتر داريمعنی طور به طبیعی، بــذرهاي  اننش

 یرویشــ توان حفظ بر بذرها دهی پوشــش مثبت اثر دهنده
 قلیا افزایش با طبیعی بذرهاي در آمیالز فعالیت ســت.هاآن
 پوشش بذرهاي در ولی کاهش شــدت به موالر،میلی 90 تا

ــده دار ــته با ویژه به ش ــاس ــت تغییري ،نش ــکل نداش  ).1(ش
 موالرمیلی 10 قلیاي در آگاري بذرهاي در آمیالز فعالیت

 افزایش شدت به موالرمیلی 30 در کاهش، دارمعنی طور به
 بود. اينشــاســته بذرهاي برابر و تغییر بدون آن از بعد ولی

ــل از یکی آمیالز آنزیم فــعــالیــت ـــلی عوام  بر مؤثر اص
ـــت بذرها زنیجوانــه  فعالیت به غالت در زنی جوانه .اس
  ســت.ا وابســته کندمی تجزیه را نشــاســته که آمیالز آنزیم

 

توان رویشی (قوه نامیه)، ) و پوشش بذر (بدون پوشش و با پوشش آگار و نشاسته) بر 6-10( pH موالر)،میلی 90-0( مقادیر متفاوت قلیا اثر -1جدول 
  .زنی بذرهافعالیت آمیالز و سرعت جوانه

Table 1 - The effect of different amounts of alkalin (0-90 mM), pH (6-10) and coating (non, agar and starch) 
on the seed germination power, amylase activity and seed germination speed. 

 
موالر)قلیا(میلی  

Alkalin 
(mM) 

 پوشش
Coating 

توان رویشی %  
Germination 

Power% 

گرم نشاسته/دقیقه)میلیفعالیت آمیالز(  
Amylase 

activity(mg amy/min) 

(دانه درروز) زنیجوانه سرعت  
Speed 

(seeds/day) 

0 
pH=6 

(Non) 83 بدونc 49.50b 11.1ab 

(Agar) 74 آگارd 41.15c 10.2b 

(Starch) 90 نشاستهb 50b 11.97a 

10 
pH=7 

(Non) 75 بدونd 39.84c 9.91b 

(Agar) 73 آگارd 33.22d 9.8b 

(Starch) 91 نشاستهb 50b 11.97a 

30 
pH=8 

(Non) 76 بدونd 43.43c 10.2b 

(Agar) 97 آگارa 66.67a 12.98a 

(Starch) 83 نشاستهc 52.63b 10.99ab 

60 
pH=9 

(Non) 65 بدونe 30.30d 9.35c 

(Agar) 87 آگارb 50b 11.45a 

(Starch) 79 نشاستهc 53.19b 9.67b 

90 
pH=10 

(Non) 54 بدونf 25.64e 7.55d 

(Agar) 83 آگارc 55.55b 11ab 

(Starch) 84 نشاستهc 53.19b 11.32a 

 Significant level: P<0.05  معنی دار در سطح احتمال پنج صدم.
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) بدون پوشش یا طبیعی (ط) و پوشش دهی بذر با آگار (آگ) و با نشاسته آمیلوز (آم) 6-10( pH موالر)،میلی 90-0( مقادیر متفاوت قلیا اثر - 1شکل

  ها.بر فعالیت آنزیم آمیالز دانه رست
Figure 1- The effect of different amounts of alkalin (0-90 mM), pH (6-10) and coating (non, agar and 

starch (amylos)) on amylase activity of seedlings.  
  

فعالیت این آنزیم تحت تاثیر شــرایط محیطی و برخی مواد 
ــش اثر  نتایج .)Muscolo et al. 2001کند (تغییر می پوش

نشـــاســـته در شـــرایط عادي و تنش در راســـتاي نتایج این 
پوشــش آگاري فقط مناســب شــرایط تنش  پژوهشــگران و

ـــت. پرایمینگ،  ـــاندن دانهقلیــاس ها در آب و یا یعنی خیس
ها تا زمان کشت، هاي اســمزي و خشــک کردن آنمحلول

ــه ــــتیکی از عوامــل مؤثر در بهبود جوان ــاس   زنی بــذره
)Ayyari et al., 2016(. اي، فعالیت آمیالز بذرهاي نشاسته

ـــاهد و همه تیمارهاي قلیایی به طور معنی  داريدر تیمار ش
ـــش بود.  يبــاالتر از بــذرهاي آگار ـــرعت و بدون پوش س

موالر براي بذرهاي میلی 90 - 0زنی بذرها در قلیاي جوانه
ـــته اي با کمی تغییر، تقریبا ثابت ولی براي بذرهاي  نشـــاس

ـــترین و در مقــادیر باالتر با میلی 60آگــاري، در  موالر بیش
موالر بود. سرعت میلی 10و  0کمی کاهش، بیشتر از قلیاي 

یعی با افزایش قلیا، کاهش معنی دار زنی بذرهاي طبجوانــه
  .ندداشت

 آنزیم تفعالی نامیه، قوه بهبود باعث اي نشاسته پوشــش
 زنیجوانه عادي شرایط در بذر، زنیجوانه سرعت و آمیالز

 پوشـــش شـــد. قلیا، افزایش با آن حفظ و )0 (قلیاي بذر

 و تداش منفی اثر پایین، قلیاي و عادي شــرایط در آگاري
 ســـرعت و آمیالز فعالیت نامیه، قوه داريمعنی شـــکل به

 لیاق افزایش ولی داد کاهش شاهد به نسبت را بذر زنیجوانه
 االترب و اخیر عامل سه روي آگار پوشش اثر تحریک باعث
 نتایج .شد زنیجوانه سرعت و آنزیم فعالیت نامیه، قوه رفتن

 عمر و مقاومت نامیه، قوه بیشترشدن گزارش مشابه حاصــل
 ايلهژ کلســیم پروکســید با شــده دار پوشــش برنج بذرهاي

)Bahaji et al., 2002( جوانه ســرعت نامیه، قوه افزایش و 
 و گندم بذرهاي از حاصل يهارســت دانه رشــد و بذر زنی
 مواد ردیگ و فسفره ترکیبات با شده دار پوشش سر دو جو

ـــــت رطــوبــت جــاذب  ;Sainio et al., 2006( اس

Masauskiene et al., 2007( .است  
نتایج کلی نشــان داد که پوشــش دادن بذرها با نشــاسته 
ــش  براي شــرایط عادي و افزایش قلیا مناســب اســت. پوش
آگاري در شــرایط عادي قوه نامیه، فعالیت آنزیم و سرعت 

 داريیمعنزنی بذرها را نســبت به بذر طبیعی، به طور جوانه
ــرایط  .کاهش داد ــش آگاري براي بذرهایی که در ش پوش

  شوند، مناسب است.موالر کشت میمیلی 10قلیایی بیش از 
) 0در کشــت گلدانی، طول شاخساره، در شاهد (قلیاي 
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ــته اي بدون  ــاس ــش آگاري و نش بین بذرهاي طبیعی و پوش
). بــا افزایش 2(جــدول  داري، برابر بودهیچ اختالف معنی

ـــاره  ـــاخس در بــذرهــاي طبیعی بــه طور تنش قلیــا، طول ش
ـــش دار به ویژه معنی داري کــاهش ولی در بــذرهــاي پوش

طول ریشه براي بذر  ).2اي، تغییري نداشت (شکلنشــاســته
طبیعی و آگاري با افزایش تنش قلیا، تغییري نداشـــت ولی 

ـــته 30طول ریشـــه در  ـــاس ي، ا ملی موالر قلیا براي بذر نش
 قلیا افزایش ).2افزایش چشمگیر و معنی دار داشت (شکل 

 رست دانه هوایی اندام و ریشه رشــد دارمعنی کاهش باعث
 اندام دو هر طول ولی شــد پوشــش بدون برهنه ســر دو جو
 موالرمیلی 60 تا آگار و نشاسته با یافته پوشــش بذرهاي در
ــاهد با تفاوتی قلیا ــت. ش  با pH (افزایش قلیا افزایش نداش

 هشکا با گیاه رشــد شــدن مختل باعث کربنات)بی یون

ــابــلــیــت ـــر حــل ق ــاص ــاز مــورد عــن ــاه نــی ـــودمی گــی    ش
)Hajiboland et al., 2003.( ـــی زیــاد قلیــاي  بی از ناش

 تداخل و هریش فیزیولوژیک هايفعالیت تخریب با کربنات
 اهگی عملکرد و رشد کاهش سبب غذایی عناصر جذب در
ــودمی  مواد درصــد ).Valdez-Aguilar et al., 2008( ش

 التح و قلیا تنش در يا نشــاســته يهاگیاهچه براي معدنی
 اريآگ و طبیعی بذرهاي به نسبت داريمعنی کاهش عادي

 بذرهاي از حاصل گیاهان در معدنی امالح درصد داشــت.
 مخرب اثر از آگار آیدمی نظر به .داشــت افزایش آگاري،

 ،ریشه تارساخ بر سدیم کربنات بی تنش از ناشی زیاد قلیاي
 و آب جذب در اختالل و هاسلول ییغشا ســیســتم آســیب

 جلوگیري )Yang et al., 2009، Juan et al., 2015( هایون
  است. اثر بی يانشاسته پوشش ولی کندمی

) و پوشش بذر (بدون پوشش و با پوشش آگار و نشاسته) بر رشد ریشه و شاخساره 6-10( pH موالر)،میلی 90-0( مقادیر متفاوت قلیا اثر -2جدول 
  هاي جو دوسر. (سانتی متر)، مواد معدنی (%)، کلروفیل آ و کلروفیل ب دانه رست

Table 2 - The effect of different amounts of alkalin (0-90 mM), pH (6-10) and coating (non, agar and starch ) 
on root and shoot growth (cm), minerals (%), chlorophyll a and chlorophyll b of A. sativa seedlings. 

 

 )موالرقلیا (میلی
Alkalin 
(mM) 

 پوشش
Coating 

 متر)(سانتی ریشه
Root 
(cm) 

 ر)متشاخساره (سانتی
Shoot 
(cm) 

 معدنی %
Mineral 

% 

کلروفیل آ 
 گرم/گرم)(میلی

Chl a 
(mg/g) 

کلروفیل ب 
گرم/گرم)(میلی  

Chl b 
(mg/g) 

0 
pH=6 

(Non) 3.33 بدونb 23a 1.9bc 0.063b 0.15a 

(Agar) 4.33 آگارab 23a 1.8bc 0.086ab 0.15a 

(Starch) 6.33 نشاستهab 22a 1c 0.098ab 0.16a 

10 
pH=7 

(Non) 2.67 بدونb 20ab 2.21bc 0.062b 0.16a 

(Agar) 6 آگارab 26a 2.87b 0.103a 0.14ab 

(Starch) 7 نشاستهab 24a 1.3c 0.121a 0.15ab 

30 
pH=8 

(Non) 3.67 بدونb 18b 1.8bc 0.086ab 0.19a 

(Agar) 5.33 آگارab 23a 2.5bc 0.112a 0.20a 

(Starch) 10.67 نشاستهa 24a 2.7bc 0.114a 0.21a 

60 
pH=9 

(Non) 4.67 بدونab 16b 0.9bc 0.079ab 0.18a 

(Agar) 6.67 آگارab 23a 4.2ab 0.04bc 0.18a 

(Starch) 8 نشاستهab 24a 0.8c 0.083ab 0.17a 

90 
pH=10 

(Non) 4.27 بدونab 13b 0.7c 0.107a 0.17a 

(Agar) 6.33 آگارab 19b 4.7a 0.095ab 0.18a 

(Starch) 8 نشاستهab 23a 2.3bc 0.072b 0.19a 

  Significant level: P<0.05  احتمال پنج صدم.معنی دار در سطح 
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 استهنش بدون پوشش یا طبیعی (ط)، با پوشش آگاري (آگ) و پوشش: هاي جو دوسر برهنهو ریشه (سانتی متر) دانه رست طول شاخساره -2شکل

  میلی موالر قلیا. 90-0آمیلوزي (آم) در تنش 
Figure 1- Shoots and roots growth (cm) of Avena sativa seedlings: non-coating (non) and agar (aga) and 

starch (amy) coating in a stress range of 0-90 mM alkalin. 
  

 به موالر،میلی 30 و 10 قلیاي در ،a کلروفیــل میزان
 تقریبا قلیا افزایش با آن، از بعد ولی افزایش داريمعنی طور
 وايمحت بر پوشش و قلیا داشت. کاهش نمونه ســه هر براي

 و 10 قلیاي در ،a کلروفیل میزان نداشــت. اثر ،b کلروفیل
ــت افزایش داريمعنی طور به موالر،میلی 30  عدب ولی داش
 داشت. کاهش نمونه سه هر براي تقریبا قلیا افزایش با آن،از

 کنند،یم بیان که است ییهاگزارش کننده تایید نتیجه این
 به اندتومی ســـدیم کربنات بی تیمار در کلروفیل کاهش
ــه عــلــت ــل تــجــزی    کــلروفیالز آنــزیــم اثــر در کــلــروفــی

)Bahaji et al., 2002،( در منیزیم عنصر رســوب pH زیاد 
)Shi and Zhao, 1997،( ــالل ــت ــادل در اخ ــع ــون ت    ی

ــم ــود و )Wang et al., 2009( ســـــدی ــب ــم ــن ک    آه
)Zhang and Mu, 2009 ( .گیاه کلروفیل کاهش باشـــد 

 آنزیم شـــدن فعال از ناشـــی قلیا -شـــوري تنش در ذرت
 ).Bahaji et al., 2002( است کلروفیل تجزیه و کلروفیالز

 pH ایشافز و کربنات بی یون غلظت افزایش با قلیا تنش

ـــت تخریب بــاعــث  b و a کلروفیل کاهش و کلروپالس
 این در ولی )Valdez- Aguilar et al., 2008( شـــودمی

 نداشت. b کلروفیل محتواي بر اثري پوشش و قلیا پژوهش،
 قلیاي هک اند رسیده نتیجه این به پژوهشــگران کلی طور به

 و شــهری ســاختار به ســدیم کربنات بی تنش از ناشــی زیاد
 محتویات ها،یون و آب جذب مــاننــد آن هــايفعــالیــت
 اندرســمی آســیب غشــا ســیســتم و فتوســنتزي هايرنگدانه

)Yang et al., 2009، Juan et al., 2015.( ــی ــرخ  ب
ــد و عملکرد کاهش هاگزارش ــده ایجاد رش  بی اثر در ش
ـــدیم کربنــات  رب کربنــات بی بــازدارنــدگی اثر بــه را س

 یا و شهری رشــد یا فعالیت در اختالل متابولیک، فرآیندهاي
ـــر حاللیت ـــبت )Yang et al., 2008( غذایی عناص  نس

ـــش اند.داده  يهاروش بهترین از یکی بذرها، دهی پوش
ــکی، برابر در بذرها محافظت  ياهتنش و هامیکروب خش

ــل مــحــیــطی ـــیــدي يهــاخــاك مث ــازي و اس    اســــت ب
)Valdes et al., 1985يهاروش با هــابــذر ).پرایمینــگ 
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 از هاستفاد ،هاروش این از یکی که گیردمی انجام مختلف
 ).al., et Sharma 2014( اســت رطوبت جاذب جامد مواد
 و هستند آب جاذب ســاکاریدهاي پلی از نشــاســته و آگار

ــش زمان در ــک تا دهی پوش ــدن خش  خودبخود بذرها، ش
ــدن فعال و بذر پرایمینگ ســبب  یالزآم مثل ییهاآنزیم ش

 یجادا سبب ،نشاسته و آگار با هابذر دهی پوشش شوند.می
ــی ــش ــطحی و محافظ پوش ــد هاآن روي مقاوم س  از که ش

ـــلول درون در هــاآنزیم فعــالیــت و pH تغییرات  و هــاس
 باعث دانه ســـازي مرطوب با و جلوگیري گیاه يهابافت

 میالزآ مثل کننده تجزیه يهاآنزیم شدن آماده و پرایمینگ
ــدند. قلیا تنش نبود در ــان پژوهش این نتایج ش  که داد نش

 ندتوامی حدودي تا نشــاســته و آگار با بذرها دادن پوشــش
 این جنتای کند. اثر بی و کاهش را هاکربنات بی مخرب اثر

 هک شده گفته آن در که اســت گزارشــی مصــداق پژوهش

 يهاتنش به گیاه مقاومت افزایش در بذرها، دهی پوشــش
 ).Kephart et al. 2004( دارد اثر قلیا و نمک مثل محیطی

  گیرينتیجه

 ذر،ب کردن دار پوشش که داد نشــان پژوهش این نتایج
 مرحله در محیطی يهامحدودیت بر غلبه براي توانــدمی

 وششپ باشد. سودمند قلیا، تنش ویژه به زنیجوانه حســاس
 ياهتنش در بذر مقاومت افزایش بر عالوه هابذر کردن دار

 یفیتک پرایمینگ، القاي با باز، و قلیا تنش مثل محیطی
 و دســـترس در مواد از برخی دهد.می بهبود را زنیجوانه
 بذرها ســازي دار پوشــش براي آگار و نشــاســته مثل ارزان
ــتفاده قابل ــعیت بهبود باعث و بوده اس  فزایشا و گیاه وض

 شوند.می گیاه فیزولوژیک يهاشاخص
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