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 (.Cercis siliquastrum L) ارغوان بذر یزنجوانه بهبودشکست خواب و  بر هالوپرايمينگ اثر
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 22/7/2333پذيرش: ؛ تاريخ  22/22/2332 تاريخ دريافت:

 

 3چکيده

 (پوسته و جنيندوگانه )خاطر خواب به( .Cercis siliquastrum Lمشكل اساسي بذر ارغوان )

منظور به پژوهشاين  .شودزني بذر ميجوانه زني و طوالني شدن دورهخير جوانهأکه سبب تاست 

روي بذرهاي خراش داده شده زني آن هاي جوانهلفهؤشكست خواب بذر و بهبود مدوره کوتاه کردن 

موالر ميلي 2000، 750، 500، 250، 0هاي با استفاده از تكنيک هالوپرايمينگ با غلظت ،با آب جوش

در  تكرار 2با  ساعت( انجام شد. آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي 22 )در مدت 3KNOنمک 

درصد( صورت  25و رطوبت نسبي  گراددرجه سانتي 20دماي ، ساعت روشنايي 22محيط ژرميناتور )

در تكنيک  3KNOدهي مكانيكي )آب جوش( و نمک کارگيري خراشهب کهگرفت. نتايج نشان داد 

بذرهاي غلبه کند به نحوي که  بر شكست خواب بذرروزه  30در دوره کوتاه پرايمينگ توانست 

سرعت  ،زنيجوانهدرصد  3KNOموالر ميلي 750با غلظت   شده وپرايملهاخراش داده شده با جوش و 

افزايش نسبت به بذر پرايم نشده برابر  5/2و  5/2، 3ترتيب حدود به راشاخص بنيه بذر زني و جوانه

 زني، بيشترينجوانه زمان ميانگين کمترينها، در مقايسه با ديگر غلظت، غلظتاين در  ،همچنينداد. 

براي کوتاه کردن . مشاهده شد بذر بنيه شاخصو  چهساقه طول ترين اندازهبزرگ ،زنيجوانه سرعت

با آب  قبالً ،بذر شودميپيشنهاد  ،هادر نهالستان زني آندوره خواب بذر ارغوان و افزايش ميزان جوانه

                                                             
 mtabari@modares.ac.ir مسئول مكاتبه:*
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)ترجيجاً  نمک نيترات پتاسيمبا مبادرت به اعمال تكنيک هالوپرايمينگ  سپس ،جوش خراش داده شود

 شود.  (ساعت 22مدت بهموالر ميلي 750غلظت 
 

 دهي، هالوپرايمينگزني، خراشجوانه ارغوان، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

هاي سبز متمايل برگ با Fabaceae گياهي است از خانواده .Cercis siliquastrum Lگونه ارغوان 

ها برگ ظهوراي آن از اواخر اسفند تا اوايل ارديبهشت قبل از هاي خوشهاي گرد که گلبه آبي و قلوه

و جنوب غربي  اي گرم جنوب شرقي اروپااين گياه بومي منطقه مديترانه(. 2335ثابتي، شود )مي ظاهر

در ايران در ايالم، مازندران،  .(2022در اروپا با بلوط و کاج آميخته است )استنبرگ، و  آسياست

کاري در و جنگلاحياء رويد و مناسب صورت خودرو مي، گيالن، همدان، لرستان و فارس بهلستانگ

 هاي جنوب مشهد نيز مشاهده شده است.گونه در تپه. اين(2002اي، باشد )جزيرهمي مناطق خشک

همانند  و (2020ان و همكاران، زينسيرکر) شودايجاد فضاي سبز و چشم انداز نيز استفاده مي براي

شود. دم کرده گل فقير ميخيزي خاك حاصلو تثبيت ازت  موجبهاي خانواده لگوم داران ديگر گونه

باعث آن گل خاکستر  .پاك کنندۀ معده و دافع سنگ کليه است مفيد بوده وارغوان براي دستگاه تنفس 

رود کار ميزغال تهيه شده از چوب آن جهت جلوگيري از ريزش ابرو به شود ولخته شدن خون مي

وسيله قلمه مشكل ن است اما بهوسيله پيوند ممكتكثير رويشي آن به (.2000سفيدي، )رحيمي گل

حاصل از پوسته و  (Double Dormancy) دوگانهخواب بذر ارغوان داراي (. 2002، نوياست )پيتو و 

هاي درختي و در بسياري از گونه ترکيبي(. خواب 2332آندوسپرم است )راسيسو و همكاران، 

شود و براي مشكل دارند حادث ميکه در تكثير ويژه در گياهان خانواده لگومينوز( )بهاي درختچه

 سردگذاري دهي تيمار شود و سپس تيمار اليهوسيله خراشهشكست اين خواب ابتدا بايد پوسته بذر ب

شود و خواب از طريق بذر انجام مي ارغوان عمدتاًجايي که تكثير (. از آن2332صورت گيرد )کنشلو، 

هاي الزم بررسي بنابراين(، 2332گردد )کنشلو، مي زني يكنواخت و سريع آنبذر اين گونه مانع جوانه

هاي کاريتوليد نهال با کيفيت براي جنگل منظوربه بذر آن خواب شكست هايروش براي يافتن

در منابع اشاره شده است که کاشت بذر  .است اهميت دارايبسيار  احيايي و يا صنايع داروسازي

گزارش شده است که همچنين،  است در بهار انجام گيرد. طور مكانيكي خراش داده شدهارغوان که به
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گذاري نياز دارند زيرا افزون بر هفته اليه 2-22دهي به گونه بعد از خراشهاي بذري اينبعضي توده

وري در آب ولرم نيز دارند. غوطه)جنين( زا خفتگي فيزيكي پوسته سخت بذر، برخي خفتگي درون

اغلب براي بذرهايي که مدت زيادي در انبار  ،هفته 22مدت مايي بهد چينه سرعساعت و ب 22مدت به

  (. 2002، نوي)پيتو و  توصيه شده استاند مانده

 و از جهت تكثير که است ماندن زنده مكانيسم يک بذر خواب اکولوژيک، ديدگاه طورکلي، ازبه

وجود هب تواندمي مختلفي داليلبه اصوالً دارد و اهميت گياهان هايجمعيت و گسترش بذرها پراکندگي

 عوامل و زنيجوانه کننده تحريک هايهورمون به کمبود توانمي داليل اين ترينمهم از. آمده باشد

بذرهاي  نمودن ور(. غوطه2335 دونالد،کرد )کوپلند و مک اشاره بذر پوسته در بازدارنده شيميايي

 و بذر در فيزيولوژيكي تغييرات باعث و شده بذر داخلآب به  موجب نفوذجوش خشک در آب

 آب در خيساندن(. 2002 صابونگري، ؛2332اگبوال و اتجري، ) گرددمي جنين زدنجوانه آن دنبالبه

)کوپلند و  کندميشان را تسهيل زنيجوانه هستند کوتاه خواب دوره يک داراي که بذوري جوش در

هاي معدني نيز جهت شكست نمک و اسيدها ها،هورمون از برخي ،بر اينعالوه .(2335 دونالد،مک

محمدي و همكاران، ) گيرندمورد استفاده قرار مي زنيجوانه تسريع افزايش درصد و خواب بذر،

2022 .) 

سولفوريک تيمار خراش با اسيدالبته، در مورد شكستن خواب بذر ارغوان مطالعاتي انجام شده که 

(. در 2002است )جبري و کارام،  فراهم کردهزني را درصد جوانهبيشترين گذاري سرد همراه با اليه

سولفوريک دهي با اسيدمشاهده شد که خراش Cercis canadensisمطالعه انجام شده روي بذرهاي 

(. در 2332جنوي،  ؛2335 کند )جونز و جنوي،دقيقه جذب آب را آسان مي 30مدت درصد به 30

دهي پوسته بذر با تيغه تيز تيمار خراش C. siliquastrumروي بذر ( 2332) مطالعه راسيسو و همكاران

دهي خراش و شدبذر روز سبب شكست خواب  20مدت گذاري بههمراه با خيساندن در آب و اليه

زني گذاري موجب تحريک جوانهساعت در اسيد جيبرليک بدون اليه 22با تيغه تيز و خيساندن پوسته 

 بذرزني ترين تيمار جوانهموفق (2020ان و همكاران )زينسيرکر. در مطالعه ديگري گرديدبذر آن 

C. siliquastrum گذاري دقيقه همراه با اليه 30مدت درصد به 32سولفوريک دهي با اسيدرا خراش

براي بهبود شكست ( 2022پيپينيس و همكاران ) پژوهشالبته، در هفته معرفي کردند.  2مدت سرد به

تا  20مدت درصد به 30سولفوريک خيساندن بذر در اسيدبه  C. siliquastrum زني بذرخواب و جوانه

تمام  اشاره شده است. روز 220تا  30مدت بهو مرطوب )با ماسه(  گذاري سرداليه همراه بادقيقه  20
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مبين طوالني بودن دوره خواب براي مدت  C. siliquastrumانجام شده روي بذر  هايپژوهشاين 

 بيش از دو ماه است.

عنوان تيماري جهت شكست خواب و بهبود به( 3KNO) در برخي مطالعات از نمک نيترات پتاسيم

همچنين  .(2005البورسي و همكاران، ؛ 2002 )کولمبينا و همكاران، ه استزني بذر استفاده شدجوانه

زني شايع است و از سوي نيترات پتاسيم جهت افزايش عملكرد جوانهدرصد  2تا  2 محلول با غلظت

هاي ( براي آزمونISTAالمللي بذر )( و انجمن آزمون بينAOSAانجمن رسمي تحليل گران بذر )

تواند با نيترات پتاسيم مي (.2335دونلد، کوپلند و مک)شود توصيه ميها بسياري از گونهزني جوانه

 زني بذر داشته باشد )ميالکو و همكاران،ثرتري بر جوانهؤحرارت اثرات م يا درجهم نور و تأثير توأ

(. اين در حالي است که از نمک نيترات پتاسيم، همانند نمک کلريد سديم و کلريد پتاسيم، در 2022

 (. 2002شود )افضل و همكاران، تكنيک هالوپرايمينگ بذر نيز استفاده مي

اي روي محصوالت گسترده هايپژوهش 3KNOبا استفاده از تكنيک هالوپرايمينگ  دراگر چه 

 ؛2022آسكي و همكاران،  ؛2022 و مرتعي صورت گرفته است )اسماعيلي و حيدرزاده، زراعي

کارگيري اين انجام يافته در ارتباط با به هايپژوهش ولي(، 2022و همكاران،  تيلكي ؛2002 فاروق، 

استفاده از  بهتوان هاي اندك، ميهاي جنگلي بسيار محدود است. از ميان نمونهگونه روي بذرشيوه 

3KNO روي بذر  پرايمينگ تكنيک درPrunus armeniaca  زني، درصد جوانه سبب بهبوداشاره کرد که

)بهان و  شدبذور شاهد  در مقايسه با حاصله و خصوصيات فيزيولوژي نهال بذر زنيانهسرعت جو

روي   KNO 3(، با بررسي اثر هالوپرايمينگ با استفاده از 2022همچنين ژئو و همكاران ) (.2022 شرما،

زني، ميانگين زمان زني، سرعت جوانهاين نتيجه رسيدند که درصد جوانهبه Pinus bungeanaبذر 

در نيز ( 2023)نژاد و همكاران هادي داري داشته است.زني نسبت به بذرهاي شاهد افزايش معنيجوانه

 3KNO ثير پرايمينگ باتحت تأ  castaneifoliaQuercusزني و رشد گياهچه ثير پرايمينگ روي جوانهتأ

اين نتيجه رسيدند که به (،ساعت 22و  22، 22 هايمدتبه)درصد  3و  5/2، 2در سطوح غلظت 

ارتفاع، قطر،  افزايشزني و خصوصيات جوانه درصد سبب بهبود 5/2هالوپرايمينگ بذور با غلظت 

 ه است.هاي حاصله شدخشک نهال و تروزن 

بذر و جنين که سبب  خواب پوستهخاطر با توجه به مشكل اساسي بذر ارغوان به ،کلي طوربه

 شود )راسيسو و همكاران،زني و کاهش عملكرد بذر ميجوانه زني، طوالني شدن دورهخير جوانهتأ

دهي مطالعات صورت گرفته اغلب شكست خواب آن را از طريق خراش(، 2020کران، رينسيز؛ 2332



 ناصر نوروزي هاروني و همکاران

53 

ماه به  2ماه تا  2زمان بر بوده و از  گذاري سرد و مرطوب که معموالًهمراه اليهمكانيكي و با اسيدها به

با استفاده اين سوال است که آيا به دنبال پاسخ بهاين پژوهش اند. گزارش کردهاست  يدهانجامطول مي

 دوره توانيم (3KNO) همراه تكنيک هالوپرايمينگ با نيترات پتاسيمترکيبي تيمار آب جوش به از اثر

 زني آن را ترقي داد. و صفات جوانهزني جوانهصد در وکرد کوتاه  رابذر ارغوان شكست خواب 

سال پس از يک(، 2مشخصات آمده در جدول با )ارغوان  هايبذ پژوهشدر اين : روش تحقیق

 2براي تعيين قوه ناميه ابتدا مورد آزمايش قرار گرفت. خزر جنگلي در سرد خانه مرکز بذر  انبارداري

ها در ساعت در آب خيسانده و سپس پوسته بذرها جدا شد و جنين آن 20مدت بذري به 200تكرار 

در نهايت  ساعت در دماي اتاق قرار داده شد و 22مدت درصد تترازوليوم قرار گرفت و به 2محلول 

دست آوردن درصد خلوص ه(. براي ب2325با توجه به رنگ جنين قوه ناميه بذرها بررسي شد )ايستا، 

گيري درصد خلوص گرمي وزن شد و وزن ناخالصي در هر تكرار محاسبه و با نسبت 200سه تكرار 

عددي بذر  200 تكرار 2دست آوردن وزن هزار دانه بذور، ه(. جهت ب2325بذور محاسبه شد )ايستا، 

ين ترتيب وزن هزار دانه و تعداد اهضرب شد و ب 20ها در جدا و پس از توزين بذور ميانگين وزن آن

درجه آون  203ابتدا در دماي  بذرهابراي تعيين ميزان رطوبت،  (.2325دست آمد )ايستا، هگرم بدر کيلو

ابطه ر .(2325)ايستا، ن شدند يوزت سپس ند وشدگرمي قرار داده  20تكرار  3 با ساعت 27مدت به

 دهد.محاسبه ميزن رطوبت را نشان مي(، 2)
 

𝑀2−𝑀3

M2−M1
  (2رابطه )                                                                                                200×

M1  ،وزن ظرف برحسب گرمM2  وزن ظرف و بذرهاي داخل آن قبل از خشک کردن وM3  وزن

 ظرف و بذرهاي داخل آن بعد از خشک شدن بر حسب گرم.

که  ،بذر 200بعد از انتخاب يكنواخت و يک اندازه در ادامه، جهت مطالعه شكست خواب بذر، 

براي تيمار بدون عدد نيز  200، بذر( 200 )مجموعاً  عدد براي هر تيمار غلظت پتاسيم نيترات 200

جداسازي  بود، بدون اعمال پيش تيمار )شاهد( برايعدد  200جوش( و پرايم )خيسانده شده در آب

تيمارها  و تكرار صورت گرفت 2قالب در  با زير نمونه تصادفي صورت طرح کامالًبهآزمايش  اين شد.

توأم  و تيمار جوش()خيساندن در آب پرايمبدون پيش تيمار: شاهد )بدون اعمال تيمار(، سطح 3شامل 

( موالرميلي 2000، 750، 500، 250) هاي مختلفدر غلظت نيترات پتاسيم جوش وخيساندن در آب
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 ورد استفاده تيمار پتاسيم نيتراتم بذرهايبذرهاي بدون پرايم و  در اين ارتباط، ابتدا. صورت گرفت

جوش در حال سرد شدن قرار داده ساعت در آب 22مدت دهي مكانيكي پوسته بهمنظور خراشبه

ليتر(، ضدعفوني و با آب ميلي 2000گرم در  2)  Carboxin Tiramکشآنگاه با محلول قارچ .شدند

هاي هالوپرايمينگ مقطر شسته شدند تا بذور براي انجام تكنيک هالوپرايمينگ آماده شود. سپس محلول

بذور  .موالر تهيه شدميلي 2000، 750، 500، 250هاي غلظت در (3KNO)از نيترات پتاسيم  ستفادهابا 

هاي ( آنگاه نمونه2002هاي محلول پرايمر قرار گرفتند )وانلي و همكاران، ساعت در ظرف 22مدت به

 دقيقه با آب مقطر دومدت ها بهآن سطح ،ماندهرفع مواد باقي براي از محلول خارج شدند و پرايم شده

رسيدن به وزن اوليه در دماي اتاق و شرايط تاريكي خشک شدن و  بذور برايشد سپس شستشو 

دنبال به(. 2002)وانلي و همكاران،  فرآيند هالوپرايمينگ پايان يابدتا ساعت قرار گرفتند  22مدت به

دقيقه در  30مدت به دراتوکالو هاصافي کاغذ و متر(سانتي 2)قطر  ديشپتري جمله از وسايل کليه ،آن

 شوند. استريل تا بار قرار گرفتند 2/2گراد در فشار درجه سانتي 220دماي 

 ديش،پتري هر داخل پس از قرار دادن دو اليه کاغذ صافي زني بذور مورد تيمار،براي تعيين جوانه

، عدد براي هر تيمار 200 مجموعاً) شد داده قرارتكرار  2در ارغوان با پراکنش يكنواخت  بذر عدد 25

و  بذر براي شاهد( 200بذر براي بذور بدون پرايم و  200بذر براي بذور هالوپرايم شده و  200يعني 

در  (ژرميناتوراطاقک رشد ) درليتر آب مقطر اضافه شد. بذرها ميلي 5ها، به هريک از پتري ديش

ساعت تاريكي،  2و  لوکس نوري 2000ساعت روشنايي با شدت  22)زني شرايط استاندارد جوانه

در  .روز مورد بررسي قرار گرفتند 30مدت به درصد( 25و رطوبت نسبي  گراددرجه سانتي 20دماي 

ها، کاغذهاي صافي هر ديشمنظور جلوگيري از رشد قارچ و پاك نگه داشتن پتريطي دوره آزمايش به

 شد.ار تعويض بروز يک 3

زده صورت با شمارش روزانه بذور جوانه زنيجوانه اولين تاريخ به توجه با هابردارييادداشت

. شمارش (2332)اي اوسا،  متري از بذر بودميلي 2چه در حدود زني خروج ريشهگرفت. معيار جوانه

ماند ادامه يافت )لوفند و روز متوالي در هر نمونه ثابت باقي 3که تعداد بذرهاي جوانه زده تا تا زماني

 زنيزني، سرعت جوانهدرصد جوانهاز جمله  زنيني، صفات جوانهزپس از اتمام جوانه (.2322باکر، 

چه ريشه طولگيري ( و براي اندازه2007)کولكارني،  زنيميانگين زمان جوانه (2005پانوار و باردوج، )

صورت تصادفي گياهچه به 20نيز براي هر يک از سطوح هالوپرايمينگ و تيمار بدون پرايم  چهو ساقه

 شيخ و عبدل گيري شد و شاخص بنيه بذر نيز با استفاده از فرمولبا دقت اندازه کوليسانتخاب و با 
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، ادامه يافتام روز سي تا ارغوانزني بذرهاي شايان ذکر است که روند جوانه ( محاسبه گرديد.2007)

زني دليل عدم جوانهجوش و نيترات پتاسيم قرار نگرفته بودند بهبذرهايي که در معرض آب همچنين

 در تجزيه و تحليل آماري قرار نگرفتند.

 
 .جنگلي خزردرختان شده از مرکز بذر  ارغوان تهیهبذور های ویژگي -1جدول 

 أمبد گونه
 تاريخ

 آوريجمع

 خصوصيات بذر تهيه شده

 تاريخ

 آزمايش

 خلوص

 )درصد(

 وزن هزار دانه

 گرم()

 تعداد

 (در کيلوگرم)

 رطوبت

 )درصد(

 قوه ناميه

 )درصد(

 25 2/2 32230 7/27 25 2332 2330 زنجان ارغوان

 
 .هاآن محاسبه نحوه و مطالعه زني موردهای جوانهویژگي -2جدول 

روابط                                                                                                                        زنيصفات جوانه

 محاسباتي

 (2) زنيدرصد جوانه

 (2) زنيسرعت جوانه

 (3) زنيميانگين زمان جوانه

 (2بذر ) بنيه شاخص

 GR= n/N×100 ( 2005)پانوار و باردوج،  

   GS= ∑(ni/ti) (2005)پانوار و باردوج، 

MTG= ∑ (ni .ti) / ∑n  ،(2007)کولكارني  

SVI= GR × Mean (Sl+Rl)/ 100  ،(2007)شيخ و عبدل  

n زده در طي دورههاي جوانهبذر تعداد کل 

N تعداد بذرهاي کاشته شده 

Sl چهطول ساقه 

GR زنيدرصد جوانه 

ti زنيتعداد روزهاي پس از شروع جوانه 

ni زده در فاصله زماني مشخص تعداد بذرهاي جوانهti 

Rl چهطول ريشه 

 

 

دليل پايين بودن تعداد هآمده ب دستههاي بجهت اطمينان از نرمال بودن داده: هاتحلیل دادهو تجزیه 

 Levene آزمون وسيلهها بهداده واريانس استفاده شد. همگني Shapiro-Wilk آزمون آماريها از داده

-Oneطرفه )يه واريانس يکي مورد استفاده در اين مطالعه تجزآزمون آمار مورد بررسي قرار گرفت.

way ANONA) ها از آزمونهمگن نبود، براي مقايسه ميانگينها که واريانس دادههنگامي .بودt3  

Dunnett’s ييد قرار گرفت، براي أها مورد تاستفاده گرديد و در مواردي که فرض همگني واريانس

  استفاده شد.  Duncanها از آزمون آماريمقايسه ميانگين
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 نتايج

در تمام سطوح غلظت  زني بذورفراواني تجمعي جوانه درصد: زنيفراواني تجمعي جوانه درصد

3KNO آب  دهي بادر مقايسه با تيمار بدون پرايم از ميزان بيشتري برخوردار بود. در حقيقت، خراش

در تمام زني جوانهکه طوريبه ،زني گرددجوش و هالوپرايمينگ توانست سبب شروع سريع جوانه

 (.2)شكل  شدآغاز از بذور پرايم نشده زودتر  3KNOموالر ميلي 2000و  750، 500، 250سطوح غلظت 

 

 

 
 

 های مختلفزني بذرهای ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتتجمعي جوانهدرصد فراواني  -1شكل 

 .و تیمار پرایم نشده 3KNOنمك 

 

زني، هاي مختلف هالوپرايمينگ بر درصد جوانهنتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر غلظت

زني در درصد و بر سرعت جوانه 2چه و شاخص بنيه بذر در سطح زني، طول ساقهميانگين زمان جوانه

چه ريشه طولبر  داريمعني ثيرتأ نتوانست پتاسيم نيترات مختلف دار بود. سطوحدرصد معني 5سطح 

 (. 2)جدول  بگذارد
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 .و تیمار پرایم نشده 3KNO محلول غلظت تیمارهای بین گیری،صفات مورد اندازه یانسوار یزآنال یجنتا -2جدول 

داريمقدار معني F ميانگين مربعات درجه آزادي متغير صفات  

زنيدرصد جوانه  
2/252 2 تيمار  35/22** 0/000 

52 اشتباه آزمايشي  22   

زنيسرعت جوانه  
253/0 2 تيمار  2/22* 270/0  

52 اشتباه آزمايشي  037/0    

يزنميانگين زمان جوانه  
22/30 2 تيمار  23/23** 0/000 

52 اشتباه آزمايشي  22   

چهطول ساقه  
222/23 2 تيمار  7/272** 0/002 

522/2 25 اشتباه آزمايشي    

چهطول ريشه  
223/2 2 تيمار  2/222 ns 0/225 

272/2 25 اشتباه آزمايشي    

 شاخص بنيه بذر
027/222522 2 تيمار  33/223** 300/0 

032/23220 25 اشتباه آزمايشي    
nsدرصد 35دار در سطح اطمينان معني*، درصد 33دار در سطح اطمينان معني**، درصد 35داري در سطح اطمينان عدم معني  
 

موالر شد )شكل ميلي 750تا غلظت  بذرها زنيهالوپرايمينگ سبب بهبود درصد جوانه: زنيدرصد جوانه

درصد( متعلق به بذرهاي تيمار شده با آب جوش  55زني )جوانهميانگين درصد بيشترين که طوريبه(. 2
درصد(  22زني )بوده است. کمترين ميانگين درصد جوانه 3KNOموالر ميلي 750و پرايم شده با غلظت 

زني در بذر پرايم شده با غلظت عبارت ديگر، جوانهبه (.2اختصاص داشت )شكل  بدون پرايمبه بذرهاي 
 برابر را نسبت به بذر بدون پرايم ايجاد نمود.  3افزايشي حدود   3KNOموالر ميلي 750

زني در تمام سطوح محلول شد. تكنيک هالوپرايمينگ سبب بهبود سرعت جوانه: زنيسرعت جوانه

ش يموالر افزاميلي 750تا غلظت  3KNOزني در ابتدا با افزايش غلظت محلول که سرعت جوانهطوري

موالر نسبت به تيمارهاي بدون پرايم ميلي 750بذر در سطح هالوپرايمينگ زني يافت. سرعت جوانه

زني در بذر توان گفت که سرعت جوانهاز طرف ديگر مي (.3در روز بيشتر بوده است )شكل  23/0
برابر را نسبت به بذر بدون پرايم توليد  5/2افزايشي حدود   3KNOموالر ميلي 750پرايم شده با غلظت 

 نمود.
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 و تیمار پرایم نشده  3KNOهای مختلف زني بذرهای ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتدرصد جوانه -2شكل 

 اشتباه معیار( ± )میانگین

 

 
و تیمار پرایم نشده  3KNOهای مختلف زني بذرهای ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتسرعت جوانه -3شكل 

 .(اشتباه معیار ±)میانگین

 

زني براي تيمار بدون پرايم در مقايسه با سطوح مختلف ميانگين زمان جوانه: زنيجوانهمیانگین زمان 

کاهش  اين مشخصه با افزايش غلظت در ابتدا همچنين. برخوردار بود بيشترياز ميزان  3KNOغلظت 

که کمترين مقدار ميانگين طوريبهموالر اين مقدار افزايش يافت. ميلي 750داشت و پس از غلظت 

ثبت شد، که در مقايسه با تيمار پرايم  3KNOموالر ميلي 750زني متعلق به سطح محلول زمان جوانه

 (.2)شكل روز کمتر است  23/7طور ميانگين نشده به
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 و تیمار  3KNOهای مختلف نمك زني بذرهای ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتمیانگین زمان جوانه -4شكل 

 .اشتباه معیار( ±)میانگین پرایم نشده

 
 .تيمار بدون پرايم بود تر از آن دربزرگ 3KNOموالر ميلي 750غلظت  چه درطول ساقه: چهطول ساقه

موالر اتفاق افتاد که در مقايسه با تيمار بدون ميلي 2000و  500کمترين مقدار اين مشخصه در سطوح 

 .(5)شكل متر کاهش داشت ميلي 2/3و  2/3طور ميانگين پرايم به

بين سطوح مختلف دار اختالف معني مقايسه ميانگين صفت طول ريشه نشان دهنده: چهطول ریشه

غلظت  راچه ترين اندازه طول ريشهکوچکطوري که به. بودو بدون پرايم  3KNOغلظت محلول 

متر کمتر بود. ميلي 2/3طور ميانگين که نسبت به تيمار بدون پرايم به داشتموالر ميلي 2000

 52/20طور ميانگين که اندازه آن به نشان دادتيمار بدون پرايم  را نيزچه ترين اندازه طول ريشهبزرگ

 (.2)شكل متر است ميلي

در مقايسه با اندازه بزرگتري از  3KNOشاخص بنيه بذر در تمام سطوح غلظت : شاخص بنیه بذر

 سپسموالر افزايش داشت و ميلي 750 لفه تا سطحاين مؤ (.7 تيمار بدون پرايم برخوردار بود )شكل

طور موالر بهميلي 750موالر کاهش يافت. شاخص بنيه بذر در سطح غلظت ميلي 2000در سطح 

 (.7)شكل بود  بدون پرايمبرابر بيشتر از تيمار  5/2ميانگين حدود 
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 و تیمار پرایم نشده 3KNOهای مختلف نمك چه در بذور ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتطول ساقه -5شكل  

 .اشتباه معیار( ±)میانگین
 

 

 
 

 

 
 

 
و تیمار پرایم نشده  3KNOهای مختلف نمك چه در بذرهای ارغوان، هالوپرایم شده با غلظتطول ریشه -6شكل 

 .اشتباه معیار( ±)میانگین

 

 

 

 

 
 

 

 و تیمار پرایم نشده 3KNOهای مختلف نمك شاخص بنیه بذرهای ارغوان هالوپرایم شده با غلظت -7شكل 

 .اشتباه معیار( ±)میانگین
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 بحث 

مناسب جهت رقابت زني بذر نقش مهمي در بقاء و ايجاد شرايط مدت زمان الزم براي جوانه

داشته باشد  گياه س کل و رشدبيوماتواند اثر زيادي در مقدار آن مي زنيجوانهخير در گياهان دارد و تأ

بذر و در عين حال  زنيصفات جوانهانتخاب تكنيكي که بتواند باعث بهبود  (.2372روس و هارپر، )

را افزايش دهد، بسيار مفيد  آنطوري که شانس موفقيت توليد نهال و استقرار ساده باشد بهارزان و 

 زنيجوانه افزايش يكنواختي سزايي در جهتهثير بتأتواند است. استفاده از تكنيک هالوپرايمينگ مي

حاصله  هايزني و رشد گياهچه(، بهبود درصد جوانه2332بذرهاي رسيده نامتجانس )اولوچ و ولبوم، 

 (. 2022؛ احمدوند و همكاران، 2003 )موسوي و همكاران، داشته باشد

 يزبذور و ن يتواند موجب شكست خواب برخيم يمينگهالوپرا يکدر تكن 3KNO از استفاده

در بذرهايي که  (.2332، همكارانلي و  ؛2022بهان و شرما، )شود  زنيجوانه هايلفهمؤميزان  افزايش

تواند سبب ها ميشده و فرآيند هيدروليز پروتئيننرم هاپوسته آن جوشتيمار آببا  رندخواب پوسته دا

که  شود مانند اکسين و اتيلنهايي ها و انتشار هورمونآزادسازي قندهاي ساده، سهولت سنتز پروتئين

اين پژوهش نتايج  .(2322ايروين،  ؛2332ثير بگذارند )جكسون، نوکلئيک تأانند بر متابوليسم اسيدتومي

باشد )مارتينوزي و همكاران، روي بذر ارغوان که داراي خواب پوسته و خواب جنين )آندوسپرم( مي

به سرعت باعث رفع  3KNOبا  هالوپرايمينگدهي بذر با آب جوش و ( نشان داد که خراش2325

با استفاده از اين پژوهش در بذر ارغوان دوره شكست خواب در حقيقت،  .گونه شداين خواب بذر

اين در حالي است که  .روز به طول انجاميد 30نمک نيترات پتاسيم در تكنيک هالوپرايمينگ کمتر از 

دوره شكست  (2332) شده توسط راسيسو و همكاراندر تحقيقات انجام گونه، در ارتباط با همين

 20 حدودگذاري دهي پوسته بذر با تيغه تيز همراه با خيساندن در آب و اليهبه واسطه خراشخواب 

دهي خراشبا استفاده از  ،(2020ان و همكاران )زينسيرکر پژوهشدر بوده است. مدت اين دوره روز 

پژوهش روز و در  52گذاري سرد همراه با اليه (دقيقه 30مدت به)درصد  32با اسيد سولفوريک 

 ( همراه بادقيقه 20تا  20مدت درصد )به 30( با استفاده اسيد سولفوريک 2022پيپينيس و همكاران )

 اشاره شده است.  روز 220تا  30و مرطوب )با ماسه(  گذاري سرداليه

سبب افزايش  3KNOبا  هالوپرايمينگجوش و تكنيک طور کلي در آزمايش ما، استفاده از آببه

و شاخص بنيه بذر در مقايسه با تيمار بدون  چهزني، طول ساقهزني، سرعت جوانهميانگين درصد جوانه

زني را برابر ميزان جوانه 3موالر اين نمک توانست ميلي 750اين در حالي است که غلظت پرايم گرديد 
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( 2023نژاد و همكاران )، و هاديPinus bungeana روي( 2022مطالعات ژئو و همكاران ) .هدترقي د

زني بذرها با استفاده از هالوپرايمينگ نيز داللت بر افزايش صفات جوانه Quercus castaneifoliaروي 

تيمارهاي مشاهده کردند که استفاده از کليه پيشنيز ( 2022طور مشابه، تختي و شكافنده )بهدارد. 

از سديم کلرايد، سولفات روي و آب مقطر در مقايسه با تيمار شاهد سبب بهبود پرايمينگ با استفاده 

 ،باالنتايج  در حقيقت،شد.  Ziziphus spina-christiهاي زني بذور و رشد باالي گياهچهدرصد جوانه

از  هالوپرايمينگ )با استفادهثير تأ دليلتواند بهميزني افزايش درصد جوانهگوياي اين واقعيت است که 

-هاي آنزيمبر شكست خواب بذر و ايجاد تغييرات بيوشيميايي هيدروليز کننده و افزايش فعاليت نمک(

افزايش قابليت به مربوط ممكن است  همچنين ،. اينباشد زنيهاي تجزيه کننده مربوط به جوانه

اين در . (2022 محمدي و همكاران،) باشد نمکثير ( ديواره سلولي تحت تأElasticityپذيري )انعطاف

را نشان برابري  5/2افزايش  پرايم نشده، شاخص بنيه بذر در بذور تحت پرايم نسبت به بذور پژوهش

دار دو جزء مهم شاخص بنيه بذر يعني طول گياهچه و توان به افزايش معنيداد که دليل آن را مي

ها مربوط دانست در گياهچه و يا به افزايش متابوليسم اکسيژن (2007زني )شيخ و عبدل، درصد جوانه

 (.2000پينگ و همكاران، )جونگ

هاي توليد شده از بذر عنوان يک شاخص مناسب در موفقيت استقرار گياهچهزني بهسرعت جوانه

در مقايسه با بذرهاي در تمام تيمارهاي غلظت (. بذرهاي پرايم شده 2332شناخته شده است )هريس، 

طوري که تيمار غلظت  نشان دادندداري را اختالف معني زني نيزپرايم نشده از لحاظ سرعت جوانه

 ريواس و همكاران پژوهشهاي يافتهبا اين نتايج زني را دارد. موالر باالترين سرعت جوانهميلي 750

مطابقت  کامالً   LCapsicum annuum. زني گونهبر جوانه 3KNOو  PEGثير أ( در ارتباط با ت2322)

هاي دليل توليد و استفاده از متابوليتهتواند بزني در بذرهاي پرايم شده ميدارد. افزايش سرعت جوانه

 شده روي بذرهاي پرايم 3KNOثير ترميمي ( يا تأ2002لي و کيم، ؛ 2005زني )بسرا و همكاران، جوانه

دوره پرايمينگ باشد )براي و   و پروتئين در طول DNA  ،RNA( و يا سنتز2002)فاروق و همكاران، 

هاي غلظتزني بذور در کاهش سرعت جوانه (2005) بسرا و همكاراندر اين راستا، . (2323 همكاران،

را ايجاد شرايط اسمزي باال و عدم جذب سريع آب براي جنين در  هاي معدنيباالي پرايمينگ با نمک

 ند.بذرهاي تيمار شده دانست

داري نسبت به تيمار پرايم زني بذرهاي هالوپرايم کاهش معنيزمان جوانه ميانگين ،پژوهشدر اين 

نياز است که با  بذور بدون پرايمزني تري براي جوانهنشده نشان داد و مشخص شد که زمان طوالني
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( که با بررسي تكنيک هالوپرايمينگ با 2022و بهان و شرما، ) (2022) هاي ژئو و همكاران،يافته

انجام  L.  Prunus armeniacaو Pinus bungeanaزني بذر گونه روي جوانه ترتيببه KNO 3استفاده از

 زني بذرروي جوانه (2007توسط المنايه و همكاران ) در بررسي ديگري که مطابقت دارد. ،شد

L. Argania spinosa اسيدبا استفاده از پيش تيمارهاي جيبرليک(GA3)  ،3KNO  و خيساندن در

زني زمان جوانهزني و کاهش ميانگين مدتسبب افزايش سرعت جوانه 3KNO ،انجام شدجوش آب

توان اظهار داشت که کاهش در اين خصوص، مي .مطابقت دارداين پژوهش که با نتايج  بذور شد

زني و جذب مناسب آب دليل افزايش سرعت جوانههزني در بذور هالوپرايم شده بميانگين زمان جوانه

( در بررسي خود روي تأثير پيش 2002و همكاران ) نيا زني سريع منجر شد.که به جوانه بوده است

و   (PEG)اتيلن گاليكول، پليKNO3با استفاده از  Irvingia gabonensisزني جوانهروي تيمار مناسب 

که بذرهاي پرايم شده در  پي بردند (ساعت 72و  22)گرم در ليتر  3و  5/2هاي مانيتول در غلظت

 نشان دادند.زني جوانه هايلفهرا از نظر مؤنتايج بهتري  3KNOگرم در ليتر  5/2محلول 

دهي جوش براي خراششود که استفاده از آبمشخص مي پژوهشدر مجموع، از برآيند نتايج اين 

سزايي در شكست خواب، تحريک و هنقش ب 3KNOدنبال آن هالوپرايمينگ با نمک پوسته بذر و به

گونه در مدت زني اينهاي جوانهزني بذر ارغوان دارد و سبب بهبود مشخصهجوانهدر صد تقويت 

گزارش شده تحقيقات جا که در اغلب شود. از آنتري در مقايسه با بذرهاي پرايم نشده ميزمان کوتاه

سولفوريک( و جوش يا تيغه تيز يا اسيد)آبدهي صورت خراشبه ارغوانبه تيمار شكست خواب بذر 

ان و زينسرکر ؛2022پيپينيس و همكاران، )هفته اشاره شده  2هاي بيش از گذاري سرد در مدتاليه

دهي مكانيكي کارگيري خراشهبا بتوانست  پژوهش، اين (2002، نويپيتو و ؛  2020همكاران، 

را شكست خواب بذر آن در مدت کوتاهي جوش( و نمک نيترات پتاسيم در تكنيک پرايمينگ )آب

 3KNO موالرميلي 750ويژه در غلظت روزه به 30. به نحوي که در يک مدت کوتاه برطرف نمايد

زني حدود و سرعت جوانهحدود سه برابر  يعنيدرصد(  55زني قابل مالحظه )توانست به درصد جوانه

  بذرهاي پرايم نشده دسترسي پيدا نمايد.بر نسبت به برا 5/2
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Abstract
2 

The essential problem of Judas tree (Cercis siliquastrum L.) is due to double 
dormancy (membrane dormancy and embryo dormancy) causing delay of 

germination and enhance of germination period. This investigation was conducted 

in order to seed breaking dormancy and improvement of germination characteristic. 
The experiment was done on scarified seeds with boil water and halopriming 

technique with concentrations of 0, 250, 500, 750, 1000 mM salt KNO3 (for 24 

hours). The experiment was as completely randomized design with four 
replications in germinator (16 hours of light, 20°C and 65% relative humidity). The 

results showed that boil water and halopriming technique (KNO3) in a 30-day 

halopriming could remove dormancy whereas scarified seeds with boil water and 

primed with 750 mM KNO3 improved germination percentage, germination speed 
and seed vigor index, respectively 3, 1.5 and 2.5 fold as compared to non-primed 

seeds. Likewise, in this salt concentration, in comparison with other ones, the least 

mean germination time, the greatest germination speed, shoot length and vigor 
index were appeared. For reducing the seed dormancy period and increasing the 

germination percentage of C. siliquastrum in nurseries, it is advised that the seeds 

before planting are to be scarified with boil water and then applied with KNO3 

(essentially 750 mM for 24 hours) in halopriming technique. 
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