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 چکیده

دف این زنی در بذر است. ه دهندة بنیه و محدودکنندة جوانه زوال یا پیری بذر یکی از عوامل کاهش

زنی و  های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر بهبود خصوصیات جوانه آزمایش بررسی تأثیر هورمون

در آزمایشگاه  1332و  1331های  پیشگیری از زوال بذور دو رقم کنجد بود. این آزمایش در طی سال

)کرج( انجام بذر گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

منظور  زنی به بود. ابتدا آزمون استاندارد جوانه 14و داراب 2شده، داراب گرفت. ارقام کنجد استفاده

های متفاوت ارقام از روش آزمون تعیین قوة نامیة ارقام کنجد انجام گرفت. سپس برای ایجاد بنیه

کامالً تصادفی در سه تکرار  صورت فاکتوریل در قالب طرح شده استفاده شد. آزمایش به پیری کنترل

ساعت و شاهد( و  44، 24انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم بذر کنجد، سه سطح زوال )

 111و  51، 25 -جیبرلیکاسید ام پی پی 111و  51، 25ی هورمونی )ها غلظتهفت ترکیب مختلف 

شده در این آزمایش شامل درصد  گیریهمراه شاهد( بود. صفات اندازه اسید سالیسیلیک به ام پی پی

بود. نتایج آزمایش نشان داد  2و بنیة  1، شاخص بنیة زنی جوانهزنی، سرعت  ، شاخص جوانهزنی جوانه

نسبت به  14کاررفته، رقم داراب گیری شد. از میان ارقام بهکه زوال سبب کاهش صفات مورد اندازه

ار هورمونی برای هر دو رقم بهبودپذیری و بود. با اعمال تیم 2تر از داراب شرایط زوال مقاوم

تیمارهای هورمون قبل از زوال در آزمایش که طوری  جلوگیری از زوال صورت گرفت، به

ساعت بهتر بودند. اما  24ی اسید جیبرلیک در سطح زوال ها غلظت، تمام 2در رقم دارابتیمار(  )پیش

نتایج بهتری  های هورمونی بعد از زوالتیمارساعت،  44و  24، در دو سطح زوال 14در رقم داراب

 شده بود. ی استفادهها غلظتاسید سالیسیلیک یکی از بهترین  ام پی پی 51غلظت  نشان دادند.
 

 ، کنجد.زنی جوانهشده،  پرایمینگ، پیری کنترل های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

روغنی مورد  ترین گیاه دانه عنوان قدیمی از کنجد به

 & Langham) شده است هاستفادة بشر نام برد

Wiemers, 2002)های خوراکی،  انند بسیاری از روغن. م

های  های بذر کنجد را تری آسیل گلیسرولبیشتر چربی

دهند  خنثی و مقدار کمی از فسفولیپیدها تشکیل می

(Kochhar, 2002 بذرهای روغنی حاوی مقادیر زیادی .)

 & Goel) اند اسید چرب لینولئیک بسیار مستعد زوال

(Sheoran, 2003. 

گزارش شده است که لیپید پراکسیداسیون 
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های آزاد، یک اصل  شده توسط تولید رادیکال وساطت

پیری  (.Smith & Berjak, 1995)اساسی زوال بذر است 

شامل مجموعه عالئم مشخص از تغییرات مضر، 

. پیری به است ناپذیر رونده، فراگیر و تقریباً برگشت پیش

ها و  ها(، سلول ها و چربی ، پروتئینDNAها )مولکول

(. تحقیقات Best, 2007زند ) میها خسارت  اندام

اند. با اینکه  متعددی فیزیولوژی زوال بذر را بررسی کرده

دست نیامده است، اجماع عمومی بر این  ای به الگوی ویژه

تاحدودی تجزیه شده و سبب  DNAاست که 

سنتز ناقص یا  شود که در نهایتبرداری ناقص می نسخه

های ضروری برای وقوع اولین مراحل معیوب آنزیم

 .(McDonald, 1999)ی دارد را در پ زنی جوانه

آگاهی از وقوع ترمیم در طی آبنوشی بذر، سبب شده 

است که در صنعت بذر، پرایم کردن برای بسیاری از 

کار گرفته شود. پرایم کردن بذر شامل  محصوالت به

های مختلف و ا استفاده از دستورالعملهیدراتاسیون بذور ب

منظور مدیریت معمول آن است.  سپس خشک کردن بذر به

زنی، یکنواختی بیشتر در سبز شدن،  افزایش سرعت جوانه

تری از شرایط محیطی و بهبود زنی تحت دامنة وسیع جوانه

 Ajouri et بنیه و رشد گیاهچه از مزایای پرایمینگ است )

al., 2004)طور معمول افزایش در  شده به رایم. بذور پ

زنی و گاه  زنی، یکنواختی بیشتر در جوانه سرعت جوانه

 Basra etدهند ) زنی کلی بیشتری از خود نشان می جوانه

al., 2005زنی و خروج  (. محققان زیادی بهبود سرعت جوانه

ویژه بذور  شده، به اندام هوایی از خاك را در بذور پرایم

ده در شرایط نامساعدی نظیر دمای دی ضعیف یا خسارت

 (.(Pill et al., 1994اند زیاد یا خشکی گزارش کرده

بذور پیرشده را بهبود  زنی جوانهتواند پرایمینگ می

(. Van Pijlen et al., 1995; Bailly et al., 1998)بخشد 

بذور پیرشدة آفتابگردان توسط  زنی جوانهبهبود توانایی 

پراکسیداسیون لیپیدها همراه  پرایمینگ، با سرعت کمتر

ثابت شده است که بعضی از (. Bailly et al., 1998)بود 

ها به زوال بذرها در طول مدت انبارداری و از طرف پاسخ

پذیری در طول مدت آبگیری یا پرایمینگ با  دیگر ترمیم

ها،  ها شامل ویتامیناکسیدانت انواع مختلف آنتی

ها ارتباط دارد رمونها، فالونوئیدها و هو فنول پلی

(Larson, 1997.) 

طور معمول برای پرایمینگ  های رشدی که بههورمون

(، IAA, IBA, NAA)ها شوند شامل اکسین بذر استفاده می

ها،  آمین ، کینیتین، اسید آبسزیک، پلی(GA)ها جیبرلین

 & Ashrafاتیلن، براسینوالید و سالیسیلیک اسید هستند )

Foolad, 2005های  مله موادی که در آزمایش(. از ج

توان به اسید سالیسیلیک  پرایمینگ کاربرد زیادی دارد، می

های متفاوتی را در  پاسخو اسید جیبرلیک اشاره کرد که 

د. اسید سالیسیلیک جزء اسیدهای نکن گیاهان ایجاد می

اورتو هیدروکسی ی نام شیمیای )ترکیبات فنلی( با آلی

مختلف، اسید  حقیقاتبراساس ت .بنزوئیک اسید است

های مختلف از جمله  مقاومت به تنش سالیسیلیک سبب

 و خشکی( Tasing et al., 2003) سرما(، Dat, 1998) گرما

(Singh & Usha, 2003) بنابر  شود. در گیاهان مختلف می

ور ذرت ذپرایمینگ بFarroq et al.(2008b ،) گزارش 

ال و چه در چه در شرایط نرم، هیبرید با اسید سالیسیلیک

چه و ظهور گیاهچه، طول ریشه شرایط تنش سرمایی

چه، وزن تر و خشک گیاهچه و برگ و ریشه را افزایش  ساقه

 داد. 

ها اعضای خانوادة بزرگ و متنوعی از  جیبرلین

ها  ترکیبات گیاهی به نام ترپنوئیدها هستند. جیبرلین

ای از مواد رشد گیاهی هستند که بیشترین کاربرد  رده

 ,Arteka) دارند زنی جوانهتقیم را در کنترل و تسریع مس

 Eisvand et. بسیار مؤثرند زنی جوانهو در تحریک  (1995

al.  (2010)  نشان دادند که پرایمینگ هورمونی اسید

موجب بهبود بنیة بذور  ام پی پی399جیبرلیک با غلظت 

 Siadat etیافتة علف گندمی بلند شد. در تحقیق  زوال

al. (2011) یافتة ذرت، پرایمینگ  دربارة بذور زوال

اثر مثبتی  ام پی پی599هورمونی بذور با اسید جیبرلیک 

یافته داشت و موجب بهبود  بذور زوال زنی جوانهبر 

 شد. زنی جوانهخصوصیات 

عنوان آزمونی  شده در ابتدا به آزمون پیری کنترل 

برای بررسی قدرت بذر گیاهان زراعی چون سبزیجات 

قبیل کاهو، پیاز و کلم( که قابلیت کمی برای ظهور و  )از

 ( وMatthews, 1980مزرعه دارند )استقرار گیاهچه در 

 Matthews ) قابلیت نگهداری بذورشان نیز ضعیف است

& Powell, 1987 ) ابداع شد. اما تحقیقات بعدی بر روی

بندی  این آزمون، توانایی آزمون یادشده را برای طبقه

منظور  های گیاهی به ذر بسیاری از دیگر گونههای بتوده

تعیین پتانسیل ظهور و انبارداری بذر این گیاهان نشان 
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های  رو مطالعة حاضر به بررسی تأثیر هورمون این داد. از

اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای 

پیشگیری و بهبود زوال بذور دو رقم کنجد تحت تأثیر 

 پردازد.  ه میشد آزمون پیری کنترل

 

 ها  مواد و روش

در آزمایشگاه  3132و  3133های این آزمایش در طی سال

کشاورزی و منابع بذر گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس 

طبیعی دانشگاه تهران )کرج( انجام گرفت. در این 

 35و داراب 2آزمایش از بذرهای دو رقم کنجد داراب

تحقیقات  سسةهای روغنی مؤشده از بخش دانه تهیه

تولید شده 3188اصالح و تهیة نهال و بذر که در سال 

های متفاوت و تعیین شد. برای ایجاد بنیه بودند، استفاده

صورت  شده به بنیة ارقام از روش آزمون پیری کنترل

آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه 

بذر  تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم

همراه شاهد و  ساعت به 58و  25کنجد، سه سطح زوال 

و  49، 24ی هورمونی ها غلظتهفت ترکیب مختلف 

 ام پی پی 399و  49، 24 -اسید جیبرلیک ام پی پی 399

همراه شاهد بودند. تیمارهای  اسید سالیسیلیک به

هورمونی به دو صورت قبل و بعد از اعمال زوال در قالب 

 استفاده شدند. دو آزمایش جداگانه

 

 شده اصول اجرای آزمون پیری کنترل

اساس اجرای این آزمون مشابه اصول آزمون پیری 

ترین متغیرهای  زودرس است و بذور در معرض مهم

شوند چون دمای زیاد محیطی که موجب پیری بذر می

گراد( و رطوبت زیاد در طول یک درجة سانتی 54تا  59)

عت براساس بذور سا 58یا  25دورة کوتاه مدت )

 ,.Hampton et al) گیرندهای مختلف( قرار می گونه

ای از (. دماها و مقادیر رطوبت مورد نیاز دامنه1995

است که بذر جوانه بزند و از بین  شرایط دمایی و رطوبتی

شوند طور تجربی تعیین می نرود. این دامنه از شرایط به

(Matthews, 1980.) 

درصدی،  29ح رطوبتی برای رساندن بذور به سط

 .گیری شدابتدا میانگین درصد رطوبت بذور اولیه اندازه

درجة  319در آون  سپس بذور در سه تکرار وزن شدند و

مدت یک ساعت قرار گرفتند و دوباره وزن  گراد بهسانتی

درصد تخمین  5شدند. رطوبت اولیة بذر بر این اساس 

شده به  افهمقدار آب اض 3اساس رابطة  زده شد. سپس بر

 :((Hampton et al., 1995 بذور محاسبه شد

(3)     3×W((B- 399(/)A- 399=))2W  

2W: وزن نهایی بذر 

Aمحتوای رطوبت اولیة بذر : 

B( 29: محتوای رطوبت مورد نظر )درصد 

3Wوزن اولیة بذر : 

های فویل بذور مربوط به هر تکرار داخل پاکت

ا استفاده از سمپلر آلومینیومی قرار داده شدند. سپس ب

درصد( به  29مقدار الزم آب )برای رساندن رطوبت بذور به 

-3W هر پاکت اضافه شد. مقدار آبی که باید اضافه شود 

2Wها ها خارج و درِ پاکت. در پایان، هوای داخل پاکت

مدت  وسیلة دستگاه مسدودکننده مسدود شد و بذور به به

رسیدن به تعادل منظور  هم زدن به ساعت پس از به 25

گراد قرار داده شدند. درجة سانتی 39رطوبتی در دمای 

پس از اتمام زمان مورد نظر و رسیدن به سطح رطوبتی 

 54ماری با دمای های حاوی بذور به حمام بنالزم، پاکت

(. Hampton et al., 1995)گراد منتقل شدند درجة سانتی

اعت( برای س 58و  25های الزم )بعد از گذشت مدت زمان

زوال، بذور از پاکت خارج و پس از خشک کردن، 

های مختلف هورمون اعمال شد. در این آزمایش  غلظت

 25مدت  بذور ارقام کنجد بعد از اعمال زوال، نخست به

 399و  49، 24های  هایی با غلظتساعت در محلول

ام اسید  پی پی 399و  49، 24-ام اسید جیبرلیک پی پی

گرفتند تا پرایم شوند. برای این کار در هر سالیسیلیک قرار 

های لیتر از محلول میلی 4متری سانتی 3پتری دیش 

بذر قرار  49ذکرشده ریخته شد و درون هر پتری دیش 

 29ساعت در دمای  25مدت  گرفت. بذرها در این حالت به

گراد قرار گرفتند تا پرایم شوند؛ سپس از درجة سانتی

مدت  وشو داده شدند و به طر شستمحلول خارج و با آب مق

گراد قرار درجة سانتی 29ساعت در داخل انکوباتور  25

زنی  منظور آزمون جوانه گرفتند تا خشک شوند و در پایان به

زنی استاندارد  استاندارد، آزمایش شدند. آزمون جوانه

گراد درجة سانتی 24در دمای  Top of paperصورت  به

 انجام گرفت. ISTA (2010)وانین روز مطابق با ق 4مدت  به

تیمار(، ابتدا  در آزمایش پرایمینگ قبل از زوال )پیش

بذور با سطوح مختلف هورمون همانند روش ذکرشده در 
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شده بر روی  باال، پرایم شدند و سپس آزمون پیری کنترل

زنی استاندارد صورت  آنها اعمال شد و در پایان آزمون جوانه

 گرفت. 

 

 این آزمایششده در  ریگیصفات اندازه

 (2)رابطه  (%G) زنی جوانهدرصد 

(2                       )            399%G= n/N× 

nزده : تعداد بذور جوانه 

Nعدد(. 49دیش ) : تعداد کل بذور موجود در هر پتری 
 

 ,GI( )Walker-Simmons & Sesing)زنی  شاخص جوانه

 (3)رابطه  (1990

(1                 )         ×N4 / (4n 3+...+2n4+3n4(=GI 

3n ،2 n ... 4وnده در روزهای اول، دوم ز: تعداد بذور جوانه

 ... و ششم

Nعدد( 49ور موجود در هر پتریدیش ): تعداد کل بذ 
 

 ,GS( )Walker-Simmons & Sesing) زنی سرعت جوانه

 (4رابطه ) (1990

(5)                            ×(∑ni)/ (∑ni×ti) 399 GS= 

niزده در هر روز: تعداد بذور جوانه 

ti زنی جوانه: طول مدت  
 

 (5)رابطه  (ISTA, 2010) 1شاخص بنیة 

 3= شاخص بنیة (                                             4)

 زنی استاندارد )%( جوانه ×( cmمیانگین طول گیاهچه )

 (6)رابطه  (ISTA, 2010) 2شاخص بنیة 

 2= شاخص بنیة                                             (  4)
 زنی استاندارد )%( جوانه ×میانگین وزن گیاهچة خشک )گرم( 

 

صورت   MSTATCو SASافزار  ها با نرمآنالیز داده

ای دانکن اساس آزمون چنددامنه ها برگرفت و میانگین

 مقایسه شدند. 

 

 نتایج و بحث

نشان داد که در آزمایش اعمال  نتایج تجزیة واریانس

× جز اثر متقابل رقم  تیمارهای هورمون بعد از زوال، به

که در سطح  زنی جوانهی هورمون، برای سرعت ها غلظت

بود، اثرهای اصلی )رقم، زوال و  دار معنیدرصد  4

زوال، × ی هورمون(، اثرهای متقابل دوگانه )رقم ها غلظت

ی هورمون( ها غلظت ×ی هورمون و زوال ها غلظت× رقم 

ی هورمون( ها غلظت× زوال × گانه )رقم  و اثر متقابل سه

درصد  3های مورد بررسی در سطح برای همة شاخص

 (.3بود )جدول  دار معنی

در آزمایش اعمال تیمارهای هورمون قبل از زوال بذور، 

 3زنی و شاخص بنیة  اثر اصلی رقم برای صفات درصد جوانه

زنی  زوال برای صفت متوسط زمان جوانه×  و اثر متقابل رقم

جز اثر  دار نبودند. اما سایر تأثیرات اصلی و متقابل )به معنی

 4زنی وزنی در سطح  اصلی رقم که برای شاخص جوانه

درصد  3دار بود( برای تمام صفات در سطح  درصد معنی

 (.1دار بودند )جدول  معنی

 
زنی بذور  های جوانه های اسید سالیسیلیک و جیبرلین بر بهبود شاخص تلف هورمونهای مخ . تجزیة واریانس تأثیر غلظت3جدول 

 یافته ارقام کنجد در آزمایش اعمال تیمارهای هورمون بعد از زوال )بهبود زوال بذور( زوال

 منابع تغییرات df درجة آزادی )%( زنی درصد جوانه زنی شاخص جوانه زنی سرعت جوانه 3بنیه  2بنیه 

**775/3 
**413/183541 

**312/3133 
**912/8912 

 رقم 3 1485  **

**819/5 
**847/359333 

**891/33883 
**343/3433 

 زوال 2 323/1425**

**415/9 
**211/37743 

**338/3943 
**334/3921 

 غلظت هورمون 4 142/472**

**839/9 
**539/33317 

**413/1981 
**331/2315 

 زوال× رقم  2 542/3979**

**323/9 
**584/38394 

*282/325 
**592/317 

 غلظت هورمون× رقم  4 484/39**

**244/9 
**448/37847 

**487/133 
**898/575 

 غلظت هورمون× زوال  32 557/125**
**393/9 

**432/35547 
**338/213 

**744/342 
 غلظت هورمون× زوال × رقم  32 373/335**

 خطا 85 473/8 844/8 144/57 372/2433 /923

 ضریب تغییرات )%( - 47/1 84/1 52/39 34/3 39/7

 درصد. 3و  4دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به**:  و* 
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 زنی جوانهدرصد 

گانة  زنی اثر متقابل سه مقایسة میانگین درصد جوانه

بین تیمارهای های هورمون نشان داد که  غلظت×زوال×رقم

های  غلظت بدون×بدون زوال×2شاهد هر دو رقم )داراب

های هورمون( و  بدون غلظت×بدون زوال×35هورمون، داراب

های  در تمام سطوح غلظت همچنین بین هر دو رقم

های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک در شرایط هورمون

داری وجود نداشت و این ارقام  بدون زوال، اختالف معنی

 (.2زنی را داشتند )جدول  بیشترین درصد جوانه

تأثیر زوال بر ارقام، نتایج آزمایش نشان داد در بررسی 

ساعت( سبب کاهش  58و  25که دو سطوح زوال )

زنی نسبت به تیمارهای شاهد در هر  دار سرعت جوانه معنی

در سطوح مختلف زوال کاهش  35دو رقم شد. رقم داراب

های  نشان داد. با اعمال غلظت 2کمتری نسبت به داراب

رلیک و اسید سالیسیلیک بر های اسید جیبمختلف هورمون

که طوری یافته، بهبود زوال حاصل شد، به روی بذور زوال

بدون × ساعت  25در سطح زوال  2برای رقم داراب

بود، اما با  74/72زنی  های هورمون، درصد جوانه غلظت

ام اسید سالیسیلیک درصد  پی پی 49اعمال غلظت 

ارقام و  رسید که با تیمارهای شاهد 11/33زنی به  جوانه

بدون زوال( × هورمون × تیمارهای شاهد هورمون )رقم 

(. در سطح زوال 2داری نشان نداد )جدول  اختالف معنی

ساعت هم نتایج نشان داد که بهبود زوال در اثر  58

خوبی حاصل شده  به 2پرایمینگ با هورمون برای رقم داراب

بدون × ساعت  58درصد در سطح زوال  52است )از 

ساعت  58درصد در سطح زوال  83هورمون، به  های غلظت

 (.2ام( )جدول  پی پی 49اسید سالیسیلیک × 

، برای دو سطح 2همانند رقم داراب 35در رقم داراب

ساعت با انجام پرایمینگ هورمونی  58و  25زوال 

که در طوری  مشاهده شد، به زنی جوانهافزایش درصد 

ورمون ی هر دو هها غلظتساعت تمام  25سطح زوال 

اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک با تیمارهای شاهد 

ی نشان ندادند. در سطح زوال دار معنیارقام تفاوت 

اسید ام  پی پی24ی ها غلظت، 35ساعت، در رقم داراب58

ترتیب  اسید سالیسیلیک به ام پی پی399و  49جیبرلیک، 

 درصد سبب بیشترین درصد 11/31و  35، 47/35با 

 (.2)جدول  شدند زنی جوانه

در آزمایش اعمال تیمارهای هورمونی قبل از ایجاد 

ساعت، نتایج 25و در سطح زوال  2زوال، در رقم داراب

زنی بود،  دهندة تأثیر هورمون بر افزایش درصد جوانه نشان

 24زنی در غلظت  که بیشترین درصد جوانهطوری  به

درصد( و در  35ام اسید جیبرلیک مشاهده شد ) پی پی

ام اسید سالیسیلیک  پی پی 49ساعت، غلظت 58زوال سطح 

( بهتر از سایر تیمارهای هورمون 11/31زنی  )با درصد جوانه

 (.5بود )جدول 

در آزمایش اعمال هورمون قبل از زوال در رقم 

ی ها غلظتی اسید سالیسیلیک ها غلظت، تمام 35داراب

 25در سطح زوال  جیبرلیکاسید ام پی پی 399و  49

شدند که با  زنی جوانهب افزایش درصد ساعت سب

ی نشان ندادند دار معنیتیمارهای شاهد ارقام تفاوت 

 49درصد در غلظت  47/38با  زنی جوانهبیشترین 

(. در 5دست آمد )جدول  اسید سالیسیلیک به ام پی پی

جز  ی هورمون، بهها غلظتساعت، تأثیر  58سطح زوال 

رلیک که اسید جیب ام پی پی 399و  24ی ها غلظت

نسبت به شاهد زوال  زنی جوانهافزایش نسبی در درصد 

بدون غلظت هورمون( را × ساعت  58ساعت )زوال  58

ی هر دو هورمون کاهش ها غلظتنشان دادند، بقیة 

 (.5نشان دادند )جدول  زنی جوانهدرصد 

بر اثر زوال در اکثر تحقیقات  زنی جوانهکاهش درصد 

توان به  اصلی آن میمشاهده شده است که از دالیل 

ها، خسارت به غشاهای سلولی، پراکسیداسیون چربی

، رسوب و DNA، تخریب RNAآسیب به فرایند سنتز 

 ,.Lehner et al)ها اشاره کرد غیرفعال شدن آنزیم

از سوی دیگر تحقیقات نشان داده که پرایم بذور  (.2008

و ساخت  RNA، افزایش DNAبه تکثیر زودهنگام 

( و رشد سریع Giri & Schilinger, 2003پروتئین )

 شود.  ( منجر میDahal et al., 1990جنین )

Hoseinikhah et al. (2013) در آزمایشی با هدف ،

و آلفا توکوفرول  (C)ویتامین بررسی تأثیر اسید آسکوربیک 

 Sesamum) ( بر فرایند زوال بذر دو رقم کنجدE)ویتامین 

indicum)اسید آسکوربیک  کوفرول و، نشان دادند که آلفاتو

ساعت و در دو  58و  25در مدت زوال  35و  2برای داراب

تیمار و تیمار پس از فرسودگی سبب بهبود  شرایط پیش

تیمار نتایج بهتری داشت،  اما شرایط پیش. زنی شدند جوانه

 25زنی در مدت زوال  که از نظر درصد جوانهطوری  به

لیتر آلفا توکوفرول گرم در  میلی 59جز غلظت  ساعت، به
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شدة هر دو ویتامین  های استفاده ، بقیة غلظت2برای داراب

داری با تیمارهای شاهد  برای هر دو رقم تفاوت معنی

، غلظت 2ساعت و در داراب 58نداشتند. در مدت زوال 

زنی  گرم در لیتر اسید آسکوربیک با درصد جوانه میلی 349

رم در لیتر گ میلی 399، غلظت 35، و در داراب11/31

، بهترین 47/89زنی  اسیدآسکوربیک با درصد جوانه

 های استفاده شده بودند. غلظت

 

 زنی جوانهشاخص 

گانه نشان داد که از  نتایج مقایسة میانگین اثر متقابل سه

بین تیمارهای شاهد هر دو رقم  زنی جوانهنظر شاخص 

که شاهد رقم طوری  ی وجود دارد، بهدار معنیاختالف 

درصد(  47/31بیشترین میزان را داشت ) 35داراب

(. در تیمارهای پرایم هورمونی بذور در شرایط 2)جدول 

ی هر دو هورمون در رقم ها غلظتبدون زوال، تمام 

بیشتری نسبت  زنی جوانهسبب افزایش شاخص  35داراب

ی ها غلظتشدند )بیشترین مقدار، مربوط به  2به داراب

و اسید جیبرلیک با اسید سالیسیلیک  ام پی پی 399

 (.2درصد( )جدول  11/34

یافته،  ی هورمونی بر بذور زوالها غلظتبا اعمال 

نتایج نشان داد که پرایم با هورمون در دو سطح زوال 

نسبت به  زنی جوانهبرای هر دو رقم سبب بهبود شاخص 

بدون هورمون( ×زوال×یافتة هر دو رقم )رقم شاهدهای زوال

بسیار بهتر از ، 35پذیری رقم دارابکه بهبودطوری  شد، به

ی ها غلظتبود، که در این میان تأثیر تمام  2رقم داراب

اسید سالیسیلیک  ام پی پی 49اسید جیبرلیک و غلظت 

ساعت، در جهت بهبود  25در سطح زوال  35برای داراب

ی دار معنیزوال با تیمارهای شاهد هر دو رقم اختالف 

 (.2نشان نداد )جدول 

پرایم هورمونی قبل از ایجاد زوال، شاخص  در آزمایش

در هر دو سطح زوال افزایش یافته  2زنی برای داراب جوانه

 399بود، و از ایجاد زوال جلوگیری شده بود. غلظت 

درصد برای  84زنی ام اسید جیبرلیک با شاخص جوانه پی پی

 58ام اسید سالیسیلیک برای  پی پی 49ساعت زوال و  25

درصد بهترین  82زنی  خص جوانهساعت زوال با شا

 49، غلظت 35های هورمونی بودند، اما برای داراب غلظت

ساعت زوال با شاخص  25ام اسید سالیسیلیک برای  پی پی

درصد بهترین غلظت هورمون بود که با  37زنی  جوانه

ام اختالف  پی پی 49های شاهد و اسید جیبرلیک  تیمار

ساعت برای  58 داری نشان نداد. در سطح زوال معنی

های هورمون در جهت افزایش  ، تأثیر غلظت35داراب

زنی و پیشگیری از زوال زیاد نبود و حتی در  شاخص جوانه

 (.5برخی از تیمارها هم کاهش نشان داد )جدول 

اعمال تیمارهای تأثیر اسید آسکوربیک و آلفا توکوفرول 

زنی در  قبل از فرسودگی، سبب افزایش شاخص جوانه

  (.Hoseinikhah et al., 2013)یافتة کنجد شد  زوال بذرهای

، Tavakkol Afshari et al. (2009) در آزمایشی که 

زنی دو رقم کلزای  در زمینة تأثیر بنیة بذر بر جوانه

Licord  وOption500  انجام دادند، با افزایش زمان

کاهش پیدا کرد که از این  زنی جوانهفرسودگی شاخص 

 ی وجود داشت، بهدار معنیم تفاوت نظر بین دو رقم ه

در  زنی جوانهکه در تیمار هشت روز زوال شاخص طوری 

درصد و در رقم  42درصد به  81از  Licordرقم 

Option500  درصد رسید.  43درصد به  73از 

 

 زنی جوانهسرعت 

 ةگان اثر متقابل سه زنی جوانهمقایسة میانگین سرعت 

بین داد که  ی هورمون نشانها غلظت×زوال×رقم

ی وجود دار معنیاختالف تیمارهای شاهد هر دو رقم 

بیشتری بود، اما  زنی جوانهدارای سرعت  35دارد. داراب

ی هورمونی در شرایط عدم زوال ها غلظتبا کاربرد 

که طوری  هر دو رقم افزایش یافت، به زنی جوانهسرعت 

ی هورمونی بیشترین ها غلظتدر تمام سطوح  35داراب

داشت و از این نظر برتر از رقم  را زنی وانهجسرعت 

 (.2بود )جدول  2داراب

با توجه به نتایج آزمایش، هر دو سطح زوال سبب 

زنی نسبت به تیمارهای شاهد  دار سرعت جوانه کاهش معنی

بیشتر  2در هر دو رقم شد که این کاهش برای رقم داراب

رلیک (. با اعمال تیمارهای هورمونی اسید جیب2بود )جدول 

زنی در  و اسید سالیسیلیک بعد از ایجاد زوال، سرعت جوانه

بیشتر تیمارهای هر دو رقم، در هر دو سطح زوال، نسبت به 

یافتة آزمایش افزایش یافت که این افزایش شاهدهای زوال

بیشتر دیده شد،  35در تیمارهای هورمونی رقم داراب

در  ام اسید جیبرلیک پی پی 49 های که غلظتطوری  به

بیشترین بذر در روز  34/35ساعت با  25سطح زوال 

  (.2زنی را داشت )جدول  سرعت جوانه
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یافتة ارقام کنجد  زنی بذور زوال های جوانه های هورمون، برای شاخص غلظت×  زوال×  گانة رقم . مقایسة میانگین اثر متقابل سه2جدول 
 وال بذور )بهبود زوال(در آزمایش اعمال تیمارهای هورمون بعد از ز

 منبع تغییرات
 درصد

 زنی جوانه

 شاخص
 زنی جوانه

 سرعت
 زنی جوانه

 2بنیة  3بنیة 

34ab 47/88 های هورمون )شاهد( بدون غلظت×  بدون زوال×  2داراب bcdef efghi93/47 8/493 jkl 433/2 abcde 

ppm24 35abcd 47/88اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب bcdef 84/74 bcdefg 8/794 abcdef 434/2 abc 

ppm 49 11/39اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب abcd 47/88 bcdef 47/85 abcd 2/453 bcdefghi 423/2 abcde 

ppm 399 32abcd 11/87اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب cdef 33/78 abcdef 4/432 abcdefg 544/2 abcde 

ppm 24 47/35برلیک اسید جی×  بدون زوال×  2داراب abcd 11/33 abcde 54/81 abcde 3/414 cdefghi 483/2 abcd 

ppm 49 34ab 32abcde 34/78اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  2داراب abcdef 1/498 efghij 785/2 abc 

ppm399 11/37اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  2داراب a 35abc 45/81 abcde 2/483 abcdefg 843/2 a 

47/72 ساعت( 25های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 25 زوال×  2داراب fg 11/48 ij 85/55 klmno 3/591 mno 881/3 ghijk 

ppm 24 11/87اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب d 78g 22/44 hijklm 4/438 defghij 478/2 abcd 

ppm 49 11/33 اسید سالیسیلیک×  ساعت 25زوال ×  2داراب abcd 89g 49/47 defgh 1/434 defghhij 449/2 abcde 

ppm399 47/87اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب d 78g 79/79 cdefgh 3/497 efghij 411/2 abcde 

ppm 24 88cd 11/78اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب g 39/47 hijkl 2/438 efghijk 545/2 abcde 

ppm 49 11/73اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب ef 11/43 h 82/44 hijklmn 1/493 jklm 154/2 cdef 

ppm 399 47/72اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب fg 11/44 hi 58/44 hijklmn 5/415 ijkl 297/2 efgh 

52k 47/21 ساعت( 58های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 58زوال ×  2داراب n 44/25 q 41/83 r 353/3 m 

ppm 24 47/79اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب gh 47/53 kl 44/19 opq 7/124 nop 831/3 hijkl 

ppm 49 83bcd 11/43اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب h 88/54 jklmno 3/577 klm 533/2 abcde 

ppm 399 47/45اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب hi 14lm 32/27 pq 5/222 pq 723/3 ijkl 

ppm24 11/43 اسید جیبرلیک×  ساعت 58زوال ×  2داراب ij 47/55 k 45/59 mnopq 8/274 pq 491/3 klm 

ppm 49 47/44اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب j 15m 81/23 opq 7/374 qr 544/3 lm 

ppm 399 11/73اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب ef 11/42 ij 48/54 jklmno 5/594 mno 913/2 fghi 

34ab 47/31 های هورمون )شاهد( بدون غلظت×  بدون زوال×  35داراب abc 27/84 abc 7/444 bcdefghi 444/2 abcd 

ppm 24 11/34اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  35داراب abc 47/35 abc 94/34 a 3/742 abc 443/2 abcd 

ppm 49 11/37اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  35داراب a 11/34 ab 44/33 ab 1/755 abcd 441/2 abcde 

ppm399 38a 11/34 اسید سالیسیلیک×  بدون زوال×  35داراب a 45/32 ab 5/733 a 454/2 abcde 

ppm 24 11/37اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  35داراب a 47/34 ab 72/39 ab 4/747 ab 443/2 abcd 

ppm 49 35abcd 11/32اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  35داراب abcd 33ab 474abcdefgh 715/2 abc 

ppm 399 38a 11/34اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  35داراب a 13/39 ab 4/729 abcde 893/2 ab 

89e 44hi 83/53 ساعت( 25های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 25زوال ×  35داراب ijklmn 1/559 klmn 217/2 defg 

ppm24 35abcd 81fg 58/49 یکاسید سالیسیل×  ساعت 25زوال ×  35داراب ghijk 5/424 defghij 822/2 ab 

ppm49 11/37اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب a 34ab 43/88 ab 5/444 ghijk 473/2 abcde 

ppm 399 47/32اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 11/84 defg 41/47 defgh 4/483 fghijk 521/2 abcdef 

ppm 24 11/37اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال  × 35داراب a 47/33 abcde 41/74 bcdefg 3/439 fghijk 437/2 abcde 

ppm 49 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 32abcde 34/35 a 1/423 defghij 472/2 abcd 

399ppm 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 47/31 abc 14/39 ab 8/443 cdefghi 412/2 abcde 

11/41 ساعت( 58های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 58زوال ×  35داراب i 11/55 k 87/18 nopq 4/251 pq 495/3 jkl 

ppm 24 47/75اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب efg 44j 29/52 lmnop 7/132 op 313/3 ghij 

ppm 49 35abcd 85fg 43/79یسیلیک اسید سال×  ساعت 58زوال ×  35داراب cdefgh 1/487 fghijk 442/2 abcde 

ppm 399 11/31اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب abcd 11/81 fg 45/42 fghij 4/454 hijkl 178/2 bcdef 

ppm 24 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب abcd 47/85 efg 31/42 fghij 3/442 hijkl 544/2 abcde 

ppm 49 83bcd 89g 33/43اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب ghijk 2/453 bcdefghi 443/2 abcd 

ppm 399 11/83اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب bcd 47/82 fg 34/41 fghi 7/474 ghijk 134/2 bcdef 

 ای دانکن است. ن چنددامنهدار براساس آزمو دهندة نبود اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
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زنی بذور  های جوانه های اسید سالیسیلیک و جیبرلین بر بهبود شاخص های مختلف هورمون . تجزیة واریانس تأثیر غلظت1جدول 

 یافتة ارقام کنجد در آزمایش اعمال تیمارهای هورمون قبل از زوال بذور )پیشگیری از زوال( زوال
 منابع تغییرات df درجة آزادی زنی)%( درصد جوانه زنی وزنی شاخص جوانه زنی سرعت جوانه 3بنیة  2بنیة 

329/9 ns 983/47788 ** 421/2918 ** 284/58 * 412/11 ns 3 رقم 

512/7 ** 733/2973293 ** 181/22713 ** 427/21354 ** 585/33712  زوال 2 **

498/9 ** 278/43554 ** 484/433 ** 433/418 ** 433/534  غلظت هورمون 4 **

585/9 ** 279/43479 ** 537/452 ** 323/454 ** 473/518  زوال× رقم  2 **

234/9 ** 794/38353 ** 285/372 ** 573/221 ** 534/254  غلظت هورمون × رقم  4 **

348/9 ** 223/33353 ** 414/352 ** 877/299 ** 294/334  غلظت هورمون× زوال  32 **

284/9 ** 243/15941 ** 533/247 ** 741/131 ** 341/154  غلظت هورمون× زوال × رقم  32 **

 خطا 85 347/31 183/8 289/31 358/2844 912/9

 ضریب تغییرات )%( - 17/5 35/1 89/4 74/39 43/7

ns، * درصد. 3و  4در سطح احتمال  یدار معنی ی؛دار ترتیب عدم معنی به **: و 
 

در آزمایش پرایم هورمونی قبل از ایجاد زوال، نتایج 

زنی  دست آمد. در این آزمایش سرعت جوانه تری به متفاوت

در هر دو سطح زوال، با کاربرد هورمون،  2برای رقم داراب

یافته افزایش یافت.  نسبت به شاهدهای هر دو سطح زوال

ساعت زوال،  25، فقط در زمان 35اما برای رقم داراب

زنی  های هورمون سبب افزایش سرعت جوانه کاربرد غلظت

ساعت زوال،  58یافته شد. در زمان  زوالدر مقایسه با شاهد 

تنها سبب افزایش سرعت های هورمونی نه کاربرد غلظت

زنی نشد، بلکه کاهش سرعت هم دیده شد. غلظت  جوانه

ساعت زوال با سرعت  25ام اسید سالیسیلیک در  پی پی 49

بیشترین میزان  35برای داراببذر در روز  59/39زنی  جوانه

 (.5را داشت )جدول 

ای  دلیل وقفه زنی احتماالً به فزایش متوسط زمان جوانها

شده ایجاد  زنی در بذرهای فرسوده است که در شروع جوانه

شود. علت احتمالی وقفة ایجادشده این است که بذر  می

های واردشده به غشا و دیگر برای ترمیم خسارت

های سلول و همچنین آغاز مجدد سیستم  قسمت

یری از بروز تنش اکسیداتیو به زمان اکسیدانتی و جلوگ آنتی

ها فقط پس از پرایمینگ  نیاز دارد و ترمیم این خسارت

پذیر است، بنابراین مدت زمان الزم برای تکمیل  امکان

یابد که  زنی در بذرهای فرسوده افزایش می فرایند جوانه

زنی یا کاهش سرعت  نتیجة آن افزایش متوسط زمان جوانه

 .(Bailly et al., 2000زنی است ) جوانه

Krishtan et al. (2004)،  علت کاهش درصد و

بذور تحت شرایط حرارت و رطوبت  زنی جوانهسرعت 

اند. آنها  دست رفتن قابلیت حیات بذر دانسته زیاد را از 

همچنین گزارش کردند که از دست رفتن سالمت غشا 

 . شود میسبب کاهش قابلیت حیات بذور 

 

 1شاخص بنیة 

گانه نشان داد که  یسة میانگین اثر متقابل سهنتایج مقا

، نسبت به 35در تیمار شاهد رقم داراب 3شاخص بنیة 

ی ها غلظتبیشتر بود. با کاربرد  2تیمار شاهد رقم داراب

در هر دو رقم  3هورمونی در شرایط عدم زوال، بنیة 

 (.2افزایش یافت )جدول 

با توجه به نتایج آزمایش، هر دو سطح زوال سبب 

نسبت به تیمارهای  3شاخص بنیة  دار معنیاهش ک

شاهد و شاهدهای هر دو هورمون در هر دو رقم شد که 

(. با 2بیشتر بود )جدول  2این کاهش برای رقم داراب

جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بعد اعمال تیمارهای اسید

هر دو رقم،  در بیشتر تیمارهای 3از زوال، شاخص بنیة 

ساعت زوال، نسبت به  58و  25در هر دو زمان 

 (.2شاهدهای زوال آزمایش افزایش یافت )جدول 

در آزمایش پرایم هورمونی قبل از ایجاد زوال 

در هر دو سطح زوال،  2برای رقم داراب 3شاخص بنیة 

با کاربرد هورمون، نسبت به شاهدهای هر دو سطح زوال 

 25، فقط در زمان 35افزایش یافت، اما برای رقم داراب

ی هورمون سبب افزایش ها غلظتزوال، کاربرد ساعت 

یافته شد. اما در  در مقایسه با شاهد زوال 3شاخص بنیة 

ی هورمون، به ها غلظتساعت زوال، کاربرد  58زمان 

 24جز غلظت  منجر شد )به 3کاهش شاخص بنیة 

 (.5اسید جیبرلیک( )جدول  ام پی پی
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یافتة ارقام  زنی بذور زوال های جوانه ی هورمون، برای شاخصها غلظت×  زوال× گانة رقم  سه. مقایسة میانگین اثر متقابل 5جدول 
 کنجد در آزمایش اعمال تیمارهای هورمون قبل از زوال بذور )پیشگیری از زوال(

 2بنیه  3بنیه  زنی سرعت جوانه زنی شاخص جوانه زنی درصد جوانه منبع تغییرات

34abc 47/88 های هورمون )شاهد( لظتبدون غ×  بدون زوال×  2داراب cdefg 93/47 gh 8/493 hij 433/2 abcdefg 

ppm24 35abc 47/88اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب cdefg 84/74 ef 8/794 abcde 434/2 abcde 

ppm 49 11/39اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب abcd 47/88 cdefg 48/85 bcde 2/453 bcdefg 423/2 abcdef 
ppm 399 32abc 11/87اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  2داراب defg 33/78 def 4/432 abcdef 544/2 abcdefg 

ppm 24 47/35اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  2داراب abc 11/33 abcdef 54/81 bcde 3/414 bcdefg 483/2 abcde 

ppm 49 34abc 32abcdef 34/78اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  2داراب def 1/498 cdefgh 758/2 abc 

 ppm399اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  2داراب

 ساعت( 25های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 25زوال ×  2داراب

11/37 ab 

47/72 gh 

35abcd 

11/48 no 

45/81 bcde 

85/55 lm 

2/483 abcdef 

3/591 jkl 

843/2 a 

881/3 hijk 

ppm 24 47/88ک اسید سالیسیلی×  ساعت 25زوال ×  2داراب bcd 47/73 hijkl 31/42 hi 1/412 ghij 141/2 bcdefg 

ppm 49 11/33 اسید سالیسیلیک×  ساعت 25زوال ×  2داراب abc 11/78 jkl 34/45 ijk 7/423 ghij 331/2 fghi 

ppm399 11/87اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب cde 74kl 23/45 jk 2/121 klm 551/2 abcdefg 

ppm 24 35abc 47/84اسید جیبرلیک ×  ساعت 25ال زو×  2داراب fghi 15/44 gh 7/441 bcdefg 435/2 abcde 

ppm 49 11/33اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب abc 73ijkl 33/44 ijk 5/428 ghij 537/2 abcdefg 

ppm 399 11/33اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب abc 84fgh 48/72 fg 1/493 defgh 514/2 abcdefg 

52l 47/21 ساعت( 58های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 58زوال ×  2داراب u 44/25 p 41/83 p 353/3 n 

ppm 24 11/44اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب jk 13rs 27/15 o 8/382 nop 443/3 kl 
ppm 49 11/31اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب abc 82ghij 45/48 hij 7/444 fghi 733/2 abc 

ppm 399 47/49اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب ij 11/59 rs 52/15 o 3/349 op 851/3 ijkl 

ppm24 82def 11/41 اسید جیبرلیک×  ساعت 58زوال ×  2داراب mn 43/52 lmno 3/153 klm 588/2 abcdefg 

ppm 49 47/78اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب fg 47/43 mno 27/53 lmno 7/139 lm 194/2 defgh 

ppm 399 44hi 49pq 75/14اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب no 3/244 mno 743/3 jkl 

34abc 47/31 های هورمون )شاهد( بدون غلظت×  بدون زوال×  35داراب abcde 27/84 bcd 7/444 bcdefg 444/2 abcdef 

ppm 24 11/34سیلیک اسید سالی×  بدون زوال×  35داراب abc 47/35 abc 94/34 a 3/742 ab 443/2 abcde 

ppm 49 11/37اسید سالیسیلیک ×  بدون زوال×  35داراب ab 11/34 abc 44/33 ab 1/755 abc 441/2 abcdefg 

ppm399 38ab 11/34 اسید سالیسیلیک×  بدون زوال×  35داراب ab 45/32 ab 5/733 a 454/2 abcdef 

ppm 24 11/37اسید جیبرلیک  × بدون زوال×  35داراب ab 47/34 abc 72/39 ab 4/747 ab 443/2 abcdef 

ppm 49 35abc 11/32اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  35داراب abcdef 33ab 474abcdef 715/2 abcd 

ppm 399 38ab 11/34اسید جیبرلیک ×  بدون زوال×  35داراب ab 13/39 abc 4/729 abcd 893/2 ab 

89efg 44m 83/53 ساعت( 25های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  اعتس 25زوال ×  35داراب kl 1/559 ijk 217/2 efghi 
ppm24 11/33 اسید سالیسیلیک×  ساعت 25زوال ×  35داراب abc 47/84 efg 92/77 ef 4/441 abcdefg 429/2 abcdef 

ppm49 47/38اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب a 37a 59/39 abc 4/731 abcd 499/2 abcdefg 

ppm 399 47/39اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abc 47/83 ghijk 37/41 hi 3/479 efghi 123/2 cdefg 

ppm 24 47/88اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب bcd 47/75 l 31/53 kl 2/532 hij 413/2 abcdefg 

ppm 49 47/34اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abc 11/31 abcde 71/81 bcde 3/434 cdefgh 454/2 abcdefg 

399ppm 47/32اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abc 11/83 bcdef 49/83 cde 1/793 abcdef 492/2 abcdefg 

11/41 ساعت( 58های هورمون )شاهد زوال  بدون غلظت×  ساعت 58زوال ×  35داراب ij 11/55 qr 87/18 mno 4/251 mno 495/3 klm 

ppm 24 49ij 57q 93/55اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب lmn 4/244 mno 481/3 kl 

ppm 49 47/52اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب l 19t 13/15 o 1/317 op 337/3 mn 

ppm 399 11/43اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب k 11/14 st 23/15 o 1/341 nop 447/3 klm 

ppm 24 89efg 11/44اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب op 44/13 mno 4/595 jkl 252/2 efghi 

ppm 49 47/58اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب kl 11/14 st 19/18 mno 4/314 op 553/3 lmn 
ppm 399 47/72اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب gh 11/44 op 53/59 mno 4/289 lmn 345/2 ghij 

 ای دانکن است. دار براساس آزمون چنددامنه دهندة نبود اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
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  2شاخص بنیة 

نشان داد که  2های شاخص بنیة نتایج مقایسة میانگین

در ارقام  2زوال در هر دو سطح موجب کاهش شاخص بنیة 

(، اما 2نشان داد )جدولکاهش بیشتری  2شد. رقم داراب

یافته با هورمون سبب کاهش اثر  پرایم کردن بذور زوال

شده در هر دو  که بذور پرایم طوری منفی زوال شد، به

شرایط ) اعمال هورمون قبل از زوال و بعد از زوال( سبب 

یافته شد. این  نسبت به بذور زوال 2افزایش شاخص بنیة 

عد از زوال بذور، برای افزایش در آزمایش اعمال هورمون ب

های  ساعت در تمام غلظت 25در سطح زوال  2رقم داراب

ام اسید جیبرلیک، و  پی پی 24اسید سالیسیلیک و غلظت 

مشاهده  35های هر دو هورمون برای رقم داراب تمام غلظت

داری نشان  شد که با تیمارهای شاهد ارقام اختالف معنی

ین افزایش شاخص ساعت، بیشتر 58ندادند. در سطح زوال 

ام اسید  پی پی 49از غلظت 2در رقم داراب 2بنیة 

 49، از غلظت35(، و برای داراب533/2سالیسیلیک )

ام  پی پی 49و  24های  ام اسید سالیسیلیک و غلظت پی پی

 443/2و  544/2، 442/2ترتیب با مقادیر  اسید جیبرلیک به

داری  دست آمد که تیمارهای شاهد ارقام اختالف معنی به

 (.2نشان ندادند )جدول 

ی هورمون قبل از زوال و ها غلظتدر آزمایش اعمال 

در  2ساعت، افزایش شاخص بنیة  25در سطح زوال 

 ام پی پی 399جیبرلیک و غلظت  های اسید تمام غلظت

های  ، و تمام غلظت2سالیسیلیک برای رقم داراب اسید

 اسید ام پی پی 399جز غلظت  هر دو هورمون به

(. 5دست آمد )جدول  به 35یسیلیک برای رقم دارابسال

ساعت، بیشترین افزایش شاخص بنیة  58در سطح زوال 

 اسید ام پی پی 49، از غلظت2در رقم داراب 2

، 35دست آمد. در رقم داراب ( به733/2سالیسیلیک )

 399و  24اسید سالیسیلیک و  ام پی پی 24ی ها غلظت

سایر تیمارهای هر دو اسید جیبرلیک بهتر از  ام پی پی

 (.5ساعت بودند )جدول  58هورمون در سطح زوال 

گیاهچه ناشی از کاهش  2و  3کاهش شاخص بنیة 

، طول گیاهچه و وزن زنی جوانهاجزای آن یعنی درصد 

 .خشک است که هر سه در شرایط زوال کاهش یافتند

آمده از پرایمینگ هورمونی بذور هویج با  دست نتایج به

سالیسیلیک نیز نشان داد که این دو  اسیدجیبرلین و 

هورمون بر درصد سبز شدن، بنیه و طول ریشه و ساقه 

 (.Eisvand et al., 2011)اند هتأثیر مثبت داشت

، اعمال Hoseinikhah et al. (2013)بنابر گزارش 

اسید آسکوربیک در بذرهای  تیمارهای آلفاتوکوفرول و

 58و  25دت زوال در م 35و  2یافتة داراب کنجد زوال

و تیمار پس از زوال  تیمار پیشساعت و در دو شرایط 

، طول گیاهچه و وزن زنی جوانهسبب بهبود درصد 

 2و 3های بنیة خشک شد که به افزایش شاخص

ساعت و در  58که در مدت فرسودگی  طوری انجامید، به

در لیتر اسید آسکوربیک  گرم میلی 349غلظت  2داراب

، و 527/2و  8/454ترتیب  به 2و  3یة های بنبا شاخص

 در لیتر اسید گرم میلی 399غلظت  35در داراب

/ 5 ترتیب با به 2و  3های بنیة آسکوربیک با شاخص

 .شده بودند ی استفادهها غلظتبهترین  131/442و  595

 

 گیری کلی نتیجه

شده در این  توجه به نتایج این آزمایش، پیری کنترل با

زنی در  صفات جوانه دار معنیاهش ارقام کنجد، به ک

مقایسه با شاهد منجر شد که این کاهش برای رقم 

مقاومت بیشتری به  35بیشتر بود و رقم دارب 2داراب

زوال از خود نشان داد. از طرف دیگر پرایم کردن بذور 

ی مختلف اسید سالیسیلیک و ها غلظتیافته با  ارقام زوال

ی در این ارقام جیبرلیک سبب بهبود صفات مورد بررس

اسید سالیسیلیک یکی از  ام پی پی 49شد. غلظت 

 شده در این آزمایش بود. ی استفادهها غلظتبهترین 

های اعمال پرایم هورمونی )اعمال از بین روش

هورمون بعد از زوال و قبل از زوال(، با توجه به نتایج 

، 2، در رقم دارابزنی جوانهو سرعت  زنی جوانهدرصد 

ی اسید جیبرلیک در سطح زوال ها غلظتتمام 

، اسید سالیسیلیک ام پی پی 49ی ها غلظتساعت، و 25

 58اسید جیبرلیک در سطح زوال  ام پی پی 49و  24

بهتر  تیمارهای هورمون قبل از زوالساعت در آزمایش 

، در هر دو سطح زوال، صفات 35بودند، اما در رقم داراب

پاسخ عد از زوال تیمارهای هورمونی بروش  شده به بررسی

 (.4بهتری دادند )جدول 
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 زنی بذور ارقام کنجد . مقایسة دو آزمایش تیمار هورمون بعد از زوال و تیمار هورمون قبل از زوال بذور برای درصد و سرعت جوانه4جدول 

 تیمارهای آزمایشی
 تیمار هورمون قبل از زوال بذور تیمار هورمون بعد از زوال بذور

 زنی سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی جوانه درصد

ppm 24 11/87اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب d 22/44 hijklm 47/88 bcd 31/42 hi 

ppm 49 11/33 اسید سالیسیلیک×  ساعت 25زوال ×  2داراب abcd 49/47 defgh 11/33 abc 34/45 ijk 

ppm399 47/87الیسیلیک اسید س×  ساعت 25زوال ×  2داراب d 79/79 cdefgh 11/87 cde 23/45 jk 

ppm 24 88cd 39/47اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب hijkl 35abc 15/44 gh 

ppm 49 11/73اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب ef 82/44 hijklmn 11/33 abc 33/44 ijk 

ppm 399 47/72اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  2داراب fg 58/44 hijklmn 11/33 abc 48/72 fg 

ppm 24 47/79اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب gh 44/19 opq 11/44 jk 27/15 o 

ppm 49 83bcd 88/54اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب jklmno 11/31 abc 45/48 hij 

ppm 399 47/45اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب hi 32/27 pq 47/49 ij 52/15 o 

ppm24 11/43 اسید جیبرلیک×  ساعت 58زوال ×  2داراب ij 45/59 mnopq 82def 43/52 lmno 

ppm 49 47/44اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب j 81/23 opq 47/78 fg 27/53 lmno 

ppm 399 11/73اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  2داراب ef 48/54 jklmno 44hi 75/14 no 

ppm24 35abcd 58/49 اسید سالیسیلیک×  ساعت 25زوال ×  35داراب ghijk 11/33 abc 92/77 ef 

ppm49 11/37اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب a 43/88 ab 47/38 a 59/39 abc 

ppm 399 47/32اسید سالیسیلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 41/47 defgh 47/39 abc 37/41 hi 
ppm 24 11/37اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35ابدار a 41/74 bcdefg 47/88 bcd 31/53 kl 

ppm 49 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 34/35 a 47/34 abc 71/81 bcde 

ppm399 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 25زوال ×  35داراب abcd 14/39 ab 47/32 abc 49/83 cde 

ppm 24 47/75اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58ل زوا×  35داراب efg 29/52 lmnop 49ij 93/55 lmn 

ppm 49 35abcd 43/79اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب cdefgh 47/52 l 13/15 o 

ppm 399 11/31اسید سالیسیلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب abcd 45/42 fghij 11/43 k 23/15 o 

ppm 24 47/35اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب abcd 31/42 fghij 89efg 44/13 mno 

ppm 49 83bcd 33/43اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب ghijk 47/58 kl 19/18 mno 

ppm 399 11/83اسید جیبرلیک ×  ساعت 58زوال ×  35داراب bcd 34/41 fghi 47/72 gh 53/59 mno 

 .ای دانکن است دار براساس آزمون چنددامنه نبود اختالف معنیدهندة  حروف مشابه در هر ستون نشان
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