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 چکیده

به خصوص در  و جهان سطح در محیطی هایتنش ترينمتداول و ترينمهم ، ازخشکتنش خشكی حاصل از مناطق خشک و نیمه

 ایعلوفه هایگونه ترينارزش با از يكی که  Agropyron pectiniform مرتعی مهم روی گونهبر  حاضر تحقیقباشد. ايران می کشور

تیمار با پیش  A. pectiniforme گونهزنی بذرهای هدف از پژوهش حاضر بررسی صفات جوانه انجام شد. مراتع هست بازسازی برای

گاليكول در اتیلنتنش خشكی ايجاد شده توسط پلیتحت تنش خشكی در شرايط آزمايشگاهی در ژرمیناتور بود. اسید آسكوربیک 

 24موالر( به مدت میلی 0.8و  0.5، 0.3، 0سطح ) چهار در آسكوربیک اسید با پرايمینگبار( و  -16و  -8، -4، 0چهار سطح )

 هابرای مقايسه میانگین مقايسه کلی از تحلیل واريانس دو طرفه استفاده شد و رایبعدد بذر در هر تكرار بود.  50تكرار و  4ساعت در 

چه و چه، طول ساقهزنی، طول ريشهدرصد جوانهنتايج نشان داد شد.  استفاده LSDاز آزمون  با استفاده رکیب تیمارهابر اساس ت

اين داری کاهش يافت. گاليكول به طور معنیاتیلنبا افزايش غلظت آسكوربیک اسید و پلی شاخص بنیه بذرهای گونه مورد مطالعه

باالترين بار  -4و  0موالر )شاهد( در تنش خشكی میلی 0پرايمینگ   A. pectiniformeگونه در پژوهش نشان داد که آستانه تحمل 

توان گفت آستانه تحمل به خشكی گونه با توجه به اين نتايج میشد. مشاهده  زنی، شاخص بنیه و ارزش جوانهزنیجوانهدرصد میزان 

A. pectiniforme  ،4- گونهکه کاربرد ترکیب شیمیايی اسید آسكوربیک بر بذرهای ه گیری کرد توان نتیجبار بود که به طور کلی می 

 گیاهان گرديد. زنیمورد مطالعه تحت شرايط تنش خشكی منجر به عدم بهبود وضعیت جوانه

 بذر زنیگالیکول، پرایمینگ بذر، تنش خشکی، جوانهاتیلناسید آسکوربیک، پلی،  Agropyron pectiniform: های کلیدیواژه
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 مقدمه 

 لحاظ از طورکلی به و زينتی- دارويی- صنعتی- مرتعی- غذايی نظر از که است گیاهی هایهتیر بزرگترين از يكی گندم يا غالت تیره

يكی  .اندپوشش غالب مراتع را به خود اختصاص داده 3/1دارد. اين گیاهان حدود  بسزايی اهمیت دام و انسان غذايی مايحتاج تامین

از  Agropyronباشد. منشاء گیاه می Triticeaeاست که از گیاهان مهم مرتعی ايران، متعلق به طايفه  Agropyronهای مهم از جنس

شود. گونه آن در قاره آسیا يافت می 100گونه شناخته شده که  150(. از اين جنس Assadi, 1996آسیای مرکزی و و روسیه است )

گونه از آن به خصوص در مناطق  18تع ايران وجود دارد اين گیاه علفی و دايمی بوده و در حدود تقريبا در کلیه مرا Agropyronجنس 

هايی به طول دو متر در تثبیت خاک غرب ايران گزارش شده است. اين گیاهان دگرگشن بوده و با داشتن ريشه-غربی، مرکزی و شمال

وفه سبز و خشک دارای ارزش فراوانی هستند )جوادی و حجازی، و جلوگیری از فرسايش خاک مناسب هستند و از لحاظ تولید عل

1393.) 

 ,.Ziaf et al)جهان  سطح در محیطی هایتنش ترينمتداول و ترينمهم ، ازخشکتنش خشكی حاصل از مناطق خشک و نیمه

شود که میزان آب دريافتی گیاه کمتر از تلفات آن تنش خشكی زمانی در گیاه حادث میباشد. ايران می به خصوص در کشور و (2017

خشكی باعث بسته  تنشباشد. اين امر ممكن است به علت اتالف بیش از حد آب يا کاهش جذب آب و يا و جود هر دو مورد باشد. 

رشد و تولید گیاهان  يابد که در کل باعث محدوديت درکربن برگ و فتوسنتز کاهش میاکسیدشود، در نتیجه جذب دیها میشدن روزنه

شوند. اين های گیاهی میشرايط تنش موجب آسیب گونه (.Lawlor & Cornic, 2002شود )و يا تخريب فیزيولوژيكی و شیمیايی می

تواند يک ممانعت قابل برگشت سوخت و ساز و رشد يا آسیب غیرقابل برگشت همراه با مرگ سلولی باشد. تولید محصوالت آسیب می

به وسیله تنش خشكی و  %26زمین به وسیله تنش عناصر،  %20شود. حدود های محیطی محدود میهان به وسیله تنشگیاهی در ج

 (. Blum & Ebercon, 1976به وسیله تنش سرما تحت تاثیر قرار گرفته است ) 15%

حاصل  خشكی تحمل بنابراين باشد.می مختلف هایجنبه با کمی صفتی بلكه نیست، ژنی تک و تحمل به خشكی يک صفت ساده

 بینند، صدمه نمی يكسان طور به خشكی تنش اثر در گیاهان نیز(. Blum, 2011) است فیزيولوژيكی و مورفولوژيكی صفات از ترکیبی

 ,.Vasconcelos et al؛  Andalibi et al., 2005روند )می بین از ديگر برخی آنكه کنند، حالمی تحمل را شديد هایخشكی بعضی

 است بزرگی مولكول اتیلن گاليكولشود. پلیگاليكول استفاده میاتیلن(. برای ايجاد تنش خشكی در شرايط آزمايشگاهی از پلی2017

 زنیجوانه درصد دهد کهنشان می ها(. بررسیRana et al., 2017دهد )می کاهش را آب جذب اسمزی، تعادل در تغییر طريق از که

 ,Emmerich &  Hardegree) است برابر حدوداً آب پتانسیل زنی در خاک با همانزنهجوانه درصد اب PEG 6000 محلول بذرها در
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 مكانیسم کردن فعال غیر و هاشدن هورمون نامتعادل فعال، اکسیژن هایگونه تولید القاء گیاهان، در خشكی تنش مشكالت از . يكی(1990

 (.1395 باشد )جوانمرد و همكاران،می هاسلول دفاعی

های ، فعالیت آنزيمی و هضم و انتقال مولكول2Oها، جذب زنی شامل مراحلی از جمله آماس و جذب آب، آبگیری بافتجوانه

ها و ظاهر شدن جنین به صورت هیدرولیز شده به محور جنین، افزايش تنفس و ساختن مواد، شروع تقسیم سلولی و بزرگ شدن آن

باشد. فاز دو، مرحله تجزيه مواد می 1گیرد: فاز يک شامل جذب آبجذب رطوبت در سه فاز صورت میباشد. چه میچه و ساقهريشه

باشد. شروع رشد می 3چهاست و فاز سه، افزايش در میزان جذب آب که همراه با خروج ريشه 2چهها به گیاهاندوخته بذر و انتقال آن

گذارد، از اهمیت و زنی به علت تاثیر مستقیمی که بر روی تراکم گیاه میوانهشوند، مرحله جدر گیاهانی که از طريق بذر تكثیر می

 (.Bewley & Black, 1994)ای برخوردار است حساسیت ويژه

 فعال هایگونه مهار عثبا اسیدآسكوربیک با باشد، پرايمینگ داشته را متفاوتی نتايج تواندمی مختلف مواد از استفاده با پرايمینگ

آسكوربیک  اسید(. Mohammadi et al., 2014) است خشكی و شوری گرما، به سرما، تحمل بهبود فتوسنتز، ظرفیت بردن باال اکسیژن،

 به دارد قشن هیدروژن پراکسید به ويژه اکسیژن فعال هایگونه زدايیسمیت در که است آب در حل قابل کوچک اکسیدان آنتی يک

 کندايفا می نقش وستد چربی اکسیدان آنتی يک عنوان به منفرد و اکسیژن سوپراکسید، هایراديكال کردن خنثی مستقیم در طور به عالوه

(Pignocchi & Foyer, 2003). زايش فعالیت آنتی ها و افبهبود کارايی بذر به وسیله پرايمینگ بذر ممكن است به کاهش تخريب لیپید

و  DNAها، ها، آنزيمافتد و بر روی سنتز و فعالیت پروتئینول پرايمینگ میها و همچنین تغییرات فیزيولوژيكی که در طاکسیدانت

RNA در طول انبارداری  شود. با اين حال ممكن است اين اثرات در طی خشک کردن پس از پرايمینگ ياگذارد، نسبت داده میاثر می

 (..Moradi & Younesi, 2009کاهش يابد )

از  وصوالت مهم است در کشور ما نیز با توجه به کمبود مراتع غنی و تعداد زياد دام، مطالعه در مورد کشت اين محبه طور کلی 

 و ایپايه حقیقاتت مراتع احیاء و اصالح برای که است ضروری اند،واقع خشک نیمه و خشک مناطق در کشور مراتع بیشتر که آنجايی

 شوند. معرفی مقاوم هایگونه و صورت گیرد سازگارند مناطق اين به که گیاهانی با رابطه در داریادامه

 هامواد و روش

                                                           
1- Imbibition 
2- Digestion and Translocation   

-3  Seedling Growth 
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ها بوجاری )جداسازی ها و مراتع کشور تهیه و تمامی بذراز بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل A. pectiniformمرتعی بذر گونه 

با اندازه يكسان و رنگ يكنواخت و بدون شكستگی انتخاب های های نرسیده، پوک، و شكسته( شد و بذرها از مواد خارجی، بذربذر

درجه و  35دقیقه تا  46درجه و  35متر از سطح دريا و بین  1321ها مراتع اطراف استان البرز در ارتفاع آوری بذرشدند. منطقه جمع

درصد با میانگین بارندگی  37/0دقیقه طول شرقی و شیب عمومی  31درجه و  51دقیقه تا  54درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  51

 متر بود.میلی 252سالیانه 

سپس تمام بذرها در  (.ISTA, 1985) آزمون تترازولیوم انجام شد A. pectiniform زيستی بذر گونهابتدا جهت بررسی قابلیت

درصد  80-60رطوبت گراد و ی سانتیدرجه 4هفته جهت شكست خواب در درجه حرارت  2های مشبک به مدت ديش يا کیسهپتری

آسكوربیک ابتدا با استفاده از اسید (.ISTA, 2003) زنی آماده شدندشد. سپس بذرها برای مطالعه صفات جوانهدر ژرمیناتور قرار داده

موالر تهیه شد. مقدار توده میلی 8/0و  5/0، 3/0های صفر، آسكوربیک با غلظتهای مختلف محلول اسیدروش استوکیومتری غلظت

های صفر، هايی با غلظتها از قبل مشخص شده در داخل محلولعدد بذر از گونه مورد مطالعه در هر تكرار( که رطوبت آن 50ذر )ب

ها را از ساعت آن 24ساعت در داخل ژرمیناتور قرار داديم، پس از  24مدت آسكوربیک به موالر اسیدمیلی 8/0و  5/0، 3/0

های پرايم شده پس از شستشو روی يک سینی پخش شدند رده و به رطوبت اولیه رسانديم. نمونه بذرژرمیناتور خارج کرده و خشک ک

( جهت اعمال تنش خشكی مصنوعی روی 6000PEGدالتون ) 6000گاليكول اتیلنهای مختلف محلول پلیبا انجام پیش تست، غلظت

عنوان سطوح خشكی گاليكول به اتیلنبار پلی -16و  -8، -4صفر، هايی با غلظت انجام شد. سپس محلول A. pectiniform گونه بذر 

 (.Michel & Kaufmann, 1973تهیه شدند )

ديش و بر روی دواليه کاغذ صافی های پتریتكرار در ظرف 4عدد بذر،  50بذرهای پرايم شده و پرايم نشده )شاهد( به تعداد 

بار( به میزان  -16و  -8، -4پتانسیل اسمزی مختلف )تیمارهای خشكی صفر،  های تهیه شده باسپس محلول واتمن قرار داده شدند.

منظور جلوگیری از تبخیر پوشانده شدند. ها توسط پارافیلم بهديشبار به تیمارها اضافه شده و پتریساعت يک 48لیتر هر میلی 10

ساعت  16درصد و در تناوب نوری  80یزان رطوبت گراد مدرجه سانتی 25ها در داخل ژرمیناتور در درجه حرارت ديشسپس پتری

زده بار انجام شد و بذوری به عنوان جوانهساعت يک 48زنی هر . ارزيابی جوانه(1شكل ) ساعت تاريكی قرار داديم 8روشنايی و 

زنی . وقتی که ارزيابی جوانهمتر رشد کرده باشدمیلی 2ها به اندازه چه آنه و ساقهچه سالم بودريشه 3محسوب شدند که حداقل دارای 

زنی (. درصد جوانه1385زاده، رسید )جودی و شريفزده يكسان شود، عمل شمارش به پايان میشمارش متوالی تعداد بذور جوانه 3در 

(Germination percentage( )GP )و طول  1زنی استاندارد بر اساس رابطه های نرمال در پايان دوره جوانهبا شمارش تعداد گیاهچه
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( نیز با استفاده از را از Vigor Indexکش و شاخص بنیه )با استفاده از خط (Shoot length)چه و ساقه (Radicle length)چه ريشه

  زير به دست آمد. 2رابطه 

𝐺𝑃 =
زدهجوانه  تعداد بذرهای 

شدهکشت بذرهای 
100 (1                                               )                                                                                                

VI = (RL + SL) × GP (2                                                                                 )                                                 

 
 هایی از اعمال تیمار پرایمینگ و تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی )ژرمیناتور(نمونه 1شکل 

ديش( در پتری 64عدد بذر )در کل  50تكرار طوری که برای هر تیمار در هر تكرار  4اين پژوهش )پرايمینگ و تنش خشكی( در 

ها با استفاده از ی دادهتصادفی انجام و تجزيه و تحلیل آمارآزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً نظر گرفته و انجام شد. 

 (Kolmogorov-Smirnovسمیرنوف )ا-ها با آزمون کولموگروفصورت گرفت. ابتدا شرط نرمال بودن داده SPSS (Ver. 17)نرم افزار 

 GLM (Generalون ها از آزمداده ( انجام شد. برای تعیین اختالف آماریLeveneها به وسیله آزمون لون )و همگنی واريانس داده

Linear Modelمون ها از آزها بر اساس ترکیب تیمارها در صورت همگنی واريانس( استفاده شد. برای مقايسه میانگینLSD  و برای

 استفاده گرديد. Word 2013و رسم جداول از  Exsel 2013ها از سم نمودارر
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 نتایج

های با استفاده از تترازولیوم مشخص شد که بذر گونه A. pectiniforme قابلیت زيستی بذر گونه با توجه به انجام تعیین قوه نامیه يا

( حاصل از تا حاصل از تأثیر پرايمینگ و GLMنتايج تجزيه واريانس دو طرفه ) درصد قوه نامیه بوده است. 80دارای  مورد مطالعه

نشان داد که تاثیر سطوح  A. pectiniformچه، شاخص بنیه بذر گونه چه، طول ساقهزنی، طول ريشهتنش خشكی بر درصد جوانه

گاليكول و اثر متقابل پرايمینگ و تنش خشكی روی اين اتیلنپرايمینگ با اسید آسكوربیک و سطوح تنش خشكی حاصل از پلی

 (.1دار بود )جدول صفات معنی

 

 Agropyron pectiniform گونهبذرزنی نتایج تجزیه واریانس دو طرفه حاصل از تأثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر صفات جوانه  1جدول 

 دارفقدان اختالف معنی ns، 05/0دار در سطح اختالف معنی *

موالر میلی 0در سطح پرايمینگ  داریبه طور معنی A. pectiniformeزنی بذر گونه بیشترين میزان درصد جوانهنتايج نشان داد 

درصد بود و  5/38±19/4و  5/39±71/1اشتباه معیار(  ±)بار به ترتیب با میانگین  -4بار )شاهد( و  0)شاهد( در تنش خشكی 

تنش خشكی× پرايمینگ   منابع تغییر پرايمینگ تنش خشكی 
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9 1/26 * 1/15  8/396  3 61/9* 1/15  5/941  3 163/7* 1/15  5/2486 زنیدرصد جوانه   

9 4/9 * 8/264  7/2502  3 16/9* 8/264  6/4476  3 63/5* 8/264 چهطول ريشه 16821   

9 8/21 * 8/242  2/5301  3 47/3* 8/242  9/11497  3 133/3* 8/242  8/32371 چهطول ساقه   

9 5/9 * 2/240  7/2282  3 15/9* 2/240  6/3837  3 64/3* 24/240  3/15469  شاخص بنیه 
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 زنی رخ ندادبار بود که جوانه -16زنی در هر چهار سطح پرايمینگ با اسید آسكوربیک مربوط به تنش میزان درصد جوانه کمترين

 .(2شكل )

موالر )شاهد( در تنش میلی 0در سطح پرايمینگ  داریبه طور معنی A. pectiniformeچه بذر گونه بیشترين میزان طول ريشه

متر بود و کمترين میزان طول میلی 75/90±23/14و  107±10/24اشتباه معیار(  ±)با میانگین ار به ترتیب ب -8و  -4خشكی 

بار در سطح  -16موالر و تنش خشكی میلی 8/0و  5/0، 3/0چه در تمام سطوح خشكی پرايمینگ شده با اسید آسكوربیک ريشه

 (.2شكل ) نزديک به صفر بودچه صفر يا موالر )شاهد( بود که میزان طول ريشهمیلی 0پرايمینگ 

موالر )شاهد( در تنش میلی 0داری در سطح پرايمینگ به طور معنی A. pectiniformeچه بذر گونه بیشترين میزان طول ساقه

ر تمام سطوح خشكی چه دمتر بود و کمترين میزان طول ساقهمیلی 75/178±41/9اشتباه معیار(  ±)بار )شاهد( با میانگین  0خشكی 

بود که میزان  3/0رايمینگ پبار در سطح  -16و  -8 ،-4موالر و تنش خشكی میلی 8/0و  5/0ايمینگ شده با اسید آسكوربیک پر

 (.2شكل ) چه صفر يا نزديک به صفر بودطول ساقه

( در تنش خشكی موالر )شاهدمیلی 0داری در سطح پرايمینگ به طور معنی A. pectiniformeبیشترين مقدار شاخص بنیه بذر گونه 

بود و کمترين میزان طول شاخص  05/97±96/21و  45/105±99/5اشتباه معیار(  ±)ب با میانگین بار به ترتی -4بار )شاهد( و  0

بار در سطح  -16و  -8 ،-4موالر و تنش خشكی میلی 8/0و  5/0بنیه در تمام سطوح خشكی پرايمینگ شده با اسید آسكوربیک 

 .(2شكل ) زنی رخ نداده بوداخص بنیه صفر يا نزديک به صفر بود که جوانهشموالر بود که میزان میلی 3/0پرايمینگ 

چه، طول ، طول ريشهزنیهگاليكول و اسید آسكوربیک، درصد جواناتیلننتايج اين پژوهش نشان داد که  با افزايش غلظت پلی

 (.2ل شكداری کاهش يافت )چه و شاخص بنیه به طور معنیساقه
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 تحت تیمار پرایمینگ با آسکوربیک اسید و تنش خشکی Agropyron pectiniformبذر گونه زنی میانگین صفات جوانه 2شکل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

(. از Soltani et al., 2006گیرد )زنی بذرها به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به ويژه دما، رطوبت و اکسیژن خاک قرار میجوانه

شود زنی میشود، کمبود آب در اين مرحله بسته به شدت و طول مدت تنش موجب عدم جوانهزنی با جذب آب آغاز میکه جوانهآنجا 

 (. 1390)صبوری راد و همكاران، 

Zehra ( در بررسی درصد جوانه2013و همكاران )های دو گونه در تیمار با اسید آسكوربیک تحت تنش شوری، به اين زنی بذر

 بذر گونه زنی جوانه اما گرديد Eragrostis ciliarisزنی گونه رسیدند که اسید آسكوربیک باعث بهبودی درصد جوانهنتیجه 
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Dichanthium annulatum در موفق حفاظت مسئول منفرد اکسیدان آنتی يک که شد که دريافتند مهار تیمار اسید آسكوربیک توسط 

با توجه به اينكه با  .است نیاز تنش مورد تحمل افزايش برای عفونی ضد دفاع های یستمس از کامل ای مجموعه و نیست تنش در برابر

. در پژوهش توان به اين داليل توجیه کردخوانی داشت، نتايج اين پژوهش را نیز میها با نتايج پژوهش حاضر نیز همنتايج اين پژوهش

 شرايط تحت بذر سورگوم تغییرات بیوشیمیايی و زنیجوانه هایشاخص بر آسكوربیک اسید ( در بررسی اثر1392آزادی و همكاران )

 شامل دوم و فاکتور پرايم بدون بذر و آسكوربیک اسید امپیپی 100 و) هیدروپرايم (صفر هایغلظت با بذر تیمار شوری شامل تنش

 گیاهچه درصد زنی،جوانه سرعت سرعت زنی،جوانه درصد باالترين که داد نشان نتايج بود. )بار -14 و -7 صفر،( شوری سطح سه

 که با نتايج اين پژوهش مطابقت نداشت. آسكوربیک بود اسید امپیپی 100 غلظت به مربوط چهگیاه وزن خشک و نرمال

که در  يافتکاهش  A. pectiniformeبذر گونه  زنینتايج اين پژوهش نشان داد با افزايش غلظت پلی اتیلن گاليكول درصد جوانه

زنی بذرهای سلمه تره روی جوانه 6000گاليكول اتیلنبا پلیتنش خشكی تاثیر  پژوهشیدر ( 2004و همكاران )  Duan،اين رابطه

(Chenopodium glaucum L. )زنی اين گاليكول سبب کاهش جوانه اتیلننشان دادند که کاهش پتانسیل اسمزی ناشی از محلول پلی

توان گفت که می .ه مطابق با نتايج اين پژوهش بودک آب مقطر صورت گرفتتیمار شاهد زنی در میزان جوانهبذرها شد و بیشترين 

 کاهش جذب آب توسط بذر ارتباط داشته باشد. دلیل تواند بهتنش خشكی می افزايش سطوح زنی در اثرکاهش فرآيند جوانه

ای بیان کردند که با خوشهزنی ماشک گلهای جوانهبر شاخص با بررسی تاثیر تنش خشكی و شوری( 1389قادری و همكاران )

تواند به علت محدوديت فشار تورژسانس و داری کاهش يافت که اين کاهش میچه به طور معنیافزايش میزان خشكی نیز طول ريشه

با بررسی ( 1390پور و همكاران )چه باشد که با نتايج اين تحقیق همسو است. کاظمای ريشههای ذخیرهيا تجمع ماده خشک در بافت

شدت تنش خشكی از خود تحت چه نیز در مشاهده کردند که طول ساقه Elymus یزنی دو گونهاثر خشكی بر خصوصیات جوانه

 توان به تاثیر منفی پلیچه را میواکنش نشان داده و کاهش شديدی نسبت به تیمار شاهد داشته است که اين کاهش شديد طول ساقه

 گاليكول که مانع طويل شدن هیپوکتیل شده ربط داد.  لناتی

با توجه به اين که  شد مشاهده داریمعنی اختالف خشكی سطوح بین و يافت کاهش نیز بذر بنیه شاخص خشكی تنش افزايش اب

کمبود رطوبت ناشی از چه وابسته هست اين صفت نیز در اثر شرايط چه و ساقهشاخص بنیه بطور مستقیم به عواملی چون طول ريشه

نیز کاهش  A. pectiniforme شاخص بنیه بذر گونه ،ش پتانسیلگیرد و با کاهاثرات پلی اتیلن گاليكول تحت تاثیر خشكی قرار می

بود  زنی بذر اسطوخودوستیمار اسید سالیسیلیک بر جوانهبررسی اثر پیش ( که1395نژاد )که با نتايج سنگین آبادی و خراسانیيافت 

 مطابقت داشت.
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بار  -4و  0موالر )شاهد( در تنش خشكی میلی 0پرايمینگ   A. pectiniformeگونه در اين پژوهش نشان داد که آستانه تحمل 

داری بین دو سطح تنش خشكی وجود که تفاوت معنی مشاهده شد زنی، شاخص بنیه و ارزش جوانهزنیجوانهدرصد باالترين میزان 

توان بار بود که به طور کلی می -A. pectiniforme  ،4توان گفت آستانه تحمل به خشكی گونه  ه به اين نتايج مینداشت که با توج

های مورد مطالعه تحت شرايط تنش خشكی منجر به عدم که کاربرد ترکیب شیمیايی اسید آسكوربیک بر بذرهای گونهنتیجه گیری کرد 

زنی گیاهان گرديد. بنابراين کاربرد چنین ترکیباتی در راستای کاهش اثرات سوء تنش خشكی و بهبود رشد بذرهای بهبود وضعیت جوانه

 گردد. مؤثر و سودمند ارزيابی نمی A. pectiniforme گونه

  منابع

 تغییرات بیوشیمیايی و زنیجوانه هایشاخص بر آسكوربیک اسید اثر. 1392طباطبايی، س.ع.، انصاری، ا.، آزادی، م.ص.، يونسی، ا.، 

 .43-51 :3، بذر تحقیقات نشريهشوری.  تنش شرايط تحت بذر سورگوم

 ( موجودAgropyronآگروپايرون ) جنس از هایگونه مختلف های جمعیت برخی کاريوتیپی مطالعه. 1393جوادی، ح.، و حجازی، م.، 

 .78-67: 22، ايران جنگلی و مرتعی گیاهان اصالح و ژنتیک تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه طبیعی. منابع ژن بانک در

 Pinus)زنی بذر کاج تهران . اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه1395جوانمرد، ز.، طبری کوچكسرايی، م.، احمدلو، ف.، 

eldarica Medw.) 163-176 :23، جنگل و چوب فناوری و علوم های پژوهش در شرايط تنش خشكی. نشريه. 

 .99-109: 11. بررسی اثر هیدروپرايمینگ در ارقام مختلف جو. مجله بیابان، 1385زاده ف.، جودی م.، شريف

زنی بذر اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات جوانهتیمار های خشكی، شوری و پیشاثر تنش. 1395نژاد.، سنگین آبادی، ه.، و خراسانی

 .423-430: 30 (،کشاورزی صنايع و علومی )باغبان علوم نشريه. (Lavandula stricta Del)  اسطوخودوس راست بومی ايران

در واکنش  (.Kochia scoparia L) بررسی ويژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا. 1390 ،.م اول بنايانو  ،.نظامی ،.م کافی ،.س راد، صبوری

 .578-592 :18 ،تحقیقات مرتع و بیابان ايران .به دما و پتانسیل آب

 Trifolium)رقم شبدر زيرزمینی  9چه زنی و رشد گیاهاثرات تنش خشكی بر جوانه. 1389، .آ احمدی، ،.س گالشی، ،.ف فر، قادری

subterraneum L.) . 68-61: 8 ،کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران. 

 جمعیتزنی و رشد گیاهچه در بررسی اثرهای تنش خشكی بر خصوصیات جوانه  .1390 ،.م رياست، ،.ا.ع جعفری، ،.ع پور، کاظم

 .307-321 :18 ،تحقیقات مرتع و بیابان ایران  .Elymus pertenuis و Elymus hispidus های مختلف دو گونه
Andalibi, B., Zangani, E. and Haghnazari, A., 2005. Effects of water stress on germination indices in six rapeseed 

cultivars (Brassica napus L.). Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36: 457-463. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2094
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2094
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4379
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4379
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=2094
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=2094


   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Assadi, M., 1996. A taxonomic revision of Elymus sect. Caespitosae and sect. Elytrigia (Poaceae, Triticeae) in 

Iran. Willdenowia, 26: 251-271. 
Bewley, J.D. and Black, M., 1994. Seeds: Physiology of Development and Germination. (2nd Ed.) Plenum Press. New 

York. 445 pp. 

Blum, A. and Ebercon, A., 1976. Genotypic responses in sorghum to drought stress. III. Free proline accumulation 

and drought resistance. Crop Science, 16: 428-431. 

Blum, A., 2011. Plant water relations, plant stress and plant production. In Plant breeding for water-limited 

environments, pp. 11-52. 

Duan, D.E.Y.U., Liu, X.I.A.O.J.I.N.G., Khan, M.A. and Gul, B., 2004. Effects of salt and water stress on the 

germination of Chenopodium glaucum L. seed. Pak. J. Bot, 36: 793-800. 

Emmerich, W.E. and Hardegree, S.P., 1990. Polyethylene glycol solution contact effects on seed 

germination. Agronomy Journal, 82: 1103-1107. 

ISTA., 1985. International Seed Testing Association (ISTA), Handbook on Seedling Evaluation, 24. 

ISTA., 2003. International rules for Seed Testing Association Basserdorf  Switzerland, 24. 
Lawlor, D.W. and Cornic, G., 2002. Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to 

water deficits in higher plants. Plant, cell & environment, 25: 275-294. 

Michel, B.E. and Kaufmann, M.R., 1973. “The osmotic potential of polyethylene glycol 6000”. Plant physiology, 51: 
999-999. 

Mohammadi, K., Moghadam, A.K., Aghaalikhani, M. and Vaziri, M., 2014. Effect of Hydro-priming and Priming 

with Ascorbic and Salicylic Acid on Germination Traits of Dracocephalum moldavica L. Varieties. Journal of 

Essential Oil Bearing Plants, 17: 936-943. 
Moradi, A. and Younesi, O., 2009. Effects of osmo-and hydro-priming on seed parameters of grain sorghum (Sorghum 

bicolor L.). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 3(3), pp.1696-1700. 

Pignocchi, C. and Foyer, C.H., 2003. Apoplastic ascorbate metabolism and its role in the regulation of cell 

signalling. Current opinion in plant biology, vol. 6(4), pp.379-389. 
Rana, M.S., Hasan, M.A., Bahadur, M.M. and Islam, M.R., 2017. Effect of Polyethylene Glycol Induced Water Stress 

on Germination and Seedling Growth of Wheat (Triticum aestivum). The Agriculturists, 15: 81-91. 

Soltani, A., Gholipoor, M. and Zeinali, E., 2006. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by 

drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55: 195-200. 
Vasconcelos, P.D.C.T., Loureiro, M.B., Lima, Á.M.M.F., Ribeiro, P.R., Bernal, D.T., Moreno, M.L.V., Fernandez, 

L.G. and de Castro, R.D., 2017. New insights into the mechanism underlying Ricinus communis L. tolerance to 

drought stress during germination. Industrial Crops and Products, 103: 99-106. 

Zehra, A., Shaikh, F., Ansari, R., Gul, B. and Khan, M.A., 2013. Effect of ascorbic acid on seed germination of three 

halophytic grass species under saline conditions. Grass and Forage Science, 68: 339-344. 

Ziaf, K., Amjad, M.M.U.R.M., Ahmad, R., Batool, A., Muhammad, A., Latif, J. and uz Zaman, Q., 2017. Influence 

of hydro-and halo-priming on germination and seedling growth of cabbage under saline conditions. Pure and 

Applied Biology (PAB), 6: 97-107. 

   

 

  
 



   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Effect of seed priming with ascorbic acid on seed vigor index of Agropyron pectiniform under drought 

stress 

Esmailzadeh , Omid*2, Ghasem Ali Dianati Tilaki1Hadi Karami 

9 999 Student, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University (*: 

Corresponding Author: Hadikarami@modares.ac.ir) 

2 Associate Professor Department of Rangeland Faculty of Natural Resources and Marine Sciences Tarbiat 

Modares University (Dianatitilaki@yahoo.com) 

3 Assistant Professor of Forestry Department, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, 9999999 9999999 
University (Oesmailzadeh@yahoo.com) 

Abstract 

Drought stress from arid and semi-arid regions is one of the most important and most common environmental 

stresses in the world, especially in Iran. The present study was carried out on an important species of Agropyron 

pectiniform rangelands, one of the most valuable forage species for the restoration of rangelands. The aim of this 

study was to study germination traits of A. pectiniforme seeds with ascorbic acid precursor under drought stress 

in vitro in the germinator. Drought stress induced by polyethylene glycol at four levels (0, -4, -8 and -16 bar) and 

priming with ascorbic acid at four levels (0, 0/3, 0/5 and 0/8 mM) to duration of 24 hours in 4 replicates and 50 

seeds per replicate. Two-way ANOVA was used to compare the overall analysis and mean comparison based on 

the combination treatments using LSD test was used. The results showed germination, root length, shoot length 

and vigor seeds of species with increasing concentrations of ascorbic acid and polyethylene glycol significantly 

decreased. This study showed that the highest percentage of germination, vigor index and seed germination value 

of A. pectiniforme was in primitive 0 mM (control) and in drought stress 0 and -4 bar according to these results, 

the tolerance to seed drought tolerance of A. pectiniforme was -4 bar. 

Key words: Agropyron pectiniform, Ascorbic acid, Polyethylene glycol, Seed priming, Drought stress, Seed 
germination. 
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