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چکیده
در این پژوهش از غلظتهای مختلف نانوذرات دیاکسید سیلیکون ( 350 ،250 ،150 ،75 ،0و 500
میلیگرم در لیتر) بهعنوان پیش تیمار قبل از استراتیفه سرد بذور بارانک لرستانی استفاده شد تا پتانسیل این
نانومواد در ارتقاء صفات جوانهزنی و همچنین تحریک رشد گیاهچههای این گونه مورد آزمون قرار گیرد.
بدین منظور بذور این گونه بهمدت  24ساعت با غلظتهای یادشده پرایم شد و سپس بهمدت سه ماه در
استراتیفه سرد قرار گرفتند .این آزمایش در قالب یک طرح آماری کامالً تصادفی با چهار تکرار  25تایی
انجام شد .بذرهای استراتیفه شده بعد از گذشت سه ماه به درون ژرمیناتور منتقل شده و با شروع نشانه-
های جوانهزنی ،اطالعات روزانه در یک دوره  22روزه ثبت شد .نتایج نشان داد که تیمارهای  250و 350
سبب ارتقاء درصد جوانهزنی تا حدود  100درصد شدند ،درحالیکه بذرهای شاهد فقط  26درصد جوانه-
زنی داشتند.
واژههای کلیدی :آندوکارپ بذر ،بارانک لرستانی ،زیتوده ،پرایمینگ ،جوانهزنی ،نانومواد.
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مقدمه

قرارگیری در شرایط مرطوب سرد (استراتیفیته سرد)

بارانک لرستانی ()Sorbus luristanica Bornm.

شکسته میشود ( .)Piagnani and Bassi, 2000مدت

متعلق به تیره گلسرخیان یکی از گونههای منحصربه-

استراتیفیته برای گونههای مختلف ،متفاوت بوده و از

فرد و اندمیک ایران است که در سطوح محدود در

سه تا نه ماه نیز گزارش شده است ( Piotto and

دارد

 .)Dinoi, 2003دوره طوالنی خواب بذر سبب میشود

( .)Mozaffarian, 2010این گونه بهصورت درختچه

تا بخش عمدهای از بذرها در بهار سال اول جوانه نزده

یا درختی کوتاه ،با شاخههای یکساله ارغوانی تیره،

و جوانهزنی آنها (اگر از خطر بذرخواران در امان

قهوهای تیره یا بنفش تیره ،بدون کرک ،برگها به طول

بمانند) به بهار سال دوم و حتی سال سوم موکول شود

پنج تا هشت و به عرض سه تا شش سانتیمتر،

( )Espahbodi et al., 2005در پژوهشی که در همین

تخممرغی ،بیضوی تا تخممرغی و بیضوی پهن با

راستا توسط ) Efthimiou and Takos (2003انجام

قاعده اغلب گرد ،میوه به طول  12-10و به عرض

شد ،زمان کاشت بذر  15گونه پهنبرگ مورد بررسی

هفت تا نه میلیمتر به اشکال واژ تخممرغی ،بیضوی یا

قرار گرفت و مشخص شد فقط یک درصد بذرهای

تقریباً مخروطی و به رنگ زرد و نارنجی دیده میشود

بارانک که در اوایل دسامبر (اواسط آذرماه و یا دو ماه

(Nekratova and Shurupova .)Mozaffarian, 2010

بعد از جمعآوری) کاشته شده بودند ،جوانه زدند؛

) (2015گونههای جنس بارانک را بهعنوان گیاهانی با

بنابراین شکست خواب بذر و کاهش دوره آن (مدت

خواص دارویی مدر ،قابض ،ملین (برگها) ،قاعدگی-

تیمار سرما) که هم مانع از تأخیر جوانهزنی به سال

آور ،مفید در بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین ،C

دوم شده و هم بذور را مدت کمتری در معرض

بواسیر ،سرفه و برونشیت ،اختالل و درد در دفع ادرار،

خطرات ناشی از بذرخواران قرار میدهد ،توصیه شده

سوزش مثانه ،اختالالت سوختوساز اسید اوریک و

است ( .)Mirzanejad et al., 2007از معدود پژوهش-

انحالل رسوبات آن در بدن ،تصفیه و قلیاییکردن

های صورتگرفته بر جوانهزنی گونههای بارانک در

خون معرفی کردهاند.

ایران مربوط به بررسی  Esmaeili Sharifو همکاران

استانهای

کرمانشاه

و

لرستان

انتشار

یکی از مشکالت در مورد استقرار جنس بارانک

( )2016بر روی گونه بارانک ایرانی ( Sorbus persica

تأخیر در جوانهزنی بذرها (خواب بذر) است

 )Hedl.است که نتایج آنها نشان داد که استراتیفه سرد

( .)Espahbodi et al., 2007خواب بذر عامل محدود

بهترین روش برای شکست خواب فیزیولوژیک بذر

کننده گونههای جنس بارانک در عرصههای جنگلی

این گونه است ولی خواب فیزیولوژیک آن بسیار

است .باوجود یکنواختی بسیار زیاد ساختار موجود در

عمیق است .ازآنجاییکه هیچگونه اطالعاتی در رابطه

بذر گونههای مختلف ،درجات متفاوتی از خواب

با تیمارهای جوانهزنی گونه بارانک لرستانی وجود

(برحسب ماهیت خواب بذر) و متناسب با آن

ندارد از اینرو پژوهش در این زمینه از اهمیت ویژهای

تیمارهای متعدد جوانهزنی برای این جنس معرفی شده

برخوردار است.

است (Yang and ،Takos and Efthimiou, 2003

در سالهای اخیر استفاده از نانومواد و بهرهگیری

 .)Bian et al., 2013 ،Hai-long, 2011بذور بارانک

از خصوصیت منحصربهفرد آنها در جنبههای مختلف

دارای دوره خواب بهنسبت طوالنی بوده که معموالً با

علوم کشاورزی بهویژه شکست خواب بذر گونههای
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گیاهی موردتوجه فراوان قرار گرفته است ،ولی با این

سیلیکون ( )Siیکی از عناصر فراوان موجود در

وجود سازوکار این نانوذرات هنوز مشخص نشده

خاک است و بهدلیل اینکه در دسته عناصر ضروری

است ( .)Haghighi et al., 2012شایان ذکر است در

برای رشد گیاهان قرارنگرفته ،از اینرو توجه زیادی

مورد بذر گونههای جنگلی اطالعات محدود و اندک

به نقش زیستی آن در گیاه نشده است .سیلیکون به-

است .از معدود پژوهشهای انجامشده در این

عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان عالی و آوندی

خصوص میتوان به پژوهش  Goodarziو همکاران

محسوب نمیشود ،چراکه در شرایط بهینه و نرمال،

( )2017اشاره کرد .نتایج آنها نشان داد درصورتیکه

گیاهان چرخه زندگی خود را بدون این عنصر کامل

بذور محلب ( )Prunus mahaleb L.با نانوذرات دی

میکنند ( .)Epstein, 2009پژوهشگران در سالهای

اکسید تیتانیوم با غلظت یک درصد بهمدت  20دقیقه

اخیر از نانوذرات دیاکسید سیلیکون در مراحل

پرایم شوند ،جوانهزنی این گونه تا  65درصد ارتقاء

جوانهزنی گیاهان استفاده کرده و نتایج آن امیدبخش

مییابد .همچنین نهالهای حاصل از بذور تیمارشده با

بوده است .طبق نظر  Suriyaprabhaو همکاران

نانوذرات دیاکسید تیتانیوم با غلظت  0/5درصد و به-

( )2012گیاه ذرت قادر است با جذب بهتر نانوذرات

مدت  10دقیقه دارای باالترین رشد ارتفاعی بودند .از

دیاکسید سیلیکون نسبت به سیلیکون در مقیاس

سوی دیگر پژوهش  Zhengو همکاران ( )2005نشان

درشتدانه ،درصد جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه را

داده است که بین مقدار جوانهزنی در گیاه گوجهفرنگی

افزایش دهد .همچنین  Haghighiو همکاران ()2012

و ابعاد نانوذرات دیاکسید تیتانیوم رابطه معکوس

با استفاده از نانو ذرات سیلیکون با غلظت یک میلی-

وجود دارد و هرچه ابعاد نانوذرات کوچکتر باشد

موالر توانستند اثرهای منفی تنش شوری حاصل از

مقدار جوانهزنی بیشتر میشود .برخی از نانوذرات می-

کلرید سدیم در بذر گوجهفرنگی را کاهش دهند .در

توانند با نفوذ به دیواره سخت بذر نفوذ آب و اکسیژن

این پژوهش اگرچه صفات جوانهزنی بذر گوجهفرنگی

را برای جنین بذر مهیا سازند ( )Khot et al., 2012که

تحت تأثیر تنش شوری قرار گرفت ولی با اعمال نانو-

در همین راستا  Khodakovskayaو همکاران ()2012

ذرات سیلیکون نهتنها مقدار و سرعت جوانهزنی

با استفاده از نانو تیوب کربنهای چند دیواره توانستند

افزایش پیدا کرد بلکه وزن خشک گیاهچه نیز افزایش

مقدار جوانهزنی بذر گوجهفرنگی را تا بیست درصد

یافت .در پژوهش دیگری  Siddiquiو همکاران

نسبت به بذور شاهد افزایش دهند.

( )2013از نانوذرات دیاکسید سیلیکون بهمنظور بهبود
صفات جوانهزنی گوجهفرنگی استفاده کردند و اثرهای

طبق نظر پژوهشگران پرایمینگ بذر میتواند

مثبت آن را تأیید کردند.

سبب شکست خواب ،رفع موانع جوانهزنی ،افزایش
درصد جوانهزنی بذر ،تسریع در خروج گیاهچهها و

با عنایت به تأثیرات قابلتأمل نانوذرات سیلیکون

شود

در جوانهزنی گونههای گیاهی از یکسو و عدم

( .)McDonald, 2000از اینرو بسیاری از پژوهشگران

اطالعات کافی در رابطه با شکست خواب بذر و

بهمنظور اعمال نانوذرات بر بذور ،از روش پرایمینگ

افزایش جوانهزنی گونه آندمیک بارانک لرستانی ،در

استفاده میکنند.

این پژوهش سعی شد که اثرهای پیش تیمارهای این

افزایش

قدرت

نمو

گونههای

گیاهی
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نانومواد در مرحله جوانهزنی و رشد اولیه گونه بارانک

 350 ،250و  500میلیگرم در لیتر از نانو دیاکسید

لرستانی موردتوجه قرار گیرد.

سیلیکون پرایم شد .برای ایجاد سوسپانسیون و جدا
کردن ذرات نانو از یکدیگر ،محلولهای موردنظر ابتدا

مواد و روشها

توسط دستگاه التراسونیک همگن شدند ( Pazhouhan

مواد گیاهی

 .)et al., 2016سپس بذرهای تیمارشده در الیهای از

برای تهیه بذور مورد نیاز از گونه بارانک لرستانی ،در

ماسه مرطوب الک شده و سترون در درون ظروف

اوایل آبانماه (زمان رسیدن میوهها) به رویشگاه طبیعی

پالستیکی بهمدت دو هفته در دمای اتاق (حدود 25

این گونه در منطقه گهر دورود لرستان مراجعه و از

درجه سانتیگراد) و پس از آن در دمای چهار درجه

پایههای مادری مشابه ،شاداب و سالم (حدوداً 10

سانتیگراد در درون یخچال الیهگذاری شدند ( Naseri

پایه) بذرگیری انجام شد .بعد از انتقال بذرها به محیط

 .)and Tabari, 2015بازدید ،رطوبتدهی و هوادهی

آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان،

بذرها نیز بهطور مستمر انجام شد .پس از گذشت

پریکارپ میوهها جداسازی شده و بذرها درون یخچال

حدود سه ماه از شروع الیهگذاری سرد و با ظهور

و در دمای چهار درجه سانتیگراد برای انجام

عالئم شکست خواب بذور مانند برجستگی و تورم،

آزمایشهای مربوطه نگهداری شد.

بذرهای الیهگذاری شده ،از یخچال خارج شده و پس

مشخصات نانوذرات دیاکسید سیلیکون

از کشت هر تیمار در چهار تکرار  25تایی در پتری

نانو دیاکسید سیلیکون مورداستفاده ساخت کشور

دیش با استفاده از دو الیه کاغذ صافی ،در درون

اسپانیا و از شرکت  TECNANبوده که از مهمترین

ژرمیناتور (دمای  25±1درجه سانتیگراد ،روشنایی به

مشخصات ریختی آن میتوان به میانگین ابعاد 10-15

تاریکی  8/16ساعت ،شدت نور  1000لوکس و

نانومتر و سطح ویژه  150-226مترمربع بر گرم اشاره

رطوبت نسبی  65±5درصد) قرار داده شدند ( Huang

کرد.

 .)et al., 2003معیار شروع آزمایش جوانهزنی نیز،

اعمال تیمارهای آزمایش

ظهور ریشهچه بهاندازه دو میلیمتر در نظر گرفته شد

بر اساس پژوهش  Esmaeili Sharifو همکاران

( .)Aliyari et al., 2016شمارش بذرهای جوانهزده

( )2016بهترین تیمار برای جوانهزنی گونه بارانک

هر  24ساعت یکبار ،در زمان معین شده انجام شد و

ایرانی ( )Sorbus persica Hedl.الیهگذاری در گرما

اطالعات مربوطه ثبت شد (.)Ahmadloo et al., 2011

(چینه گرمایی در دمای  25درجه سانتیگراد) بهمدت

شمارش بذرهای جوانهزده تا زمانی که در بیش از سه

دو هفته و سپس الیهگذاری در سرما (چینه سرمایی در

بازدید جوانهزنی جدیدی مشاهده نشد ،ادامه یافت

دمای یک تا چهار درجه سانتیگراد) بهمدت حداکثر

( .)Lafond and Baker, 1986در این مرحله شاخص-

چهار ماه گزارش شده است ،که با توجه به شباهت

های درصد جوانهزنی (رابطۀ Panwar and ( )1

گونه بارانک لرستانی با گونه مذکور ،در این پژوهش

 ،)Bhardwaj, 2005سرعت جوانهزنی (رابطۀ )2

نیز مدنظر قرار گرفت .برای بررسی اثر نانومواد بر

( )Panwar and Bhardwaj, 2005و میانگین زمان

مؤلفههای جوانهزنی این گونه ،بذرهای بارانک

جوانهزنی (رابطۀ  )Kulkarni et al., 2007( )3با

لرستانی بهمدت  24ساعت با غلظتهای ،150 ،75 ،0

استفاده از رابطههای ذیل محاسبه شد:
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رابطۀ ()1

GR = n/N × 100

رابطۀ ()2

)GS = ∑ (ni/ti

رابطۀ ()3

MTG = ∑ (ni.ti) / ∑ n

نتایج
بررسیهای میکروسکوپیک

برای درک هر چه بیشتر اثر پیش تیمارنانو ذرات دی

در این رابطهها :n ،تعداد کل بذرهای جوانهزده

اکسید سیلیکون ،فقط تیمار  500میلیگرم در لیتر و

در طی دوره :ni ،تعداد بذرهای جوانهزده در فاصله

تیمار شاهد مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند.

زمانی مشخص  :N ،tiتعداد بذرهای کاشته شده و :ti

بررسی پوسته خارجی بذر گونه بارانک لرستانی نشان

تعداد روزهای پس از شروع جوانهزنی هستند.

داد که در شرایط کنترل ،پرایمینگ با آب مقطر و بدون

پس از اتمام جوانهزنی بذور و ثبت دادههای

حضور نانوذرات ،سطح آندوکارپ بذر دارای

مربوطه ،پتری دیشها تا زمان خروج کامل گیاهچهها

برجستگیهای مشبک به حالت النهزنبوری است .در

از بذرهای جوانهزده و رشد آنها که حدود  15روز

مقابل بررسی تصاویر تهیهشده از بذرهای پیشتیمار

بهطول انجامید ،در ژرمیناتور نگهداری شدند .در پایان

شده با نانوذرات دیاکسید سیلیکون ،نهتنها حضور،

این مدت گیاهچهها از پتریدیشها خارج و شاخص-

تجمع و چسبندگی نانو ذرات در سطح آندوکارپ

های رویشی آنها شامل تعداد برگها ،طول ساقه و

مشهود است بلکه تحلیل و کاهش برجستگیهای

ریشه بهوسیله خطکش و با دقت میلیمتر و وزنتر و

مشبک آندوکارپ نیز قابلرؤیت است (شکل  .)1ابعاد

خشک اندام هوایی و ریشه آنها (پس از قرار دادن در

ذرات نانو در تصاویر با سایز اصلی نانوذرات مطابقت

آون در دمای  60درجه بهمدت  48ساعت) بهوسیله

دارد.

ترازوی دیجیتال با دقت میلیگرم اندازهگیری شد.

تأثیر تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون بر صفات جوانه-

بررسیهای میکروسکوپیک

زنی

بعد از انجام پیشتیمارهای نانوپرایمینگ ،از هر تیمار

مقایسه روند جوانهزنی بذر گونه بارانک لرستانی

یک عدد بذر برای بررسی سطح خارجی بذر

تحت تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون در طول

(آندوکارپ) به آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

آزمایش نشان داد که ضعیفترین روند درصد جوانه-

دانشگاه لرستان انتقال داده شد .از میکروسکوپ

زنی تجمعی مربوط به بذرهای شاهد بود .مقدار

الکترونی مدل  FE-SEMساخت کشور چک استفاده

جوانهزنی در بذرهای شاهد  26درصد ثبت شد .در

شد و تصاویر با بزرگنماییهای مختلف از آندوکارپ

مقابل بذرهایی که با غلظتهای  350و  250میلیگرم

بذر تهیه شد.

در لیتر تیمار شده بودند از بهترین شرایط جوانهزنی

تجزیهوتحلیل آماری

برخوردار شدند بهطوریکه بعد از گذشت  25روز به-

ال
این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی کام ً

ترتیب به  97و  91درصد جوانهزنی رسیدند .روند

تصادفی انجام شد .برای تجزیهوتحلیل آماری ضمن

درصد جوانهزنی تجمعی در تیمارهای  500و 75

رعایت فرضیات همگنی واریانسها و نرمالبودن داده-

میلیگرم در لیتر بهطور نسبی مشابه بود .در نگاه کلی

ها از آنالیز واریانس یکطرفه در فضای نرمافزار آماری

تمامی تیمارها سبب بهبود درصد جوانهزنی تجمعی

 SPSSنسخه  16استفاده شد .همچنین مقایسه

گونه بارانک لرستانی شدند (شکل .)2

میانگینها نیز توسط آزمون توکی انجام شد.
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بذر تیمارشده با نانو دیاکسید سیلیکون با غلظت  500میلیگرم بر لیتر

بذر شاهد

500 milligram/ Liter NSiO2 seed treatment

Control seed

شکل  -1تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی از آندوکارپ بذر گونه بارانک لرستانی
Figure 1. Seed andocarp images of S. luristanica by SEM
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شکل  -2روند درصد جوانهزنی تجمعی در گونه بارانک لرستانی تحت تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون
Figure 2. Trend of S. luristanica accumulative germination in percent under NSiO2 treatments

نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که اعمال

غلظت نانو دیاکسید سیلیکون تا  500میلیگرم در

تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون سبب تغییرات

لیتر ،درصد جوانهزنی به مقدار قابلتوجهی کاهش

معنیدار در مقدار درصد جوانهزنی گونه بارانک

یافت .از تیمار  75تا تیمار  350میلیگرم در لیتر،

لرستانی شده ،بهطوریکه کمترین مقدار جوانهزنی در

درصد جوانهزنی بهصورت صعودی و پلکانی افزایش

تیمار شاهد و باالترین آن در تیمارهای  350و 250

نشان داد .از سوی دیگر ،آنالیزهای آماری ضمن تأیید

ثبت شد .درصد جوانهزنی در تیمار  350میلیگرم در

اختالف معنیدار بین تیمارها از نظر میانگین زمان

لیتر به حدود  100درصد رسید درحالیکه با افزایش

جوانهزنی نشان داد که بیشترین میانگین زمان جوانه-
440
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زنی متعلق به تیمارهای  350و  250بود .از طرفی

دیگر بین دیگر تیمارهای از نظر این صفت تفاوت

دیگر ،کمترین میانگین جوانهزنی متعلق به تیمار شاهد

معنیدار آماری وجود ندارد .بهطورکلی تیمارهای

بود .نتایج آزمون توکی نشان داد که کمترین مقدار

اعمال شده سبب افزایش قابلتوجه سرعت جوانهزنی

سرعت جوانهزنی متعلق به تیمار شاهد بوده و از سوی

شد (شکل .)3
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Figure 3. Effect of NSiO2 treatments on germination characteristics of S. luristanica seed

تأثیر تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون بر صفات ریختی

و  350دارای باالترین مقادیر بودند .بزرگترین طول

و رشد گیاهچههای بارانک لرستانی

ریشه مربوط به تیمارهای  350و  75میلیگرم در لیتر

برخی از صفات ریختی گیاهچههای بارانک لرستانی از

بود درحالیکه بین تیمار شاهد با دیگر تیمارها از نظر

قبیل تعداد برگ ،طول ساقه و ریشه و همچنین ارتفاع

صفت طول ریشه تفاوت معنیدار آماری وجود

کل گیاهچهها مورد بررسی قرار گرفت .اگرچه آزمون

نداشت .از نظر ارتفاع کل گیاهچهها نیز فقط تفاوت

آماری اختالف معنیدار تعداد برگ بین تیمارها را

معنیدار آماری بین شاهد با تیمارهای  75و 350

تأیید کرد ولی این اختالفها فراوان نبود .تیمارهای

میلیگرم در لیتر مشاهده شد درحالیکه دیگر تیمارها

اعمالشده سبب افزایش معنیدار طول ساقه گیاهچهها

سبب تغییرات معنیدار آماری در مقایسه با شاهد نشد

شد بهطوریکه کمترین طول ساقه در گیاهچههای

(شکل .)4

شاهد اندازهگیری شد و در مقابل تیمارهای 150 ،75
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وزن تر و خشک در سه قسمت ریشه ،ساقه و

تیمارهای نانوذرات دیاکسید سیلیکون سبب افزایش

برگ و در آخر وزن کل گیاه مورد اندازهگیری قرار

معنیدار آماری در وزنتر گیاهچههای بارانک لرستانی

گرفت .نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که در

شد .از نظر وزن خشک نیز تمامی تیمارها سبب

دو حالت وزن تر و خشک ،تیمارهای اعمالشده سبب

افزایش معنیدار وزن خشک برگ ،ساقه و ریشه و

تغییرات معنیدار آماری در کلیه این صفات شد .تیمار

درنهایت وزن خشک کل گیاهچهها شد .اگرچه تمامی

 75میلیگرم در لیتر در حالت وزنتر تمامی قسمت-

تیمارها دارای زیتوده خشک بیشتری نسبت به شاهد

های گیاهچه و همچنین وزن تر کل برتری نسبی

بودند ولی بین تیمارهای نانو ذرات دیاکسید سیلیکون

داشت .در مقایسه کلی میتوان گفت که تمامی

اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد (شکل .)5
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Figure 4. Effect of NSiO2 pretreatments on morphologic characteristics of S. luristanica Seedlings
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Figure 5. Effect of NSiO2 pretreatments on growth of S. luristanica Seedlings

بحث

(استراتیفیته سرد) شکسته میشود ( Piagnani and

بذور در بارانک دارای دوره خواب بهنسبت طوالنی

 .)Bassi, 2000در این پژوهش پیش از استراتیفیته

بوده که معموالً با قرارگیری در شرایط مرطوب سرد

سرد بذرهای بارانک لرستانی از پیش تیمارهای نانو
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ذرات سیلیکون با غلظتهای مختلف استفاده شد.

بررسی میکروگرافهای تهیه شده از سطح خارجی

نتایج حاکی از آن بود که بذرهای شاهد که فقط به

بذر بارانک لرستانی حضور و چسبندگی نانوذرات دی

پیشنهاد دیگر پژوهشگران ،تحت الیهگذاری سرد قرار

اکسید سیلیکون را تأیید کرد ،پس نانوذرات بهواسطه

گرفتند ( )Esmaeili Sharif et al., 2016بعد از

ابعاد کوچک خود توانستهاند از دیواره آندوکارپ عبور

گذشت سه ماه فقط  26درصد جوانهزنی داشتند

کرده و وارد بذر شود و نه تنها مسیری برای ورود

درحالیکه با اعمال تیمارهای نانوذرات سیلیکون به-

بیشتر رطوبت و اکسیژن ایجاد کرده بلکه تغییراتی در

ویژه تیمارهای  350و  250به حدود  100درصد

بذر ایجاد کرده که خواب فیزیولوژیک آن را از بین

جوانهزنی رسیدند ،از اینرو اثرهای مثبت این پیش

برده و جوانهزنی را تسهیل بخشیده است .پژوهشگران

تیمارها تأیید میشود .بررسی نتایج صفات مختلف

بر این باورند که عنصر سیلیکون میتواند عملکردهای

جوانهزنی نشان میدهد که اثرهای مثبت این نانو مواد

بیوشیمیایی

دهد

تا غلظت  350کامالً مشهود است و با افزایش غلظت

(2001

تا  500میلیگرم صفات جوانهزنی بهطور فزاینده ارتقاء

 .)Miyashita et al., 2005از اینرو تغییرات در

نیافته است ،از اینرو بهنظر میرسد کاربرد نانوذرات

فیزیولوژی بذر پس از اعمال نانو ذرات سیلیکون دور

دیاکسید سیلیکون تا غلظت  350میلیگرم در لیتر

از انتظار نیست .البته تأثیر نانو ذرات بر فیزیولوژی

برای بذر این گونه میتواند کامالً مؤثر و از سوی

گیاهان از جنبههای مولکولی هنوز به بررسیهای

دیگر مقرونبهصرفه باشد Suriyaprabha .و همکاران

عمیقی احتیاج دارد (،)Khodakovskaya et al., 2011

( )2012نیز توانستند با استفاده از تیمارهای نانو ذرات

ولی یکی از اثرهای آنها این است که با نفوذ به

دیاکسید سیلیکون درصد جوانهزنی ذرت را افزایش

دیواره سخت بذر نفوذ آب و اکسیژن را برای جنین

دهند Haghighi .و همکاران ( )2012با استفاده از نانو

بذر مهیا سازند ( .)Khot et al., 2012اخیر ًا استفاده از

ذرات سیلیکون با غلظت یک میلیموالر توانستند

نانوذرات در رابطه با گیاهان زراعی بهویژه برای

اثرهای منفی تنش شوری حاصل از کلرید سدیم در

افزایش صفات جوانهزنی موردتوجه قرار گرفته ،ولی

بذر گوجهفرنگی را کاهش دهند .در این پژوهش

با این وجود سازوکار این نانو ذرات هنوز مشخص

اگرچه صفات جوانهزنی بذر گوجهفرنگی تحت تأثیر

نشده است (.)Haghigh et al., 2012

گیاه

را

Bocharnikov,

تحت

تأثیر

and

قرار

،Matichenkov

تنش شوری قرار گرفت ،ولی با اعمال نانو ذرات

در این پژوهش اثرهای متعاقب پیش تیمارهای

سیلیکون مقدار و سرعت جوانهزنی افزایش پیدا کرد.

نانو ذرات دیاکسید سیلیکون بر رشد و صفات ریختی

در پژوهشی  Siddiquiو همکاران ( )2013از نانو

گیاهچههای بارانک لرستانی نیز مورد بررسی و

ذرات دیاکسید سیلیکون برای بهبود صفات جوانهزنی

ارزیابی قرار گرفت ،چرا که طبق نظر

گوجهفرنگی استفاده کردند .استفاده از نانوذرات با قطر

) Yamaji (2006درصورتیکه یک گیاه بتواند

متوسط  12نانومتر و غلظت هشت میلیگرم در لیتر

سیلیکون را به مقدار زیاد جذب کند قطعاً از مزیت-

بهمدت  10روز توانست درصد جوانهزنی ،میانگین

های زیاد آن بهره خواهد برد ( Ma and Yamaji,

زمان جوانهزنی ،شاخص جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر

 .)2006نتایج نشان داد که این پیشتیمارها سبب

و در آخر وزن تازه و خشک گیاهچه را افزایش دهد.

تغییرات فراوان در تعداد برگ گیاهچهها نشد ،ولی در
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Ma and

... ) بر صفات جوانهزنی و رشد اولیه گونه اندمیک بارانک لرستانیNSiO2( تأثیر پیش تیمارهای نانوذرات سیلیکا

داشت که یکی از مهمترین تأثیر این نانو مواد جذب

مقابل ابعاد گیاه بهویژه طول اندامهای گیاهی را

 پیش از این.رطوبت بیشتر در بافتهای گیاهی است

 درصد در35  تا30  در این میان افزایش.افزایش دادند

گزارش شده بود که سیلیکون قادر است با نگهداری

 میلیگرم در350  و75 طول گیاهچهها در تیمارهای

 مقدار رطوبت نسبی بافتهای گیاهی را،آب سلول

 اثرهای مثبت نانو ذرات.لیتر از این نانو مواد ثبت شد

 در.)Romero-Aranda et al., 2006( افزایش دهد

سیلیکا در بهبود فعالیتهای فیزیولوژیک و افزایش

نگاه کلی تمامی تیمارهای اعمالشده توانست زیتوده

زیتوده کل در نهالهای کاج سیاه تحت تنش خشکی

-گیاهچهها را در مقایسه با شاهد افزایش دهد که به

.)Dehghan et al., 2016( نیز تأیید شده است

عنوان یک اثر مثبت و قابلمالحظه از این تیمارها

تحریک و ارتقا رشد گیاهی بهعنوان یکی از

.گزارش میشود

اثرهای مثبت عنصر سیلیکون مطرح است که البته

با عنایت به نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه

برحسب نوع گونه و غلظتهای بهکار گرفته شده

گرفت که در رابطه با گونه بارانک لرستانی غلظتهای

.)Parvee and Ashraf, 2010( نتایج متفاوت است

 میلیگرم در لیتر) هم صفات350  تا75( کم تا متوسط

نتایج نشان داد که زیتوده سبز گیاهچهها دارای

جوانهزنی و هم صفات رشد گیاهچهها را بهطور

تغییرات زیاد و قابلتأمل بوده و بهبیاندیگر دارای

500  از اینرو تیمار،قابلمالحظه ترفیع بخشیده است

 درحالیکه بعد از جذب رطوبت،واریانس زیادی بود

میلیگرم در لیتر چه از نظر اقتصادی و هم از نظر

 زیتوده خشک،موجود در بافت گیاه در دستگاه آون

.تأثیرگذاری قابل پیشنهاد نیست

تغییرات فاحشی بین تیمارهای نانو دیاکسید سیلیکون
 بنابراین میتوان اذعان.با غلظتهای مختلف نداشت
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Abstract
In this study different concentrations of SiO2 nanoparticles (o, 75, 150, 250, 350, 500 milligram per
liter) have been used as a pre-treatment before cold stratification on Sorbus luristanica’s seeds in order
to assessment of the nanoparticle potential for simulation of seed germination and growth of the
species. For this purpose, the seeds were primed with the nanoparticles for 24 hours and then stratified
in sand for 3 months. The experiment was performed as a completely randomized design with 4
replications with 25 seeds in each replication. After 3 month, stratified seeds were transported to
germinator and after starting of germination symptoms, germination data were recorded daily for 22
days. The results showed that seed germination under 250 and 350 m/L NSiO2 treatments improved
around 100% while seed germination in control seeds was 26%.
Keywords: Biomass, Germination, Nano-material, Priming, Seed endocarp, Sorbus luristanica.
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