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چکیده
به منظور بررسی اثر محلول پیش تیمار و زمان خیساندن بذور بر جوانهزنی بذر گندم در شرایط تنش
شوری ،آزمایشی در سال  8811در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت
فاکتوریل  8عاملی و در  2مرحله (انجام اعمال پیش تیمار و کشت در گلدان) انجام گرفت که شامل
عاملهای  -8انواع محلولهای پیش تیمار (محلول کلرید سدیم  ،%8مانیتول  ،%5عصاره  %25چغندر قند و
آب مقطر)  -2مدت زمان اعمال پرایمینگ ( 1 ،4و 81ساعت)  -8شوری با  ECبرابر ( -8 ،1و)-6
میلیموس بر سانتیمتر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  8تکرار در شرایط کنترل شده انجام گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که اثر پرایمینگ برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از صفت
وزن خشک اندام هوایی و اثر شوری بر تمامی صفات مورد مطالعه در این آزمایش در سطح احتمال 8
درصد معنیدار بود .مدت زمان خیساندن بذور ( 4ساعت) فقط بر طول کلئوپتیل معنیدار بود .بر همکنش
شوری در پرایمینگ بذر ،بر وزن خشک ریشه و طویلترین ریشه در سطح احتمال  5درصد تفاوت
معنیداری را نشان داد .وزن خشک اندام هوایی با طول برگ اول و دوم ،تعداد ریشه و طویلترین ریشه
همبستگی مثبت و معنیداری را در سطح احتمال  8درصد نشان داد.
واژگان کلیدی :اسموپرایمینگ ،جوانهزنی ،شوری ،عصاره گیاهی ،گندم.

8

مقدمه
در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران شوری خاک و آب یکی از عوامل مهم در
کاهش تولید محصوالت کشاورزی است در ایران  25/5میلیون هکتار از اراضی تحت شوری متوسط ( )4-86 ds/mو
 1میلیون هکتار در معرض شوری شدید ( )86-82 ds/mمیباشند ( .)Khudadadi et al., 2003بنا بر گزارش Ghassemi

 ،)1995( et al.در ایران تقریباً  81درصد از اراضی فاریاب (بالغ بر  8/7میلیون هکتار) تحت تأثیر شوری است .از این
رو استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهمترین روشهای موثر در بهرهبرداری و افزایش
*نویسنده مسئولjamaati_1361@yahoo.com :
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عملکرد هکتاری در زمینهای شور و کم شور مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب میشود .در چرخه زندگی
گیاهان مرحله جوانهزنی و سبز شدن از اهمیت ویژهای برخوردار است بهطوریکه در استقرار مطلوب و عملکرد نهایی
عامل مهم و تعیین کنندهای به شمار می رود (Hadas, 1976؛ .)Murungu et al., 2003
جوانهزنی و سبز شدن را میتوان از طریق تیمارهای بهبود بذر از قبیل آماده سازی اسمزی بهبود بخشید ( Akramiyan

 .)et al., 2007مرحله رشد رویشی در گندم ،جو و بعضی از گراسهای مقاوم به شوری بیشتر از مرحله زایشی متاثر
میشود .زمانی که گیاه به مرحله رشد زایشی وارد میشود .شوری میتواند بسیاری از فرآیندهای موثر در کسب حداکثر
عملکرد دانه را مختل سازد ( .)Bandehag et al., 2004شوری سبب کاهش شاخصهای جوانهزنی در اکثر گیاهان
میشود ( .)Patade et al., 2011جوانهزنی به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه دما و رطوبت خاک قرار میگیرد
( .)Ansari et al., 2012جوانهزنی و مراحل اولیه رشد گیاه از لحاظ استقرار گیاه در شرایط شور جزء مراحل بحرانی
رشد گیاه میباشند ( .)Khan and Golzar, 2003پرایمینگ بذر یک روش معمول برای افزایش درصد ،سرعت ،یکنواختی
جوانهزنی و سبز شدن بذر تحت شرایط نامساعد محیطی میباشد .تحت شرایط نامساعد ،استفاده از پیش تیمار کردن
بذرها با استفاده از مواد مختلف میتواند مقاومت در برابر تنش شوری ،در گیاهان را افزایش دهد (.)Patade et al., 2011
پیش تیمار بذر با آب و محلولهای نمکی در گیاهان مختلف سبب افزایش درصد جوانهزنی و شاخص جوانهزنی در
شرایط تنش میشود ( .)Ansari et al., 2012مشخص گردیده است که از بین شاخصهای جوانهزنی بذر ،درصد و
سرعت جوانهزنی از مهمترین عوامل تاثیرپذیر در شرایط تنش شوری میباشند ( .)Rajabi and Postini, 2005در کلیه
سطوح خشکی بذرهای پرایمینگ شده نسبت به شاهد دارای سرعت جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه بیشتری بودند.
گیاهانی که در خاکهای شور رشد میکنند بهدلیل خواص اسمزی ،عالوه بر تنش شوری با تنش کم آبی مواجه شده که
این عامل سبب کاهش سرعت رشد گیاه می شود .این امر موجب اختالل در تقسیم سلول و بزرگ شدن سلولها شده و
تمام واکنشهای متابولیکی گیاه تحت تاثیر قرار میگیرد .همچنین افزایش یونهای سدیم و کلر موجب کاهش جذب
یونهای ضروری از جمله یونهای پتاسیم ،کلسیم ،آمونیوم و نیترات شده و از فعالیت آنزیمها کاسته و ساختار غشاء را
بر هم میزند (Khalesro and Agha Alikhani, 2007؛DemirKaya, 2006؛ .)Netondo et al., 2004
غوطهور سازی پیش از کاشت بذر در آب ،به واسطه کنترل شرایط آبنوشی و کاهش تاثیر نوسانات آب و هوایی و
خاکی نامطلوب ،جوانه زنی و رشد گیاهچه را افزایش میدهد ( .)Bradford, 1986هدف از اجرای پرایمینگ افزایش
درصد جوانهزنی ،کوتاه کردن متوسط زمان جوانهزنی ،بهبود رشد و قدرت گیاهچه در طیف وسیعی از شرایط محیطی
مناسب و نامناسب می باشد .این روش در گیاهان بذر ریز نظیر کلزا و یونجه و محصوالتی با ارزش اقتصادی باال و
نیازمند خروج سریع و یکنواخت ،موفقیتآمیز بوده است ( .)Omidi et al., 2005نتایج برخی مطالعات ( Jaliliyan and

 )Tavakol Afshar, 2004حاکی از آن است که جوانهزنی و استقرار گیاهچه بذر چغندر قند ممکن است تا حد زیادی
تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده قرار گیرد ،بهطوریکه این مواد با شستشوی بذر با آب و بعضی مواد شیمیایی
از بین میروند .در پوسته بذر چغندر قند موادی چون فنلها ،آمونیاک ،چربی ،اسید اگزالیک ،نیترات پتاسیم ،بتائین و
موسیالژ موجود است که اثر سوء این مواد در صورت شستشوی بذر با آب از بین خواهد رفت .از طرفی گزارش شده
است که پریکارپ اطراف بذر در چغندرقند مانع رسیدن آب و اکسیژن به آن میشود (.)Catalan et al., 1994
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ولی با افزایش شوری رشد اولیه بذرهای هیدروپرایمینگ شده نسبت به تیمارهای پرایمینگ با نمک طعام ( )Naclبا
شدت بیشتری کاهش پیدا میکنند ( .)Shakarami et al., 2010ولیکن  )2008( Yaghmur and Kaydanروی گندم
و  )2008( Ghassemi and Esmaeilpourروی بذر هندوانه بیان نمودند که پرایمینگ با  Naclاثر منفی روی جوانهزنی
و رشد بذرهای هندوانه دارد .بهبود صفات مختلف در بذر پرایمینگ شده با  Naclمیتواند بهدلیل افزایش سرعت تقسیم
سلولی توسط این پیش تیمار در بذر باشد ( )2008( Ghassemi-golezani et al. .)Bose and Mishra, 1992نشان دادند
که عملکرد بیشتری را در بذور نخود تحت تیمار  86ساعت هیدروپرایمینگ بهدست آوردند .همچنین برتری آب مقطر
و اثرات مثبت آن در جوانهزنی با نرم کردن پوسته بذر و افزایش سرعت جوانهزنی که توسط تحقیقات )1988( Krarup
در آماده سازی بذر مارچوبه با آب مقطر به اثبات رسیده بود تایید شد .پرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانهزنی در
مزرعه خصوصا در شرایط نامساعد از جمله پایین بودن درجه حرارت و کمبود رطوبت میشود ،همچنین باعث کاهش
ناهمگونی فیزیولوژیکی در یک توده از بذر میگردد ( .)Still and Bradford, 1997به رغم همه مزایایی که اسموپرایمینگ
در افزایش کارایی بذور دارد ،اعمال این تیمار ممکن است یک سری محدودیتهایی هم داشته باشد .مثالً بعضی از مواد
استفاده شده در اسموپرایمینگ ممکن است جذب بذر شده و ایجاد سمیت بکند ( .)Artola et al., 2003یا اینکه ماده
شیمیایی پلی اتیلن گلیکول که در سطح وسیعی هم در اسموپرایمینگ استفاده میشود در غلظتهای باال مانع جذب
اکسیژن توسط بذر می شود ،از سویی دیگر در هنگام جداکردن این مواد که توسط شستشو با آب معمولی انجام میشود
ممکن است آب بیشتری جذب بذور شود (.)Tylkowska and Van den bulk, 2001
عمل پرایمینگ در هر گیاهی ممکن است به منظور اهداف خاصی صورت گیرد ( .)Rush, 1991در چغندر قند برای
عمل پرایمینگ مزایای زیادی از جمله افزایش قوه نامیه ،افزایش سرعت جوانهزنی در شرایط درجه حرارت پایین،
افزایش عملکرد ریشه ،افزایش قدرت جوانهزنی و استقرار گیاهچه در شرایط آلودگی قارچی ،افزایش قدرت جوانهزنی
در شرایط شوری و خشکی ،کاهش نیاز به آب جهت سبز شدن و در نهایت استقرار بهتر و مناسب بوته در واحد سطح
ذکر گردیده است ( .)Rush, 1991آمادهسازی بذر بهطور گستردهای برای باال بردن عملکرد دانه با افزایش یکنواختی و
درصد جوانهزنی مورد استفاده قرار میگیرد و از طرف دیگر باعث کاهش حساسیت بذر بهعوامل بیرونی و خارجی
میشود ( )1993( Khurshidi benam et al. .)Afzal et al., 2004نشان دادند که افزایش غلظت امالح باعث کاهش
جوانهزنی گندم میشود همچنین افزایش شوری سرعت و درصد جوانهزنی ارقام مختلف جو را کاهش میدهد .بنا به
گزارش  )1997( Ghassemi-golezani et al.بذور جوانه زده شده در محیطهای شور دارای ساقهچهها و ریشهچههای
کوتاهتری هستند و کلرید سدیم بیشتر از سایر مواد شوری زا بر ظهور بافتهای جنینی اثر بازدارنده دارد .همچنین
کاهش پتانسیل آب در محیط جوانهزنی بر اثر شوری سبب افزایش میزان سمیت میشود .تکنیک اسمو پرایمینگ اثر
معنیداری بر پارامترهای طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشک گیاهچه ،درصد جوانهزنی و مدت زمان جوانهزنی
در سطح احتمال  8درصد داشت .سطوح باالی اسموپرایمینگ اثر ممانعت بیشتری روی رشد ساقهچه نسبت به سطوح
پایینتر اسموپرایمینگ داشت ( .)Omidi et al., 2005طبق تحقیقات  ،)2008( Abutalebiyan et al.بذور ارقام گندم در
مدت زمان  82و  24ساعت پیش تیمار شدند .همچنین  )2008( Abdulrahmani et al.نیز در آزمایشی از مدت زمان
 82ساعت برای خیساندن بذر جو در محلول پیش تیمار استفاده کردند.
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هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل و زمان بهینه پرایمینگ برای رقم گندم آذر  ،2بررسی و ارزیابی دورههای
متوالی (دوبار) خیساندن و خشکاندن بذور بر روند جوانهزدن بذر در شرایط طبیعی و تنش بود .نکته قابل توجه اینکه
از عصاره گیاهی مثل عصاره چغندرقند و تاثیر احتمالی آن بر شاخصهای رشد و نمو گیاهچه همچنین مشاهده نتیجه
تاثیر آن درمقایسه با مواد شیمیایی استفاده شده است.
مواد و روشها
این تحقیق بر پایه آزمایش فاکتوریل  8عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در آزمایشگاه زراعت دانشکده
کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال  8811انجام گرفت .پرایمینگهای اعمال شده بر روی بذور ،شامل عاملهای
 -8انواع محلولهای پیش تیمار (( ،)Bمحلول  %8کلرید سدیم %5 ،مانیتول ،عصاره  %25چغندر قند و آب مقطر) -2
مدت زمان اعمال پرایمینگ ( 1 ،4( ،)Cو )81ساعت بوده و سپس این بذور پرایم شده در گلدان و در شرایط کامال
یکسان با اعمال  8سطح شوری ( )Aبا  ECبرابر ( -8 ،1و )-6بار در  8تکرار کشت گردیدند .بذر گندم رقم آذر  2که
محل تولید آنها در استان اردبیل بوده در محلولهای مختلف اسمزی از محلول  %8کلرید سدیم  ،مانیتول  ،%5عصاره
 %25چغندر قند و آب مقطر در زمانهای مختلف به ترتیب ( )81 ،1 ،4ساعت تیمار شدند .برای به دست آوردن عصاره
بذر چغندرقند  51گرم از بذر چغندرقند را در  411لیتر آب ( 1برابر آب هم وزن خود) بهمدت  2ساعت خیسانده سپس
از صافی عبور داده تا عصاره صاف و یکدست به وجود بیاید که حدود  %25از این عصاره برای آزمایش استفاده شد.
بعد از پرایم کردن بذرها و کاشت آنها در گلدان در شرایط تنش شوری ( -8 ،1و  )-6بار با شاهد (بذوری که عمل
پرایمینگ روی آنها انجام نگرفته است) مورد مقایسه قرار گرفتند .در ذیل به شرح هر یک از مراحل پرداخته می شود:
پرايمینگ بذر :تعداد  211عدد از بذور بوجاری شده گندم آذر  2در درون بشر کوچک به مقدار  41سیسی از  4محلول
پیش تیمار کلرید سدیم  ،%8مانیتول  ،%5عصاره بذر چغندر قند  %25و آب مقطر در  8مدت زمان ( )81 ،1 ،4ساعت
که با پارافین ورقهای پوشش داده شده بود در داخل دستگاه جوانهزنی در دمای  24درجه سانتیگراد و رطوبت %51
خیسانده شد ،پس از اتمام مدت زمان خیساندن ،بذرها با آب مقطر شستشو داده و بر روی کاغذ صافی در هوای آزاد
آزمایشگاه به مدت یک هفته پهن گردید تا خشک شود ،این عمل (خیساندن و خشکاندن بذر) دوبار (هر مرحله به
مدت یک هفته) تکرار شد .در طول این مدت وزن تر  25عدد از بذور وزن شد و در داخل دستگاه آون در دمای 815
درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت از هر تیمار خشکانده شد و توزین گردید با این عمل درصد رطوبت هر تیمار (82
تیمار) با استفاده از فرمول زیر به دست آمد (:)Anonymus, 1993
× 100

رطوبت ثانویه بذر−رطوبت اولیه بذر
رطوبت اولیه بذر

= درصد رطوبت بذر

که در این فرمول رطوبت اولیه بذر ،وزن تر توده بذری پس از توزین شدن و رطوبت ثانویه بذر ،وزن خشک شده توده
بذری در دستگاه آون میباشد .درصد رطوبت بذر باید بین  %84-85و در نهایت  %21باشد ،بنابراین رطوبت همه
بذرهای تیمار مورد نظر در  %84رطوبت ثابت گردید و در صورت اضافه بودن درصد رطوبت بذر ،کل تیمارها در دمای
 81درجه سانتی گراد در دستگاه آون ،به رطوبت مطلوب رسانده شد .در این تحقیق بهدلیل ثابت بودن تقریبی درصد
رطوبت بذر در کل تیمارها نیازی به انجام عملیات فوق دیده نشد.
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برای هر یک از محلولهای اسمزی مذکور سطوح مختلفی از فشار اسمزی که از فرمول وانت هوف
( )Voet et al., 2001بهدست آمده استفاده شد ،که شامل ( -8 ،1و  )-6بار میباشد.
Π=CiRT

 ،Πفشار اسمزی بر حسب بار؛  ،Rثابت گازها ().0834؛ ،Tدمای محلول اسمزی در زمان اعمال پرایمینگ برحسب درجه
کلوین؛  ،iتعداد یونهای تشکیل دهنده ترکیب محلول اسمزی؛  ،Cموالریته (مولکول گرم در لیتر) میباشند.
کشت بذور پرايم شده برای بررسی برخی صفات کمی و کیفی 887 :عدد گلدان کوچک آزمایشگاهی (به قطر 1
سانتیمتر و ارتفاع  6/5سانتیمتر) با خاک تقریباً غربال شده (مخلوط  8/8کود حیوانی 8/8 ،شن و  8/8خاک زراعی)
( )Bandehagh et al., 2003برگزیده بعد ازکشت  85عدد بذر پرایم شده از هر تیمار با تعداد تکرار مورد نظر ،هرگلدان
با محلول اسمزی تعیین شده آبیاری گردید ،این آبیاری در روز اول به مقدار  81میلی لیتر از هر محلول صورت گرفت
و تا سبز شدن بذرها ادامه یافت در روز چهارم کشت ،حدود  %66بذرها جوانه زدند که از همان روز ،شمارش سبز
شدن بذر تا ثابت شدن تعداد بذرهای جوانهزده ادامه پیدا کرد .بهمدت  8هفته اجازه رشد به بذور جوانه زده تحت نور
المپهای فلورسنت داده شد و در این مدت هر  2روز یکبار بسته به نیاز خاک گلدان ،با محلول مورد نظر آبیاری شد،
سپس برداشت بهصورت شستشوی گلدانها در زیر باریکه نازک آب برای استخراج ریشهها بدون پارگی و بهدست
آوردن برخی صفات کمی و کیفی از قبیل طول گیاهچه ،طول کلئوپتیل ،تعداد ریشه ،طویلترین ریشه ،طول برگ اول و
دوم ،تعداد برگ ،وزن تر ریشه ،وزن خشک ریشه ،نسبت وزن خشک ریشه به اندامهای هوایی ،تعداد گیاهچه ،درصد
سبز کردن ،سرعت سبز کردن صورت گرفت.
سرعت سبز کردن (میانگین مدت جوانهزنی) با استفاده از فرمول زیر اندازهگیری شد (:)Bewley and Black, 1998
)𝑥𝑛 ∑(𝑡𝑥.
𝑁∑⁄
= txزمان بر حسب روز از شروع آزمایش جوانهزنی= nx ،تعداد بذور جوانه زده در روز=N ،کل بذور جوانهزده درپایان

= 𝐺𝑇𝑀

آزمایش .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام گرفته است .تجزیه واریانس دادهها بهوسیله
نرمافزار  SASو رسم نمودارها هم توسط نرمافزار  Excelانجام شد.
نتايج و بحث
طول کلئوپتیل :طبق نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ،اثر ساده شوری و پرایمینگ در سطح احتمال  8درصد
و اثر ساده زمان در سطح احتمال  5درصد برای طول کلئوپتیل از لحاظ آماری معنیدار بوده است (جدول  )8بهطوری
که مقایسهه میانگین طول کلئوپتیل نشهان داد که با افزایش شهوری از طول کلئوپتیل کاسته شد در صورتی که در پیش
تیمهار پرایمینهگ محلول مهانیتول  %5و آب مقطر در باالترین گروه و همچنین عصهههاره  %25بذر چغندرقند در گروه
مشههترک ،بیشههترین طول کلئوپتیل را تولید کرد (جدول  .)2طبق نتایج بهدسههت آمده ،پیش تیمار کلرید سههدیم تاثیر
معنی دار خود را نسهبت به شاهد (بذور پرایم نشده) بر طول کلئوپتیل گذاشته و باعث افزایش طول کلئوپتیل نسبت به
شهاهد شهده اسهت با ذکر این نکته که با  4ساعت خیساندن بذور در محلولهای مورد مطالعه بیشترین طول کلئوپتیل
نسبت به دو زمان مورد مطالعه ( 1و  )81ساعت بدست آمد .ضمن اینکه شاهد در پایینترین گروه و طولی برابر 2/22
سهانتی متر در مقایسهه با بذر پرایم شهده با آب مقطر ،بیشهترین میزان و برابر  8/82سانتیمتر را به خود اختصاص داد
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(حدود  8/5برابر بیشتر بوده است) .با توجه به اهمیت کلئوپتیل در چند مورد ،اثر پرایمینگ روی افزایش طول کلئوپتیل
تا  8/5برابر در سهبز کردن سهریع ،استقرار زودتر و قویترشدن بوتهها به وضوح نشان داده شده است که بوتهها را از
صدمات محیطی مثل خشکی ،سرما و ...حفظ میکند .طبق این تحقیق ،پیش تیمار عصاره گیاهی نه تنها مانع جوانهزنی
نمی شهود بلکه به اندازه هیدروپرایمینگ (آب مقطر) باعث افزایش تعداد گیاهچه در بذور تیمار شده نیز میشود .شاید
یکی از عواملی که افزایش تاثیر عصهاره گیاهی  %25چغندر قند را در پی داشته و حتی در برخی صفات در گروه برتر
نسهبت به آب مقطر قرار گرفته و تاثیر مثبت و معنیدار خود را مانند آب مقطر بر روی صفات مورد مطالعه نشان داده
به خاطر غلظت بسیار کم اثرات بازدارنده ترکیبات موجود بر روی چغندر قند باشد.
طول برگ اول و دوم :طبق نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ،اثر ساده شوری و پرایمینگ در سطح احتمال 8
درصد برای صفت طول برگ اول ،از لحاظ آماری معنیدار بوده است (جدول  )8در صورتی که در جدول  2مقایسه
میانگین ،بیشترین طول برگ اول در سطح شوری صفر و  -8بار و کمترین در سطح  -6بار و در اثر اصلی پیش تیمار
پرایمینگ در محلول مانیتول  %5و عصاره  %25بذر چغندرقند مشاهده شد .مدت زمان خیساندن برای این صفت معنیدار
نبوده است .همچنین در بذوری که با عصاره گیاهی پرایم شدهاند طول برگ اول افزایش پیدا کرد .همچنین طبق تجزیه
واریانس ،همانطور که مشاهده میشود بین اثر ساده شوری و پرایمینگ برای صفت طول برگ دوم در سطح احتمال 8
درصد اختالف معنیداری به دست آمد .در جدول  2مقایسه میانگین نیز نتیجهای مشابه به دست آمده است به این
صورت که بیشترین طول برگ دوم در اثر ساده شوری در سطح صفر بار و در محلول  %25عصاره بذر چغندرقند و
کمترین در شاهد بهدست آمده است .در جدول  8همبستگی صفت تعداد ریشه با طول برگ اول و دوم ارتباط مثبت و
معنیداری دارد .در مورد طول برگها میتوان گفت ،با افزایش شوری طول برگ اول در اعمال شوری  -6بار کاهش
یافت و از ( )81/12سانتیمتر در شرایط عدم اعمال شوری تا اعمال شوری در حد  -6بار به ( 2/7سانتیمتر) کاهش
پیدا کرد در صورتی که در صفت طول برگ دوم با افزایش شوری این کاهش زودتر اتفاق افتاده است یعنی با اعمال
شوری  -8بار کاهش طول برگ دوم و به تبع آن اعمال شوری  -6بار باعث کاهش شدید طول برگ دوم شده است .به
این ترتیب با اضافه شدن برگ در مراحل اولیه رشد گیاهچه اثر سوء بازدارندگی شوری بر روی برگ نمایان میشود (از
 81/71سانتیمتری عدم اعمال شوری تا  8/6سانتیمتری اعمال شوری  -6بار) .بذر شاهد بدون پرایم ،کمترین طول
برگ را ( 7/72سانتیمتر) در برابر ( 88/67سانتیمتر) در تیمارهای مانیتول و عصاره بذر چغندر قند داشته است که در
تیمارهای برتر  8/5برابر بیشتر شده است .در مورد محلولهای مورد مطالعه ،محلول مانیتول  %5و عصاره  %25بذر
چغندرقند و آب مقطر در گروه مشترک باعث افزایش طول برگ اول شده است این در صورتی است که فقط پیش تیمار
پرایمینگ عصاره گیاهی باعث افزایش طول برگ دوم شده است .محلول مانیتول و حتی آب مقطر به همراه نمک طعام
باعث کاهش طول برگ دوم شده است .در هر حال بذور پرایم نشده باعث کاهش طول برگ اول و دوم شده است حتی
پیش تیمار نمک طعام نیز در این مورد تاثیر مثبت خود را به اثبات رسانده است .به نظر میرسد که با افزایش شوری و
با کاهش تعداد برگ در مراحل بعدی رشد گیاهچه ،سطح کلروفیل کاهش پیدا کرده و کاهش سطح کلروفیل باعث
کاهش انتقال مواد ذخیرهای به دانه و در نهایت افت عملکرد دانه را در پی خواهد داشت.
طويلترين ريشه و تعداد ريشه :طبق نتایج تجزیه واریانس ،طویلترین ریشه در اثر ساده شوری و پرایمینگ در سطح
احتمال  8درصد و در اثر متقابل شوری در پرایمینگ در سطح احتمال  5درصد از لحاظ آماری معنیدار بوده است
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(جدول  .)8بهطوریکه مقایسه میانگین این صفت نشان داد در اثر اصلی شوری طویلترین ریشه در  2سطح  -8و -6
بار فشار اسمزی نسبت به شاهد (بدون تنش شوری) شدیداً کاهش یافتهاند .در جدول  2مقایسه میانگین و دراثر اصلی
اسموپرایمینگ محلول آب مقطر و عصاره  %25چغندرقند طویلترین ریشه با اختالف معنیداری نسبت به بذور پرایم
نشده (شاهد) تولید شده است .طبق شکل  8نمودار طویلترین ریشه متاثر از اثر متقابل شوری در پرایمینگ ،بیشترین
طول ریشه در همه عصارهها و آب مقطر در تنشهای  -8و  -6بار در گروه مشترک ،کاهش کمتری با اختالف معنیدار
نسبت به بذر پرایم نشده نشان داد و کمترین طول ریشه در هر سه سطح شوری مورد بررسی ،مربوط به شاهد (بذر
پرایم نشده) میباشد و این اثر مثبت پرایمینگ بذر را بر روی افزایش طول ریشه نشان میدهد .پس با افزایش شوری و
عدم پرایم بذور ،طول ریشه شدیداً کاهش یافته است .طبق این تحقیق باز هم بیشترین طول ریشه در عصاره گیاهی
بهدست آمده است .جدول  8تجزیه واریانس برای صفت تعداد ریشه نشان میدهد که اثر ساده شوری و پرایمینگ در
سطح احتمال  8درصد از لحاظ آماری معنیدار شده است .همچنین در جدول  2مقایسه میانگین این صفت ،بیشترین
تعداد ریشه در اثر اصلی شوری برای بذوری که در سطح صفر و  -8بار و اث ر اصلی اسموپرایمینگ در محلول مانیتول
 ،%5آب مقطر و عصاره  %25چغندرقند کشت شده بودند تولید شد .برای این صفت نیز بیشترین تعداد در عدم اعمال
شوری و شوری کم ( -8بار) و تمامی محلولهای مورد مطالعه به غیر از بذور پرایم شده با نمک طعام جواب داده است.
در جدول  8همبستگی ،صفت تعداد ریشه با طول برگ اول و دوم ارتباط مثبت و معنیداری دارد .صفت طویلترین
ریشه ،با صفت طول برگ اول ،طول برگ دوم و تعداد ریشه در سطح احتمال  8درصد ارتباط مثبت و معنیداری نشان
داده است .مطالعه تعداد ریشهها در این تحقیق نشان داده که با افزایش فشار اسمزی (کاهش پتانسیل اسمزی) و پرایم
نشدن بذور تعداد ریشهها نسبت به محلولهای اسمزی ،مانیتول ،عصاره بذر چغندرقند و آب مقطر با اختالف معنیدار
کمتر شده است .در مورد صفت تعداد ریشه و طویلترین ریشه علیرغم اینکه اعمال شوری  -8بار باعث افزایش تعداد
ریشه در مقایسه با اعمال شوری  -6بار شده باعث کاهش طول ریشه نیز شده است یعنی با افزایش شوری اثر سوء
شوری در کاهش طول ریشه مشاهده شده است همچنین پیش تیمار محلولهای مانیتول ،عصاره گیاهی ،آب مقطر در
گروه باالتر و نمک طعام در گروه مشترک باعث افزایش تعداد ریشه شده است .بررسی ( Alizadeh et al. )2003نشان
داد که شوری ،طول و تعداد ریشه را بطور معنیدار کاهش داد .همچنین شوری درصد جوانهزنی ،طول و تعداد ریشه،
طول اندام هوایی ،نسبت اندام زیرزمینی به اندام هوایی و وزن خشک گیاهچه را بهطور معنیدار کاهش داد)2001( .
 Sanchez et al.گزارش کردند که طول ریشه بذری در خیار و فلفل در اثر هیدروپرایمینگ بطور معنیداری افزایش
یافت .شوری باعث کاهش درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک ریشهچه و
ساقهچه در تیمار  251میلی موس کلرید سدیم نسبت به شاهد شده است ( .)Muhammadi et al., 2004شاید یکی از
عواملی که افزایش تاثیر عصاره گیاهی  %25چغندر قند را در پی داشته و حتی در برخی صفات در گروه برتر نسبت به
آب مقطر قرار گرفته و تاثیر مثبت و معنیدار خود را مانند آب مقطر بر روی صفات مورد مطالعه نشان داده به خاطر
غلظت بسیار کم اثرات بازدارنده ترکیبات موجود بر روی چغندر قند باشد .این احتمال میرود که شاید با افزایش غلظت
عصاره بذر چغندرقند به  %75 ،%51و  ،%811غلظت ترکیبات موجود در پوسته بذر افزایش یافته و اثر بازدارندگی قوی
بر روی رشد گیاهچه و در نهایت عملکرد بوتهها داشته باشد که امید است در آزمایشات بعدی توسط پژوهشگران این
مرزو بوم مورد مطالعه قرار گیرد و تاثیر پیش تیمار پرایمینگ گیاهی بر روی انواع بذور زراعی مشخص گردد.
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وزن خشک ريشه و اندام هوايی :طبق نتایج تجزیه واریانس بدست آمده ،مشخص شد که اثر ساده شوری در سطح
احتمال  8درصد برای وزن خشک اندام هوایی معنیدار بوده است (جدول  )8بهطوری که مقایسه میانگین نشان داد
بیشترین وزن خشک اندام هوایی در اثر اصلی شوری صفر بار و در محلول عصاره  %25چغندرقند و در گروه مشترک
با کلرید سدیم  ،%8مانیتول  %5و آب مقطر مشاهده شده است (جدول  . )2بدین معنا که افزایش شوری وزن خشک
اندام هوایی را کاهش و در بذور پرایم شده مخصوصاً عصاره گیاهی بیشترین وزن خشک گیاهچه را در پی داشته است.
در شاهد (بذر پرایم نشده) این صفت با محلولهای اسمزی و آب مقطر در باالترین گروه ولی با اختالف کمی از عصاره
بذر چغندر قند قرار گرفته است .در جدول  8تجزیه واریانس ،صفت وزن خشک ریشه در اثر ساده شوری در سطح
احتمال  8درصد و اثر متقابل شوری در پرایمینگ در سطح احتمال  5درصد از لحاظ آماری معنیدار شده است .در
جدول  2مقایسه میانگین نیز بیشترین وزن خشک ریشه در سطوح شوری صفر بار -8 ،بار و پرایم شده در آب مقطر
بهدست آمده است و در شاهد با اختالف معنیداری نسبت به پرایمینگ با آب مقطر در اثر شدت شوری کاهش یافته
است .در صورتی که در شکل  2اثر متقابل شوری در پرایمینگ برای این صفت ،بیشترین وزن خشک ریشه در محلول
پرایمینگ آب مقطر و در سطح شوری  -8بار به دست آمده است در حالی که با سطح شوری صفر بار و محلول
پرایمینگ کلرید سدیم  %8و آب مقطر در گروه مشترک قرار گرفته است .کمترین مقدار نیز برای سطح شوری  -6بار (
صفر بوده است) در تمامی محلولهای پیش تیمار و شاهد مورد مطالعه به دست آمده است .یعنی شوری بیشتر از ریشه
بر روی وزن خشک اندام هوایی تاثیر داشته است همانطور که در عدم شوری و شوری ( -8بار) و پرایم شده در محلول
آب مقطر و نمک طعام وزن خشک ریشه افزایش یافته است .جدول  8همبستگی ساده صفات مورد مطالعه نشان میدهد
که صفت وزن خ شک اندام هوایی ،طول برگ اول ،طول برگ دوم ،تعداد ریشه ،طویلترین ریشه ارتباط مثبت و خیلی
معنی داری داشته است.صفت وزن خشک ریشه با صفات وزن خشک اندام هوایی و طویلترین ریشه ارتباط منفی و
معنیدار و با طول برگ اول و دوم رابطه منفی و معنیدار دارد .آنچه که میتوان به آن اشاره کرد اثر بازدارندگی شوری
بر روی وزن خشک اندام هوایی نسبت به وزن خشک ریشه میباشد به عبارتی دیگر افزایش شوری از  -8تا  -6بار
باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی با اختالف معنیداری بوده است al. )2006(DemirKaya et .گزارش کردند که
پرایمینگ باعث افزایش درصد و سرعت جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه و کاهش گیاهچههای غیر نرمال آفتابگردان
در شرایط تنش خشکی گردید .همچنین با افزایش سطوح شوری وزن خشک کلئوپتیل و زیست توده گیاهچه نیز بطور
معنیداری کاهش یافت ( .)Sepahibrujeni and Savabegi, 2008همچنین طبق جدول  ،8پرایمینگ همبستگی مثبت و
معنیداری با صفات طول برگ دوم ،تعداد ریشه ،طویلترین ریشه و وزن خشک اندام هوایی نشان داده است در صورتی
که با صفت وزن خشک ریشه ارتباط منفی و معنیداری داشته است.
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه متاثر از سطوح مختلف شوری ،اسمو پرایمینگ و مدت زمان اعمال پرایمینگ.
( )MSمیانگین مربعات
تیمار

درجه

طول

طول برگ

طول

تعداد

طویلترین

وزن خشک

وزن خشک

آزادی

کلئوپتیل

اول

برگ دوم

ریشه

ریشه

اندام هوایی

ریشه

تکرار

2

شوری ()A

2

محلول پیش تیمار

0.004 ns
**1.92

4.21 ns

**25.41

4

**5.003

**75.43

زمان ()C

2

*0.41

7.69 ns

اثر متقابلA×B

8

0.16 ns

3.08 ns

اثر متقابلA×C

4

()B

*0.07

0.44ns

**5.78

0.93 ns

**2.70

**0.25

**16.89

**1.20

0.006

0.0002ns
**0.03

0.0000002ns
**0.00004

**10.44

0.0006ns

0.0000009 ns

0.97 ns

0.0001ns

0.0000001 ns

0.01ns

ns

0.11 ns

1.25 ns

اثر متقابلB×C

8

0.05 ns

1.93 ns

اثر متقابلA×B×C

11

0.20 ns

2.49 ns

اشتباه آزمایشی

88

0.01 ns
0.02 ns
0.003

0.27 ns
0.23 ns

0.06 ns

*0.99

0.12 ns

0.33 ns

0.0004ns
0.0002ns
0.0005ns

* 0.000001

0.0000003 ns
0.0000002 ns

ns

CV %

-

0.17

13.67

4.26

0.02 ns

19.45

0.02

0.08 ns

19.66

0.26

0.42 ns

16.95

0.56

0.0002ns

13.64

0.0002
24.01

0.0000002 ns
0.0000005
0.07

* و ** به ترتیب معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد.

جدول  -2مقایسه میانگین برخی صفات مورد مطالعه متاثر از اثرات ساده سطوح مختلف شوری ،اسموپرایمینگ و مدت زمان
خیساندن
طول کلئوپتیل

طول برگ اول

طول برگ دوم

تعداد

طویلترین

وزن خشک

وزن خشک

(سانتیمتر )

(سانتیمتر )

(سانتیمتر )

ریشه

ریشه

اندام هوایی

ریشه

(سانتیمتر )

(میلیگرم)

(میلیگرم)

3.16a

10.89a

10.70a

3.19a

6.11a

13a

3a

 -8بار

3.13a

11.18a

7.20b

3.17a

5.53b

10b

3a

 -6بار

2.79b

9.76b

1.62c

2.76b

4.89c

3c

0b

2.29c

7.79c

4.42c

2.71b

4.50c

7b

19b

3.01b

10.37b

6.45b

2.94ab

5.35b

9ab

2ab

3.29a

11.67a

6.41b

3.15a

5.73ab

9ab

2ab

3.22ab

11.76a

8.29a

3.17a

5.97a

10a

2ab

آب مقطر

3.32a

11.46ab

6.98b

3.22a

5.98a

9ab

28a

 4ساعت

3.10a

11.03a

6.40a

3.04a

5.67a

9a

2a

3.06ab

10.60a

6.35a

3.02a

5.47a

9a

2a

2.92b

10.20a

6.35a

3.05a

5.39a

9a

2a

سطوح
مورد آزمایش
 1بار

سطوح شوری (A

)

شاهد
کلرید سدیم
محلول پیش تیمار

()B

مانیتول

عصاره بذر چغندرقند

مدت زمان خیساندن

81ساعت

()C

1ساعت

میانگینهایی با حروف مشترک اختالف معنیداری باهم ندارند.
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6بار-

8بار-

a

a

bc

bcd

bc

bcd

bc b

7

bc bc
de

ef

f

6

bcde

5
4
3

2
1

طويلترين ريشه (سانتی متر)

cde

 1بار

8

0

آب مقطر

مانیتول %5

عصاره بذر چغندر %25

شاهد

کلرید سدیم %8

محلول پیش تیمار

شکل  -1میانگین طویلترین ریشه متاثر از ترکیب تیماری سطوح مختلف شوری در محلول پیش تیمار
 6بار-

 8بار-

ab a

1بار

0.005

ab
abc

ab
c

c

abc

bc

وزن خشک ريشه (گرم)

0.004
0.003

c

0.002
0.001

d

d

آب مقطر

d

عصاره بذر چغندر
%25

d

مانیتول %5

d

کلرید سدیم %8

0
شاهد

محلول پیش تیمار

شکل  -2میانگین وزن خشک ریشه متاثر از ترکیب تیماری سطوح مختلف شوری در محلول پیش تیمار
جدول  -3همبستگی ساده صفات مورد مطالعه در تنش شوری
صفت

طول

طول برگ

کلئوپتیل

اول

تعداد ریشه

طول برگ دوم

طویلترین

وزن خشک اندام

وزن خشک

ریشه

هوایی

ریشه

طول کلئوپتیل

1.00

طول برگ اول

-0.129

1.00

طول برگ دوم

0.009

**0.540

1.00

تعداد ریشه

-0.135

**0.811

**0.535

1.00

طویلترین ریشه

0.033

**0.307

**0.830

**0.241

1.00

وزن خشک اندام هوایی

-0.071

**0.629

**0.800

**0.619

**0.730

1.00

وزن خشک ریشه

0.061

*-0.174

*-0.177

-0.119

**-0.302

**-0.338

* و ** به ترتیب معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد.
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نتیجهگیری نهايی
 وزن خشک ریشه و اندام هوایی در سطوح شوری صفر، تعداد ریشه، طول برگ اول و دوم،بیشترین طول کلئوپتیل
 میلی موس بر سانتیمتر و پرایم شده با آب مقطر به دست آمده است یعنی اکثر صفات مورد مطالعه درصورت-8 و
 البته پرایم با عصاره گیاهی هم نتایج مشابهی را.پرایم شدن با آب مقطر (هیدرو پرایمینگ) بهترین نتیجه را داده است
 طول،در پی داشته است حتی در برخی صفات برتری خود را نسبت به آب مقطر نشان داده است (طول برگ اول و دوم
 بنابراین تکنیک پیش تیمار برای تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از صفات وزن.)ریشه و وزن خشک اندام هوایی
 درصد معنیدار8  وزن خشک ریشه و اثر ساده شوری بر روی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال،خشک اندام هوایی
 مدت زمان خیساندن بذور. همچنین با افزایش شوری از میزان صفات مورد مطالعه در این تحقیق کاسته شد.بوده است
 ساعت) فقط بر روی صفت طول کلئوپتیل معنیدار بود که نشان دهنده اهمیت افزایش طول کلئوپتیل در شرایط تنش4(
 لذا میتوان از عصاره گیاهی (به صورت بیولوژیک از پودر بذر چغندر قند در سطح وسیع در مزارع.خشکی میباشد
استفاده کرد که جایگزین مواد شیمیایی است) در غلظت کم برای تاثیر عمل مثبت پیش تیمار در مقایسه با اسموپرایمینگ
 همچنین یکی از روشهای افزایش مقاومت گیاهان به شوری در مقایسه با شاهد (پرایم.یا مواد شیمیایی استفاده کرد
.نشده) می تواند تکنیک پیش تیمار باشد
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