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چکیده
بهمنظور ارزیابی پرایمینگ با اسید سالیسلیک بر جوانهزنی گندم بهاره تحت تنش خشکی ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  1395در دانشگاه محقق اردبیلیی
انجام گردید .تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی (صفر -6 ،-3 ،و  -9بار) و پیشتیمار در با اسیید
سالیسلیک (صفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و  2میلیموالر) بود .بر اساس نتایج مشخص گردید کیه اریرات متقابیل
تنش خشکی و اسید سالیسلیک بر صفات وزن خشک ریشهچه ،سرعت جوانهزنی و متوسط زمان الزم
برای  50درصد جوانهزنی تأریر معنیداری داشتند و بقیه صفات مورد آزمایش تحت تأریر اررات اصیلی
تنش و محلول پرایمینگ در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند .تنش خشکی موجب کاهش درصید
جوانهزنی و یکنواختی جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک ساقهچه و شاخصهای وزنیی
قدرت بذر شد بهطوری که تغییرات آنها با افزایش شدت تنش بهصورت خطی تغییر یافت .بیا توجیه
به معادالت رگرسیونی مشاهده شد به ازای افزایش یک بار در تنش خشکی درصید جوانیهزنیی 0/64
درصد و یکنواختی جوانهزنی  0/097واحد کاهش یافت .همچنین مقایسیه مییانگین سیرعت ،متوسیط
زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی و وزن خشک ریشهچه نییز نشیان داد ،کیاربرد اسیید سالیسیلیک
موجب کاهش تأریرات منفی تنش خشکی بر این صفات شد .کیاربرد اسیید سالیسیلیک  2میلییمیوالر
باالترین سرعت جوانهزنی و کمترین متوسط زمان الزم برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی را به خود
اختصاص داد .بهطور کلی بیشترین شاخصهای جوانهزنی بذر گنیدم در غلظیت  2میلییمیوالر اسیید
سالیسلیک بهدست آمد.
واژههاي کلیدي :پرایمینگ ،درصد جوانهزنی ،شاخص قدرت بذر ،کمآبی ،گندم
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مقدمه
در سالهای اخیر افزایش روزافزون جمعیت جهان و بروز بحران غذا برای اکثر کشورها بهویژه کشورهای در حال
توسعه و فقیر و مزایای مختلفی که گندم در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی دارد ،این گیاه را تبدیل به ابزار
سیاسی -اقتصادی کرده است .گندم با نام علمی  Triticum aestivum L.مهمترین گیاه زراعی در دنیا است که نقش
مهمی در تأمین نیاز غذایی انسانها دارد .این محصول تأمین کننده  20درصد انرژی و  78-93درصد پروتئین موجود
در جیره غذایی بشر میباشد (.)Mohseni-nasab et al., 2010
مهمترین چالش پیش رو در تولید اکثر محصوالت کشاورزی از جمله گندم ،تنش خشکی است .خشکی مهمترین
عامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی بوده که  40تا  60درصد اراضی کشاورزی جهان را تحت تأریر قرار
میدهد و باعث کاهش رشد و عملکرد در گندم نیز میشود ( .)Majer et al., 2008از جمله عواملی که بر جوانهزنی
تأریرگذار است ،تنش اسمزی میباشد .این تنش با کاهش سرعت جوانهزنی ،درصد جوانهزنی را نیز تغییر میدهند.
برای مثال ،تأریر تنش کمآبی حاصل از پلیاتیلن گالیکول  ،6000در کاهش سرعت و درصد جوانهزنی بذور تریتیکاله
( ،)Yagmur and Kaydan, 2008پنبه ( )Soltani et al., 2008و سورگوم و ارزن مرواریدی (

Khalesro and

 )Aghaalikhani, 2007نیز معنیدار گزارش گردیده است.
افزایش مقاومت گیاهان از راههای مختلف شامل اصالح نباتات و استفاده از تنظیمکنندههای رشد ،امکانپیذیر اسیت.

در مقایسه با روشهای اصالحی که اغلب بلند مدت و هزینه بر میباشند ،پرایمینگ بذر تکنیکی است که باعیث بهبیود
استقرار گیاهچه در محیط می شود .در چنین شرایطی بذور در شیرایط کنتیرل شیده از نظیر رطوبیت ،تهوییه و درجیه
حرارت قرار میگیرند .پرایمینگ شامل کنترل جذب آب و خشیک شیدن مجیدد بیذر مییباشید کیه باعیث تغیییرات
بیوشیمیایی در درون بذر به هنگام جذب آب و همچنین بعد از کاشت میشود .سودمندی پرایمینیگ بیر روی رشید و
نمو گیاهان مربوط به اررات مستقیم و غیرمستقیم این فرآیند میباشد .تأریر بر جوانهزنیی ،سیبز شیدن و سیرعت رشید
گیاهان از اررات غیرمستقیم و تاریر بر روی رشد و سرعت رشد اررات مستقیم پرایمینگ میباشد .هدف کلی پرایمینیگ
بذر ،آبدهی جزئی آن میباشد بهطوری که بذور مرحله اول (جذب فیزیکی آب) و دوم (شروع فرآیندهای بیوشیمیایی
و هیدرولیز قندها) جوانهزنی را پشت سر گذاشته ولی از ورود به مرحله سوم جوانهزنی (مصرف قند توسیط جنیین و
رشد ریشهچه) باز میماند ( .)Bradford, 1995گزارشهای متعددی مبنی بر تأریر مثبت پرایمینگ بر جوانهزنی و سیبز
شدن در گیاهان مختلف وجود دارد ( .)Demir kaya et al., 2006اسمو پرایمینگ بذور ذرت بیا اسیتفاده از پلییاتییلن
گالیکول و نیترات پتاسیم باعث تسریع جوانهزنی در دمای پایین  10درجه سیانتیگیراد گردیید (.)Basra et al., 1989
در تحقیقی طی هالوپرایمینگ با نیترات پتاسیم ،درصد جوانهزنی ،قدرت بذر و رشد ماریتیغیال ()Silybum marianum
تحت پرایمینگ با تیمار افزایش پیدا کرد (.)Parmoon et al., 2013b
اسید سالیسلیک و مشتقات آن از جمله ترکیبات جدیدی هستند که بهعنوان فیتوهورمیون در برخیی گیاهیان عمیل
میکنند و اخیراً مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند .اسید سالیسلیک یا اورتو هیدروکسیی بنزوئییک اسیید بیه گروهیی از
ترکیبات فنلی تعلق دارد که بهعنوان یک مولکول مهم برای تعدیل پاسخهای گیاه به تنشهیای محیطیی شیناخته شیده
است ( .)Senaratna et al., 2000مشخص شده است که اسید سالیسلیک در شکوفا شدن جوانهها ،نفوذپیذیری غشیا ،
تنفس میتوکندری ،بسته شدن روزنهها ،انتقال مواد ،فتوسنتز ،سرعت رشد و جذب یونهیا تأریرگیذار اسیت .اریر اسیید
سالیسلیک در جلوگیری از تنشهای زیستی ( )Alvarez, 2000و غیر زیستی نیز مورد توجه قرار گرفته اسیت (
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 .)et al., 2000اسید سالیسلیک نقش مهمی در ایجاد مقاومت به تنشهای محیطی بیر عهیده دارد ( .)Raskin, 1992در
مورد ارر اسید سالیسلیک بر جوانهزنی گزارش شده که در خیساندن دانههای جو در محلول اسیید سالیسیلیک افیزایش
درصد جوانهزنی مشیاهده شیده اسیت (.)Shakirova et al., 2003; Rajasekaran et al., 2002; Borsani et al., 2001
طی پژوهشی بر روی گلگاوزبان ،رشد گیاهچه و شاخص قدرت بیذر در اریر کیاربرد غلظیتهیای اسیید سالیسیلیک
افزایش پیدا کرد ( .)Gholizadeh et al., 2015همچنین گزارش دیگری در مورد ارر اسید سالیسلیک بر جوانهزنی گییاه
گندم بهاری نشان داد که اسید سالیسلیک میتواند درصد جوانهزنی را در گیاه گندم بهاری افزایش دهد (

Afzal et al.,

 .)2006همچنین در مورد ارر اسید سالیسلیک بر روی گیاه گندم نشان داده شد که اسید سالیسلیک بر وزن خشک ساقه
و ریشه افزایش قابلمالحظهای داشته است؛ و بیشترین وزنتر و خشک مربوط به تیمار اسیید سالیسیلیک بیوده اسیت
( .)Kaydan et al., 2007در گزارش دیگری که در مورد گیاه سویا آمده رشد بخش هوایی و ریشه و ارتفاع گیاه تحت
تأریر اسید سالیسلیک افزایش قابل مالحظهای را نشان دادهاند ( .)Gutierrel et al., 1998استیل اسید سالیسلیک و اسید
سالیسلیک و سایر فرمهای اسید سالیسلیک وزن خشک ذرت و سویا را افزایش دادند ولی بر طول ریشه و ساقه اریری
نداشتند (.)Khan et al., 2003
با توجه به رشد جمعیت ایران و جهان و کمبود غذا در سطح دنیا ،بررسی تمام راهکارهایی که سبب افزایش تولید
و استفاده بهینه از منابع می شود ضروری میباشد به همین خاطر این مطالعه با هدف ،تشخیص میزان مقاومت گندم
بهاره در سطوح تنش خشکی مورد اعمال شده در مرحله جوانهزنی و همچنین بررسی تأریر پیش تیمار اسید
سالیسلیک بر شاخصهای جوانهزنی میباشد.
مواد و روشها
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار در سال  1395در آزمایشگاه تحقیقات بذر
دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید .فاکتورهای آزمایش شامل سطوح تنش خشکی صفر-6 ،-3 ،
و  -9بار و پیشتیمار در محلول اسید سالیسلیک صفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و  2میلیموالر بودند .در این آزمایش شاخصهای
قدرت بذر ،شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچهها اندازهگیری شدند .برای این منظور بذور گندم پس از ضدعفونی
با هیپوکلرید سدیم  %5به مدت  2دقیقه و اتانول  96%به مدت  30رانیه ،بهخوبی با آب مقطر شسته شدند و به مدت
 24ساعت در محلولهای اسید سالیسلیک به مدت  24ساعت و در دمای  20درجه سانتیگراد بهطور جداگانه
خیسانده شدند .پس از آن بذرهای خیس خورده به پتری دیشهای استریل حاوی کاغذ صافی انتقال یافت .همچنین
برای ایجاد تنش خشکی از محلول پلیاتیلن گالیکول به میزان  7میلیلیتر در هر پتری دیش استفاده شد .سپس درب
پتری دیشها را با پارافیلم بسته و برای جوانهزنی در ژرمیناتور در دمای  20درجه سانتیگراد قرار داده شد .شمارش
بذور جوانهزده هر  12ساعت یکبار و به مدت  7روز انجام گرفت .همچنین در روز آخر آزمایش نیز طول ریشهچه و
ساقهچه در همه گیاهچههای جوانهزده برحسب میلیمتر و بر اساس میانگین محاسبه شد و جهت برآورد وزن خشک
آنها ریشهچه و ساقهچه 24 ،ساعت در آون با دمای  70درجه سانتیگراد قرار گرفتند پس از آن توزین با استفاده از
ترازوی دجیتالی با دقت  0/001صورت گرفت .برای محاسبه درصد و سرعت جوانهزنی و یکنواختی جوانهزنی بذور
از برنامه جرمین 1استفاده شد که این برنامه ( D10مدت زمان که طول میکشد تا جوانهزنی به  10درصد حداکثر خود
1. Germin
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برسد)( D50 ،مدت زمان که طول میکشد تا جوانهزنی به  50درصد حداکثر خود برسد) و ( D90یعنی مدت زمان که
طول میکشد تا جوانهزنی به  90درصد حداکثر خود برسد) را محاسبه میکند .این برنامه پارامترهای یاد شده را برای
هر تکرار و هر تیمار بذری از طریق درونیابی منحنی افزایش جوانهزنی در مقابل زمان محاسبه میکند .سرعت جوانه-
زنی (در روز) از طریق رابطه زیر محاسبه شد ( .)Soltani et al., 2001یکنواختی جوانهزنی 1بهصورت تکمیل زمان
برای رسیدن از  10درصد حداکثر جوانهزنی به  90درصد حداکثر جوانهزنی محاسبه گردید؛ که در این صفت هر چه
عدد بهدست آمده کمتر باشد ،نشان دهند یکنواختی بیشتر جوانهزنی بذرها است (.)Soltani et al., 2001
رابطه ()1

R50=1/D50

رابطه ()2

GU =D90 - D10

مدت زمان رسیدن به  50 ،10و  90درصد جوانهزنی نیز بر اساس فرمول زیر محاسبه شد .در این رابطه

N

جوانهزنی نهایی  nj ni,نیز تعداد بذور جوانهزده در مدت زمان بین  tj –tiمیباشد (.)Coolbear, 1984
رابطه ()3

)D 50 = ti + [(N/2-ni) (tj -ti)]/ (nj-ni

شاخصهای وزنی و طولی قدرت گیاهچه ،مطابق روش زیر اندازهگیری و محاسبه شد ( Abdul-Baki and Anderson,

.)1973
رابطه ()4

( /100وزن خشک گیاهچه × درصد جوانهزنی) = شاخص وزنی قدرت

رابطه ()5

( /100طول گیاهچه × درصدجوانهزنی) = شاخص طولی قدرت

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ) ،SAS (Ver 9.1و رسم نمودارها با استفاده از  Excelانجام گرفت.
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
شاخصهاي جوانهزنی :نتایج تجزیه واریانس شاخصهای جوانهزنی نشان داد ،درصد و یکنواختی سرعت جوانهزنیی
تنها تحت تأریر تنش خشکی و اسید سالیسلیک در سطح یک درصد قرار گرفتند ،این در حالی بود کیه متوسیط زمیان
رسیدن به  50درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی عالوه بر اررات اصلی ،برهمکنش تنش خشکی و اسید سالیسیلیک
بر مقدار آن دارای تفاوت آماری معنیداری بود (جدول  .)1مقایسه میانگینهای مربوطه نشان داد ،تنش موجب کاهش
درصد جوانهزنی و یکنواختی جوانهزنی (افزایش ضریب) شد بهطیوری کیه تغیییرات آنهیا بیا افیزایش شیدت تینش
بهصورت خطی کاهش یافت .با توجه به معادالت رگرسیونی مشاهده شد به ازای افیزایش ییکبیار در تینش خشیکی
درصد جوانهزنی  0/64درصد و یکنواختی جوانهزنی  0/097واحد کاهش یافت (شکل  1و  2الف) .همچنین مشیاهده
شد ،تغییرات درصد و یکنواختی جوانهزنی در ارر اسید سالیسلیک بهصورت معادله درجه سوم بوده و اسید سالیسیلیک
موجب بهبود درصد و یکنواختی جوانهزنی شد .باالترین درصد جوانهزنی از کاربرد  2میلیموالر و کمترین یکنیواختی
جوانهزنی نیز از کاربرد  1/5میلیموالر اسید سالیسلیک بدسیت آمید (شیکل  1و  2ب) .مقایسیه مییانگین مربیوط بیه
سرعت و متوسط زمان رسیدن به  50درصد جوانهزنی نیز نشان داد ،کاربرد اسید سالیسیلیک موجیب کیاهش تیأریرات
منفی تنش خشکی بر سرعت و متوسط زمان جوانهزنی شد .تغییرات سرعت و متوسیط زمیان جوانیهزنیی بیهصیورت

)1. Germination uniformity (GU

68

نشريه تحقيقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،1بهار  /1396صفحات 65-76 :

معادله درجه دوم بود .کاربرد اسید سالیسلیک  2میلیموالر باالترین سرعت جوانهزنیی و کمتیرین متوسیط زمیان الزم
برای رسیدن به  50درصد جوانهزنی را به خود اختصاص داد ( شکل  3و .)4
جدول  :1نتایج تجزیه واریانس شاخصهای جوانهزنی گندم بهاره تحت تأریر تنش خشکی و اسید سالیسلیک.
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییرات

آزادی

درصد جوانهزنی

سرعت جوانه-

یکنواختی جوانهزنی

زنی

تنش خشکی

3

*101/24

**0/056

**

3/03

اسید سالیسلیک

4

**

**

0/029

**

1/70

تنش خشکی× اسید سالیسلیک

12

**

0/005

504/40

ns

12/13

متوسط زمان برای

ns

 50درصد جوانهزنی
**

2/59

**

0/82

*

0/23

0/16

خطای آزمایشی

40

26/66

0/001

0/37

0/07

ضریب تغییرات (درصد)

-

5/62

9/42

10/04

10/69
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96
95
94
93
92
91
90
89
88

(ال )

در د جوانه زنی

y = 0.6497x + 94.721
R² = 0.9358

-10

-8

-4

-6

0

-2

خ کی بار
شکل  :1تغییرات درصد جوانهزنی بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).
3

(ال )

2.5

یک واختی جوانه زنی

2

2

1.5

y = -0.7867x3 + 1.9229x2 - 0.739x +
1.6294
R² = 0.5654

1

2.5

2

1.5

ا ید ا ی یلی

1

1

0.5
0

0.5

y = -0.097x + 1.376
R² = 0.7014

0

0

-12

-6

-9

خ کی بار

میلی مو ر

شکل  :2تغییرات یکنواختی جوانهزنی بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).
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شکل  :3برهمکنش تنش خشکی و اسید سالیسلیک بر سرعت جوانهزنی بذور گندم.

شکل  :4برهمکنش تنش خشکی و اسید سالیسلیک بر متوسط زمان الزم برای  50درصد جوانهزنی بذور گندم.

تنش خشکی بر جنبههای مختلف گیاه ارر میگذارد و موجب کاهش و به تأخیر افتادن جوانیهزنیی ،کیاهش رشید
اندامهای هوایی و کاهش تولید ماده خشک میشود ( .)Saidian, 1996محققان گیزارش کردنید کیه بیا افیزایش تینش
خشکی درصد و سرعت جوانیهزنیی ارقیام گنیدم کیاهش پییدا یافیت ( .)Baalbaki et al., 1999گالشیی و همکیاران
( )Galeshi et al., 2007گزارش کردند که با منفیتر شدن پتانسیل آب ( -1تا  -8بار) ،مؤلفههای جوانیهزنیی (درصید،
سرعت و یکنواختی جوانهزنی) کاهش یافت ،ولی طول ساقهچه و وزن خشیک آن نسیبت بیه سیایر صیفات ،کیاهش
بیشتری نشان داد .کاهش درصد جوانهزنی بذور ماش در شرایط تنش خشکی توسط دی و کیار ()De and Kar, 1995
هم گزارش شده است .اسید سالیسلیک روی بسیاری از فرآیندهای گیاهان مانند جوانهزنی بذور ،نفوذپذیری غشیاها و
سرعت رشد ارر داشته و از این طریق موجب بهبود جوانهزنی و متناسب بیا آن رشید بهتیر گیاهچیه را بیه همیراه دارد
( .)Khan et al., 2003دولتآبادییان و همکیاران ( )Doulatabadian et al., 2009بیهمنظیور بررسیی اریر پییش تیمیار
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سالیسلیک اسید بر جوانهزنی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان گیاهچیه گنیدم در تینش شیوری ،نشیان دادنید کیه اسیید
سالیسلیک تأریر مثبتی بر جوانهزنی داشته و هم در تیمار شاهد و هم در تیمارهای تنش سبب افزایش جوانهزنی میشیود.
در گزارش دیگری که در مورد ارر اسید سالیسلیک و آسکوربیک اسید بر جوانهزنی گیاه گنیدم آمیده اسیت ،بیشیترین
درصد جوانهزنی در غلظت پایین این دو ترکیب مشاهده شده اسیت ( .)Afzal et al., 2006در گزارشیی کیه در میورد
گیاه گندم و جو تحت تیمار اسید سالیسلیک و شوری آمده است ،درصد جوانهزنی افزایش یافتیه و ایین نشیانه نقیش
اسید سالیسلیک در بهبود شیرایط تینش در گیاهیان اسیت ( .)Hanan and Deef, 2007در میورد اریر محیافظتی اسیید
سالیسلیک در سایر تنشها هم گزارشهایی دارد؛ مثالً در تنش گرما در خیردل ( ،)Data 1998تینش سیرما در گیاهیان
مختلف ( ،)kang et al., 2003; Tasgin et al., 2003تنش فلزات سنگین در جیو ( )Metwally et al., 2003و خشیکی
در گندم ( )Singh and Usha, 2003وجود دارد که اسید سالیسلیک در تمام موارد فوق ،باعث کاهش اررات منفی تنش
در جوانهزنی این گیاهان شده است.
رشد گیاهچه و شاخصهاي قدرت بذر :با توجه به نتایج تجزیه واریانس رشد گیاهچه و شاخصهیای قیدرت ،تنهیا
تحت تأریر تنش خشکی و اسید سالیسلیک در سطح یک درصد قرار گرفتند این در حیالی بیود کیه بیرهمکینش تینش
خشکی و اسید سالیسلیک تنها بر وزن خشک ریشهچه در سیطح پینج درصید دارای تفیاوت آمیاری معنییداری بیود
(جدول  .)2مقایسه میانگینهای مربوطه نشان داد ،تنش موجب کاهش طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک ساقهچیه
و شاخصهای وزنی قدرت شد ،بهطوری که تغییرات آنها با افزایش شدت تنش بیهصیورت خطیی تغیییر (شیاخص
وزنی قدرت بهصورت درجه دوم) یافت (شکل  8 ،6 ،5و  9الف) .با توجه به معیادالت رگرسییونی مشیاهده شید بیه
ازای افزایش یکبار در تنش خشکی طول ریشهچه و وزن خشک ریشهچیه ،بیه ترتییب  0/93و  1/01واحید کیاهش
یافتند (شکل  1و  2الف) .همچنین مشاهده شد ،تغییرات وزن خشک ریشهچیه و سیاقهچیه در اریر اسیید سالیسیلیک
بهصورت معادله درجه دوم بوده و اسید سالیسلیک موجب بهبود صفات فیوق شید .همچنیین بیاالترین شیاخصهیای
قدرت بذر از کاربرد  2میلیموالر بدست آمد (شکل  8و  9ب) .مقایسه میانگین مربوط به وزن خشک ریشیهچیه نییز
نشان داد ،کاربرد اسید سالیسلیک موجب کاهش تأریرات منفی تنش خشکی بر وزن خشک ریشهچه شد .تغییرات وزن
خشک ریشهچه بهصورت معادله درجه دوم بود .کاربرد اسید سالیسلیک  2میلیموالر باالترین وزن خشک ریشهچیه را
به خود اختصاص داد (شکل .)8
جدول  :2نتایج تجزیه واریانس رشد گیاهچه و شاخصهای قدرت گندم بهاره تحت تأریر تنش خشکی و اسید سالیسلیک.
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

تنش خشکی

3

اسید سالیسلیک

4

تنش خشکی× اسید سالیسلیک

12

طول
ریشهچه
**210/16
**

21/46

ns

2/14

طول

وزن خشک

وزن خشک

شاخص

شاخص

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

طولی قدرت

وزنی قدرت

**

235/19

**
ns

4/49

0/57

**

37/61

ns
*

2/88

2/93

**

112/96

**
ns

5/54

0/92

**

810/32

**

53/58

ns

3/55

**

239/79

**

23/11

ns

4/68

خطای آزمایشی

40

2/50

0/95

1/51

0/81

5/92

3/16

ضریب تغییرات (درصد)

-

16/49

19/89

19/63

18/49

18/03

17/25

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد.
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16
14
12
10
8
6
4
2
0

ول ری ه چه میلی مت

(ال )

y = 0.9373x + 13.808
R² = 0.9405

0

-5

-10

خ کی بار

شکل  :5تغییرات طول ریشهچه بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).

(
y = -0.0514x2 + 0.8509x + 4.1303
R² = 0.9366

3

2

ا ید ا ی یلی

1

میلی مو ر

0

ول اقه چه میلی مت

7
6
5
4
3
2
1
0

شکل  :6تغییرات طول ساقهچه بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).

10

(ال )

وز خ

( )

8

y = 0.682x + 7.934
R² = 0.9285

6
4

اقه چه میلی

2
0
-10

-8

-6

-4

خ کی بار

-2

شکل  :7تغییرات وزن خشک ساقهچه بذور گندم بهاره طی سطوح تنش خشکی (الف)
و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).
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شکل  :8تغییرات وزن خشک ریشهچه بذور گندم بهاره طی تنش خشکی و اسید سالیسلیک.

شکل  :9تغییرات شاخص طولی قدرت بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).
14

y = -0.1689x2 - 0.5933x + 12.95
R² = 0.9993

شاخص وزنی قدرت

10

شاخص وزنی قدرت

12

16
14
12
10
8
6
4
2
0

8

y = 3.4733x3 - 9.4171x2 + 6.176x +
9.5684
R² = 0.6313

6
4

2
0
2.5

2

1.5

1

ا ید ا ی یلی

0.5

0

-12

میلی

-9

-6

-3

خ کی بار

شکل  :10تغییرات شاخص وزنی قدرت بذور گندم بهاره طی سطوح
تنش خشکی (الف) و غلظتهای اسید سالیسلیک (ب).
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 کیاهش.)Hayat et al., 2005( مطالعات نشان میدهد که اسید سالیسلیک نقش کلیدی در برابر تنش خشیکی دارد
رشد اجزای گیاهچه (ریشهچه و ساقهچه) در شرایط تنشهای خشکی و شیوری در سیایر تحقیقیات در میورد بیذور
.) نیز گزارش شده اسیتOkcu et al., 2005( ) و نخود فرنگیDe and Kar, 1995(  ماش،)Turk et al., 2004( عدس
.)Karan et al., 1985(  رشد گیاهچه و قدرت بذر شد،تنش خشکی در سویا و نخود موجب کاهش درصد جوانهزنی
 در پژوهشی به بررسیی تیأریر پییش تیمیار بیذر،)Moradi and Rezvani-Moghadam, 2010( مرادی و رضوانی مقدم
 از بین سیطوح.توسط سالیسلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانهزنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه پرداختند
 وزن، طول ریشهچه و ساقهچه، پیش تیمار با غلظت یک میلیموالر بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی،سالیسلیک اسید
 بیاالترین نسیبت وزن خشیک ریشیهچیه بیه، میلیمیوالر1/5  ساقهچه و گیاهچه را دارا بود و غلظت،خشک ریشهچه
 گزارش شده که کاربرد خارجی اسید سالیسلیک وزن خشک گیاه را در دانهرستهای گندم افیزایش.ساقهچه را داشت
 بهطور مشابه تیمار با اسیدسالیسیلیک وزنتر و خشک ریشه و ساقه را در گیاه جیو.)Singh and Usha, 2003( میدهد
 در پرایمینگ با اسید سالیسلیک شاخص قدرت بذر در گییاه ماریتیغیال افیزایش.)Metwally et al., 2003( افزایش داد
 میلیگرم بر لیتر اسیدسالیسیلیک دارای بیشترین میزان شاخص قدرت بیذر1500 یافت بهطوری که پرایمینگ با غلظت
.)Parmoon et al., 2013a( بوده است
نتیجهگی ي نهایی
نتایج نشان دادند که تنش خشکی موجب کاهش درصد جوانهزنی دیگر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه
 میلیموالر غلظت مناسبی جهت افزایش2  تا1/5 گندم بهاره شد و کاربرد اسید سالیسلیک در محدوده غلظتهای
.جوانهزنی بذور و رشد بهتر گیاهچهها گندم و افزایش تحمل این گیاه به تنش خشکی رو موجب شد
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