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 چکیده
شود افزایش اي در نمو گیاهان بوده و باعث کاهش عملکرد آنها میهاي محیطی مثل خشکی و شوري عامل محدود کنندهتنش     

هاي زراعی بررسی امکان ایجاد گیاهان متحمل در شرایط نامناسب ت جهان، روند کاهش منابع آب شیرین و شور شدن زمینجمعی
ژنوتیپ چغندرقند در شرایط تنش  20 روابط بین شاخص جوانه زنی آزمایشی براي ارزیابیاز این رو . محیطی را ضروري ساخته است

در  .در سه تکرار در محیط آزمایشگاه انجام گردید تصادفی هاي کامل  در قالب طرح بلوكخشکی  اسمزي به صورت آزمایش فاکتوریل 
همبستگی ضریب سرعت جوانه زنی با صفات شاخص نتایج نشان داد که  .مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص جوانه زنی 5 این پژوهش

زان رابطه بین شاخص می.  دار بودت جوانه زنی منفی و معنیدار و با مدمیزان جوانه، مدت جوانه زنی، درصد جوانه زنی مثبت و معنی
رابطه بین مدت جوانه .  دار بوددار و با مدت جوانه زنی منفی و معنیدرصد جوانه زنی مثبت و معنی و جوانه با صفات مدت جوانه زنی
 . دار بودزنی با اکثر صفات منفی و معنی

  
 جوانه زنیي شاخص هاچغندرقند، تنش خشکی،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

چغندرقند گیاهی دو ساله است که در سال اول بصورت خوابیده روي زمین و بدون تشکیل ساقه، رشد رویشی داشته و طی این مدت 
تولید ساختارهاي زایشی در چغندرقند طی سال سوم و پس از بهاره . پذیردها صورت میها حجیم شده و تجمع قند در ریشهریشه

زنی یکی از مراحل حساس  جوانه].2[کند ده و به دنبال آن رشد زایشی خود را شروع کرده و ساقه گل دهنده تولید میسازي مسیر بو
زنی از  شود، اصالح صفات مربوط به جوانه به تنش خشکی بوده، در مناطقی که استقرار موفق گیاه در اثر خشکی با مشکل مواجه می

شود و در بین عوامل محیطی زنی توسط عوامل محیطی و هورمونی کنترل می فرآیند جوانه]. 8- 6[آید شمار میداف اصالحی مهم بهاه
زنی بذرها تحت شرایط تنش رطوبتی شانس استقرار توانایی جوانه ].7[دسترسی به آب نقش مهمی دارند نور، اکسیژن، درجه حرارت و 

بعضی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی گیاهان . شوده افزایش عملکرد میبیشتر گیاه و تراکم باالتر را درپی دارد که در نتیجه منجر ب
ترین از مهم. شودهاي متحمل به خشکی استفاده می در تحمل به خشکی آن ها نقش دارد و از این خصوصیات در انتخاب ژنوتیپ

تحت شرایط کمبود ر طوبت قابل دسترس  زنی بذرها و توسعه گیاهچه جوانه  توان به قدرت خصوصیات مربوط به مقاومت به خشکی می
 ].5[طور غیرمستقیم با عملکرد بیشتر گیاه ارتباط داردهاي قوي بهچون استقرار مناسب گیاهچه در مزرعه و تولید گیاهچه. اشاره کرد

هاي مختلف انبی، جنبهج  هاي و تعداد ریشه  انشعاب  در خاك، درجه  نفوذ و پراکنش   وزن، حجم، طول، قطر، عمق  مانند خصوصیاتی 
عملکرد   باعث افزایش  هوایی  گزینی واصالح براي خصوصیات مربوط به اندام    طورکه بههمان .باشدساختار رشد و توسعه ریشه می

ید را عوامل موثر بر افزایش عملکرد شده و در شرایط تنش موفقیت تول  تواند سبب شناخت مطالعه در  مورد ریشه نیز می گردیده انجام 
گردد ولی براي ایجاد تنش خشکی در محیط هاي گیاهی استفاده میگرچه از مواد مختلفی براي ایجاد تنش در بافت ].1[تضمین کند 

هاي طبیعی، کاربرد هاي محیطاین ماده به دلیل ایجاد شرایطی شبیه به تنش. شودآزمایشگاهی از پلی اتیلن گلیکول استفاده می
  .زیادي دارد
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  هاروشو  مواد
) 1جـدول  (براي تهیه بذور مورد استفاده به موسسه اصالح وتهیه بذر چغندر قند واقع در کرج مراجعه گردید و پس از دریافت بذور     

ایـن   .و براکته گیري شد و در موسسه  تولید بذر چغندر قند اردبیل بذور به دو دسـته مونـوژرم و پلـی ژرم دسـته بنـدي شـدند      سایید
اعمـال  درصد  30با غلظت   6000 ي پلی اتیلن گلیکولخشکی اسمزبه صورت در آزمایشگاه تنش شروع شد،  1390پژوهش در اسفند 

تکرار از نظرصفات ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص میزان جوانـه   3به صورت طرح کامال تصادفی با  آزمایش. گردید
بـراي ایـن منظـور کاغـذ       .متوسط جوانه زنی روزانه مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد   و جوانه زده، درصد جوانه زنی نهاییزن، میانگین مدت 

سانتی متر از هم قرار گرفتنـد و روي   1/5متر تهیه شد و بذور بر روي آن با فاصله سانتی 13سانت متر و عرض  70هایی به طول صافی
میلی لیتر بـه روي کاغـذها اضـافه شـد تـا بـه هـم         10مقدار   آن یک الیه کاغذ صافی  دیگر گزاشته شد و بعد از محلول مورد نظر به

 14سـانتی متـر و ارتفـاع     5بچسبند و بذور از جاي خود حرکت نکنند سپس کاغذها به آرامی رول شده و داخل لوله پلیکاهاي به قطر 
سـی   300لیتري گذاشته شـد و   4سپس لوله ها به همراه کاغذهاي رول شده درونشان در ظروف پالستیکی . سانتی متر گذاشته شدند

درجـه   23الـی   20روز در ژرمینـاتور در درجـه حـرارت     15ها به مدت هاي مورد نظر به داخل ظروف ریخته شد و نمونهسی از محلول
روز در روز هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم، سـیزدهم و   7روزه  15در طول دوره . درصد  نگهداري شد 70گراد و با رطوبت سانتی

اب شـده و صـفات مـورد ارزیـابی     عدد به طور تصادفی گیاهچه انتخ 15از هر پالت تعداد . پانزدهم شمارش بذور جوانه زده انجام گرفت
سـاعت   48درجـه بـه مـدت     70اندازه گیري گردید و بعد از پایان دوره براي بدست آوردن وزن خشک نمونـه هـاي مـورد نظـر از آون     

  ).1شکل ( استفاده گردید
مقایسـه میـانگین   . قرار گرفـت ها مورد بررسی هاي نرمال بودن توزیع انحرافات، یکنواختی واریانسقبل از تجزیه واریانس، برقراي فرض
انجـام   Excelو رسم نمودارها توسـط   SPSS-18توسط نرم افزار % 5اي دانکن در سطح احتمال صفات با استفاده از آزمون چند دامنه

  .شد
ژنوتیپ هاي مورد استفاده در این پژوهش -1جدول   

 شماره نوع ژرم نام ژنوتیپ شماره نوع ژرم نام ژنوتیپ
88-30881 رمپلی ژ   11 پلی ژرم 31270 1 
88-30883  12 پلی ژرم 31277 2 پلی ژرم 

 13 منوژرم 31290 3 منوژرم 30906
 14 منوژرم 31291 4 منوژرم 30908

88-30915  15 منوژرم 31292 5 منوژرم 
88-30919  16 منوژرم 31299 6 پلی ژرم 
88-30920 30923-89 7 پلی ژرم   17 پلی ژرم 

 18 منوژرم جلگه 8 پلی ژرم 30921
89-86213  19 پلی ژرم MSC2*7233-P29 9 پلی ژرم 

 20 پلی ژرم P29-7233 10 پلی ژرم 31269
 

 نتایج و بحث
ضریب سرعت جوانه زنی با صفات شاخص میزان جوانه، مدت جوانه . آمده است 2ضرایب همبستگی میان صفات مختلف در جدول      
 بین شاخص میزان جوانه با صفات مدت جوانه زنی.  دار بودمدت جوانه زنی منفی و معنیدار و با درصد جوانه زنی مثبت و معنی و زنی

بین مدت جوانه زنی با اکثر صفات .  مشاهده گردیددار دار و با مدت جوانه زنی منفی و معنیمثبت و معنیرابطه درصد جوانه زنی  و
ی بین صفات مورد مطالعه با تغییر محیط طبیعی دستخوش تغییرات براساس نتایج این تحقیق همبستگ. دار بودمنفی و معنیارتباط 

  با مطالعه 1382در سال  عبدالمجید خورشید و همکاران . فراوانی گردید به طوري که برخی از این تغییرات مثبت و برخی منفی بود
ري سبب تغییر ویژگی هاي مورفولوژیک که اعمال هر گونه سطحی از تنش خشکی و شوبر روي پرولین توده هاي چغندر قند دریافتند 

در تحقیقات  تاثیرات تنش بر روي صفات مورفولوژیکی چغندر قند 1386در سال نصیریو سید شریفی .]3[و محتواي پرولین شد
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با افزایش سطوح تنش هاي خشکی و شوري کاهش چشم گیري در صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، قدرت رویشی دریافتند 
 ].4[ اما افزایش سطوح تنش خشکی و شوري سبب افزایش در میزان پرولین گردید. درصد جوانه زنی مشاهده شد و
 

ضرایب همبستگی صفات ارزیابی شده در شرایط تنش خشکی - 2جدول   

 
ضریب سرعت جوانه 

 زنی
 شاخص میزان جوانه

درصد جوانه 
 زنی

سرعت جوانه  مدت جوانه زنی
 زنی

 متوسط جوانه زنی

خص میزان جوانهشا  **953/0  1     
263/0 درصد جوانه زنی  *470/0  1    
-984/0** مدت جوانه زنی  **899/0 -  207/0-  1   

000/1** سرعت جوانه زنی  **953/0  264/0  **984/0-  1  
542/0* متوسط جوانه زنی  **718/0  **607/0  *460/0-  *540/0  1 

1و % 5دار در سطح احتمال ترتیب، معنیبه   * *و*  
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