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 چکیده

 افزایش دامنه و زنیجوانه سرعت و درصد افزایش باعث تواندمی که است بذر بهبود هایتکنیک از یکی پرایمینگ 

این تحقیق به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر چغندرقند با شود.  شوری قبیل از زا تنش محیطی شرایط در بذرها زنیجوانه

زنی چغندرقند تحت تنش شوری در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق های جوانهمؤلفه اسید سالسیک بر

صادفی و با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش اردبیلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال ت

میلی موالر( و شوری در چهار سطح )شاهد، 5/1، 1، 5/0شامل پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک در چهار سطح )بدون پرایم، 

 این درمتر( بودند. سطوح مختلف تنش شوری با استفاده از  کلرو سدیم ایجاد شدند. موس بر سانتیمیلی 22و  20، 11

 درجه 15 دمای در و محلول پرایمینگ تیمارهای مختلف در ساعت 1 مدت به هیبرید شکوفا چغندرقند بذرهای تحقیق

 سرعت زنی،جوانه درصد شامل زنیجوانه هایمولفه شوری تنش افزایش با که داد نشان داده شدند. نتایج قرار گرادسانتی

 سطوح تنش کلیه بود. در کمتر شده پرایمینگ های بذر برای کاهش این میزان اما یافت دار کاهشزنی به طور معنیجوانه

بودند. به طور کلی از این تحقیق  بیشتری زنیجوانه سرعت دارای درصد و شاهد به نسبت پرایمینگ شده بذرهای شوری

 مقاومت و شودمی شوری تنش شرایط در چغندرقند زنی جوانه هایشاخص بهبود باعث پرایمینگ که گرفت نتیجه توانمی

 دهد.را در شرایط تنش شوری افزایش می گیاه چغندرقند

 

 نیز نهاجو شوری، تنش قند، نگ،چغندریمیاپر:  یکلید تکلما

 

 مقدمه .1

 محـدود را آنها رشد که دارند قرار شوری و خشکی ازجمله مختلفـی محیطـی نوسـانات برابـر در گیاهان طبیعت در    

 آن از که دارند محیطی تغییرات این با سازش برای مختلفی های مکانیسـم خـود، بقـای حفـظ برای نگیاها. ]2[ کند می

 بر توانـد مـی شوری تنش. ]2[کرد اشاره مولکولی تغییرات و فیزیولـوژیکی مورفولوژیکی، ی مکانیسمها به توان می جمله

 فیزیولوژی  در کلیدی مسیر یک  که فتوسنتز. باشد رگذاراث گیـاه  تکـوین تـا زنـی جوانه از فیزیولوژیکی، فرآیندهای

 شدن بسته شـوری سبب بـه واکـنش در شده تولید اسید آبسیزیک. گیرد قـرارمی شـوری تـأثیر تحـت بشدت است گیاهان

 سلول در لفعا اکسیژن انواع تجمع باعث شوری تنش. ]10[ میکند محدود گیاه به را کـربن اکسـید دی ورود و شده ها روزنه

 . ]1[می شـود نوکلئیک اسیدهای و غشـا،پروتئینها لیپیدهای به رساندن آسیب و



  

2 

 

 طبـق بـر .]13[ دارد عهـده بـر محیطی تنشهای به مقاومـت ایجـاد در مهمی، نقش اسید سالیسیلیک همچنین

 یـا اسـید سالیسـیلیک. شـود بنـدی دسـته گیاهـی هورمونهـای زمـره  در بایـد اسید سالیسیلیک ]13[ نظـراتراسکین

 در کـه باشـد مـی طبیعـی فنلـی ترکیبـات گـروه ونـیاز رشد ی کننده تنظیم یک اسید، بنزوئیک هیدروکسی اورتـو

 روزنه شدن بسته و باز در تأثیر اتیلین، سنتز نمو، و گـلدهـی،رشد القـای. دارد نقش گیاه فیزیولوژیکی فرآیندهای تنظـیم

 . ]13[ رود مـی بشـمار  اسـید سالیسیلیک مهم نقشهای از تنفس و  هـا

 سبب اسـید سالیسـیلیک.  دارد حفـاظتی نقش دارند قرار محیطی تنشـهای تحـت  کـه گیاهانی در اسید سالیسیلیک

 ت مقاوم افزایش سبب نیز لوبیا و فرنگی گوجـه  در ماده این. میگردد ]15[ گندم های گیاهچه در شوری به مقاومت افزایش

. شود می داده نسـبت اسید سالیسیلیک به نیز ]15[گندم در لکتینها تجمعو .]12[ شده  باال و پائین حرارتهای درجه به

 .]5[ میگردد نیز  ایها دردولپه شـوری تـنش و ]9[  زدگـی سرمابه  ایجـادتحمل سبب اسید سالیسیلیک خارجی کاربرد

 .]9[  میشود سرمازدگی درزمان اکسـیدان آنتـی آنزیمهای فعالیت در غییراتیت سبب اسید سالیسـیلیک ذرت در همچنین

 روابط ،]7[  غشا پایداری، ]8[  عناصـرغذائی جـذب در تـأثیر  جملـه از گیاهان در کلیدی اثرات اسید سالیسیلیک کلی بطور

 اسید سالیسـیلیک تیمـار پـیش تـأثیر وهشپژ این در. دارد ] 12[ رشـد افـزایش و ]11[  اتیلن سنتز بازدارندگی ]3[  آبی

 ممکن گیاهی هر در پرایمینگ عمل.  است گرفته قرار بررسی مورد شوری تنش شرایط در قند چغندر زنی جوانه برصفات

 در زنی جوانه سرعت افزایش جمله از زیادی مزایای پرایمینگ عمل  برای قند چغندر در. گیرد صورت خاصی اهداف با است

 سبز جهت آب به نیاز کاهش شوری، شرایط در زنی جوانه قدرت افزایش ریشه، عملکرد افزایش پایین، حرارت رجهد شرایط

 .]3[ است شده ذکر سطح واحد در ها بوته مناسب و بهتر استقرار نهایت در و شدن

 ها روش و مواد. 2
 مورد بذر.شد انجام اردبیلی محقق دانشگاه کشاورزی دانشکده بذر تکنولوژی آزمایشگاه در،1395 سال در آزمایش

فاکتورهای مورد بررسی پرایمینگ .گردید تهیه بذرچغندرقند ی وتهیه اصالح تحقیقات موسسه از آزمایش این استفاده

میلی موس بر سانتیمتر( 22،20،11میلی موالر(و شوری در چهار سطح )شاهد،5/1، 1، 5/0)بدون پرایم،  درچهار سطح

وری با استفاده از  کلرو سدیم ایجاد شد. برای اعمال سطوح مختلف پرایمینگ بذر ها دردمایی بود.سطوح مختلف تنش ش

درجه قرار داده شد.صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از:در صد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،یکنواختی جوانه 15

 روش از(  زنی جوانه زنی،یکنواختی جوانه سرعت، زنی جوانه حداکثر)زنی جوانه اجزای گیری اندازه زنی.نتایج آزمایش برای

 میلی18ها خانه ارتفاع که بوده عددخانه50 حاوی  آکاردیونی یا دار چین صافی کاغذ.گردید استفاده دار چین صافی کاغذ

 در زده جوانه های بذر شمارش.[4] شد گرفته درنظر 1: 8/0وکاغذ مصرفی محلول وزن نسبت.بود متر سانتی 2 آن طول و متر

 ریشه طول که بود هایی بذر گرفتن قرار شمارش ومورد زنی جوانه مالک شمارش زمان.گرفت انجام ساعت1 زمانی فواصل

 شدادامه ثابت متوالی روز سه طی زده جوانه بذرهای تعداد که زمانی تا شمارش.بود متر میلی 2حداقل ها آن در چه

 سرنگ از کشت بستر به محلول کردن اضافه جهت.شد استفاده مقطر آب شاهداز تیمار ایجاد منظور به پژوهش دراین.داشت

 های مولفه ی محاسبه منظور به. گرفت صورت( هزار در2) ویتاواکس کش قارچ با ها محلول عفونی گردیدوضد استفاده

                                                                                                                                         .شد استفاده Germin ی برنامه زنی جوانه

 نتایج .3

تجزیه واریانس اثرتنش شوری بر درصدجوانه زنی،سرعت جوانه زنی ویکنواختی جوانه 1باتوجه به نتایج حاصل از جدول 

زنی معنی دار ولی بر یکنواختی جوانه زنی بی زنی معنی دار بود.واثر پرایمینگ نیز برروی درصد جوانه زنی وسرعت جوانه 

اثر متقابل در سرعت جوانه زنی معنی دار بود.باتوجه به جدول مقایسه ی میانگین در تنش شوری  معنی بود. دراین جدول

میلی موس می 22بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مربوط به شاهد وکمترین درصد و سرعت مربوط به سطح 



  

3 

 

ما از جهت یکنواختی جوانه زنی بلعکس می باشد. در پرایمینگ نیز بیشترین درصد وسرعت  جوانه زنی شامل غلظت اباشد .

میلی موالروکمترین یکنواختی را  5/0میلی موالر وکمترین آن مربوط به شاهد می باشد.بیشترین یکنواختی را غلظت  5/0

 شاهد دارا بود.

 
سالیسیلیک تحت تنش شوریبا اسیدتجزیه واریانس شاخص های جوانه زنی بذر های پرایم شده -1جدول   

 سرعت جوانه زنی جوانه زنی  یکنواختی
درصد جوانه 

 زنی

درجه 

 آزادی
 

منابع 

 تغییرات

191222/91**  0118831/0  ** 31/22913 3 
تیمار 

 شوری

395/78ns  /00101011** ** 91/222 3 پرایمینگ 

282/52ns  0/00391929** 91/10 9 اثر متقابل 

29/511   00001550/0  خطا 28 29/91 

112/31   23/93  39/10 - 
ضریب 

 تغییرات

درصد معنی دار1**درسطح   

 درصد معنی دار5*درسطح 

  nsبی معنی 

 

شوری نشت تحت اسیدسالیسیلیک با شده پرایم های بذر زنی جوانه های شاخص میانگین ی مقایسه -2 جدول  

یکنواختی جوانه 

 زنی
 منابع تغییرات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی

 )میلی موالر(اسیدسالسیلیک

171/15 A 021131/0  B 392/12 B 0 

308/57 A 038513/0 A 092/71 A 5/0  

981/17 A 037338/0 A 300/18 A 5/1  

502/17 A 037750/0 A 200/70 A 2 

822/11  0058/0  0228/5  Lsd 

        موس()میلی  شوری

288/30 B 019122/0 A 131/92 A 0 

152/93 A 011825/0 C 551/75 B 11 

352/38 B 039275/0 B 112/21 A 20 

219/91 A 009538/0        D 151/10 C 22 

822/11  0058/0  0228/5  Lsd 
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 بحث .4

اسید سالسیلیک  .]17[ ودمیلی موالر در افزایش درصد جوانه زنی گوجه فرنگی مؤثر ب 5/1اسید سالسیلیک در غلظت  

باتوجه به نتایج تحقیقات  .]1[ شودباعث افزایش معنی دار در درصد و سرعت جوانه زنی در گندم در شرایط تنش شوری می

مختلف ونتایج این تحقیق نشان داد که تنش های شوری که اعمال شد تاثیر زیادی برروی مؤلفه های جوانه زنی دارداما 

ه تاثیر کمتری نسبت به بذر های شاهداز تنش ها گرفتند.پرایمینگ سبب افزایش در بذرهای پیش تیمار شد

 صد،سرعت،ویکنواختی جوانه زنی در سطوح مختلف شوری گردید.
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Abstract 

 
Priming is one of the seed enhancement methods that might be resulted in increased seed 

germination under stress conditions, such as salinity stress. The objective of this research was to 

evaluate effect of priming on seed germination of Sugar beet seed under salinity stress in University 

of Mohghegh Ardabili. Treatments were combinations of four levels of salicylic acid (0, 0.5, 1, and 

1.5 mMolar) and  four levels of salinity stress (0, 16, 20 and 24 mM / cm) that was carried out by 

Nacl. Hydropriming method was used; seeds of SHKOFA were moistened in priming treatments for 

6 h at 15 C. Results indicated that with increase in salinity stress, germination components such as 

germination percent, and germination rate decreased, but priming seeds showed lower decrease. In 

all of the salinity levels, priming seeds have more germination rate than control. Also germination 

percent in priming seeds was more than control which there was more increase in higher salinity 

levels. However results indicated that priming results in improvement in germination components of 

sugar beet in salinity stress conditions and increases the resistance of sugar beet seed to salinity 

stress in germination phase. 
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