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چکیده 
به صورت فاکتوریل در قالب یآزمایش،گندم تحت تنش شوريارقامزنیجوانهبر بذرپیش تیمار آبیمدت به منظور بررسی اثر 

ح وهاي مورد مطالعه شامل سطتیمار.اجرا شددر آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه محقق اردبیلی طرح کامالً تصادفی با سه تکرار
و دو ) ساعت4و2صفر،شامل(پیش تیمار آبی مدت ، )دسی زیمنس بر متر10و 4هاي صفر، غلظت(شوري حاصل از کلرید سدیم 

زنی به طور با افزایش شدت تنش شوري میانگین سرعت جوانهها نشان داد کهنتایج داده.بود) شامل رقم زاگرس و سرداري(قم گندم ر
اما مدت پیش تیمار آبیشاهد بود، بذورداري بیشتر اززنی بذور پیش تیمار شده به طور معنیسرعت جوانه. یافتداري کاهش معنی
داري کاهش زنی بذور رقم زاگرس به طور معنیبا افزایش شدت تنش شوري سرعت جوانه.نداشتروي این صفت داري معنیتأثیر

در رقم زاگرس .مشاهده نشدداري تفاوت معنیزنی بذور رقم سرداري سرعت جوانهدر سطوح مختلف شوري، یافت، در حالی که 
هاي زنی گیاهچهافزایش سرعت جوانه.به دست آمدداري کمتر از بذور پیش تیمار زنی بذور شاهد به طور معنیمیانگین سرعت جوانه

دهد که پیش تیمار آبی به طور موثر موجب بهبود قدرت بذرها در شرایط نامساعد رقم زاگرس در نتیجه پیش تیمار آبی نشان می
توان نتیجه به تنش و پیش تیمار بذر نشان دادند، میهاي متفاوتیبا توجه به این که ارقام سرداري و زاگرس واکنش. شودمحیطی می

.گرفت که اثر پیش تیمار بذر نه تنها در گیاهان مختلف بلکه در ارقام مختلف نیز متفاوت می باشد

بذرزنی جوانهپیش تیمار آبی، ، گندمتنش شوري، :کلید واژه

مقدمه
این تنش بر . دهدکه رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار میاستهاي محیطی تنش شوري امروزه به عنوان یکی از مهمترین تنش

شود، کل دوره رشدي گیاه را تحت تاثیر قرار هاي محیطی که گیاه در بخشی از دوره رشد خود با آن مواجه میخالف دیگر تنش
رابذرزنیجوانهاستممکننمکبااليبهروو حرکتخاكسطحازآبتبخیردلیلبهبذرکاشتمحلدرنمکتجمع).3(دهد می

موادتجزیهکاهشآب به وسیله بذر،کردن جذبمحدوداسمزي، موجبتنشایجادطریق ازتنش شوري ). 4(مشکل نمایددچار
یونهايازناشیسمیتهمچنین).14(شود بذور میزنیجوانهکاهشدر نتیجهايذخیرههايپروتئیندر سنتزاختاللوبذرايذخیره
یی براي بهبود هابنابراین، به کارگیري شیوه). 10(دارد بذورزنیجوانههايشاخصکاهشدرمهمینقشاین تنشدرکلروسدیم
)Seed Priming(ها استفاده از پیش تیمار آبی یکی از این شیوه. اي برخوردار استزنی در شرایط تنش شوري از اهمیت ویژهجوانه

حتی در شرایط ها و تولید محصول زنی، سبز شدن و رشد گیاهچهاست که یک تکنیک اقتصادي، ساده و آسان براي بهبود جوانه
شود، به طوري آن بذرها ابتدا خیسانده شده و سپس خشکانده میپیش تیمار آبی روشی است که در). 12(باشد مینامساعد محیطی 

بنابراین، اعمال پیش تیمار بذر که در راستاي بهبود ).8و 6(چه از بذر خارج نمی شود یده، ولی ریشهزنی آغاز گردکه فرایندهاي جوانه
برهمین ). 13(د گردها و عملکرد باال میشود، منجر به استقرار مناسب گیاهچهزنی انجام میزنی و غلبه بر مشکالت جوانهوضعیت جوانه

هاي گندم در شرایط تنش شوري مورد زنی و رشد گیاهچهمدت پیش تیمار آبی بر جوانهاساس، دراین تحقیق کوشش شده است تا اثر
.ارزیابی قرار گیرد
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هامواد و روش
به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه 1393در بهار سال آزمایش این 

، )دسی زیمنس بر متر10و 4صفر، (هاي مورد مطالعه شامل سه سطح شوري ناشی از کلرید سدیم تیمار. محقق اردبیلی اجرا شد
سهبه ابتدا بذور هر دو رقم گندم . بود) رقم زاگرس و سرداري(و دو رقم گندم ) ساعت4و 2صفر، (مدت پیش تیمار آبی در سه سطح 

ساعت در داخل آب مقطر خیسانده شد و 4، 2نمونه دیگر به مدت دو. دیدجدا گرقسمت تقسیم گردید و یک نمونه به عنوان شاهد 
داخلبذر از هر تیمار درعدد25، تعدادزنیجوانهاي ارزیابیبر.خشکانده شداتاقدمايدررطوبت اولیهبهرسیدنتابذورمتعاقباً 

هربهنظرمحلول موردازلیترمیلی10مقدارشوريتنشاعمال سطوحبرايوگرفتپتریدیش بین دو الیه کاغذ واتمن قرار
زده بطور تعداد بذور جوانه. گراد منتقل گردیددرجه سانتی20ها به داخل انکوباتوري با دماي سپس نمونه.گردیداضافهپتریدیش
در پایان آزمایش . نظر گرفته شدمیلیمتر به عنوان بذور جوانه زده در2چه به اندازه خروج ریشه. روز متوالی شمارش شد10روزانه در 

) 7(و رابرتزسرعت جوانه زنی با استفاده از رابطه الیس. زنی آنها تعیین گردیدهاي نرمال و غیر نرمال و درصد جوانهتعداد جوانه
.محاسبه شد

چـه هـا از محـل    چه و سـاقه ریشه.هاي نرمال از هر تیمار و تکرار از بذرها جدا گردید، گیاهچه)روز10(زنیدر پایان آزمون جوانه
ها توزین و میـانگین وزن  سپس گیاهچه. درجه سانتی گراد خشک شدند75ساعت در آونی با دماي 24اتصال به بذرها قطع و به مدت 

MSTATCار ها با استفاده از نرم افزهاي آماري و مقایسه میانگینکلیه تجزیه. براي هر تکرار از هر تیمار تعیین گردیدگیاهچهخشک 

.استفاده گردید% 5اي دانکن در سطح احتمال ها و اثرات متقابل  از روش چند دامنهبراي مقایسه میانگین. انجام شدSPSSو 

نتایج و بحث
به طور معنی داري تحت تاثیر سطوح شوري و پیش تیمار هاگیاهچهزنیجوانهها نشان داد که سرعت نتایج تجزیه واریانس داده

دار به زنی نیز معنیپیش تیمار بذر روي سرعت جوانه× تنش شوري و رقم × همچنین اثرات متقابل رقم .قرار گرفتند) P≥01/0(آبی 
به طوري که کمترین سرعت .یافتداري کاهش زنی به طور معنیبا افزایش شدت تنش میانگین سرعت جوانه). P≥01/0(دست آمد

).1شکل (زیمنس بر متر مشاهده شد دسی 10زنی در سطح شوري جوانه

زنی بذور گندمبر سرعت جوانهو پیش تیمار آبی بذرمیانگین اثر سطوح مختلف شوري- 1شکل 
هاي پیش تیمار از این لحاظ بین مدتداري بیشتر از شاهد بود، اماّبذور پیش تیمار شده به طور معنیزنیجوانهمیانگین سرعت 

این افزایش در اثر پیش تیمار آبی ناشی از افزایش فعالیت متابولیکی است که طی جذب ).1شکل(مشاهده نگردید داري تفاوت معنی
افزایش ). 5(تر باشند زنی نسبت به بذور شاهد پیشرفتهشود بذور پیش تیمار شده از لحاظ مراحل جوانهافتد و باعث میآب اتفاق می
با توجه به اینکه کیفیت بذرهاي گندم مورد .نیز تأیید شده است) 11(و گندم ) 9(در بذور برنج زنی بر اثر پیش تیمار آبیسرعت جوانه

زنی در شرایط درصد بود، پیش تیمار آبی تأثیر معنی داري روي درصد جوانه96زنی آنها استفاده در این پژوهش باال و درصد جوانه
ر پیش تیمار آبی افزایش یافت که نمایانگر افزایش قدرت بذرهاي پیش تیمار زنی در اثمطلوب آزمایشگاهی نداشت، ولی سرعت جوانه

.باشدشده می
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زنی دو رقم گندممیانگین اثر سطوح مختلف شوري بر سرعت جوانه- 2شکل 

که بین داري کاهش یافته، در حالی زنی بذور رقم زاگرس به طور معنی، با افزایش شدت تنش شوري سرعت جوانه2مطابق شکل 
این امر نشان دهنده این است که رقم . داري وجود نداردزنی بذور رقم سرداري در سطوح مختلف شوري اختالف معنیسرعت جوانه

در رقم . قرار نمی گیردو تحت تاثیر شوريبودهزنی مطلوبی برخوردار سرداري حتی در شرایط تنش شوري نیز از سرعت جوانه
از آبیهاي پیش تیماراما بین مدت. داري کمتر از بذور پیش تیمار شده بودزنی بذور شاهد به طور معنیمیانگین سرعت جوانه،زاگرس

. زنی بذور رقم سرداري نداشتداري بر روي سرعت جوانهپیش تیمار تأثیر معنی). 3شکل(داري مشاهده نگردید این لحاظ تفاوت معنی
زنی بیشتري نسبت به رقم زاگرس مقاومت بیشتري نشان داده و از سرعت جوانهبا توجه به این که رقم سرداري به تنش شوري 

گزارش کردند که پیش ) 2(رمضانی و رضایی سوخت آبندانی . برخورداربود، بنابراین پیش تیمار بذر تاثیر زیادي بر روي این رقم نداشت
نشان دادند ) 1(جلیلیان و توکل افشاري .ها استزودتر گیاهچهزنی شده که نتیجه آن اسقرار بهتر و تیمار بذر کلزا موجب تسریع جوانه

زنی باال آنها همچنین گزارش کردند که سرعت جوانه. شودزنی بذور چغندر منوژرم میکه پیش تیمار بذر سبب افزایش سرعت جوانه
.دوره رشد، عملکرد آنها بهبود یابدموجب می شود که گیاهچه ها در مزرعه سریع تر استقرار یافته و با توجه به طوالنی شدن 

زنی دو رقم گندممیانگین اثر پیش تیمار آبی بر سرعت جوانه- 3شکل 
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گیري کلینتیجه
دهد که پیش تیمـار  هاي رقم زاگرس در نتیجه پیش تیمار آبی در شرایط تنش شوري نشان میافزایش سرعت جوانه زنی گیاهچه

پـیش تیمـار   در حـالی کـه   . ها در شرایط نامساعد محیطی می شـود بهبود قدرت بذرها و استقرار گیاهچهآبی بذور به طور موثر موجب 
هاي متفاوتی این که دو رقم سرداري و زاگرس واکنشهبا توجه ب. زنی بذور رقم سرداري نداشتداري بر روي سرعت جوانهتأثیر معنی

بذر نه تنها در گیاهان مختلـف بلکـه در ارقـام    آبی توان نتیجه گرفت که اثر پیش تیمار میبه تنش و پیش تیمار بذر نشان دادند، 
.مختلف نیز متفاوت می باشد
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