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  چکیده

صورت فاکتوریل در قالب طرح زنی شاهدانه در شرایط شوري، آزمایشی بههاي جوانهتیمار بذر بر مولفهمنظور تعیین اثر پیشبه     
شاهد، جیبرلین، (تیمار بذر تیمارها شامل پیش. کامال تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد

با تیمار بذر نتایج نشان داد که پیش. بودند) زیمنس بر متردسی 10و  5/7، 5، 5/2شاهد، (وري و ش) و آب مقطر NaClمانیتول، 
این . زنی شدو نیز کاهش میانگین مدت جوانه زنیزنی، درصد جوانهجیبرلین در سطح شوري شاهد موجب افزایش سرعت جوانه

زنی در بیشترین میانگین مدت جوانه. زیمنس بر متر نیز دیده شددسی 5 و 5/2در سطوح شوري  NaClتیمار با روند براي پیش
-سطوح شوري بر تمامی صفات مورد مطالعه تاثیرمعنی. دست آمدتیمار با مانیتول بهیشدسی زیمنس بر متر و پ 10سطح شوري 
بر تمامی صفات مورد مطالعه نیز تیمار بذر سطوح پیش. طوري که حداکثر میزان این صفات در شاهد مشاهده شدبهدار داشتند، 

تیمار بذر و حداقل آن در پیش NaClار بذر با جیبرلین و تیمطوري که حداکثر میزان این صفات در پیشدار داشتند، بهتاثیرمعنی
  . دست آمدبه با مانیتول

  
  .زنی شاهدانه، شوري تیمار، جوانهپیش :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

  از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهانعبارتی یکی بهزنی اولین مرحله نموي در گیاه است و جوانهفرآیند        
در ). 4(گیرد ویژه دما، رطوبت و تهویه خاك قرار میاین مرحله از رشد به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به). 6(آید شمار میبه 

    با انجام ). 17(باشد تیمار میزنی و سبز شدن بذر استفاده از تکنیک پیشهاي جوانههاي افزایش مولفه، یکی از راهشرایط تنش
عبارت دیگر، به. شودچه خارج نمید، ولی ریشهزنی انجام شوکنند که مراحل اولیه جوانهاي آب جذب میبه اندازه تیمار، بذرهاپیش

تیمار، بذرهاي خشک همانند بذرهاي بعد از انجام پیش. شوندروند، ولی وارد مرحله سوم نمیبذرها تا مرحله دوم آبنوشی پیش می
تیمار بذرها موجب افزایش هاي مختلف حاکی از آن است که پیشگزارش). 15(شوند ذخیره و کشت می) شاهد(تیمار نشده 

زنی گزارش شده است که این تکنیک، موجب افزایش جوانه). 9(شود زنی و سبز شدن بذر میدرصد، سرعت و یکنواختی جوانه
گزارش کردند که ) 13(سانگ  هاس و). 3(شود هاي محیطی از قبیل تنش شوري، خشکی و دما میتنشبذرها در شرایط 

ها شود که این آنزیماکسیدانت از قبیل گلوتاتیون و آسکوربات پرواکسیداز در بذر میهاي آنتیپرایمینگ موجب افزایش آنزیم
هاي متعددي مبنی بر گزارش. شوندزنی میزنی کاهش و در نتیجه موجب افزایش درصد جوانهپراکسیداسیون لیپیدها را طی جوانه

گزارش کردند که انجام ) 23(توسلی و کاسینو ). 7(زنی و سبز شدن در گیاهان مختلف وجود دارد تیمار بر جوانهتاثیر مثبت پیش
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 .زنی نداشتداري بر درصد جوانههاي شوري و دما افزایش داد، ولی تاثیر معنیزنی بذر پنبه را تحت تنشتیمار، سرعت جوانهپیش
زنی گیاه دارویی هاي جوانهتیمار بذر در شرایط شوري و اثر آن بر ویژگیبهترین روش انجام پیش هدف از این تحقیق تعیین

 . باشدشاهدانه می

 
  هامواد و روش

صورت چه در شاهدانه، آزمایشی بهزنی و آزمون رشد گیاههاي جوانهتیمار بذر در شرایط شوري بر مولفهمنظور بررسی اثر پیشبه    
تکرار طی دو مرحله در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی  3در قالب طرح کامال تصادفی در فاکتوریل 
بود که بر روي بذرهاي ) و آب مقطر NaCl، مانیتول، GA3شاهد، (سطح  5تیمار بذر در تیمارهاي آزمایش شامل پیش. انجام شد

گرم توزین و  20در مرحله اول، از بذرهاي گیاه دارویی . ساعت اعمال شد 24مدت به) Cannabis sativa(گیاه دارویی شاهدانه 
ساعت بذرها در  24هاي پرایمینگ به ظروف حاوي بذر افزوده شد و پس از سپس محلول. در داخل ظروف پالستیکی قرار داده شد

متر قرار داده شدند و سپس سانتی 10ه قطر هایی بدیشبذر درون پتري 50در مرحله بعد تعداد . دماي آزمایشگاه خشک شدند
هدف از . دیش اضافه شدسی به هر پتريسی 5میزان به) دسی زیمنس بر متر10و 5/7، 5، 5/2صفر، (سطح  5هاي نمک در محلول

رش بذرها شما. زنی بذر بودصورت مصنوعی و ارزیابی اثر آن بر جوانهاعمال پتانسیل اسمزي طی مرحله دوم ایجاد تنش شوري به
. تر در نظر گرفته شدمتر یا بیشمیلی 2چه به اندازه زنی، خروج ریشهساعت انجام و معیار جوانه 24طور مرتب در هر زده بهجوانه

 زیر صفات دوره این اتمام از بعد. یافت پایان بود، یکسان متوالی شمارش دو براي جوانه زده بذور تعداد که زمانی زنیآزمون جوانه
  :شد گیريهانداز

  .زنی استاندارد برآورد شدهاي نرمال در پایان دوره جوانهچهزنی با شمارش تعداد گیاهدرصد جوانه -1

 زنی و فرمولزده در طول دوره جوانهزنی با استفاده از اطالعات مربوط به بذرهاي جوانهسرعت جوانه -2 di
ni

محاسبه شد که    
  ).8(روز شمارش است  diزده  و بذرهاي جوانه تعداد  niدر آن 

(زنی استزنی که عکس سرعت جوانهمیانگین مدت زمان جوانه -3 ni
di                                     .(   

ها با کمک آزمون نگینو مقایسه میا SPSSو  MSTATCها با استفاده از نرم افزارهاي آزمون نرمال بودن و تجزیه واریانس داده
 .اي دانکن انجام شدچند دامنه

  
  نتایج و بحث

بر اساس این جدول، اثر تیمار شوري . آورده شده است) 1(نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف گیاه دارویی شاهدانه در جدول     
تیمار چنین، اثر متقابل پیشهم). 2جدول(ود دار بتیمار بذر بر تمامی این صفات معنیبر تمامی صفات مورد مطالعه و نیز اثر پیش

با افزایش سطوح شوري سرعت ). 3جدول(دار بود زنی معنیجوانهزنی، درصدزنی، میانگین مدت جوانهبذر و شوري بر سرعت جوانه
ن کاهش بیشتر پژوهشگرا). 2جدول(زنی در شاهد مشاهده شد طوري که بیشترین سرعت جوانهزنی کاهش پیدا کرد، بهجوانه

زنی در چنین، حداکثر سرعت جوانههم). 24(دانند زنی را ناشی از کاهش پتانسیل آب و دسترسی بذر به آب میسرعت جوانه
سبب تسریع  GA3تیمار بذر با پیش). 2جدول(دست آمد تیمار با مانیتول بهپیشو حداقل آن در  NaClو  GA3تیمار بذر با پیش

زنی بذرهاي مورد کشت را در شرایط تنش شوري با میزان جوانهشود و زدن میکی قبل از فرآیند جوانهدر فعل و انفعاالت متابولی
و کمترین ) شاهد(در سطح شوري صفر GA3تیمار بذر با زنی در پیشبیشترین سرعت جوانه). 26(سازد رطوبت کمتر ممکن می

  ). 3جدول(مشاهده شد متر بر زیمنسدسی 10تیمار با مانیتول در سطح شوري آن در پیش
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زنی شد که دلیل آن موجب حصول بیشترین سرعت جوانه NaClتیمار با متر پیش بر زیمنسدسی 5و  5/2در سطح شوري     
تیمار گزارش شده است که در آفتابگردان، هندوانه و خربزه پیش. تیمار با نمک استشرایط شوري در اثر پیشمقاوم شدن بذرها به

هاي حاصل از بذرهاي تیمار شده این گیاهان با سرعت بیشتري چهگیاهشود وزنی میافزایش سرعت جوانه باعث) NaCl(با نمک 
که کمترین میانگین مدت طوريزنی افزایش یافت، بهبا افزایش سطوح شوري میانگین مدت زمان جوانه ).7و  9(یابند می  استقرار 

چنین، هم). 2جدول(زیمنس بر متر بود دسی 10ین میانگین آن مربوط به سطح شوريزنی در سطح شاهد و بیشترجوانه  زمان 
تیمار با مانیتول و کمترین میانگین آن در زیمنس بر متر و پیشدسی10زنی در سطح شوريبیشترین میانگین مدت زمان جوانه

یاد ناشی از اثر مفید اسیدجیبرلیک در شرایط این امر به احتمال ز). 3جدول(دست آمد به GA3تیمار با سطح شوري شاهد و پیش
زنی در حداکثر میانگین مدت زمان جوانه. زنی شودهاي سدیم به هنگام جوانهتواند موجب کاهش اثر منفی یونشوري است و می

- رصد جوانهکاهش د). 2جدول(زنی با افزایش سطوح شوري کاهش یافت درصد جوانه). 2جدول(دست آمد تیمار با مانیتول بهپیش
هاي سمی و تغییر در تعادل دلیل کاهش پتانسیل اسمزي محلول، افزایش یونزنی بذرها در اثر افزایش غلظت نمک ممکن است به

) 27(فنک و همکاران  -هاي زایوزنی در اثر افزایش غلظت نمک با نتایج آزمایشکاهش درصد جوانه. تحرك عناصر غذایی بذر باشد
 10و کمترین مقدار آن در سطح شوري  GA3تیمار با زنی بذرها در سطح شوري شاهد و پیشن درصد جوانهبیشتری. مطابقت دارد

داري معنیمانیتول در این سطح شوري تفاوت تیمار بذر با دست آمد که با پیشبه  تیمارزیمنس بر متر و بدون انجام پیشدسی
داري نشان اختالف معنی NaClتیمار دست آمد که با پیشبه  GA3با  تیمارزنی در پیشحداکثر درصد جوانه). 3جدول(نداشت 

ها در آب است که با کاهش میزان رطوبت به دلیل تنش شوري انتقال عامل اصلی انتقال مواد محلول، حاللیت آن). 2جدول(نداد 
  ). 25(شود ها به جنین میسر نمیآن
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  کلیگیري نتیجه
چه در گونه مورد مطالعه زنی و رشد گیاههاي جوانهموجب بهبود مولفه  GA3و  NaClتیمار با  نتایج آزمایش نشان داد که پیش  

شوري شد که درصد افزایش آن در زنی بذرهاي شاهدانه در سطوح موجب افزایش درصد جوانه  GA3و  NaClتیمار با پیش. شد
و ) SOD(موجب افزایش فعالیت سوپراکسیددیسموتاز  NaClتیمار با رسد که پیشنظر میبه. تر شوري بیشتر بودسطوح پایین

تیمار شده زنی بذرهاي پیشجوانه. شودزنی میشود و با افزایش شدت تنفس، موجب بهبود سرعت و درصد جوانهپرواکسیداز می
-یابند و زودتر از خاك خارج میتر استقرار میبه بذرهاي شاهد زودتر آغاز شد و در نتیجه تحت تنش شوري این بذرها سریعنسبت 

 . زي قرار خواهند گرفتهاي خاكپاتوژندر معرض آفات و  بنابراین، مدت زمان کمتري. شوند
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