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 ندهغیرز یا زنده عوامل توسطها تنش اینو  هستند گوناگونی مواجههاي تنش با در مراحل مختلف زندگی گیاهان      

ش ها در شرایط تنهاي بهبود استقرار گیاهچهپرایمینگ بذر یکی از راهگذارد. رشد گیاهان اثر میکه بر  شودایجاد می

 رایمینگهیدروپجاسمونات و  ، متیلمنظور بررسی اثر پرایمینگ بذر چغندرقند با اسید سالسیلیک است. این تحقیق به

ي گیاهچه چغندرقند تحت شرایط شوري در دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه اولیه زنی و  رشدبر جوانه

کامالّ تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد. بلوك محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

متیل موالر)، میلی 5/1، 1، 5/0سالسیلیک در چهار سطح (بدون پرایم، فاکتورهاي آزمایش شامل پرایمینگ با اسید 

، 5/1، 5/0زمان  هیدروپرایمینگ در چهار( و هیدروپرایمینگ لیتر) در میکرومول 2و  5/1،  1، 5/0 (صفر، موناتسجا

بر  زیمنسدسی 24و 16،  20) و فاکتور دوم سطوح مختلف شوري (در چهار سطح صفر (آب مقطر)، ساعت 6، 4

سدیم ایجاد شد. براي اعمال سطوح مختلف پرایمینگ، ور . سطوح مختلف تنش شوري با استفاده از کلربودمتر سانتی

درجه قرار داده شد. نتایج نشان داد که با 15ساعت در دماي  4) به مدت SBSI0031بذر چغندرقند رقم آریا (

فت دار کاهش یابه طور معنیچه و هیپوکوتیل ن خشک ریشه، طول هیپوکوتیل، وزچهطول ریشهافزایش تنش شوري، 

ول و دار باعث افزایش ططور معنیبهسلیک، یبا اسید سالتیمار بذر . پیشهاي غیر نرمال افزایش یافتدرصد گیاهچهو 

ش در این آزمایش با افزایدار نبود. هاي مختلف اسید سالسیلیک معنیولی تفاوت بین غلظت، وزن خشک گیاهچه شد

داري چغندرقند به طور معنی هاي نرمالگیاهچهپرایمینگ درصد  در محلول موالرمیلی 5/1غلظت اسید سالسیلیک به 

درصد، سرعت دار باعث افزایش طور معنیبهبا متیل جاسمونات و هیدروپرایمینگ، تیمار بذر . پیشیافت کاهش

هاي غیرنرمال با افزایش سطح میانگین تعداد جوانه با توجه به مقایسهشد.  طول و وزن خشک گیاهچه زنی،جوانه

میکرومول در لیتر  1ي غیرنرمال مربوط به غلظت هاکاهش یافته و کمترین جوانه جاسمونات متیلپرایمینگ بذر با 

ساعت بدست آمد. 6 زنی در هیدروپرایمینگ بذر به مدتبیشترین درصد و سرعت جوانه باشد.جاسمونات می متیل

    

  شوري، استقرار گیاهچه ، رشد گیاهچهتنش چغندرقند،  نگ،یمیا: پرهاواژه کلید
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  مقدمه

درصد میزان تولید  43چغندرقند یک گیاه استراتژیک براي تولید شکر است به طوري که حدود 

هاي . عالوه بر شکر، از مالس و بخش)1368 نده،خداب(آید جهانی شکر نیز از این گیاه به دست می

. همچنین در برخی از کشورها شودیمتخمیري استفاده  يهافرآوردههواي آن نیز براي خوراك دام و 

چغندرقند  ).2000،و همکاران 1دوران(کنند میها، اتانول تولید هاي این گیاه با استفاده از باکترياز تفاله

هاي گردد. استانمحسوب می سالهکیاعی گیاهی زر ازنظرگیاهی دوساله ولی  یشناساهیگ ازنظر

ترین خراسان، کرمان ،آذربایجان غربی، کرمانشاه، قزوین، اصفهان، خوزستان، کرمان و مرکزي مهم

  ). 2005، 2عبدالهیان(شوند تولیدکنندگان چغندرقند در ایران محسوب می

نی زنهامرحله جو ردکه ست ا ريمتحمل به شو نهاگیا ازجملهو  صنعتی ناــگیاهاز  دــقنرچغند

ه ــمرحلدر  ژهیوبه ريوــه شــبتحقیقات در زمینه مقاومت  لیلد به همینو  ستا سحسا يبه شور

به  ريشو رتتانه خساـسآ ردوـمدر  تیواـیر متفداـف مقـمنابع مختل. در استمهم  رنی بسیازنهاجو

 هشت یکیالکتر یتادـهدر  بذر یزنجوانهصد درکه کاهش ريبهطو ،شده استگزارشقند رچغند هگیا

 .) 3،2007اصغرزاده وجعفرزاده (است  شدهگزارشز ـیمنسبرمتر نیز سید

ا هایی بمعموالً ترکیبی نامتجانس از میوهچغندرقند توده بذر تشکیل شده و برداشت شده 

ی زنزنی، غلظت عناصر بازدارنده جوانههاي مختلف از رسیدگی، سرعت جوانههاي متفاوت، درجهانـدازه

 وده بذرت زنی درباشد که موجب افزایش تغییرات جوانهدر پوسته و سایر خصوصیات مربوط به بذر می

ها موجب بروز مشکالتی بوته زنی و نتیجتاً تفاوت زیاد در اندازهگردد. عدم یکنواختی در جوانهمی

زایش باشند. افمی برخوردارشود. بذرهاي درشت و سنگین از پوسته کلفت و قطوري مدیریت مزرعه می

 شود. این مواد بازدارنده از نفوذ اکسیژنزنی میحجم پوسته بذر موجب تجمع بیشتر مواد بازدارنده جوانه

اشند بخوشبختانه در چغندرقند این مواد قابل شستشو می نمایند.و آب به داخل جنین جلوگیري می

ود. شزنی میبه همین دلیل شستشو و خشک کردن مکرر بذر موجب تسریع در جوانه ).1976، 2(جوانتیال

                                                
1. Duran 
2. Abdollahian 
3. Jafarzadeh   & Aliasgharzad 

 
1. Junttila 
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تعداد دفعات خیس و خشک کردن بذر تابعی از طول عمر بذر، شرایط محیطی در طول تشکیل بذر، قوه 

  ).1973، 2باشد (النگدنمی درت خواب بذر، کلفتی و سختی پوسته بذرق نامیه اولیه بذر، سایز بذر،

قدرت  دهندهیشافزاانجام شده حاکی از آن هستند که با استفاده از تیمارهاي  هايیشآزما

؛ 2003، 3(بصرا و افضل یافتدستسریع، ظهور یکنواخت و استقرار قوي گیاه  یزنجوانهبه  توانیمبذر،

  باشد.ها پرایمینگ بذر می) یکی از این روش2006، 5بصرا ؛ فاروق و2005 ،4اشرف و فوالد

عمل پرایمینگ در هر گیاهی ممکن است با اهداف خاصی صورت گیرد. در چغندرقند براي  عمل 

پایین، افزایش عملکرد دماي زنی در شرایط افزایش سرعت جوانه ازجملهپرایمینگ مزایایی زیادي 

، کاهش نیاز به آب جهت سبزشدن و در نهایت شوريزنی در شرایط جوانهریشه، افزایش قدرت 

، کوچکی و 1380زینلی و سلطانی،(ها در واحد سطح ذکر شده است استقرار بهتر و مناسب بوته

عموم و  طوربهزنی بذر چغندرقند در شرایط شوري  این موضوع براي افزایش جوانه  .)1375سلطانی،

درصد  10بذر چغندرقند از اهمیت زیادي برخوردار است. افزایش فقط زنی بالخص براي جوانه

تن بذر بوجاري  45جو.یی تواند موجب صرفههکتاري زراعت چغندرقند می 150000زنی بذر جوانه

مشکل زراعت چغندرقند در ایران  نیترمهمشده شود. از طرف دیگر مشکل کمبود بوته در واحد سطح 

 از شدت آن کاسته شود. باشد که شاید به نحويمی

  هاي) پژوهشفرضیه( هیفرض

  ) پرایمینگ بذر با متیل جاسمونات بر بهبود بذر اثري ندارد.1

  ) پرایمینگ بذر در حضور سالیسیلیک اسید بر بهبود بذر اثري ندارد.2

  ارد.ند هچ اهیگزنی و رشد بر تحمل به خشکی چغندرقند در مرحله جوانه يریتأث) هیدروپرایمینگ بذر 3

زنی بر تحمل به شوري چغندرقند در مرحله جوانه يریتأثاسید  ) پرایمینگ بذر در حضور سالیسیلیک4

  .ندارد چه اهیگو رشد 

زنی بر تحمل به شوري چغندرقند در مرحله جوانه يریتأث) پرایمینگ بذر در حضور متیل جاسمونات 5

 .ندارد چه اهیگو رشد 

                                                
2. Longden 
3. Basra   & Afzal 
4. Ashraf & Foolad 
5. Farooq & Basra 
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  چغندرقند یشناسهایگ -1-1

گونه ولگاریس شامل است.  4متعلق به تیره اسفناجیان 3، گونه ولگاریس12چغندرقند از جنس بتا

ا هاي، چغندر برگی یا ساالدي و چغندرقند است. در همه این گروهچغندر باغی یا لبویی، چغندر علوفه

و کریمی،  7137، 5) (کوك و اسکاتn2=18باشد (می 18ها در حالت دیپلوئید برابر تعداد کروموزوم

که در نواحی ساحلی مدیترانه و آسیاي  5). والد چغندرقند احتماالً چغندري است بنام بتا ماریتیما1379

هاي مستقیم و غیر خوابیده و هاي اهلی و وحشی، یکی وجود برگروید. تفاوت اصلی گونهصغیر می

طح بازده فتوسنتز در واحد سهاي اهلی است. اي گسترده و مستقیم در گونهدیگري وجود سیستم ریشه

هاي چغندرهاي اهلی هاي وحشی نیست. اما آرایش فضایی برگهاي اهلی بیشتر از گونهبرگ در گونه

 اندازهیساتر هاي پایینهاي برگی باال بر برگاشکوب ياندازهیساتر بوده و این موضوع مانع از عمودي

  ).1383یابد (خواجه پور، نمی کاهشفتوسنتز  جهیدرنتشود و تحت ضرایب سطح برگ می

چغندرقند در  رونیازااند و هاي ساحلی دریاها پدیدار شدهاجداد وحشی چغندرقند عمدتاً در زمین 

مقایسه با گیاهان زراعی، تحمل بیشتري در مقابل خشکی و شوري دارد. نشان داده شده است که در 

مقابل شوري و خشکی نسبت به چغندرقند مقاومت  زراعی، فقط پنبه و جو در اهانیگ ریسامقایسه با 

  ).1377بیشتري دارند (کوك و اسکات، 

چغندرقند گیاه مناطق معتدله است که به محدوده وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار است و در برابر 

). گیاهان زراعی مختلف ممکن 1377، 6هاي محیطی گیاهی مقاوم سرسخت است (کوك و همکارانتنش

ري ها و ایجاد شوهاي متفاوتی در مقابل کم آبیاري و یا افزایش غلظت بعضی از یونالعمل است عکس

نبال نژادگران چغندرقند به د نیز از این امر مستثنی نیست به همین دلیل به قنداز خود نشان دهند. چغندر

ها در انتخاب و اصالح ارقام متحمل و به شوري و ها و خصوصیاتی هستند که به توان از آنشاخص

  ).1381(برادران فیروز آبادي،  کردخشکی استفاده 

                                                
 

1. Beta        
2. vulgaris 
3. Chenopodiaceae 
4 . Beta maritime 
5.Cook & ScottCook and Scott 
 

1. Cook et al. 
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 شود و به شکل روزتاي است که در سال اول به طریق برون زمینی سبز میچغندرقند گیاه دو ساله

ه مواد ک یابدبزرگ گوشتی و مخروطی شکل توسعه می شهیریابد. در طول همین سـال، یک  تکوین می

به دهد. در ســال دوم، به دنبال تولید ســاقه زایشــی، گل و بذر در آن غذایی زیادي را در خود جاي می

  ). 1389؛ فتح اله طالقانی و همکاران 1383آید (خواجه پور می وجود

ــه چغندرقند تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی، عملیات زراعی و تیپ ف هاي مختلعمق نفوذ ریش

ــانتی 50 تا 20آن، از  ــوي  5/1تواند تا عمق کند و میمتر تغییر میس متري خاك نیز نفوذ کند. در دو س

شوند و به جذب آب و مواد هاي ظریفی از آن منشعب میاي، شیاري وجود دارد که ریشهریشـه ذخیره 

کنند. پوست ریشه به رنگ خاکستري و یا سفید است (خواجه غذایی از محیط پیرامون ریشـه کمک می 

عوامل مختلف، متغیر است و گاهی  ریتأثگرم تحت  1000تا  400). وزن متوسـط ریشه بین  1383پور، 

در  اي، از میزان قند ذخیره شدههاي ذخیرهرسـد. با افزایش اندازه ریشه به پنج کیلوگرم و بیشـتر نیز می 

شــد زیادي ندارد و هر ). طوقه (محل قرار گرفتن جوانه) ر1382، نامیبشـود ( آن (عیار قند) کاسـته می 

درصد وزن تر ریشه را  4-5آید. به طور متوسط طوقه دمبرگی از روي طوقه به وجود می لهیوسبرگ به 

درصد نیز افزایش  8-12تواند تا دهد. البته سهم وزنی طوقه از وزن ریشه در کشت پاییزه میتشکیل می

گیرد اما قندهاي دیگري ). ساکارز قسمت اعظم وزن خشک ریشه را در بر می1386یابد (اوراضی زاده، 

ــیدهاي آمینه،      مـاننـد گلوکز، فروکتوز و رافینوز همراه بـا مواد آلی و معـدنی مختلف از قبیل انواع اسـ

وجود دارد. قســمت مرکزي ریشــه مخروطی، غلظت پروتئین، نیتروژن، سـدیم و پتاســیم نیز در ریشــه  

هاي فوقانی و رأس ریشـه داراي قند کمتري هستند  دهد ولی بخشبیشـتري از قند را در خود جاي می 

  ).1389؛ فتح اله طالقانی،  1366، 1(کولیوند

بلندي هستند، بر روي طوقه هاي چغندرقند که پهن و داراي دمبرگ نسبتاً در سـال اول رشـد، برگ  

آیند. رنگ برگ از سـبز روشـن تا سبز تیره در ارقام مختلف متفاوت است. بسته به رقم و   به وجود می

ر هاي جوان همیشه دگیرد. برگافراشته یا افقی روي طوقه قرار می صورتبهسـطح پلوئیدي آن، برگ  

قه گل دهنده را در ســال دوم، گیاه یک ســا هاي پیر در قســمت بیرونی قرار دارند. معموالًداخل و برگ

شــود. در نتیجه، انشــعابات فراوانی که تشــکیل که این ســاقه، به ســرعت منشــعب می دهدیمتشــکیل 

                                                
1. Cullivan 
  



 

٧ 
 

 2 هاي هها به صورت منفرد و یا دستشـود، ارتفاع گیاه ممکن است به دو متر یا بیشتر هم برسد. گل می

پنج پرچم و یک مادگی کوتاه هاي چغندرقند کوچک، فاقد گلبرگ، داراي شوند. گلتایی ظاهر می 5تا 

هاي بسیار نادر است. دانه هاآنهاي این گیاه دگرگشـن و خودناسازگارند و خودگشنی در  هسـتند. گل 

، نامیب؛ 1383شوند (خواجه پور، توسـط حشـرات حمل می   یجزئباد و به میزان  لهیوسـ به عمدتاًگرده 

  ).  1389؛ فتح اله طالقانی 1387

  شوند:  هاي کنار هم، بذرهاي تشکیل شده به دو دسته تقسیم میدر چغندرقند با توجه به تعداد گل

 ژرم)ژرم یا پلیاي (مولتیبذر چندجوانه -1-1-1

هاي موجود در بذر، عدد است و در هنگام سبز شدن به تعداد جوانه 2-5هاي این بذر تعداد جوانه

ل هاي رسی و شور قابخاك ژهیوبهمعموالً براي شرایط نامساعد و  شود. کاشت این بذوربوته تولید می

هاي اضافی طی عملیات تنک ، در صـورت کاشت این بذور، الزم است بوته هرحالبهتوصـیه هسـتند.   

  ). 1389؛ فتح اله طالقانی 1383حذف شوند (خواجه پور، 

 اي (منوژرم) جوانهبذر تک -1-1-2

وانه است و کاشت آن براي شرایط مساعد از نظر آب و هوا و خاك این نوع بذر تنها داراي یک ج

ه از هر دانه این بذور یک جوان کهنیاشود. با توجه به هاي مکانیزه توصیه میمناسب و همچنین سیستم

؛ فتح 1383شود (خواجه پور، آید، لذا عملیات تنک با سرعت بیشتر و هزینه کمتر میسر میبه وجود می

 ). 1389اله طالقانی و همکاران، 

  اهمیت اقتصادي چغندرقند -1-2

چغندرقند یکی از محصوالت استراتژیک کشور است که از نظر غذائی داراي بازده باالیی است. این 

ز ا (غیرمستقیم) از طریق تأمین خوراك دام بخشی طریق تولید قند و شکر از میطور مستقمحصول به 

 باشد درکند. عالوه بر این از مالس که از محصوالت فرعی چغندرقند میتأمین می نیازهاي مردم را

، شود (حسینی و پور ابراهیمآید و در داروسازي نیز از این محصول استفاده میصنعت الکل به دست می

1385.(  
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شریه علمی بوده و از چغندرقند جزو معدود نباتات زراعی است که در کشورهاي مختلف داراي ن

تخصصی، فقط در مورد  صورتبههاي اصالح و تهیه بذر که و بنگاه مؤسساتسوي دیگر وجود 

اهمیت این گیاه است. در نهایت با توجه به تجدید ناپذیر  دیمؤپردازند. همگی چغندرقند به تحقیق می

بعضی از محصوالت کشاورزي هاي فسیلی در چرخه حیات و کاهش روز افزون این منابع، بودن سوخت

هاي فسیلی ایفاء نمایند. در همین رابطه، و از جمله چغندرقند، منابع تجدید شونده را در قبال سوخت

ماده اولیه جهت  عنوانبهتواند تن شکر خالص در هکتار در شرایط مساعد، می 8-10چغندرقند با تولید 

 و ). تیلور1377شود (کوك و اسکات،  سوبلیتر اتانول در هکتار مح 5000 - 6000تولید حدود 

صادرات کشورهاي آمریکاي مرکزي است  نیتربزرگکه شکر یکی از  داشتند )  اظهار2003(1همکاران 

میلیون تن  2 که آمریکا بیش ازاست. درصورتی متحده االتیادرصد صادرات شکر آن به  10 که کمتر از

  ، قیمت جهانی شکر افزایش خواهد یافت.واردندشکر اضافی از کشورهاي آمریکاي مرکزي 

 طورهبرقباي اقتصادي بزرگی مانند برزیل وجود دارد که با حمایت اروپا و آمریکا قیمت شکر را 

از  د.نباش سودآوردر این صنعت براي کشورهاي دیگر  يگذارهیسرمادارند تا مصنوعی پایین نگه می

ویه، ردر بازار جهانی واردات شکر سودمند است. واردات بیدیگر به دلیل ارزان بودن قیمت شکر  طرف

نقدینگی الزم براي پرداخت  موقعبههراس از ناکامی در فروش محصوالت داخل و نگرانی از تأمین 

است. صنعت قند ایران با احداث  هاکارخانهطلب کشاورزان چغندرکار، دغدغه دیگري براي مدیران 

مصرف قند و  موازاتبهگردید و  يگذارهیپا 1372چغندري در کهریزك در سال  اولین کارخانه قند

 آن در ابتدا از کشت چغندرقند توسعه یافت. بذر جیتدربههاي جدید در ایران کارخانه و احداثشکر 

 شوددر مؤسسه تحقیقات چغندرقند تولید و توزیع می اکنونهمشد ولی کشورهاي خارجی وارد می

  ). 1374 (موسی نژاد،

                                                

1.Taylor et al. Taylor and 
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  چغندرقند در جهانو تولید تاریخچه کشت  -1-3

هاي مختلف چغندرقند در مناطق ساحلی مدیترانه جهت تولید سبزي رواج از دیرباز کشت واریته

 ارزش غذایی باالیی که داشت واسطهبههاي یونانی و سپس رومی نیز مصرف این گیاه داشته و در تمدن

  ). 1377مکمل در جیره غذایی افراد، متداول بود (کوك و اسکات،  عنوانبه

اي هشیمیدان آلمانی بنام مارگراف مبنی بر استحصال قند از ریشه توجهقابلکشف  1747در سال 

چغندرقند، اولین تالش در راستاي تولید قند از این گیاه صنعتی صورت گرفت. در آن زمان به دلیل 

درصد وزن ریشه) و  6/1هاي قرمز و سفید رنگ چغندرقند (حدود در ریشهدرصد پایین قند موجود 

امکان استخراج شکر از ریشه این گیاه، کشف مارگراف با اقبال عمومی روبرو نشد(کوك و  باوجود

پدر « عنوانبه) که امروزه او را A.C.Achard). پنجاه سال بعد شاگرد مارگراف، آشارد (1377اسکات، 

ناسند با مطالعات وسیع روي چغندرقند، راه نوینی را براي تولید شکر از چغندرقند شمی» صنعت قند

اولین کارخانه قند  ياندازراهمیالدي موفق به تأسیس و  1801. وي در سال قراردادپیش روي جهانیان 

بار و کشاورزي واساس گزارش سازمان خوار از حیث مصرف، بر ).1377در جهان شد (کوك و اسکات، 

 کشورهاي، در درصد نه، متوسط جهانی تأمین انرژي از شکر معادل 1989-2000هاي سال نی طیجها

درصد  هشتمتوسط  طوربهدرصد و در ایران،  هفت توسعهدرحالکشورهاي در درصد،  13 افتهیتوسعه

  ). 1389(فتح اله طالقانی و همکاران،  برآورد شده است

 

  چغندرقند در ایران  تولیدتاریخچه کشت و  -1-4

چغندرقند بومی ایران نبوده و از خارج وارده شده است. گرچه دو گونه چغندر وحشی بومی ایران 

ا صرفاً هدو گونه در دست نیست و بنابراین، از این گونه نیاز اهستند، ولی مدرکی دال بر استفاده غذایی 

االتفاقیه ورود بذر چغندرقند به ایران به شد. طبق مندرجات وقایع جهت تأمین غذاي دام استفاده می

گردد که توسط دکتر بورالك قمري باز می 1274شعبان  16و چهل سال پیش و تاریخ  صدکیحدود 

هجري  1277). با احداث اولین کارخانه قند در کهریزك تهران در سال 1366صورت پذیرفت (کولیوند، 

). 1372و سجادي و خیري،  1366شد (کولیوند،  آغازرسمی  طوربهشمسی، کشت چغندرقند در ایران 
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وارد  یاسلواکچکدر اوایل، بذر مورد نیاز کارخانه قند از کشورهاي لهستان، آلمان، شوروي سابق و 

هجري شمسی مقدمات کار براي تهیه بذر چغندرقند در ایران  1315). از سال 1366شود (کولیوند، می

سال بذور مناسب آب و هواي ایران، در کشور تهیه شود. این کار  مهیا، و مقرر شد که ظرف مدت پنج

و کارشناس آلمانی روسی االصل بنام دکتر اشنایدر تحقق یافت.  یباغقرهبا همت مرحوم مهندس 

، يمراد یعلهجري شمسی بذر چغندرقند را در ایران تهیه کنند ( 1320نامبردگان موفق شدند در سال 

1382 .(  

  

  چغندرقند کیفیت بذر اهمیت -1-7

کیفیت بذر چغندرقند مانند بذر ســـایر گیاهان زراعی تحت تأثیر عوامل زیادي اســـت که باید در 

ــود کفرآینـد تولید بذر، مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، بذر با کیفیت وقتی تولید می  ه مجموعه شـ

ــد. عواملی از جمله عوامـل مؤثر بر آن از مرحلـه تولیـد تـا آخرین مرحلـه فرآوري، در حد       بهینه باشـ

خصـوصـیات ژنتیکی بذر، محیط رشـد گیاه مادري در زمان رشد و رسیدگی بذر، عوامل آب و هوایی    

مانند دما، نوع خاك، تغذیه میزان و زمان آبیاري، عملیات زراعی در طول دوره رشـــد گیاه، رســـیدگی 

ها م آنمناسب برداشت و تنظی آالتنیماشموقع بذر با رطوبت مناسب، مطلوب فیزیولوژیک برداشت به

صحیح، بوجاري خوب، انبار مناسب  ونقلحملهنگام برداشـت براي جلوگیري از آسیب فیزیکی بذر،  

ا، هبا رطوبت و دماي مناسـب براي نگهداري بذر، مدت زمان انبار، سالمتی بذر از نظر آلودگی به قارچ 

عامل دیگري که در طول فرآوري بذر بر کیفیت  و حشرات، مواد مصرف شده در فرآوري و هر باکتري

  .)1375صادقیان مطهر، (گذارند طور مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آن تأثیر میآن مؤثر است، به

تواند در افزایش عملکرد نقش مهمی هاي اضافی میاي است که بدون مصرف هزینهبذر، تنها نهاده

کشاورزي را باال ببرد. بذر به عنوان نهاده مهم در زراعت از اهمیت  يهانهادهداشته باشد و بازدهی سایر 

زیادي برخوردار اســت. اگر کلیه عملیات زراعی به نحو مطلوبی انجام پذیرد اما بذر مورد اســتفاده از  

کیفیت و کارکرد مطلوبی برخوردار نباشد، عملکرد نهایی به دالیلی مانند عدم دستیابی به تراکم مناسب، 

بذر یکی از تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.  شدتبهسـطح سـبز و از دسـت دادن فصـل رشـد،      کاهش 

ــه مهم ــول ریش ــت، بهترین عوامل مؤثر در تولید محص ویژه از زمانی مورد توجه قرار ي چغندرقند اس
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ــتر، جاي خود را به ارقام تک جوانه  ــرفی بیش  داده که معموالّ در گرفت که ارقام چند جوانه با بذر مص

  ). 1387فواصل مناسب کشت و بعد از سبزشدن نیاز به تنک کردن ندارد (فرزانه، 

قند انتقاداتی از بذر ایرانی  هاکارخانهدهد که مدیران و کارشناسان کشاورزي ها نشـان می بررسـی 

زنی زنی و سـرعت کم جوانه عدم یکنواختی در جوانه.ها یکسـان بود دارند که تقریبا در اکثر نظرسـنجی 

زنی، باشد. پوسته سخت بذر و نیاز به آب بیشتر جهت جوانهی از انتقادات مهم در این خصوص مییک

دیر جوانه زدن بذر ایرانی نسبت به بذرهاي خارجی، همچنین سرعت رشد اولیه محصول و استقرار کم 

 30-40که حدوداً  زنی بذرهاي ایرانی بطوري. عدم یکنواختی در جوانهباشدیمها از دیگر انتقادات بوته

در بذور خارجی  که یصورتهاي دوم و سوم در زند و مابقی در آبدرصـد بعد از اولین آب جوانه می 

زنـد، همچنین عـدم امکان   در مرحلـه اول و مـابقی نیز در آب دوم جوانـه می    %60 -80این عـدد بـه   

ــی از بارندگی.زنی یکنواخـت بذر با بهره جوانـه  جایی که بذر چغندرقند در از آن گیري از رطوبت ناشـ

تواند تحت تاثیر عوامل متعددي قرار گیرد. شــود، اســتقرار بوته میشــرایط متفاوت محیطی کشــت می

به فاکتورهاي مربوط به بذر، عدم  توانیمشود را عواملی که موجب کاهش اسـتقرار بوته در مزرعه می 

 ها و درجه حرارت پائین درات و بیماريسازي مناسب بستر بذر، مناسب نبودن عملیات کاشت، آفآماده

ــل بهار ارتباط داد. ــتفاده از تکنیک اوایل فص ر، هاي مختلف جهت افزایش کارایی بذبنابراین نیاز به اس

ــرعت جوانهافزایش قدرت جوانه ــتقرار بوته چغندرقند زنی، یکنواختی جوانهزنی، س زنی و افزایش اس

 ). 1389طالقانی و همکاران، ( باشدضروري می

  بهبود کارایی بذر -1-8

هاي ا انـدازههایی بتشکیل شده و برداشت شده چغندرقند معموالً ترکیبی نامتجانس از میوه توده بذر

ه زنی در پوستزنی، غلظت عناصر بازدارنده جوانههاي مختلف از رسیدگی، سرعت جوانهمتفاوت، درجه

گردد. یمدر توده بذر  زنیجوانه تغییراتباشد که موجب افزایش و سایر خصوصیات مربوط به بذر می

ریت مدی در ها موجب بروز مشکالتیزنی و نتیجتاً تفاوت زیاد در اندازه بوتهعدم یکنواختی در جوانه

باشند. افزایش حجم می برخوردارشود. بذرهاي درشت و سنگین از پوسته کلفت و قطوري مزرعه می

شود و این مواد بازدارنده از نفوذ اکسیژن و زنی میع بیشتر مواد بازدارنده جوانهپوسته بذر موجب تجم

ند باشنمایند. خوشبختانه در چغندرقند این مواد قابل شستشو میآب به داخل جنین جلوگیري می
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ود. شزنی میتسریع در جوانه کردن مکرر بذر موجبهمین دلیل شستشو و خشک به ).1976، 2(جونتیال

وه قتابعی از طول عمر بذر، شرایط محیطی در طول تشکیل بذر،  خیس و خشک کردن بذر دفعات تعداد

 . )1973، 2اولیه بذر، سایز بذر، قدرت خواب بذر، کلفتی و سختی پوسته بذرمی باشد (النگدن نامیه

  زنیجوانه -1-9    

 نهال صورت به هنوز گیاه که است و زمانی زنیجوانه مرحله گیاه، یک زندگی مرحله ترینحساس

 خواهد گیاه استقرار مراحل دیگر در مهمی بسیار نقش دوره این گذراندن با موفقیت است، کوچکی

 به سکون از حالت جنین آن نتیجه در که است اتفاقاتی یکسري زنی شاملهجوان تعریف، طبق. داشت

 فیزیولوژیکی، نظر از .)1376 ،میشانی دهد (عبدمی تغییر شکل سازنده و فعال متابولیسمی حالت

 از اولیه ریشه ظهور با و شودشروع می خشک بذر توسط آب جذب با که است زنی فرآینديجوانه

گیاهان  نمو در بحرانی مراحل نیترمهم از یکی زنیجوانه .)1372یابد (حکمت شعار،می خاتمه بذر درون

دارد (لو و  محیطی شرایط خاص از يادامنه به مبرم نیاز یزنجوانه براي گیاهی گونه هر باشد.می

  .)2006 ،3همکاران

این مرحله، دوام، استقرار گیاه و  کهيطوربهمراحل رشدي گیاه است  نیترمهمزنی از مرحله جوانه    

زنی بذر اهمیت ). جوانه1386کند (فرزانه و همکاران، عملکرد نهائی گیاهان زراعی را تضمین می

ه باي در تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارد و تراکم کافی بوته در واحد سطح زمانی هالعادفوق

زنند (فرزانه و همکاران، بکامل و با سرعت کافی جوانه  طوربهآید که بذرهاي کاشته شده می دست

اه و از دیدگگیرد از نظر اکولوژیکی زنی که تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می). نوسانات جوانه1386

نی هاي درومدیریت زراعی از اهمیت خاصی برخوردار است. اثرات متقابل بین عوامل محیطی و مکانیزم

   ).1386کند (فرزانه و همکاران، زنی بذر را تحت شرایط خاص تعیین مییک بذر، جوانه

                                                
1. Juntila 
2. Langdon 
3. Le et al. 
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  شدن بذرها و سبز یزنجوانهاحتیاجات  -1-9-1

  زنی به موارد زیر نیاز دارد.جوانه جهت گریدمشابه گیاهان زراعی  چغندرقند

  بذر سالم و صدمه ندیده با میزان انرژي کافی  -1

 درجه حرارت مناسب -2

 آب و اکسیژن الزم نیتأم -3

 زنی بذرعدم وجود مواد سمی یا بازدارنده جوانه -4

اکسیژن ، زنیي جوانهمرحله نیدر اولاست.  رینفوذناپذ و گازنسبی در برابر آب  طوربهي بذر پوسته    

در  حالنیبااکند. باید از منافذ کوچک وارد بذر شود و در شرایط آب زیاد ورود آن کاهش پیدا می

 و موجبرا از هم باز  و پوستهبذر شود تا بذر متورم شده  يپوستهي اول باید مقداري آب جذب وهله

 زنی به رطوبتاحل جوانهمر رونیازاشود.  ساقه چهچه و تسریع در جذب آب و گاز بیشتر و رشد ریشه

   حساس است. ازحدشیبو خشکی 

 گراد است (گامرسون ودرجه سانتی 3 در چغندرقند زنیحداقل درجه حرارت الزم براي شروع جوانه

بذرها سبز شوند. چون ذخیره انرژي بذر محدود  %50درجه روز الزم است که  90) و1985، جاگارد

 زلحاظااست بذر نباید عمیق کاشته شود. عالوه بر این مقاومت مکانیکی در برابر رشد گیاهچه نبایستی 

  ). 1998استات،  (کوك و اي ببیندها صدمهبیماري ي آفات وحمله شیمیایی و فیزیکی،

  مفهوم تنش -1-10

شود. هر عامل تنش در موجودات زنده به معنی انحراف از شرایط مطلوب براي زندگی تعریف می

نام دارد. تنش از نظر  1محیطی که باعث ایجاد صدمه یا خسارت در موجود زنده شود، تنش بیولوژیک

ش نمو، ههاي طبیعی گیاه، باعث کاشود که از طریق تأثیر بر واکنشعلم بیولوژي به نیروهایی گفته می

اه را محدود گی تودهستیزاي است که تولید و یا شوند. از نظر علم باغبانی، تنش پدیدهرشد و تولید می

  ). 2006، 2کند (اشرف و هاریسمی

                                                
1. Stress 
2. Biological Stress 

1. Ashraf & Harris 
2. Fisher 

3.Vithis Mayer & MerbachVithis Mayer and Merchant Vithis Mayer and 
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د در موجو رزندهیغمفهوم تنش در گیاه عبارت است از تأثیر منفی و شدید تعدادي از عوامل زنده یا 

تولید ماده خشک و کاهش  درروندتواند منجر به اختالل که می هاي طبیعی گیاهمحیط روي مکانیسم

   ).1989، 2عملکرد گردد (فیشر

عملکرد محصوالت کشاورزي در سطح جهان هستند  دهندهکاهشعوامل  نیترمهمهاي محیطی تنش

هاي محیطی حادث نشوند، عملکرد واقعی باید برابر با عملکرد واقعی پتانسیل گیاه باشد. چه تنش چنان

درصد پتانسیل عملکرد  10-20در بسیاري از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از  کهیدرحال

 در تولید زاتنشآنان است. در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی عوامل 

ر و بازده هزینه بیشت باتحملمحصوالت کشاورزي تأثیر منفی بیشتري داشته و کشاورزي در آن مناطق 

 يهاجنبه). آگاهی از 2005، 3ویتیس مایر و مرباخ ؛ 1381گیرد(کافی و مهدوي دامغانی، کمتر صورت می

هاي باالي نسیلبه پتا هاي محیطی، پژوهشگران را در راستاي دستیابیفیزیولوژیک گیاه در واکنش به تنش

  ).1387نماید (مدحج و فتحی، تولید و رهاسازي ارقام متحمل به شرایط نامطلوب محیطی یاري می

  ي تنش شورياهمیت مطالعه -1 -1-10

درصد کل  23بیش از  نمک بوده و ریتأثهاي دنیا تحت درصد از کل سطح زمین 7در حدود 

 مشکالت ،شور وهاي کم کیفیت شوري خاك و آب هستند.از شوري  متأثردنیا  کشتقابلهاي زمین

برداري از مدیریت غلط در بهره جدي در تولید محصوالت کشاورزي در سطح جهان ایجاد کرده است و

 بنابراین، درك نوع خسارت ناشی از گردد.آب اغلب موجب گسترش شوري ثانویه می منابع خاك و

 از اهمیت بسزایی برخوردار تندهسهاي متفاوت آنیون ها وحاصل ترکیب کاتیون انواع امالح که خود

میر ( اقتصادي دچار بحران هستند ازلحاظ ،مشکل شوري خاك از متأثرجوامع کشاورزي روستایی  است.

  ).1381قره یاضی  محمدي میبدي و

اره این قشود و کشورهاي بسیار کمی در ي آسیا یافت میهاي شور دنیا در قارهخاك سومکیبیش از    

 خشکمهینقلیایی در مناطق خشک و  هاي شور ووجود دارند که با مشکل شوري مواجه نباشند. خاك

ي مناطق بخش عمده دهند.را پوشش می درصد از کل سطح کشور 5/12سطحی معادل  و افتهیتوسعهایران 

  ).1381 ،(میر محمدي میبدي و قره یاضی کننددر سال باران دریافت می مترمیلی 250از  کمتر شور
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در اصل به  است. جادشدهیاها هاي باالیی از انواع نمکشوري شرایطی از خاك است که توسط غلظت    

 درو فشار اسمزي بر متر یا بیشتر  منسیز یدس 4 هاخاك در آن ECشود که هایی شور اطالق میخاك

  ).2008 ،1مگاپاسگال ) باشد (مانز وتستر 2/0حدود 

 و عامل مهمی در محدود کردن تولید مواد غذایی و شودما به مقدار فراوان یافت مینمک در سیاره 

ترین تنشی است که رشد رود. شوري پس از خشکی مهمجهان به شمار میآسیب به ظرفیت کشاورزي 

). 2005 ،2هاسگاوا ؛ جنکس و1994؛ کوچکی و محالتی، 1381(همایی، کندمی متأثرنمو گیاهان را  و

که موجب کاهش باشد بسیار مهم در بخش کشاورزي در اغلب نقاط جهان می معضالتشوري یکی از 

هاي محلول اضافی گردد. نمکمی خشکمهین عملکرد زراعی و مرغوبیت محصول در مناطق خشک و

گیاه را بیشتر از نمک  ی، رشدي سمواقع هیچ ماده رد باشد وها براي اکثر گیاهان مضر میدر تمام خاك

شوري  )1994 ،4تعریف (شانون وگریف بر اساس .)1995 ،3کند (نئومندر مقیاس جهانی محدود نمی

به  که منجر وخاكآبو عناصر معدنی محلول در  حلقابلهاي نمک ازاندازهشیبعبارت است از حضور 

شود. خاك با اشکال روبرو میي ریشه شده و گیاه در جذب آب کافی از محلول تجمع نمک در ناحیه

 ندرتهب هایی که در بروز شوري نقش دارند شامل: کلر، سولفات، بیکربنات، سدیم، کلسیم، منیزیم ویون

   ).1996 ،5(دوبی هاي سدیم و کلر از اهمیت زیادي برخوردارنداما یون باشند،پتاسیم می نیترات و

هاي زیادي از جهان است عامل تهدیدکننده براي تولید گیاهان در قسمت نیترعمدهتنش شوري 

ترین و شوري بعد از خشکی از مهم ).2،2009کاترجی و همکاران  2008،(اشرف و همکاران 

  ).1993 ،در ایران است (آقایی و قربانی ازجملههاي محیطی در سطح جهان و ترین تنشمتداول

                                                
1.    Munns & Tester 
2. Jenks & Hasgawa 

3. Neumann 

4. Shannon & gerif 

5. Dewey 

2 .Katjergy et al. 
       2. Manz 
       3. Gill et al. 
       4. Mann & ttester 
     5. Tester & Down Port 
      6. Bahizire 
      7. Ashraf 
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  گیاه اثرات تنش شوري بر -1-10-2

  کند:به گیاهان تنش وارد می به دو صورتشوري    

تر شدن جذب آب تر شدن خاك و در نتیجه مشکلدر خاك سبب سخت هاباالي نمک غلظت -الف

  گردد.براي ریشه می

 ؛20052،درون گیاه ممکن است  اثرات سمی  بر گیاه داشته باشد (مانز هاي باالي نمک درغلظت -ب

  ). 2010 ،3همکاران و فوقگیل 

شود ها در اطراف ریشه به حد بحرانی رسید، فاز اسمزي آغاز میغلظت نمک نکهیازاپسبالفاصله 

 میزان رشد برگ و ).20084،؛ مانز وتستر2005یابد (مانز داري کاهش میمعنی طوربهو میزان رشد ریشه 

کمتري صورت گرفته یا به  سرعت هاي جانبی باجوانه نیز نمو گردد وهاي جدید کندتر میظهور برگ

 ،5انزم شود (راسون وهاي جانبی کمتري تشکیل میریشه ها و. بنابراین شاخهماندحالت رکود باقی می

 و درزمان  باگذشت چنانچه گیاه در خاك استقرار یابد. )2005؛ مانز، 2003 ،5ر و داون پورت؛ تست1984

 ه راي گیاهچه تا رشد اولیبنابراین اگر گیاه بتواند مرحلهشود. تر میبه شوري مقاوم بعدي رشد، مراحل

موفقیت پشت سر گذاشته و در آن استقرار یابد با افزایش سن، تحمل آن به شوري  شوربادر یک خاك 

  ).20076،افزایش خواهد یافت (بهی زیره

 هاي محیطی نقش مهمی در جلوگیري از کاهش رشد و عملکردي تحمل گیاه به تنشمطالعه

خشک جهانی است و برآوردها محصوالت زراعی دارد. شوري از مشکالت عمده در مناطق خشک و نیمه

اثیرسطوح مختلف شوري هستند هاي فاریاب جهان تحت تدرصد زمین 20حاکی از این است که بیش از 

شوري قرار  ریتأثمیلیون هکتار) تحت 25درصد از اراضی کشور (حدود  15). در حدود 19947،(اشرف

زهکشی و بهبود  ،هایی مانند اصالح خاكهاي شور از طریق روش). مدیریت خاك11993،دارد (فیضی

اما  هستهاي شور قادر به کاهش میزان شوري و جلوگیري از گسترش خاك اگرچههاي آبیاري روش

). 1997 ،12شوند (شاتونمحسوب می مدتکوتاه حالنیدرعو  متیقگرانبراي غلبه بر شوري اغلب 

شوري با تغییر در فرآیند متابولیکی و نیز سنتز و تجمع برخی مواد باعث افت کیفیت یا در برخی موارد 

                                                
1. Feyzi 
2. Shatoon 
 

 Feyzi, 11993 
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اي ممکن است در اثر جذب نمک براي دام شود. برخی از نباتات علوفهافزایش محصوالت زراعی می

 ،هاغدهزمینی  بسیدرخمیري بدي دارند.  تیفیو ک خوردهچروكها دانه در غالتمطبوع نباشند. 

شود و مواد معدنی ي چغندرقند کم میشوند. میزان قند ریشهآبکی و فاقد ارزش بازار می ،کوچک

ي درختان نیز ترکیب نامطلوب آورد. میوهزیاد است که ارزش آن را پایین می قدرآنموجود در عصاره 

خاك  رد است که وجود مقداري کلر شدهگزارش یفرنگگوجهکنند. تنها در طعم بد پیدا می و تیفیو ک

طول الیاف و ظرافت آن کاهش  ،شود. در پنبه عالوه بر کاهش محصوالتتر شدن آن میشمزهوموجب خ

  ). 1375،یابد (علیزادهمی

زنی در هر دو گروه بذرهاي پرایم شده و شاهد شوري باعث کاهش درصد و سرعت جوانه

حسنی  .)1390پیش تیمار شده کمتر بود (ملکی زاده و همکاران، بذرهايکه کاهش در  بادرنجبویه شد

هاي زنی گیاه ریحان دارد. در شوريداري بر پارامترهاي جوانه) نشان داد که شوري اثر معنی1382(

و  تروزنچه، زنی، طول ریشهزنی نهایی، سرعت جوانهمول در لیتر درصد جوانهمیلی 100بیش از 

شوري حاصل از غلظت باالي کلرید سدیم  نیچنهم .اي یافتمالحظهگیاهچه کاهش قابل خشک

رقم سویا شد. شوري  و سهزنی، در گیاه روناس و دو گونه گراس دائمی موجب کاهش سرعت جوانه

 چهشهیر، کاهش طول ساقه چه و یزنجوانهحاصل از غلظت باالي کلرید سدیم موجب کاهش سرعت 

قربانلی و   .)1388در روناس شد (عباسی و همکاران، چهشهیرو کاهش نسبت طولی ساقه چه به 

 در ارتفاعآماري  ازلحاظ داریمعن) نیز گزارش نمودند که تنش شوري سبب تفاوت 1389همکاران (

کل و تعداد گره در  تودهستیزو  شهیرخشکو  تروزنو خشک اندام هوایی ، تروزناندام هوایی ، 

کاهش  هاي باالي کلرید سدیم موجب تأخیر وغلظت .را کاهش دادفاکتورها شد و این  دانهاهیس

اثرات . شدها چهزنی گیاهکاهش درصد و سرعت جوانه زنی ارزن پروسو ودرصد جوانه توجهقابل

به دلیل تأثیر مستقیم آن بر روي رشد جنین باشد.  تواندیمزنی بازدارندگی کلرید سدیم روي جوانه

جود در مو میسد دیکلرسطوح باالي  واسطهبهشدن محور جنینی شدیداً  محققین دریافتند که طویل

، ارقام مقاوم به خشکی و یطورکلبه .)1386 (علیزاده و همکاران، شودمی بازداشتهمحلول آبیاري 

تر و نسبت باالتر ریشه به اندام تر، طویلهاي حجیمشوري، نسبت به ارقام حساس، از ریشه

زنی بذرهاي سه گونه شبدر با کاهش جوانه .) 2005 ،1باشند (ویتن مایر و مرباچبرخوردار می هوایی

                                                
1.Whitten Mayer & Morgach 
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رسد علت آن افزایش پتانسیل اسمزي محلول و کاهش قدرت افزایش شوري مشاهده شد که به نظر می

هاي غیرعادي و یت براي بذرها باشد. افزایش درصد جوانهسم جذب آب توسط بذر و همچنین ایجاد

ها هاي عادي در اثر تنش شوري ممکن است بیشتر به دلیل اثر سمیت ناشی از یونکاهش درصد جوانه

زنی درصد جوانه  .)1385باشد. کلرید سدیم اثر سمی بر جنین و غشاي سلولی آندوسپرم دارد(عبدي،

 .)1391،آبادکاظمگندم با افزایش تنش شوري کاهش یافت. (رحیمیان و  ساقه چهچه و و طول ریشه

) در پژوهشی که بر روي گیاه دارویی اسفرزه و بارهنگ انجام دادند، 1386صفر نژاد و همکاران (

، وزن خشک ساقه چهچه، طول ، طول ریشهیزنجوانهگزارش کردند که با افزایش شوري درصد 

در شرایط افزایش  .سبت اندام هوایی به ریشه گیاهان کاهش پیدا کردچه، وزن خشک ساقه و نریشه

 تواند در بسیاري از فرایندهاي فیزیولوژیکی حیاتیو می نکردهعمل یخوببههاي آنزیمی شوري سیستم

 شدهانجامهاي در بررسی .)1386 (علیزاده و همکاران، کندزنی بذر محدودیت ایجاد میبراي جوانه

دار دائمی و سه رقم سویا مشخص شد که شوري باعث کاهش معنی کراسدرباره اثر شوري بر دو گونه 

و همچنین  ساقه چهچه و ، وزن خشک ریشهساقه چهچه و زنی، طول ریشهدرصد و سرعت جوانه

هاي گزارش بربنا .)2،1391شد (دادرس و همکاران ساقه چهچه به کاهش نسبت طولی و وزنی ریشه

موجود شوري سبب کاهش وزن خشک ساقه، ریشه و برگ، تعداد برگ، سطح برگ و طول ساقه در 

از ). 1373 ؛ پوستینی،2001، 3(زنگ و همکاران گندم، ذرت، جو، برنج، سورگوم و کنجد شده است

د دار نبواثرات شوري بر گیاه روناس افزایش وزن مخصوص برگ گزارش شد، اما این افزایش معنی

 مستقیم با تنش طوربهریشه اولین اندامی است که به دلیل جذب عناصر  .)1388 و همکاران،(عباسی 

شود. در آزمایشات دادرس و همکاران بر روي گیاه سویا، شوري موجب کاهش ارتفاع اندام مواجه می

یاه و گهاي زیستی و متابولیسمی و اختالل در کلیه فعالیت بارانیزهوایی به علت سمیت یونی عناصر 

کاهش وزن اندام هوایی و ریشه به دلیل از بین رفتن تعادل یونی و تعادل اسمزي شد (دادرس و 

زارش کرد که با ) صورت گرفت، گ1381در آزمایش دیگري که توسط خدادادي ( .)1391 همکاران،

رانی یاز ایچه در ارقام پگیاهچه و طول ریشه تروزنزنی نهایی، سدیم درصد جوانه افزایش غلظت کلرو

در آزمایشی که درباره اثر شوري بر گندم انجام شد، شوري باعث کاهش سطح  .کاهش یافت

بررسی نتایج حاصل از تأثیر تیمارهاي  .)1377(کافی و همکاران، فتوسنتزکننده در گیاه گندم گردید
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(  فتشوري بر وزن خشک ریشه نشان داد که با افزایش شوري، وزن خشک ریشه در گندم کاهش یا

دهد که افزایش شوري در محیط ریشه اثر متقابل رقم و شوري نشان می .)1389برزویی و همکاران، 

بودن به منجر به اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به ریشه نشده است. شاید همین امر از دالیل حساس

تصاص باال به اخهاي تنش شوري به حساب آید. شاید بتوان کاهش یافتن وزن خشک ریشه را در شوري

کربن تولید شده به سایر مسیرهاي متابولیک مؤثر در تحمل به تنش مربوط دانست (برزویی و همکاران، 

ی شود، در حالگزارش شده که در زمان شروع تنش شوري و خشکی، گسترش برگ متوقف می .)1389

اضافی تولید شده ممکن ماند. کربن که جذب کربن همچنان در حدود نزدیک به مقادیر نرمال باقی می

 به رشد ریشه اختصاص یابد.(امام و زواره، کهآنو براي تنظیم اسمزي به کار رود، یا  شدهرهیذخاست 

در یک بررسی در مورد اثرات شوري گزارش شد که با افزایش سطوح شوري طول و وزن  .)1384

طبق  .)1389 ی و همکاران،در گیاه ماریتیغال کاهش یافت (یزدانی بیوک ساقه چهچه و خشک ریشه

در حد چشمگیري  ساقه چهچه و زنی و طول ریشهاي شوري سبب کاهش درصد و سرعت جوانهمطالعه

 .)1389 شد(خدابخش و همکاران،

ه در تحمل این گیا يواسطهبهکشت چغندرقند نسبت به بسیاري از گیاهان زراعی در اراضی شور  

، و استقرار یزنجوانهي حساسیت چغندرقند در مرحله يواسطهبهبرابر شوري ارجحیت دارد. ولی 

ع این مشکل براي رف تاکنون.شودیممناسب در واحد سطح زمین با مشکل روبرو  يبوتهدستیابی به تراکم 

انجام عملیات زهکشی و اصالح اراضی، کشت نشائی  ازجملهراهکارهاي زراعی گوناگونی  در زراعت،

کشت زمستانه  اخیراً کشت بذر در کنار فارو و متحمل به شوري چغندرقند و يهانیالتولید  چغندرقند،

هاي معمول در سطح وسیعی از ، این اقدامات براي کشت رقمحالنیباااست.  شدهیبررسانتظاري  و

 ).1381که با مشکل شوري مواجه هستند، کافی نخواهد بود (میر محمدي میبدي و قره یاضی  کشور

ها در شرایط تنش شوري بازده هاي پنبه نشان داده است که آنیپ) روي ژنوت2001( 1جعفريمطالعات 

شان عملکرد ن در میزان رشد واي هافزایش تنش شوري کاهش قابل مالحظ محصول متفاوتی داشته، با و

                                                
1 . Jafari 
2. Basra, et al. 
3. McDonald 
4. StrogonopheS Strogonov 4 (1964 Strogonov 4 (1964 

٫٣ 3.t al. 2, 2004 
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از رشد ساقه  کهیدرصورترا تحریک کند،  هاتوانند رشد ریشههاي نمک میاز غلظتبعضی  دهند.می

   نمایند.جلوگیري می

  پرایمینگ بذر -1-11

ساعد در شرایط نام ژهیوبههاي بهبود کارکرد بذر و افزایش کیفیت بذر پرایمینگ یکی از روش

شود که بذرها مقداري آب . در پرایمینگ، اجازه داده می)2004 ،2بسرا و همکاران(باشد محیطی می

در این روش،  گریدعبارتبهچه خارج نشود. زنی انجام شود، اما ریشهجذب کنند تا مراحل اولیه جوانه

، شوند. بعد از تیمار پرایمینگروند اما وارد فاز سوم آب نوشی نمیبذرها تا فاز دوم آب نوشی پیش می

 .)1999 ،3مک دونالد(شوند ذخیره و کشت می) شاهدر (بذرهاي بدون تیما و همانند شدهخشکبذرها 

 هازجملهاي محیطی توان تحمل گیاه به تنش) پیشنهاد کرد که می1964( 4اولین بار استروگونوفبراي 

هاي اسمزي یا آب مقطر، پیش از با درجه دماهاي نامناسب را با تیمار بذر با انواع محلول به شوري

گردد. این واژه اصالح شد آغاز می کهیوقت، 1970کاشت افزایش داد. تاریخچه پرایمینگ بذر از دهه 

ده هاي اسمزي پرایم کرها را در محلولهیدکر و همکارانش اولین پیشگامان پرایمینگ بذر بودند که دانه

  زنی گردد.تا باعث بهبود جوانه

عمل پرایمینگ در هر گیاهی ممکن است با اهداف خاصی صورت گیرد. در چغندرقند براي  عمل 

زنی در شرایط درجه حرارت پایین، افزایش افزایش سرعت جوانه ازجملهزیادي پرایمینگ مزایایی 

و  سبز شدن، کاهش نیاز به آب جهت شوريزنی در شرایط عملکرد ریشه، افزایش قدرت جوانه

، کوچکی 1380زینلی و سلطانی،(است  ذکرشدهها در واحد سطح استقرار بهتر و مناسب بوته تیدرنها

 چغندرقند باعث افزایش بذراست که پرایمینگ بر روي  ذکرشده. در تحقیقی دیگر )1375و سلطانی،

بگومیال و (. )1،1992دورانت(زنی شد و اثر اندکی بروي گلدهی، بلوغ و عملکرد گیاه داشت جوانه

زنی بذر آب اثر معنی داري بر جوانه لهیوسبهنشان دادند که پیش تیمار بذر  )22005همکاران

                                                
1. Durrant 
2. Boqumila, et al . 
3. Rashid, et al .  
4. Harris, et al.  
5. Soltani, et al.  
6. Steel & Bradford 
7. Cole Beer & McGill 
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 ز شدنسبزنی و سرعت و یکنواختی جوانه شیبرافزاهاي مختلفی مبنی داشت. گزارش یفرنگگوجه

با استفاده از تیمار پرایمینگ در گیاهان مختلف وجود دارد شوري  ازجملههاي مختلف محیطی در تنش

). پرایمینگ موجب 2008،5؛ سلطانی و همکاران2001، 4؛ هریس و همکاران 2004، 3رشید و همکاران(

  .)1997،6فوردبراد شود (استیل وي بذر میناهمگنی فیزیولوژیکی در تودهکاهش 

هاي اخیر اصالح نباتات توانسته است ارقامی را تولید کند که در شرایط متنوع محیطی هم در سال

تانسیل درشت با پ بذرهايهایی که در این زمینه شده است تولید فعالیت ازجملهزنی باشند، قادر به جوانه

لوب ها حتی در شرایط نامطتوانایی باالیی براي رشد سریع گیاهچه بذرهاباشد که این ژنتیکی باال می

، اما افزایش اندازه بذر و یا افزایش پتانسیل ژنتیکی براي بهبود ویگوریته بذر کافی نیست، زیرا رادارند

براین راهکارهاي مختلف دیگري نیز براي بهبود فاکتورهاي دیگري نیز در این مورد دخالت دارند، بنا

، کنندیمکردن این مشکل، اصالحگران گیاهی صفات مطلوب را انتخاب کیفیت بذر وجود دارد. براي کم

پیشرفت در فناوري بذر، مانند پرایمینگ، منجر  ).1385، زادهیفشرمانند بذرهاي فاقد خواب (جودي و 

اصلی فناوري پرایمینگ بذر، بهبود کارایی بذر تحت شرایط محیطی  شود. هدفبه بهبود کارایی بذر می

زنی، زنی، افزایش سرعت جوانهخاص است. کاربردهاي عملی پرایمینگ شامل افزایش درصد جوانه

  باشد.زنی تحت شرایط محیطی خاص و اصالح بنیه و رشد گیاهچه میجوانه

تري را براي دو توده بذر بسیار متنوع زنیهاي جوانهپرایم شده، پاسخ یفرنگگوجهبذرهاي 

). به علت این تغییرپذیري، باید 19907،(کول بیر و مک گیل در تنش اسمزي و دما نشان دادند قرارگرفته

د. هاي مطلوب پرایمینگ بذر به دست آیشرایط مناسب پرایمینگ براي هر توده بذر معین گردد تا واکنش

شود که مواردي مثل هیدروپرایمینگ، هداف خاصی انجام میهاي مختلفی و با اپرایمینگ به روش

ام برد (رضوان، ن توانیماسموپرایمینگ، ماتري پرایمینگ، هالوپرایمینگ، ترموپرایمینگ و بیوپرایمینگ را 

1388.(  

مانی هاي ز) براي اولین بار توانستند اثبات کنند که خیساندن بذرها براي دوره1918(1 کید و وست     

ها در مراحل بعدي اثر مطلوبی دارد و این اثر مثبت پس از زنی و رشد گیاهچهدرصد جوانه کوتاه بر

                                                
1. Kid & West  
2. Ashraf & Foolad  
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4. Baker, et al.  
5. Longden, et al.  
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 هکيطوربهاند کرده یدتائشود. در آینده مطالعات جدید این امر را مجدد بذر نیز حفظ می کردنخشک

ریع زنی س. جوانهزنندبیشتري جوانه می بذرهاي خیس شده در مقایسه با بذرهاي خیس نشده با سرعت

آمیز گیاه زراعی در هر دو شرایط تنش و بدون تنش ضروري یکنواخت براي استقرار موفقیت سبز شدنو 

  ).2005 ،2(اشرف و فوالد است

. در این روش، بذر به مدت باشدیمفرآوري (پرایمینگ) بذر روش دیگري جهت نیل به اهداف فوق      

گیرد. در نتیجه این قرار می (hydrothermal priming)معینی در شرایط خاص حرارتی و رطوبتی 

و تراوایی غشاء سلولی افزایش  شدهخارجزنی از پوسته بذر عمل برخی از ترکیبات بازدارنده جوانه

عمل  چههیشرنی شروع ولی قبل از خروج زهاي فیزیولوژیکی و متابولیکی براي جوانهیابد. فعالیتمی

جنین جهت خروج از کاسه  آماده شدنگردد. افزایش موقت فعالیت جنین، موجب زنی متوقف میجوانه

زنی در حداقل زمان ممکن بذر شده و با فراهم شدن شرایط مطلوب حرارتی و رطوبتی در خاك، جوانه

بذرهاي یک توده نامتجانس تا یک مرحله خاص پیش زنی در کلیه پذیرد. چون عمل جوانهصورت می

، 3یابد (درانتبذر در مزرعه کاهش می از کشتزنی بعد شود، دامنه تغییرات جوانهرفته و متوقف می

افزایش  کنیول شدهانجامدر پرایمینگ تقسیم سلولی در مریستم انتهایی ریشه و ساقه به کرات  ).1987

 4افتد (بیکر و همکارانباشد اتفاق نمیاز کاسه بذر می چهیشهرج حجم سلولی که عامل اصلی در خرو

هاي جنین پرایم شده چندین ) در یک تحقیق دریافتند تعداد سلول1979( 5). النگدن و همکاران1988،

باشد. نتایج حاصل از بررسی بذرهاي تیمار هاي جنین پرایم نشده در واحد سطح میبرابر تعداد سلول

و انبار کردن بذر پرایم شده اثرات  کردنخشکشده در فواصل زمانی متعدد مؤید این مطلب است که با 

 ترود. پرایمینگ بذر چغندرقند موجب افزایش مقاومماند و از بین نمیدر بذر باقی می یجادشدهامثبت 

) دریافتند که جوانه بذر 1985تیلور و همکاران در سال ( .شودیمبه سرما و خشکی  چه یاهگجنین و 

)  1983شود. درانت (می) Pythium( سفیدك پرایم شده کمتر از بذر پرایم نشده دچار حمله بیماري

سترس ا زنی تحت شرایطبذر با ترکیبات معدنی موجب افزایش جوانه ينشان داده است که شستشو

زنی دهد کمترین درجه حرارت و رطوبت الزم براي جوانهشود. نتایج ایشان نشان میمیرطوبتی و سرما 

ولی در مورد بذر  هستدرصد ظرفیت زراعی  25گراد و درجه سانتی 5بذر فرآوري نشده به ترتیب 

  یابد. این مسئله بدرصد ظرفیت زراعی کاهش می 15گراد و درجه سانتی 2شده این میزان به  یمپر

                                                

Kid and West (1918 
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Abstract: 

Plants at different stages of life encounter various stresses and these tensions are caused 

by living or inactive factors which affects growth of plant.  Seed priming is one of the 

ways to improve seedlings establishment, under stress conditions. This study aimed to 

evaluate the effect of sugar beet seed priming with salicylic acid, methyl jasmonat and 

hydro priming on early growth of sugar beet seedlings under salinity conditions at the 

Faculty of Agriculture and Natural Resources of University Mohaghegh Ardabili. This 

research was conducted as factorial in a completely randomized block design with four 

replications in 2016 under laboratory conditions. The test factors included priming with 

salicylic acid at four levels (no primer, 0.5, 1, 1.5 mM), methyl jasmonate (0, 0.5, 1, 1.5 

and 2 mM / L) and hydroperiming (Hydroperiming in four times 0.5, 1.5, 4, 6 hours) and 

the second factor was salinity levels (at four levels of distilled water), 20, 16 and 24 dS 

/ cm. Different levels of stress Salinity was created using sodium chloride. For applying 

different priming levels, sugar beet seed of ARIA (SBSI0031) was moistened in priming 

solution for 4 hours at 15 ° C. Results indicated that with increasing salinity stress,  length 

of root, length of  hypocotyl, root dry weight and hypocotyl decreased significantly, and 

the percentage of non-normal seedlings increased. Pre-treatment of seed significantly 

increased seedling length and dry weight, but the difference between different 

concentrations of salicylic acid was not significant. In this experiment, with increasing 

salicylic acid concentration to 1.5  mM in priming solution, the percentage of normal 

seedlings of sugar beet decreased significantly. According to the comparison - the 

average number of abnormal buds decreased with the increase of seed priming level with 

methyl jasmonate And the least unusual buds are related to a concentration of 1 

micromole per liter of methyl jasmonate. The maximum percentage and rate of 

germination in seed hydroperimation were obtained for 6 hours. 

Keywords: priming, sugar beet, salinity stress, seedlings establishment  
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