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 چکیده
عت گروه زرا خانهدر آزمایشگاه و گل چه چغندرقند تحت تنش شوری پژوهشیمطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه منظوربه

. ر به اجرا در آمدفاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرا صورتبه 1395 در سالدانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه 
زیمنس بر متر حاصل از کلرید سدیم و فاکتور دوم دسی 15و  10، 5صفر،  فاکتور اول چهار سطح شوری شامل شوری

به مدت هشت  )NaCl) و کلرید سدیم )2CaCl)آب مغناطیسی، اسید سالسیلیک، کلرید کلسیم  تیمارهای پرایمینگ شامل
زنی در سطح اثر سطوح شوری بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از شاخص جوانهپرایمینگ )شاهد( بودند. و عدمساعت 
 .ار بوددمعنییک درصد  در سطح احتمال دار بود. اثر پرایمینگ بذر نیز بر کلیه صفات مورد بررسیمعنییک درصد  احتمال

ل چه در سطح احتماساقه چه در سطح احتمال یک درصد و طولزنی و طول گیاههمچنین اثر متقابل دو تیمار بر شاخص جوانه
چه، وزن یشهری، طول زنجوانهزیمنس بر متر شوری درصد نهایی دسی15 نتایج نشان داد سطح د. شدار پنج درصد معنی

اختی سبز شدن، چه، سرعت سبز شدن، یکنوچه، شاخص بنیه گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ساقهیشهرخشک 
، 41/46، 35/51، 33/33، 89/8را در مقایسه با سطح شاهد به ترتیب  درصد سبز شدن نهایی و ضریب سرعت سبز شدن

 در درصد افزایش داد. 49/56زنی را ن جوانهدرصد کاهش و متوسط زما 05/49و  05/13، 39/12، 23/25، 75/48 ،44/44
چه، وزن خشک یشهرچه، وزن خشک یشهری، طول زنجوانهدرصد نهایی  NaCl, 1g/100cc))که پرایمینگ با کلرید سدیم حالی
چه، سرعت سبزشدن، یکنواختی سبزشدن، درصد سبزشدن نهایی و ضریب چه، شاخص بنیه گیاهچه، وزن خشک گیاهساقه

 ،32/17، 23/26، 94/58، 72/22، 77/27، 21/84، 95/9، 55/14پرایمینگ را در مقایسه با تیمار عدم سبزشدنسرعت 
چه و طول زنی، طول ساقهشاخص جوانه بیشتریندرصد کاهش داد.  14/13زنی را درصد و متوسط جوانه 09/9و  07/10

مینگ با پرای . همچنینآمد به دسترایمینگ با کلرید سدیم زنی در سطح صفر شوری و پجوانه زمان چه و کمترین متوسطگیاه
ن تیمار ی مذکور تعدیل نماید و به عنوان بهتریهاشاخصکلرید سدیم در دیگر سطوح شوری توانست اثر تنش شوری را بر 

 پرایمینگ شناخته شد. 
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 مقدمه

 استراتژیک، و صنعتی گیاه یک عنوانبه چغندرقند

 هایاستان باشد.می کشور نیاز مورد شکر تولید ترین منبعیاصل

 اصفهان، قزوین، ،کرمانشاهغربی، فارس، آذربایجان خراسان،

 در چغندرقند تولیدکنندگان ترینمهم و مرکزی کرمان خوزستان،

 .Abdollahian Noghabi et al)شوندمحسوب می ایران

در زمان مواجه  خصوصبهچه زنی بذر و استقرار گیاه. جوانه(2005

ترین مراحل زندگی گیاه به یبحرانی محیطی، یکی از هاتنشبا 

. در شرایط (Cavusoglu and Kabar 2010)رود یمشمار 

های حاصل زنی، گیاهچهعبور بذر از مرحله جوانه در صورتتنش، 

شانس بیشتری برای ادامه رشد و توسعه داشته و توانایی باالتری 

جهت تحمل و غلبه بر شرایط نامساعد محیطی خواهند یافت 

(Ghassemi- Golezani et al. 2010). دنیا، مناطق اکثر در 

 کاهش طریق از که است محیطی تنش ترینعمده شوری تنش

 و رشد غذایی عناصر برخی در جذب اختالل و اسمزی پتانسیل

 در که کند. گیاهانیمی محدود را زراعی محصوالت عملکرد

 بر عالوه اسمزی، خواص یلبه دل کنند،رشد می شور یهاخاک

 کاهش سبب عامل این که شده مواجه یآبکم تنش با شوری تنش

 کلر و سدیم هاییون افزایش همچنین شود.می گیاه سرعت رشد

 های پتاسیم،یون ازجمله ضروری هاییون جذب کاهش موجب

 ساختار و کاسته هایمآنز فعالیت از و شده نیترات و یمآمون کلسیم،

. (ShahRajabian and Moradi 2009)زند می برهم را غشاء

زنی تنش شوری با ایجاد پتانسیل منفی از جذب آب برای جوانه

از طرف دیگر  .(Soltani et al. 2006)کند یمبذور جلوگیری 

های سدیم و پتاسیم نیز شرایط را برای اثرات مخرب مستقیم یون

-Khajeh)سازد یمرشد اولیه گیاه زراعی با مشکل مواجه 

Hosseini et al. 2003)هایغلظت ممکن است که چنان. آن 

شود  از رشد مرحله این کامل توقف باعث نمک باالی

((Yagmur and Kaydan 2008; Cavusoglu and Kabar 

در  هموستازی زدن برهم باعث شوریتنش باالی سطوح .(2010

 را کل گیاه و سلول سطح در یون توزیع شده، گیاه آب پتانسیل

 عملکرد و کیفیت کمیت کاهش به منجر درنهایت و کرده مختل

 جذب شوری تنش همچنین .(Patade et al. 2009)شد  خواهد

 توسط رقابت ایجاد با را گیاه موردنیاز و ضروری عناصر تجمع و

 . یکی(Zhu 2001)نماید می مخاطره کلر دچار و سدیم هاییون

 گیاه برای دسترس قابل آب کاهش شوری تنش اثرات اولین از

 از ناشی اسمزی اختالف علت به شرایط این که بود خواهد

 .(Srivastava et al. 2010)است  خاک در نمک هاییون

 جهت یافته، توسعه و گسترده طور به بذر پرایمینگ امروزه

 در ی محیطیهاتنش تحت چه یاهگ سبز شدن و یزنجوانه اصالح

 استفاده شامل پرایمینگ شود.می استفاده گیاهان از زیادی گستره

 جنینی فعالیت تحریک که سبب باشدمی مختلفی هایتکنیک از

 از قبل درنهایت گیردمی صورت چهریشه رشد آن دنبال به و شده

برگردانده  اولیه رطوبت شده )به خشک دوباره بذرها چهیشهر ظهور

 Corbineau and)شوند یم کاشته یا و ذخیره سپس ،)شوندمی

Come 2006). اثرات کاهش یهاروش از یکی بذر پرایمینگ 

 ,Yagmur and Kaydan)است شوری ازجمله هاتنش منفی

2008; Chen et al. 2011)به  اولیه مقاومت القاء باعث . که

زنی در بذور پرایم علت تسریع جوانه .شودمی محیطی هایتنش

های تجزیه کننده مثل آنزیم تواند ناشی از افزایش فعالیتشده می

افزایش سطح شارژ انرژی زیستی در قالب افزایش  آمیالز،-اآلف

، افزایش تعداد و در RNA و DNA، افزایش سنتز ATPمقدار 

 .Afzal et al)ها باشدعین حال ارتقاء عملکرد میتوکندری

2002). 
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های رشد اسید کنندهیمتنظمحققین با اضافه کردن 

غندرقند سالیسیلیک و متیل جاسمونات به محلول پرایمینگ چ

زنی برای ترین و بیشترین میزان جوانهیعسرنتیجه گرفتند که 

تنظیم کننده رشد اتفاق  بذرهای مورد مطالعه در تیمارهای حاوی

 Alavi et)علوی و همکاران .(Govahi et al. 2007)افتند یم

al. 2012)  به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ

زنی بذر چغندرقند، آزمایشی بر روی چهار ژنوتیپ بر جوانه

درصد و نیترات پتاسیم  5/0چغندرقند با تیمارهای نیترات پتاسیم 

نشان داد که اسموپرایمینگ در  آنهادرصد انجام دادند. نتایج  1/0

چه و یشهرزنی، طول انهمقایسه با هیدروپرایمینگ، درصد جو

چه و شاخص بنیه بذر را چه و ساقهیشهرچه وزن خشک ساقه

در زمینه اسمو، هالو و  2014در تحقیقی که در سال  افزایش داد.

 اثربخشای انجام شد، نتایج یشهرهیدروپرایمینگ بذرهای چغندر 

ها بر بذر چغندرقند، حتی پس از گذشت شش ماه این پرایم

 24و  12ر بین تیمارها هیدروپرایمینگ به مدت و د مشخص شد

زنی، بهترین نتیجه را داشت درصد  افزایش جوانه 31ساعت با 

(Kuppusamy and Ranganathan, 2014). و  دمیر کایا

 که هنگامی نمودند بیان (Demir kaya et al. 2006) همکاران

 Cl-و Na+های شود یونپرایم می )NaClبا کلرید سدیم ) بذرها

 شور محیط در گرفتن قرار با نتیجه و در نموده نفوذ آنها به داخل

 محیط و بین بذرها اسمزی تعادلNaCl) حاصل از کلرید سدیم )

شود. یم داده بذرها به داخل آب نفوذ اجازه و آمده وجودبه اطراف

در مطالعه اثر  (Jamil and Shik Rha 2008) رهاجمیل و شیخ

زنی، رشد پرایمینگ با جیبرلیک اسید بر مقدار جذب آب، جوانه

 چه در چغندرقند تحت شرایط تنش شوری اظهار داشتنداولیه گیاه

زنی را زنی نهایی و سرعت جوانهپرایمینگ بذر درصد جوانه که

تحت شرایط تنش شوری افزایش داد، جیبرلیک اسید اثرات منفی 

گیاه تعدیل  تروزنچه و چه و ساقهیشهرطول  تنش شوری را بر

 Hosseini and Koocheki). حسینی و کوچکیه استنمود

و  درصد بر پرایمینگ مختلف تیمارهای در مطالعه اثر (2007

 از چغندرقند نشان دادند استفاده بذر رقم چهار زنیجوانه سرعت

 را زنیجوانه سرعت و درصد بیشترین اسیدکلریدریک، و مقطر آب

 یمسد یدکلر تیمارهای در چهساقه و چهریشه و طول هداشت پی در

 اسیدکلریدریک تیمار به نسبت  (PEG) گلیکول اتیلنیپل و

اظهار  (Roozbeh et al. 2016)روزبه و همکاران یافت.  کاهش

داری باعث بهبود صفات یمعنداشتند نانوهیدروپرایمینگ به شکل 

زنی و بنیه بذر رقم پارس چغندرقند جوانهزنی، درصد سرعت جوانه

های در مقایسه با هیدروپرایمینگ شده است. با توجه به بررسی

انجام شده بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی چغندرقند به 

نقش پرایمینگ بذر بر مقاومت به خشکی و اثر آن بر عملکرد و 

های اجزای عملکرد صورت گرفته است و بررسی اثر پرایمینگ

زنی و مختلف به خصوص با آب مغناطیس بر خصوصیات جوانه

بنابراین با توجه به خطر شوری ای کمتر انجام شده است. چهگیاه

غربی این تحقیق با هدف اکثر مزراع کشور و استان آذربایجان

 رشد و زنیجوانه خصوصیات بر پرایمینگ تیمارهای مختلف تأثیر

 انجام گرفت. تنش شوری در چغندرقند در شرایط چهیاهگ

 

 هاروشمواد و 

در آزمایشگاه گروه زراعت دانشکده  پژوهشاین 

صورت فاکتوریل در به 1395 در سالکشاورزی دانشگاه ارومیه 

تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد، فاکتور اول  قالب طرح کامالً

 15و  10، 5)صفر شوری(، شاهد چهار سطح شوری شامل 

 Farooq et) شوری حاصل از کلرید سدیم مترزیمنس بر دسی

al. 2006)  و فاکتور دوم تیمارهای پرایمینگ بذر شامل استفاده
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دقیقه در معرض  20)قرار دادن بذور به مدت  آب مغناطیسی از

شده  مغناطیستسال میلی 5/0ربا با شدت محلول که با دو آهن

، اسید سالیسیلیک به (Maheshwari and Grewal 2009)بود( 

ساعت، کلرید کلسیم به  هشتگرم در لیتر به مدت  5/0مقدار 

ساعت و کلرید سدیم به  هشتمدت گرم در لیتر به  5/2مقدار

 Demir)به مدت هشت ساعت بودند زیمنسدسی 35مقدار 

kaya et al. 2006) . رقم مورد بررسی اکباتان بود این رقم

معرفی شده و به دلیل  1392ل منوژرم و دیپلوئید است درسا

به و تحمل به ریزومانیا  ریزوکتونیاعملکردریشه باال و مقاومت به 

جهت  .شودغربی کشت میصورت وسیعی در منطقه آذربایجان

ها تمیز شده و به مدت دو ساعت در انجام آزمایش ابتدا پتری

گراد در دستگاه آون استریل شدند. کف درجه سانتی 110دمای 

صافی واتمن شماره یک قرار داده کاغذهر پتری به تعداد دو الیه 

های بذر قرار گرفت. پس از اتمام دوره 25شد در هر پتری 

پرایمینگ موردنظر، بذور پرایم شده توسط آب مقطر شستشو شد 

 ط سایهو تمامی بذور تا رسیدن به وزن اولیه در دمای اتاق و شرای

عدد بذر از هر تیمار در داخل پتری  25زنی، برای ارزیابی جوانه

متر( بین دو الیه کاغذ صافی یلیم 90ای )با قطر یشهشهای یشد

 10 دیش پتری هر به تنش شوری، جهت اعمال ند.قرار داده شد

 زیمنس بر متردسی 15و  10، 5های صفر، از غلظت لیترمیلی

 25±2زنی به ژرمیناتور با دمای برای جوانهاضافه و کلرید سدیم 

 درصد و تاریک( منتقل شدند. 42گراد )رطوبت نسبی درجه سانتی

 درجه 75 دمای در ساعت 48 مدتبه ها،نمونه کردن خشک برای

 روز هر زدهجوانه بذرهای شمارش .گرفت قرار در آون گرادیسانت

 Hosseini and Koocheki)گرفت’انجام آزمایش از شروع پس

 و چهریشه آزمایش طول انجام بعد ازدهم رچها روز در .(2007

 .شدند ثبت و یریگاندازه چهساقه

 :شد گیریاندازه زیر صفات دوره این اتمام از بعد
 : (GR) زنیسرعت جوانه -1
(1) GR̅̅ ̅̅ =

n

∑Dn
 

=GR̅̅  Dn= ،تعداد کل روزهای آزمایش n= ،زنیسرعت جوانه ̅̅

 امnزده در روز تعداد بذور جوانه

زنی، در هر در پایان آزمون سرعت جوانه :زنیدرصد جوانه -2

زده شمارش گردید و با تیمار و تکرار تعداد کل بذرهای جوانه

عدد بذر قرار دارد، درصد  25توجه به اینکه در هر کاغذصافی 

 Farooq et)زنی یا درصد بذور زنده هر تیمار تعیین گردید جوانه

al. 2006). 

 (2)با استفاده از رابطه (: MGTزنی)میانگین مدت جوانه -3

 .(Farooq et al. 2006) محاسبه گردید
(2) MGT̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ Dn

∑n
 

تعداد  nزنی و تعداد روزها پس از آزمون جوانه Dدر این رابطه 

 باشد.می Dدر روز  زدهجوانهبذرهای 

 De) محاسبه گردید (3)زنی با استفاده از رابطه شاخص جوانه -4

and Kar. 1994.) 
(3) 𝑅𝐺𝐼 =  

𝐺1

1
+

𝐺2

2
+  

𝐺𝑖

𝑖
 

 باشد.می امiزنی در روز درصد جوانه iGدر این رابطه 

از محل  چهچه و ساقهطول ریشهچه: و ساقه چهطول ریشه -5

 روی سطح صاف )شیشه(کشبا خط ی گیاه چهانتهادو  طوقه تا

 چهطول ریشهعنوان به گیری و میانگین هرکداماندازهها در پتری

 گزارش شد. چهو ساقه

جهت تعیین وزن خشک چه: چه و ساقهیشهروزن خشک  -6

طورجداگانه در داخل پاکت به ها به، این اندامچهساقهو  چهریشه

در داخل آون  گرادانتیدرجه س 75ساعت در دمای  48مدت 
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استفاده از یک ترازوی حساس با دقت و با الکتریکی قرار داده 

 گرم وزن شدند. 001/0

زن خشک در پایان دوره آزمایش وچه: شاخص بنیه گیاه -7

 آمدهدستبهی هادادهیری شد و با استفاده از گاندازه چهیاهگ

 .(4)رابطه  ( تعیین گردیدSVI) چه یاهگشاخص بنیه 
(4) SVI = FGP × SDW 

وزن  =SDWو  نهایی زنیدرصدجوانه FGP=در این رابطه 

 چهیاهگخشک 

 

 ای خانهصفات گل

 کدهدر این بررسی بذور پرایمینگ شده در گلخانه دانش

مربع در میکرومول بر متر 200کشاورزی دانشگاه ارومیه با نور 

های در گلدان گراددرجه سانتی 15و  25ثانیه و دمای روز و شب 

متر( یلیشش لیتری حاوی پرلیت درشت )اندازه بزرگتر از چهار م

ه شد سلول قرار گرفتند که در هر سلول یک گیاه کاشت 24با 

(Khayamim et al. 2014)ها با مواد غذایی هوگلند . گلدان

ی شدند. دسی زیمنس آبیار 15و  10، 5های صفر آبیاری با شوری

 سدیمید های موردنظرکه با کلر ECمحلول غذایی هوگلند با

 خلیهتاز  مترسه سانتی تفاعایجاد شده بود، هر هفته دوبار به ار

دند شپر  به طور مساوی به هر گلدان محلول قبلی با اضافه کردن

  تا تغییرات شوری مورد نظر به حدافل برسد.

های سبز شده در واحد سطح گیری تعداد بوتهرای اندازهب

های بیرون آمده از خاک تعداد بذرهای سبز با مشاهده اولین جوانه

برداری شمارش گردید و این کار هر روز نمونهشده در هر قاب 

های سبزشده به وضعیت ثابت رسید و تکرار شد تا تعداد بوته

عنوان تعداد بوته در هر هدست آمده بهافزایش پیدا نکرد. عدد ب

برای تعیین درصد بذرهای سبزشده، . مترمربع در نظر گرفته شد

طور روزانه ثبت هبزنی و یکنواختی جوانه تعداد بذرهای سبزشده

 .های سبزشده بیان گردیدگردید و سپس بر حسب درصد بوته

 .(7تا  5های )رابطه

 
(5) 

سرعت سبز شدن =  ∑
تعداد بذور جوانه زده تا روز شمارش

تعداد روزشمارش روزها مورد نظر پس از شروع آزمایش
 

 

درصد سبز شدن =  
بذور جوانه زده

بذور کل تعداد
 

(6) 

 

= سرعت ضریب جوانه زنی
∑ تعداد روز از شروع آزمایش

∑ تعداد بذرهای جوانهزده×تعداد روز از شروع آزمایش
  (7) 

 

ت قبل از انجام تجزیه واریانس جهت برقراری مفروضا

 ودندبتجزیه واریانس در مورد صفاتی که از شمارش حاصل شده 

ورت صورت درصد بودند تبدیل داده )تبدیل آرکسینوس( صیا به و

 SAS.9.2های حاصل با استفاده از نرم افزار گرفت سپس داده

ورد متجزیه واریانس گردید و همچنین مقایسه میانگین صفات 

 %5 ای دانکن در سطح احتمالبررسی توسط آزمون چند دامنه

 انجام شد.

 

 نتایج و بحث
 صفات آزمایشگاهی

اثر سطوح شوری بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از 

دار بود. اثر معنی یک درصدزنی در سطح احتمال شاخص جوانه

پرایمینگ بذر نیز بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 

دار بود، همچنین اثر متقابل دو تیمار بر شاخص معنی یک درصد

و طول  درصد یک چه در سطح احتمالزنی و طول گیاهجوانه

  (.1)جدول دار بود معنی پنج درصدچه در سطح احتمال ساقه
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 بذر پرایمینگ مختلف تیمارهای تحت در شرایط شوری زنیجوانه یهامؤلفه واریانس تجزیه 1جدول 
 

 (MSمیانگین مربعات )                                                                     

درجه  منابع تغیر
 آزادی

زنی درصد جوانه
 نهایی

 زمان متوسط
  زنیجوانه

شاخص 
 زنیجوانه

طول 
 چه یشهر

وزن خشک 
 چه یشهر

طول 

 چهساقه

وزن خشک 

 چهساقه

طول 

 چهگیاه

وزن خشک 

 چهگیاه

 بنیه شاخص
 بذر

 ns67/6 **12/9 **01/0 **06/10 **03/0 **32/35 **4/0 **08/4 02/1** 08/146** 3  شوری
 31/1** 08/0* 50/5** 05/0** 73/1** 03/0** 21/1** 12/207** 09/8** 14/344** 4   پرایمینگ

 ns18/25 ns12/0 **83/17 ns21/0 ns0003/0 *21/0 ns002/0 *66/0 ns002/0 ns24/0 12  پرایمینگ× شوری 
 13/0 026/0 26/0 002/0 08/0 0005/0 16/0 37/3 07/0 84/18 40   خطا

 80/19 10/10 47/5 77/12 51/6 21/16 46/9 01/6 66/7 31/5 -  ضریب تغییرات

        ns پنج و یک درصد. دار در سطح احتمالیمعندار و یمعن، * و ** به ترتیب عدم 

 

 تیمارهای شوری و پرایمینگ بذر در شده یریگاندازه صفات میانگین مقایسه 2جدول 

 
 

 
درصد 

زنی جوانه
 نهایی

 زمان متوسط
 زنیجوانه

 )روز(

شاخص 
 زنیجوانه

چه یشهرطول 
 متر(یسانت)

 چهطول ساقه

 متر(یسانت)

وزن خشک 
 چهیشهر

 )گرم(

وزن خشک 

 چهساقه

 )گرم(

 چهطول گیاه

 متر(یسانت)

 چهوزن خشک گیاه

 )گرم(

 چهبنیه گیاه شاخص

          زیمنس بر متر(شوری )دسی

 a46/85 a54/3 a36/31 a19/5 a82/5 a0037/0 a024/0 a02/10 a027/0 a40/2 )شاهد(
5 b20/82 a01/4 a90/30 b71/4 b36/4 b003/0 a023/0 b02/9 a026/0 b17/2 
10 b40/81 a46/4 a45/30 c89/3 bc23/4 c0022/0 b018/0 c12/8 b02/0 c69/1 
15 c86/77 a54/5 a57/29 d46/3 c04/4 c0018/0 c014/0 d05/7 c015/0 d23/1 

           پرایمینگ 
 c33/73 a49/4 c39/24 b12/4 c20/4 c0019/0 b018/0 c32/8 b022/0 c51/1 شاهد 

 a00/84 c09/3 a88/32 a53/4 bc36/4 a0035/0 a023/0 c40/8 a027/0 a4/2 کلرید سدیم 
 b66/79 c01/3 b17/28 a76/4 b48/4 b0026/0 b018/0 c60/8 b021/0 b85/1 آب مغناطیسی

 a08/85 b39/3 a81/33 b12/4 a09/5 b0026/0 b019/0 a86/9 b021/0 bc71/1 کلرید کلسیم  
 a58/86 c09/3 a60/33 b03/4 a92/4 b0027/0 b019/0 b39/9 b02/0 b89/1  اسید سالیسیلیک

 آزمون دانکن ندارند. با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف یکدیگر با مشترک، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون هر در             

50
                                                                                                         

گ بذر بر رشد 
تأثیر پرایمین

گ
یاه

چه
 

چغندرقند
 ...
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 15در بررسی حاضر سطوح شاهد شوری و  زنی:درصد جوانه

 86/77و  46/85دسی زیمنس بر متر شوری به ترتیب با متوسط 

زنی نهایی را به خود ترین درصد جوانهدرصد بیشترین و کم

در شرایط زنی جوانه(. کاهش درصد 2اختصاص دادند )جدول 

تواند به دلیل اثرات اسمزی و یا سمیت یون یمافزایش شوری 

 در تغییر و بذر آب جذب بر شوری منفی تنش سدیم باشد. تأثیر

 با تداخل یا به آب دسترسی قابلیت کاهش با رادوکس پتانسیل

 Khan and Ungar)کندیم جلوگیری زنیجوانه از گیاه متابولیسم

ی هاژن بیان از جلوگیری باعث شوری بر آن تنش . عالوه(2001

 Kim and Park)شودیم بذر در جیبرلیک اسید سنتز مسئول

. افزایش شوری با ایجاد تنش اکسیداتیو باعث جلوگیری از (2008

(. برخی از مطالعات Amor et al. 2005زنی شده است. )جوانه

تأخیر در زنی و دهد که تنش شوری در کاهش جوانهنشان می

نقش  (Beta vulgaris L).ی چغندرقند هاگونهبذر  سبز شدن

 .(Jamil and Shik Rha 2008) دارد

پرایمینگ با کلرید سدیم کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک 

درصد باالترین و تیمار  58/86و  08/85، 84به ترتیب با متوسط 

 درصد کمترین درصد 33/73شاهد )بدون پرایمینگ( با متوسط 

 صفات بهبود .(2زنی را به خود اختصاص دادند )جدول جوانه

تواند می NaCl)با کلرید سدیم ) شده پرایمینگ بذر  در مختلف

 توسط چهسلولی و ظهور سریعتر گیاه سرعت تقسیم یشافزا دلیل

(.  Bose and Mishra 1992) باشد بذر در پیش تیمار این

ر مثبت ـنیز اث (2006) ارانـو همک ر کایاـدمی طورینهم

زنی بذور وانهـهای جپرایمینگ با کلرید سدیم را بر بهبود شاخص

و همکاران  در مطالعه دیانتیتیلکیآفتابگردان گزارش کردند. 

(Dianati-Tilaki et al. 2011) بذور گونه  پرایمینگ

(Festuca ovina L.) ( بر متر زیمنسدسی 30) کلرید سدیم با

 افزایش باعث متر( بر یمنسزیدس 20و  15) باال شوری در

 زمان میانگین داریمعن و کاهش زنیجوانه درصد دارمعنی

رشد اسید  کنندهیمتنظمحققین با اضافه کردن  شد. زنیجوانه

سالیسیلیک و متیل جاسمونات به محلول پرایمینگ چغندرقند 

زنی برای ترین و بیشترین میزان جوانهیعسرنتیجه گرفتند که 

کننده رشد اتفاق یمتنظ در تیمارهای حاوی مطالعه موردبذرهای 

 .(Govahi et al. 2007افتند )یم

 15با افزایش سطح شوری از صفر به  زنی:متوسط زمان جوانه

دار بر متوسط زمان به صورت معنی زیمنس بر متر شوریدسی

 54/3با متوسط شاهد که سطح به طوری .زنی افزوده شدجوانه

زنی را به خود اختصاص عالوه بر اینکه کمترین مدت زمان جوانه

 15و  10، 5 مقدار صفت مذکور را در مقایسه با سطوح .داد

درصد  49/56و  98/25، 27/13زیمنس بر متر به ترتیب دسی

( اظهار داشتند تنش شوری 2008رها ) خجمیل و شیکاهش داد. 

 زنی را در بذور چغندرقند افزایش داد.جوانه زمانمدت

دار از ه حاضر پرایمینگ بذر به صورت معنیعدر مطال

که پرایمینگ بذر با کلرید زنی کاست به طوریمتوسط زمان جوانه

سدیم، آب مغناطیس و اسید سالیسیلیک عالوه بر اینکه کمترین 

د مقدار صفت زنی را به خود اختصاص دادنمتوسط زمان جوانه

، 18/31پرایمینگ به ترتیب مذکور را در مقایسه با تیمار عدم

(. پرایمینگ 2درصد کاهش دادند )جدول  18/31و  96/32

ی غشاء و سازآمادهتواند یک ساز و کار مهم برای شروع می

زنی از طریق افزایش میزان سوخت و ساز داخلی بذر برای جوانه

نی و افزایش درصد و سرعت زهای الزم برای جوانهیمآنز

زنی، حفظ تعادل یونی و نیز ایجاد تعادل هورمونی، از گیاه جوانه

در برابر اثرات نامطلوب تنش محافظت کرده و آن را تحت چنین 

 (. Yuan-Yuan et al. 2010) بخشدیمشرایطی بهبود 
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SE= 4/31

به با افزایش سطح شوری از صفر  زنی:شاخص میزان جوانه

زنی بذر کاسته شد از شاخص جوانه متر شوریزیمنس بر دسی 15

شوری و هم در شرایط شوری اما پرایمینگ بذر هم در شرایط عدم

پرایمینگ در که سطح عدمطوریبر مقدار شاخص مذکور افزود. به

به ترتیب با زیمنس بر متر دسی 15و  10، 5تیمارهای شوری 

ا در زنی رواحد شاخص جوانه 24/21، 67/24، 45/24متوسط 

واحد به ترتیب  6/26مقایسه با سطح صفر شوری با متوسط 

کلرید  درصد کاهش دادند اما پرایمینگ با 75/20و  36/7، 08/8

زنی را به خود عالوه بر اینکه باالترین شاخص جوانه سدیم

 15و  10، 5شاهد، اختصاص داد مقدار صفت مذکور را در سطوح 

و  94/32، 25/33، 53/37به ترتیب بامتوسط  زیمنس بر متردسی

، 09/41پرایمینگ به ترتیب واحد در مقایسه با عدم 89/30

در تحقیق . (1)شکل  درصد افزایش داد 53/46و  68/33، 99/35

خصوص در دو حاضر تیمار بذور با هر چهار نوع پرایمینگ به

زنی را در زیمنس مقدار شاخص جوانهدسی 15و  10سطح شوری 

دار افزایش پرایمینگ( به صورت معنیشاهد )عدممقایسه با تیمار 

ی کلرید کلسیم، هانمک باهالوپرایمینگ )پرایمینگ نمکی( دادند. 

 و شوری تنش اثرات کلرید سدیم در کاهش و کلرید پتاسیم

زنی نظیر عدس مانند شاخص جوانه زنیجوانه بر خشکی

(Saglam et al. 2010) و گندم(Yagmur and Kaydan 

 است. بوده مؤثر آمیزیموفقیت طور به (2008

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چغندرقند زنی بذرمقایسه میانگین اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر شاخص جوانه 1شکل 

 

چه کاسته با افزایش سطح شوری از طول ریشه چه:یشهرطول 

شوری به زیمنس بر متر دسی 15و  10، 5که سطوح شد به نحوی

چه را متر طول ریشهسانتی 46/3و  89/3، 71/4ترتیب با متوسط 

ترتیب متر( بهسانتی 19/5در مقایسه با تیمار شاهد )با متوسط 

با توجه به  .(2درصد کاهش دادند )جدول  33/33و  04/25، 24/9

صورت مستقیم در معرض اثرات مضر نمک قرار اینکه ریشه به

در مطالعه حسینی و کاهش رشد ریشه دور از انتظار نبود. گیرد می

 و چهریشه طول (Hosseini and Koocheki 2007)کوچکی 

شاهد کاهش  تیمار به کلریدسدیم نسبت تیمارهای در چهساقه

چه یشهرنشان داد. در مقایسه میانگین اثر نوع پرایمینگ بر طول 

ته اول شامل دو چغندرقند تیمارها به دو دسته تقسیم شدند دس

و آب مغناطیسی بود که به ترتیب با کلرید سدیم تیمار پرایمینگ 
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متر باالترین و دسته یسانت 76/4و  53/4چه یشهرمتوسط طول 

پرایمینگ(، کلرید کلسیم و اسید دوم شامل تیمارهای شاهد )عدم

 03/4و  12/4، 12/4سالیسیلیک بود که به ترتیب با متوسط 

چه را به خود اختصاص دادند )جدول یشهرمتر کمترین طول یسانت

 باعث تواندیمتیمارهای پرایمینگ  در زنیجوانه باالی سرعت(. 2

 و افزایش شده بذر در اییرهذخ مواد از استفاده سرعت افزایش

بهبود خصوصیات رشدی  باشد. داشته دنبال به را چهریشه طول

در تحقیقات دیگر محققین کلرید سدیم چه در تیمار با یشهر

 .Sivritepe et al. 2003; Khan et al)گزارش شده است

2009). 

با افزایش سطح شوری از وزن خشک  چه:یشهروزن خشک 

 15به  10گیاه چه کاسته شد هر چند این کاهش از سطح 

دار نبود در تحقیق حاضر سطح یمعناز لحاظ آماری  زیمنسدسی

شوری به ترتیب با متوسط  زیمنس بر متردسی 15و سطح  شاهد

چه گرم کمترین و بیشترین وزن خشک ریشه 0018/0و  0037/0

 Macar et)ماکر و همکاران(. 2را به خود اختصاص دادند )جدول 

al. 2009) مرحله در هم شوری کردند که تحت تنش شگزار 

 آب، جذب در کاهش بر عالوه چه یاهگ استقرار هم جذب آب و

 چهریشه ظهور از ممانعت و شودیمجذب  نیز اضافی هاییون

 و بیرون محیط بین آب پتانسیل شیب در علت کاهش به عمدتاً

 شود. می بذر

در این مطالعه اگرچه پرایمینگ با کلرید سدیم باالترین 

چه را به خود اختصاص داد اما کلیه تیمارهای وزن خشک ریشه

پرایمینگ( از وزن خشک عدمپرایمینگ در مقایسه با شاهد )

چه باالتری برخوردار بودند. در بررسی حاضر پرایمینگ بذر با یشهر

یسی با متوسط مغناطگرم، آب  0035/0کلرید سدیم با متوسط 

گرم و اسید  0026/0گرم، کلرید کلسیم با متوسط  0026/0

چه را در گرم، وزن خشک ریشه 0027/0سالیسیلیک با متوسط 

گرم، به  0019/0مقایسه با تیمار شاهد )عدم پرایمینگ( با متوسط 

درصد افزایش دادند  10/42و  85/36، 84/36، 21/84 یبترت

 بر (Sivritepe et al. 2003)ریتیپ و همکاران وسی(. 2)جدول 

 روی و( Khan et al. 2009)و همکاران  خانهندوانه،  بذر روی

 که نشان دادند (.Capsicum annuum L) قرمز فلفل بذر

وزن خشک  و زنیجوانه افزایش با کلرید سدیم باعث پرایمینگ

سو با نتایج مطالعه که هم گرددیمچه چه و گیاهچه، ریشهساقه

 حاضر است.

در کلیه تیمارهای پرایمینگ افزایش سطح شوری  چه:طول ساقه

به چه کاست هاز طول ساق زیمنس بر متردسی 15از صفر به 

شوری( همراه با پرایمینگ بذر با نحوی که ترکیب شاهد )عدم

 02/6و  45/6و آب مغناطیسی به ترتیب با متوسط کلرید سدیم 

زیمنس بر متر دسی 15متر باالترین و ترکیب تیماری یسانت

پرایمینگ( با متوسط شوری همراه با تیمار شاهد پرایمینگ )عدم

چه را به خود اختصاص داد متر کمترین طول ساقهیسانت 70/3

(. همچنین مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد در 2)شکل 

شوری تنها پرایمینگ با  زیمنس بر متردسی 10و  5، سطح شاهد

چه را در مقایسه و آب مغناطیسی توانست طول ساقهکلرید سدیم 

شوری نیز  زیمنس بر متردسی 15با شاهد افزایش دهد. در سطح 

چه را در تیمار پرایمینگ با آب مغناطیسی توانست طول ساقه

پرایمینگ( و دیگر تیمارها افزایش دهد. مقایسه باتیمار شاهد )عدم

های مهمی جهت ارزیابی چه شاخصچه و ساقهطول ریشه

 .Demir Kaya et al)باشندیمواکنش گیاهان به تنش شوری 

یاد نمک حاصل عواملی نظیر . کاهش رشد در اثر غلظت ز(2006

، عدم تعادل یونی و یا کاهش هاونایجاد تنش آبی، اثر سمی ی

 فرهودی و همکاران .(Nun et al. 2003)باشد مواد غذایی می
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(Farhoudi et al. 2006) کلزا بذر پرایمینگ گزارش کردند که 

 جذب کاهش چه،گیاه رشد افزایش سببکلرید سدیم  محلول با

 تنش ثیرأت تحت کلزا چهگیاه پتاسیم در جذب افزایش و سدیم

گزارش کردند پرایمینگ  (2008)جمیل و شیخ رها  شد. شوری

بذور چغندرقند با اسید جیبرلیک اثرات منفی تنش شوری را بر 

 گیاه تعدیل نمود. تروزنچه و چه و ساقهیشهرطول 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چغندرقند چهمیانگین اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر طول ساقهمقایسه  2شکل 

 

شوری با  زیمنسدسی 5دو سطح شاهد و  چه:وزن خشک ساقه

 زیمنسدسی 15گرم باالترین و سطح  023/0و  024/0متوسط 

چه را به خود کمترین وزن خشک ساقه 014/0شوری با متوسط 

ی که کاهش وزن اعمده(. یکی از دالیل 2اختصاص داد )جدول 

های باال توجیه کند، تحریک مواد یلپتانسچه را در خشک ساقه

از لپه به محور رویانی است قابل ذکر است  هاآنغذایی و انتقال 

دهند یمعواملی که سرعت رشد محور رویانی را تحت تأثیر قرار 

به محور  هالپهاز  آنهاریک مواد غذایی و انتقال توانند بر تحیم

های ر. در بین تیما(Khan et al. 2009)رویانی تأثیر بگذارند 

کلرید دار بین تیمار پرایمینگ با پرایمینگ، تنها اختالف معنی

و دیگر تیمارها مشاهده شد به نحوی که تیمار مذکور با  سدیم

چه را به خود گرم باالترین وزن خشک ساقه 023/0متوسط 

داری اختصاص داد. بین دیگر تیمارهای پرایمینگ اختالف معنی

 پرایمینگ (. (.2چه مشاهده نشد )جدول از نظر وزن خشک ساقه

 باعث بذرها در سلولی تقسیم سرعت باعث افزایشکلرید سدیم با 

و  زنیجوانه زمان میانگین کاهش و زنیجوانه افزایش درصد

علوی (. Bose and Mishra 1992)شود افزایش وزن ساقه می

( نشان دادند که اسموپرایمینگ Alavi et al. 2012و همکاران )

چه و یشهرزنی، طول در مقایسه با هیدروپرایمینگ، درصد جوانه

چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر را در یشهرساقه چه وزن خشک 

 چغندرقند افزایش داد.

ترکیب تیماری شاهد شوری همراه با تیمار  چه:طول گیاه

و آب مغناطیس به ترتیب با متوسط کلرید سدیم پرایمینگ با 

چه را به خود متر باالترین طول گیاهیسانت 72/11و  28/12

چه نیز به ترکیب تیماری اختصاص دادند کمترین طول گیاه

پرایمینگ( همراه با شاهد پرایمینگ )عدم زیمنسدسی 15شوری 

 07/7و  06/7به ترتیب با متوسط کلرید سدیم و پرایمینگ با 

(. در این تحقیق شوری به صورت 3متر تعلق داشت )شکل یسانت
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 10، 5 که سطوح شوریچه کاست به طوریدار از طول گیاهمعنی

 شاهدچه را در مقایسه با سطح مقدار طول گیاهزیمنس دسی 15و 

درصد کاهش داد اما  75/29و  28/22، 81/16شوری به ترتیب 

 15و  10، 5شاهد، در سطوح شوری کلرید سدیم پرایمینگ با 

درصد  97/11و  91/9، 65/16، 15/18ترتیب به زیمنسدسی

ها در پاسخ به تنش شوری به افزایش داد. کاهش رشد گیاهچه

ا و مواد غذایی هدلیل اثرات اسمزی و کمبود آب، اثرات سمی یون

ی متابولیسم هاجنبهالزم، بوده است که در این حالت ممکن است 

گیاه را تحت تأثیر قرار بدهد. علت برتری بذرهای پرایم شده 

توان چنین ی مختلف گیاهی را میهاگونهنسبت به پرایم نشده در 

استنباط نمود که اوالً پیش تیمار بذر با آب سبب توسعه فاز دو از 

و  سوخت و ساز شده زمانمدتزنی، از طریق کاهش جوانه سه فاز

شود و ثانیاً در طی نی میبدین ترتیب باعث تسریع جوانه

و یافته  یشافزانوکلئیک اسید دیپرایمینگ بذر سنتز پروتئین و 

یرگذار تأثی غشائی جنین هاسلولهمچنین بر فسفولیپیدهای 

 .Rashid et al). رشید و همکاران(Nelson 2000)باشد می

 تنش یرتأث تحت شده پرایم بذرهای زنیجوانه بهبود (2006

 از جلوگیری ها وی نظیر تنظیم جذب یوناز عوامل ناشی را شوری

 هایینپروتئ تحریک یرتأث تحت غشایی فرایندهای در اختالل

 یریپذانعطاف افزایش روش این در همچنین نمودند. حفاظتی بیان

 .Akram-Ghaderi et al)است شده گزارش نیز سلول دیواره

2008).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چغندرقند چهمقایسه میانگین اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر طول گیاه 3شکل 

 

ترین وزن خشک گیاه چه باالترین و پایین چه:وزن خشک گیاه

گرم به ترتیب به سطوح  015/0و  027/0به ترتیب با متوسط 

جدول ) اختصاص داشت زیمنسدسی 15شاهد )صفر شوری( و 

 اطراف )محیط اسمزی خارجی پتانسیل ایجاد با شوری واقع در(. 2

 باعث درنتیجه و کرده بذرها جلوگیری داخل به آب نفوذ از بذر(

 است ممکن ینچنهم شود.یم بذرها رشد اولیه و زنیجوانه کاهش

کلرید سدیم نمک  در موجود کلر وسدیم  هایی یونباال غلظت

 آنها به را آب نفوذ و جذب اجازه و شده بذرها شدن مسموم باعث

. تیمار پرایمینگ با (Khajeh-Hosseini et al. 2003)ندهد 

گرم عالوه بر اینکه باالترین وزن  027/0با متوسط کلرید سدیم 
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چه را به خود اختصاص داد مقدار صفت مذکور را در خشک گیاه

کلرید پرایمینگ(، آب مغناطیسی، مقایسه با تیمارهای شاهد )عدم

 35و  57/28، 57/28، 72/22به ترتیب  و اسید سالسیلیک کلسیم

 طی ،(2003)سیوریتپوهمکاران  (.2درصد افزایش داد )جدول 

 در کشت وکلرید سدیم  توسط خربزه بذور تیمار پیش با آزمایشی

 شده پرایم بذور در چهگیاه خشک وزن داشتند بیان شور محیط

نتایج  .بود بیشتر دارییمعن طوربه نشده پرایم بذور به نسبت

ی پرایمینگ بذر چغندرقند، حتی پس از گذشت شش ماه اثربخش

 .(Kuppusamy and Ranganathan 2014)شده است مشاهده

در تحقیق حاضر با افزایش غلظت شوری  گیاه چه: بنیه شاخص

چه چغندرقند از شاخص بنیه گیاه زیمنسدسی 15از صفر به 

شاخص  زیمنسدسی 15و  10، 5سطوح  که یطوربهکاسته شد 

و  58/29، 58/9چه را درمقایسه با سطح شاهد به ترتیب بنیه گیاه

(. با توجه به اینکه در مطالعه 2درصد کاهش دادند )جدول  75/48

چه و حاضر شاخص بنیه گیاه چه از حاصل ضرب وزن خشک گیاه

دست آمد و تنش شوری هر دو صفت مذکور هزنی بسرعت جوانه

تنش چه دور از انتظار نبود. را کاهش داد کاهش شاخص بنیه گیاه

 و درصد سرعت کاهش زنی،جوانه در تأخیر شوری عموماً باعث

 کاهش نتیجه و در چهساقه و چهریشه ظهور در تأخیر زنی،جوانه

 به تواندیم اثرات این گردد.یمشور  هاییطمح در هاچهگیاه رشد

 هم به خاک(، در منفی اسمزی اسمزی )پتانسیل مشکالت دلیل

 یا و یونی سمیت خاص، هاییون تأثیر تعادل غذایی، خوردن

 شوری در مؤثر ترکیبات اثر در که باشد فاکتور چهار از این ترکیبی

 به وجود آنها یبذرها و گیاهان برای آنان یهاغلظت علت یا به و

. در بین تیمارهای (Schabes and Sigstad 2008)آید یم

چه به تیمار پرایمینگ با پرایمینگ باالترین شاخص بنیه گیاه

اختصاص داشت کمترین مقدار شاخص مذکور نیز به  کلرید سدیم

پرایمینگ( اختصاص داشت. در این مطالعه تیمار شاهد )عدم

و اسید کلرید کلسیم ، آب مغناطیسی، کلرید سدیمپرایمینگ با 

سالیسیلیک شاخص بنیه گیاه چه را در مقایسه با تیمار شاهد به 

دادند.  درصد افزایش 16/25و  24/13، 51/22، 94/58ترتیب 

 Balouchi and Ahmadpour)بلوچی و احمد پور دهکردی

Dehkordi 2013)  گزارش کردند در شرایط بدون تنش شوری و

موالر تیمار هیدروپرایمینگ در مقایسه با دیگر میلی 75شوری 

شاهد بیشترین شاخص بنیه بذر را در گیاه  خصوصبهتیمارها 

 سیاهدانه به خود اختصاص داد.
 

 ایگلخانهصفات 

اثر سطوح شوری و نوع پرایمینگ بر صفات سرعت 

صد سبزشدن نهایی و سبزشدن نهایی، یکنواختی سبز شدن، در

 . (3)جدول  دار بودمعنیدر گلخانه  ضریب سرعت سبزشدن

در تحقیق حاضر با افزایش سطح شوری از  سرعت سبز شدن:

که سطح شاهد با سرعت سبزشدن بذور کاسته شد به طوری

زیمنس با دسی 15بیشترین و تیمار  درصد در روز 24/4 متوسط

کمترین سرعت سبزشدن بذور را به  درصد در روز 16/2متوسط 

زشدن واکنش مثبتی ب(. سرعت س4خود اختصاص دادند )جدول 

که پرایمینگ بذر های مختلف بذر نشان داد به طویبه پرایمینگ

و اسید سالیسیلیک  با کلرید سدیم، آب مغناطیسی، کلرید کلسیم

پرایمنیگ( به سرعت سبزشدن را در مقایسه با تیمار شاهد )عدم

درصد افزایش دادند  76/20و  84/15، 38/10، 22/26ترتیب 

سرعت  ترینشود باالطوری که مالحظه می(. همان4)جدول 

 زنی به پرایمینگ بذر با کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک بود.جوانه

ترین در تحقیق حاضر باالترین و پایین :یکنواختی سبزشدن

به ترتیب به سطوح شوری شاهد )صفر  نیکنواختی سبزشد
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که البته این  درصد اختصاص داشت 71/87شوری( با متوسط 

مقایسه میانگین تیمارهای  .دار نبوداختالف به لحاظ آماری معنی

و  ، آب مغناطیسیپرایمینگ نشان داد پرایمینگ با کلرید سدیم

 درصد 85-90یکنواختی معادل  با متوسطسالیسیلیک  اسید

درصد کمترین  84/76باالترین و تیمار شاهد پرایمینگ با متوسط 

 یکنواختی سبزشدن را به خود اختصاص دادند.

با افزایش سطح شوری از درصد  :درصد سبزشدن نهایی

که سطح صفر شوری )شاهد( سبزشدن نهایی کاسته شد به نحوی

درصد باالترین مقدار صفت مذکور را به خود  86/90با متوسط 

زنی نهایی با متوسط اختصاص داد. اگر چه کمترین درصد جوانه

زیمنس اختصاص داشت اما بین دسی 10درصد به سطح  20/78

درصد  60/79طزیمنس با متوسدسی 15سطح مذکور و سطح 

 در بین تیمارهای پرایمینگ بذر تنها دار دیده نشد.اختالف معنی

دار بین تیمار پرایمینگ بذر با کلرید سدیم و تیمار اختالف معنی

پرایمینگ( دیده شد تیمارهای مذکور به ترتیب با شاهد )عدم

ترین درصد به ترتیب باالترین و پایین 83/92و  33/84متوسط 

 درصد نهایی سبزشدن بذور چغندرقند را به خود اختصاص دادند.

یق حاضر با افزایش سطح در تحق زنی:ضریب سرعت جوانه

که سطح زنی کاسته شد به نحویشوری از ضریب سرعت جوانه

 15واحد بیشترین و سطح  86/0شاهد شوری با متوسط 

واحد کمترین مقدار صفت مذکور را  66/0زیمنس با متوسط دسی

به خود اختصاص دادند. در بین تیمارهای پرایمینگ تیمار شاهد 

 67/0و  66/0لسیم به ترتیب با متوسط پرایمینگ( و کلرید ک)عدم

واحد کمترین و تیمارهای کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک با 

زنی را ت جوانهعواحد بیشترین ضریب سر 71/0و  72/0متوسط 

 به خود اختصاص دادند.

های در تحقیق حاضر با افزایش سطح شوری از شاخص

 طباطباییبایبوردی و مورد بررسی در محیط گلخانه کاسته شد 

(Bybordi andTabatabaei 2009 بیان داشتند که تنش )

شوری در جذب آب توسط بذر در مرحله آبگیر و تورژسانس بذر 

زنی و اختالل ایجاد کرده و موجب کاهش درصد و سرعت جوانه

زنی در شود. کاهش در صفات مرتبط با جوانهسبزشدن بذر می

-Ghaderi)گندم و  (Mousavi and Omidi 2017)بذور کدو 

Far et al. 2012)  گزارش شده است که همسو با نتایج تحقیق

 حاضر است.

ای مشاهده شد پرایمینگ با توجه به نتایج آزمایش گلخانه

بذور با کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد و دیگر 

، یکنواختی سبزشدنتیمارهای پرایمینگ از سرعت سبزشدن، 

 زنی برخوردار بودند.و ضریب سرعت جوانه نهاییدرصد سبزشدن 

دهد که پرایمینگ، درصد، سرعت و های مختلف نشان میزارشگ

-Akram)دهد ر را افزایش میزنی و سبزشدن بذیکنواختی جوانه

Ghaderi et al. 2008; Soltani et al. 2007; Murungu et 

al. 2003). 
 

 تحت در شرایط شوری زنیجوانه یهامؤلفهمیانگین مربعات  3جدول 
 بذر چغندرقند در گلخانه پرایمینگ مختلف تیمارهای

 
 (MSمیانگین مربعات )                                              

درجه  منابع تغییر
 آزادی

سرعت 
 سبزشدن

یکنواختی 
 سبزشدن

درصد 
سبزشدن 

 نهایی

ضریب 
سرعت 

 زنیجوانه

 ns73/234 *41/71 **043/0 02/1** 3 شوری

 12/1** 90/78** 75/897** 81/1** 4 پرایمینگ نوع

 ×شوری 
 پرایمینگ

12 ns04/0 ns09/83 ns41/8 ns009/0 

 005/0 26/18 37/144 03/0 40 خطا 
ضریب 
 تغییرات

- 32/9 12/8 82/8 81/8 

ns*،  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب عدم معنی **و 
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 در شده یریگاندازه صفات میانگین مقایسه 4جدول 
 تیمارهای شوری و پرایمینگ بذر چغندرقند در محیط گلخانه

 
شوری 

 (متر/زیمنس)دسی

سرعت 
 سبزشدن

 )درصد/روز(

یکنواختی 
 سبزشدن

درصد 
سبزشدن 

 نهایی

ب یضر
سرعت 

 زنیجوانه

 a24/4 a71/87 a86/90 a86/0 )شاهد(
5 a16/4 a25/81 ab13/89 ab81/0 
10 b84/3 a98/82 b20/78 b74/0 
15 c16/2 a26/76 b60/79 c66/0 

     پرایمینگ 
 c66/3 c84/76 b33/84 b66/0 شاهد 

 a62/4 a15/90 a83/92 a72/0 کلریدسدیم 
 b04/4 ab15/87 ab83/88 ab69/0 آب مغناطیسی
 b24/4 b07/85 ab50/89 b67/0 کلریدکلسیم  
 a42/4 a55/89 ab00/91 a71/0 اسید سالیسیلیک

داری در عنیمهای دارای حداقل یک حرف مشترک، با یکدیگر اختالف در هر ستون میانگین

 .سطح احتمال پنج درص دبا آزمون دانکن ندارند
 

 گیرینتیجه

در تحقیق حاضر با افزایش سطح شوری از کلیه 

ای و سبزشدن بذر چغندرقند زنی، گیاهچههای جوانهشاخص

کاسته شد. باالترین اثر منفی شوری در تحقیق حاضر روی وزن 

زیمنس دسی 15سطح  که یطوربهچه مشاهده شد یشهرخشک 

 35/51شوری( مقدار صفت مذکور را در مقایسه با شاهد )عدم

توان نتیجه گرفت به دلیل اینکه یمبنابراین ؛ درصد کاهش داد

رت مستقیم در معرض شوری قرار دارد شوری صواین اندام به

بیشترین اثر نامطوب را بر صفت مذکور نشان داد. در این بررسی 

چه و چه ساقهپرایمینگ با کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه

ثر بوده و بر صفات دیگر با سایر تمیارها ؤچه و شاخص بنیه مگیاه

ید سدیم در گروه مشترک قرار گرفت. همچنین پرایمینگ با کلر

(1g/100cc بیشترین اثر مثبت را بر وزن خشک )چه داشت یشهر

درصد  21/84و شاخص مذکور را در مقایسه با تیمار شاهد 

فعالیت افزایش  توان گفت پرایمینگ بذر از طریقافزایش داد. می

فعالیت  ،اکسیدانت از قبیل گلوتاتیون و آسکورباتهـای آنتیآنزیم

زنـی کاهش داده و باعث طی جوانـه پراکسیداسیون لیپید را

زنی و رشد گیاهچه و عملکرد ریشه در های جوانهشاخصافزایش 

پرایمینگ با توسعه فاز دو از سه  شوند همچنینشرایط شوری می

زنی از طریـق کوتاه نمـودن مـدت زمـان سـوخت و فاز جوانه

 Demir) شـودمـی در این شرایط زنیسـاز باعـث تسـریع جوانه

Kaya et al. 2006) بنابراین پرایمینگ بذر )به خصوص با .

تواند راهکار مفیدی بهبود رشد اولیه چغندرقند در یمکلرید سدیم( 

شرایط محیطی نرمال )بدون تنش( و تنش شود بنابراین جهت 

زنی و رشدی گیاه چه چغندرقند ی جوانههاشاخصبهبود 

با کلرید سدیم که ارزان و در دسترس  خصوصبهپرایمینگ بذر 

تواند راهکار مؤثری جهت افزایش سطح زیر کشت و یماست 

 باشد. شورلبعملکرد ریشه چغندرقند در مناطق شور و 
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