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اثر پرایمینگ و شوری بر جوانهزنی و رشد گیاهچۀ نسی
()Stipagrostis plumosa
 مرتضی صابری*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،ایران.
 علیرضا شهریاری ؛ دانشیار دانشکدۀ علوم زیست محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران.
 مرضیه بزرگمهر؛ کارشناس ارشد بیانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،ایران.

چکیده
به منظور برر سی پرایمینگ و شوری بر جوانهزنی و ر شد گیاهچههای  Stipagrostis plumosaآزمای شی به صورت فاکتوریل و در قالب
طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت .عامل اول پرایمینگ شامل سالسیلیک اسید در سه سطح (،100
 300 ،200میلیگرم بر لیتر) ،جیبرلیک اسید در سه سطح ( ،)ppm 500 ،250 ،125اسکوربیک اسید در سه سطح (300 ،200 ،100
میلیگرم بر لیتر) و آب مقطر بهعنوان شاهد و عامل دوم تنش شوری در شش سطح ( 1/6 ،1/2 ،0/8 ،0/4 ،0/2 ،0مول بر لیتر) بود.
صفات مورد ارزیابی شامل تعیین سرعت جوانهزنی ،در صد جوانهزنی ،طول ری شهچه ،طول ساقهچه ،طول گیاهچه و تعیین شاخص
بنیه بذر بود .نتایج ن شان داد که تنش شوری تأثیر بازدارندهای بر خ صو صیات جوانهزنی بذر ن سی دا شت .کلیۀ محرکهای شیمیایی
باعث افزایش خ صو صیات جوانه زنی این گیاه شدند .همچنین اثر متقابل تیمارهای مورد آزمایش ن شان داد که در کلیۀ سطوح تنش
شوری غلظت  250 ppmجیبرلیک اسید بیشترین تأثیر را بر بهبود خصوصیات جوانهزنی این گیاه داشت .میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که پرایمینگ بذر توسط جیبرلیک اسید می تواند باعث مقاومت بذر گیاه نسی در مرحلۀ جوانهزنی در مناطق مستعد تنش شوری
گردد.
کلید واژگان ،Stipagrostis plumosa :پرایمینگ ،جوانهزنی ،تنش ،شوری.
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 .1مقدمه
بالغ بر 800میلیون هکتار از خشککککی های دنیا تحت
تنش شککوری میباشککند [ .]27از این میان  15درصککد از
خشککیهای ایران نیز در معرض شکوری میباشکند [.]10
نسکککی بککا نککام علمی  ،Stipagrostis plumosaگنککدمی
پرپشکککت ،کالا مانند با ریشکککۀ قوی اسکککت که عموماً به
صکککورت گونۀ غالب در خاکهای سکککبک و یا در سکککطح
ماسککهها ،گاهی به صککورت لکههای تقریباً خالص تیپهای
مرتعی ن سبتاً و سیعی را ت شکیل میدهد .سبط (ن سی) پا
کوتاه در برابر زمستانهای سرد و تابستانهای بسیارگرم و
طوالنی بسیار مقاوم میباشد .علت این مقاومت به شرایط
خشکی ،عالوه بر داشتن توان کاهش سطح تعرق ،به طور
عمده مربوط به سککیسککتش ریشککهای آن اسککت ،ریشککههای
اف شان ن سی از تعدادی ر شتۀ باریک ت شکیل شده ا ست و
این ر شتهها با ا ستفاده از مادۀ چ سبندهای که دارند ،شن
دانهها را به صککورت غالفی در اطراا ریشککه جمع نموده و
پوشکش مناسکبی را به وجود میآورند و در نتیجه گیاه در
شرایط سخت بیابانی به راحتی زندگی مینماید .این گیاه
بذر ز یادی تول ید میک ند و به عنوان یکی از مهشترین
گونههای مقاوم به خشکککی برای اصککالح ت ههای ماسککهای
بهکار میرود [.]26
از آنجا که بخش و سیعی از ک شور ما دارای خاکهای
شور است و با توجه به تنوع گیاهان شورپسند که قادر به
زی ست در چنین محیطهایی ه ستند ،شنا سایی گیاهانی
که در مرحلۀ جوانهزنی از مقاومت بیشتری در برابر شوری
برخوردارند ،حائز اهم یت می باشکککد [ .]11در محیط های
شور بذرها در معرض تنش گرمایی ،شوری و خ شکی قرار
میگیرند ،که سبب افزایش تلفات در گیاهچهها بهخصوص
گیاهچۀ  Sporobolus iocladosشکککده اسکککت [ .]22بذر
گیاهان به صورت طبیعی در معرض شوری قرار میگیرند که
معموالً این شکوری ناشکی از حرکور کلرید سکدیش میباشکد.
شوری زمانی که در محدودۀ  2/4تا  8در صد با شد ،یکی از
فاکتورهای مهش تنشزای محیطی محسککوب میشککود که بر
جوانهزنی تأثیر میگذارد [ .]21اثر بازدارندگی تنش شککوری
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روی جوانهزنی به دلیل اثر اسکککمزی یا اثر یونی این ترکیب
اسککت [ .]41در تحقیقی اثر شککوری بر جوانهزنی بذر و رشککد
گ یاه چه های ژنوت یپ های مختلف  Sorghum bicolorرا
بررسکککی کرد ند .ن تایج حاکی از ثأتیر منفی شکککوری بر
خصککوصککیات اندازهگیری شککده بود [ .]33در مطالعهای اثر
سکککطوح مختلف شکککوری بر روی گیککاهککان دارویی مریش
گلی(  ،)Salvia officinalisسکککنککاهی هنککدی ( Cassia

 ،)aculataخاک شیر تلخ ( ،)Sisymbrium sophiaشاهدانه
( ،)Cannabis sativaبککابککونککه آلککمککانککی ( Matricaria
 )chamomillaو بکککککابکککککونکککککه رومکککککی
( )Anthemis nobillisبرر سی گردید؛ نتایج ن شان داد که
با افزایش غلظت شکککوری ،درصکککد جوانهزنی ،سکککرعت
جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشک ،بنیه
بذر و نسبت طول ساقهچه به ریشهچه کاهش یافت [.]25
پرایمینگ بذر عبارت اسککت از کنترل جذب آب درون
بذر ،آنچ نان که ف عال یت م تابولیکی الزم ج هت جوا نهزنی
اتفاق افتد ،بدون اینکه ریشهچه از بذر خارج شود ،که یک
شیوۀ معمول برای افزایش سرعت و یکنواختی جوانهزنی و
سککبزشککدن تحت شککرایط تنش و غیرتنش میباشککد [.]5
پرایمینگ بذر یک روش ساده پیش از جوانهزنی ا ست که
کارایی بذر را افزایش داده و از شککدت اثرات منفی تنشها
می کا هد [ .]3پرایمی نگ برای بهبود جوا نهزنی ،کاهش
زمان جوانهزنی و ظهور گیاهچه ها و بهبود اسکککتقرار و
عملکرد مورد اسکککتفککاده قرار میگیرد .همچنین برای
افزایش قدرت بذر و کاهش خ سارات نا شی از کا شت دیر
هنگام به کار میرود [.]7
امروزه بهرهگیری از برخی ترکیبها بهعنوان پیشتیمار
بهمنظور تحریک جوانهزنی بذرها ،کاهش زمان بین ک شت
بذر و سکککبزشکککدن آن و وادارکردن بذرها به همزمانی در
سبز شدن و امکان جوانهزنی در شرایط نام ساعد محیطی
پیشککنهاد شککده اسککت .از این ترکیبها میتوان به نیترات
پتا سیش ،سالی سیلیک ا سید ،هورمونهای جیبرلین ا شاره
کرد [ .]12ا سید سال سیلیک باعث تولید فنولیک می شود
و فنولیک در دیوارۀ سکککلولی به عنوان یک مانع در برابر
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هدر ر فت رطو بت ع مل کرده و مانع انتشکککار بی مارگر
میشککود .فنولیکها به طور ذاتی در گیاهان در نقش آنتی

نوید دهندۀ کارایی مؤثر هالوپرایمینگ در ایجاد مقاومت
به تنش شکککوری بود [ .]15در میان روش های گوناگون

اک سیدانت عمل کرده و باعث به دام انداختن رادیکالهای
آزاد تولید شده توسط فرایند اکسیداسیون می شود [ .]8و
با عث کاهش اثر گذاری تنش های محیطی از راه افزایش
هورمونهای تنظیش کنندۀ رشکککد از جمله اوکسکککینها و

برای مقابله با تنش شکککوری شکککاید پرایمینگ بذر کش
هزینهترین و در عین حال سادهترین روش باشد.
با تو جه به این که تاکنون تحقی قات کمی از چگونگی
رفتار برخی گونههای بیابانی سکککودمند در برابر تنشهای

سیتوکنینها میشود [ .]37پرایش کردن با جیبرلیک اسید
سکککبب افزایش تحمل نسکککبت به تنش های زیسکککتی و
غیرزیسککتی میشککود [ .]42گزارش شککده اسککت که در
هالوفیتها کاربرد ا سکوربیک ا سید باعث مقاومت در برابر
تنش شوری می شود [ .]23در پژوه شی اثر پرایمینگ بر
مؤلفههای جوانهزنی و رشد گیاهچه  Vigna radiataتحت
تنش شوری را برر سی کردند .نتایج ن شان داد که سطوح
شکککوری سکککبب کاهش مؤلفههای جوانهزنی بذر و رشکککد
گیاهچه در تمام بذور پرایش شکککده و پرایش نشکککده شکککد.
همچنین پرایمینگ سکککبب بهبود مؤلفههای جوانهزنی در
تمام سطوح شوری ن سبت به شاهد (بدون پرایش) شدند
[ .]26در تحقیقی آزمایشکککی را بهمنظور بررسکککی تأثیر
محرکهای شکککیمیایی بر بهبود مؤلفههای جوانهزنی گیاه
توت روباه تحت تنش شوری و خ شکی انجام دادند [،]44
و غلظت  200میلیگرم در لیتر ا سید سال سیلیک را برای

محیطی صورت گرفته است لذا ضروری است که مطالعات
گستردهای در این زمینه صورت گیرد تا با شناخت بهتری
بتوان گونههای مقاوم را در ایجاد پوشکککش گیاهی مناطق
خشکککک و نی مهخشکککک انت خاب نمود چ نان چه با روش
پرایمی نگ جوا نهزنی بذور در شکککرایط تنش بهبود یا بد،
میتوان شککاهد افزایش درصککد و سککرعت سککبزشککدن و در
ن ها یت افزایش عملکرد بود .ب نابراین تحقیق حاضکککر به
منظور بررسکککی ت کأثیر سکککطوح مختلف پرایمینککگ بر
شککاخصهای جوانهزنی و رشککد گیاهچۀ  S. plumosaدر
شرایط تنش شوری اجرا گردید.

تعدیل اثرگذاریهای منفی تنش شوری و خشکی پیشنهاد
نمودند .پرایمینگ میتواند درصد و سرعت جوانهزنی ارقام
نیشککر را بهبود بخشکد و باعث افزایش عملکرد رشکد این
گی کاه از ن ظر طول و وزن ریشککککهچککه گردد [.]31
ه یدروپرایمی نگ باعث بهبود درصکککد جوانهزنی و کاهش
م یانگین مدت زمان جوانهزنی گل حشکککره کش در کل یۀ
پتان سیلهای ا سمزی گردید؛ بهطوریکه در صد جوانهزنی
را در آب مقطر از  %52به  %59افزایش داده و از  %16به
 %29در باالترین غلطت نمک رساند [.]24
تحت تنش شوری با پرایمینگ بذر با نمکهایی مانند
 KClو ( CaCl2هالوپرایمینگ) افزایش جوانهزنی ،کاهش
میزان پرولین و  +Naو تحر یک ف عال یت ف عال یت های
انتی اک سیدانی در گندم م شاهده گردیده ا ست که این امر

 .2روششناسی
ن سی ( )Stipagrostis plumosaگیاهی ا ست مقاوم به
چرا و با خوشککخوراکی متوسککط که رویشککگاه آن عموماً
به صورت مراتع میانبند و ق شالقی ا ست .این گونه در بهار
و پاییز به صورت سبز و خ شک مورد چرای بز و گو سفند
قرار میگیرد .چنین امتیازاتی آنرا به عنوان گیاه بسکککیار
جالبی برای سر سبز نمودن و ایجاد چراگاه های وسیع در
مناطق خشکککک با خاکهای سکککبک و ماسکککهای معرفی
مینماید [.]26
این آزمایش در سال  1391در آزمای شگاه خاکشناسی
دان شکدۀ ک شاورزی دان شگاه زابل انجام شد .بذرهای مورد
استفاده گونۀ  S. plumosaاز شرکت دشتیار اصفهان تهیه
گردید .ابتدا بذرها به و سیله محلول هی وکلریت سدیش 5
چندین بار با اسککتفاده از آب
درصککد ضککدعفونی و س ک
بذرها در محرکهای
مقطر ش ست شو داده شدند .س
شکککیمیایی بهصکککورت جداگانه به مدت  10سکککاعت با
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سالی سیلیک ا سید ( 200 ،100و  300میلیگرم در لیتر)
و  24ساعت با جیبرلیک اسید ( 250 ،125و  500پی پی
ام) ،و  8سککاعت با اسکککوربیک اسککید (300 ،200 ،100
میلیگرم در لیتر) در دمای  25درجه سانتیگراد قرار داده
شدند و هشزمان از آب مقطر بهعنوان تیمار شاهد استفاده
شکککد .پ از پایان دورۀ خیسکککاندن ،تمامی بذرها با آب
مقطر شکسکته شکدند و پ از خشکک شکدن درون پتری
دیشهایی با قطر دهانۀ  9سکککانتیمتر روی کاغذ صکککافی
واتمن ،ج هت قرار گرفتن در معرض تنش با غل ظت های
مختلف کلرید سدیش قرار گرفتند.
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
با  4تکرار در غلظت های مختلف محلول شکککوری (،0/2 ،0
 1/6 ،1/2 ،0/8 ،0/4مول بر لیتر) در ژرمی ناتور و د مای 25
درجۀ سانتیگراد و  16ساعت رو شنایی و  8ساعت تاریکی
انجام شککد .طی یک دورۀ  15روزه ،هر روز بذرهای جوانهزده
که طول ریشککهچۀ آنها بیشککتر از  2میلیمتر بود شککمارش
گرد ید [ .]20در این آزمایش درصکککد جوانهزنی ،سکککرعت
جوانهزنی از طریق معادلۀ ( )1و ( )2و شکککاخص بنیۀ بذر به
کمک معادلۀ ( )3محاسبه شد [ 2و :]16
()1

 GP    100درصد جوانه زنی
G

N

 =GPدرصد جوانهزنی
 =Gتعداد بذر جوانه زده
 =Nتعداد کل بذر
()2

ni
ti

()3

 .3نتایج
 .1.3درصد جوانهزنی
نتایج تجزیۀ واریان نشککان داد که اثر متقابل سککطوح
مختلف پرایمینگ و غلظتهای متفاوت شککوری بر درصککد
جوانهزنی بذور  S. Plumosaمعنیدار ( )p ≥0/01اسکککت
(جدول  .)1مقایسککۀ میانگینها نشککان داد که اسککتفاده از
سطوح مختلف پرایمینگ باعث افزایش چ شمگیر در صد
جوانهزنی نسککبت به عدم اسککتفاده از این سککطوح گردید.
بهطوریکه در مقای سۀ ا سیدهای مورد مطالعه ،بی شترین
درصککد جوانهزنی در سککطوح مختلف جیبرلیک اسککید و
کمترین مقدار جوانهزنی در سکککطوح مختلف اسککککوربیک
اسید مشاهده شد .در کلیۀ سطوح تنش شوری استفاده از
سککطوح مختلف پرایمینگ تأثیر مثبتی بر افزایش درصککد
جوانهزنی دا شت .در غلظتهای مختلف تنش شوری کلیۀ
سککطوح جیبرلیک اسککید بیشککترین درصککد جوانهزنی را به
خود اختصکککاص دادند و اسکککتفاده از سکککطح 250 ppm
جیبرلیک اسککید درصککد جوانهزنی را در شککوری ،0/2 ،0
 0/8 ،0/4مول بر لیتر به ترت یب از م قادیر  20 ،60،30و
 12درصککد در تیمار شککاهد به  25 ،35 ،45 ،85درصککد
رسانید .نتایج نشان داد دامنۀ تحمل به شوری گیاه توسط
جیبرلیک ا سید و سال سیلیک ا سید بهبود یافت و از 0/4
مول بر لیتر در تی مار شکککا هد به 0/8مول بر لیتر در اثر
کاربرد این دو اسید رسید (شکل .)1

GR  

 :GRسکککر عت جوا نهزنی :ti ،ت عداد روز های پ
جوانهزنی :ni ،بذرهای جوانهزده در زمان ti

گرفت.

از

طول گیاهچه× درصد جوانهزنی نهایی = بنیۀ بذر

تجزیه و تحلیل دادههای بهدسککت آمده با اسککتفاده از
نرم افزار  SPSSو ر سش نمودارها به کمک نرم افزار Excel
انجام شکککد و مقایسکککۀ م یانگین ها با آزمون دانکن انجام

 .2.3سرعت جوانهزنی
با توجه به نتایج ،م شاهده گردید که سرعت جوانهزنی
ت حت تأثیر تنش شکککوری کاهش یا فت .آ نالیز داده های
حاصککل از آزمایشککات نشککان داد که غلظتهای مختلف
شکککوری و سکککطوح مختلف پرایمینگ تأثیر معنیداری بر
سرعت جوانهزنی بذور داشتند (جدول.)1
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جدول  .1تجزیۀ واریانس دادههای صفات مورد بررسی در گیاه نسی
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه
آزادی

پرایمینگ

9

16/7415

شوری

5

672/8743

سرعت
جوانهزنی

طول ریشهچه

طول ساقهچه

طول گیاهچه

شاخص بنیه بذر

**4/5157

**259/8975

**

146/1846

**320/5297

**30/1518

**107/8419

**8388/6176

4931/2046

10404/506

651/518

پرایمینگ×شوری

45

**3/5954

**2/19

**87/4446

**241/812

**102/222

**17/811

خطا

180

34/028

0/126

1/518

1/343

3/647

254129/5

درصد جوانهزنی
**
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**
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**

** :معنیداری در سطح % 1
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شکل .1مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری بر درصد جوانهزنی بذر S. plumosa

پیش تی مار با جیبرل یک اسککک ید  250 ppmمو جب
افزایش سککرعت جوانهزنی در کلیۀ سککطوح تنش شککوری
گردید .بعد از جیبرلیک اسید  ،250 ppmجیبرلیک اسید
 500ppm, 125ppmو سال سیلیک ا سید  200میلیگرم
بر لیتر بیشکککترین نقش را در کاهش اثرات منفی تنش
شوری دا شتند .بهعنوان مثال بی شترین سرعت جوانهزنی
در سکککطوح شکککوری  0/2 ،0و  0/4مول بر لیتر مربوط به
جیبرلیک اسککید  250 ppmبه میزان  1/79 ،3/1و 1/09
بذر در روز و کمترین آن به میزان  0/1 ،0/47 ،1بذر در

روز در تیمار شکککاهد بود .در سکککطوح باالی تنش ،نقش
اسکککوربیک اسککید در مقایسککه با سککایر سککطوح پرایمینگ
کمتر بود (شکل .)2

 .3.3طول ریشه چه
اختالا معنیداری در طول ریشکککه چه بین سکککطوح
مختلف پرایمینگ و تنش شکککوری دیده شکککد (جدول.)1
پرایمینگ با جیبرلیک اسککید  250با میانگین 74میلیمتر
در شرایط عدم تنش ،طول ریشهچه بیشتری را نسبت به
تیمار شککاهد با مقدار  39/5میلیمتر داشککت .در مقایسککۀ
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14و  8سکککانتیمتر بود .در شکککوری  0/8مول بر لیتر کلیۀ
سطوح جیبرلیک ا سید و سال سیلیک ا سید باعث ر شد
ری شهچه گردیدند .در آ سکوربیک ا سید ر شد ب سیار اندک
بود (شکل .)3

م یانگین ها در سکککطح شکککوری  0/2و  0/4مول بر لیتر
بیشکککترین طول ریشکککهچه با میانگین  31و  18میلیمتر
مربوط به جیبرلیک اسکککید و در همین سکککطوح شکککوری
کمترین طول ریشککهچه مربوط به تیمار شککاهد با مقادیر
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شکل .2مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری بر سرعت جوانهزنی بذر S. plumosa
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شکل  .3مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری برطول ریشهچه S. plumose
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ن سبت به تیمار عدم پرایمینگ دا شته ا ست .در مقای سۀ
میانگین داده های مربوط به طول سکککاقه چه در سکککطوح

 .4.3طول ساقهچه
نتایج حاصککل از تجزیۀ واریان حاکی از آن اسککت که
طول سکاقهچه بین تیمار پرایمینگ و تنش شکوری تفاوت

شوری  0/4 ،0/2 ،0مول بر لیتر بی شترین طول ساقهچه
مربوط به جیبرل یک اسککک ید  250 ppmو  125 ppmبه
میزان  14 ،22 ،54میلیمتر و کمترین آن مربوط به تیمار
شاهد به میزان  9 ،120 ،32میلیمتر بود (شکل .)4

معنیداری وجود دارد ( جدول  .)1م قایسکککۀ م یانگین ها
م شخص کرد تیمار پرایمینگ ،طول ساقهچه بی شتری را
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شکل .4مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری برطول ساقهچه S. plumose

 .5.3طول گیاهچه
نتایج تجزیۀ واریان نشکککان داد که تنش شکککوری و
پرایمی نگ تأثیر معنیداری بر طول گ یاه چه داشکککت ند
( جدول  .)1اختالا معنیداری بین اثرات مت قا بل تنش
شکککوری و پرایمینگ بر طول گ یاهچه وجود داشکککت و با
افزایش شوری طول گیاهچه بذور پرایش شده و پرایش نشده
کاهش یافت ،اما میزان کاهش در بذور پرایش شکککده به
مراتب کمتر از بذور پرایش ن شده بود .در کلیۀ سطوح تنش
شوری ا سیدهای مورد مطالعه باعث افزایش طول گیاهچه
نسککبت به تیمار شککاهد گردیدند و در بین این اسککیدها،
جیبرلیک اسککید بیشککترین طول گیاهچه را در غلظتهای
شوری 0/2 ،0و  0/4مول بر لیتر به میزان  55 ،128و 32
میلیمتر به خود اختصکککاص داد و در همین غل ظت های

شککوری ،کمترین طول گیاهچه مربوط به تیمار شککاهد به
میزان  17 ،26 ،71میلیمتر بود (شکل .)5

 .6.3شاخص بنیۀ بذر
تنش شکککوری و سکککطوح مختلف پرایمینکگ تکأثیر
معنیداری بر شاخص بنیه بذر داشتند .مقایسۀ میانگینها
مطابق جدول شمارۀ ( )1ن شان داد که تفاوت معنیداری
بین سطوح مختلف شوری از نظر تأثیر بر شاخص بنیۀ بذر
وجود دارد و با افزایش شکککوری شکککاخص بنیۀ بذر کاهش
یافت .با اینکه در بذرهای پرایمینگ شکککده نیز با افزایش
شوری شاخص بنیۀ بذر کاهش یافت اما در کلیۀ سطوح
تنش شوری شاخص بنیۀ بذور ،پرایمینگ شده بی شتر از
بذور پرایمینگ نشکککده بود .نتایج نشکککان داد که باالترین
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شککاخص بنیۀ بذر در سککطوح شککوری  0/4 ،0/2 ،0و 0/8
مول برلیتر مربوط به جیبرلیک اسککید  250ppmبه میزان
 1030 ،2110 ،10380و  175میلیمتر و کمترین آن

140

A
B

120

B

E
EF

G

F

M

N
L

O
P
Z

EF
L

K
V

V

E
HI

J
V

EF

G
P

RS

GH

GH
P
UV

125

300

R

100

D

DE

DE

80
60

G

G
I

40

I

20

U

U

طول گیاه چه ()m m

0
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6

مربوط به تیمار شکککاهد به میزان 57 ،345 ،730 ،4468
میلیمتر میباشد (شکل .)6

0
300

100

200

250

500

اسکوربیک اسید

شاهد

200

جیبرلیک اسید

100

سالسیلیک اسید

شکل  .5مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری برطول گیاهچه S. plumose

0

A

11000

0.2

10000

0.4

B

E

0.8

9000
8000

1.2

7000
E

F

JK

GH

F

J

O
PQ

O

شاهد

300

IJ
P

200

M
L

100

اسکوربیک اسید

GH

FG

NO
PQ

N

500

4000
3000

DE

H

بنیه بذر

1.6

CD

C

6000
5000

M
OP

125

250

جیبرلیک اسید

JK
OP
P

300

H
K
P

200

I

NO

P

2000
1000
0

100

سالسیلیک اسید

شکل  .6مقایسۀ میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف پرایمینگ تحت تنش شوری بر شاخص بنیه بذر S. plumose

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشکککان داد که با افزایش شکککوری از
در صد و سرعت جوانهزنی ،طول ری شهچه ،طول ساقهچه
کاسککته شککد که با نتایج [ ]25 ،14، 10 ،9 ،4بر روی بذر

مطابقت دارد .تنش شکککوری بهدلیل کاهش آب موردنیاز
برای جذب به درون بذر و اثر سمیت یونهای سدیش و کلر
موجب القای خواب اجباری و کاهش درصد جوانهزنی بذور
میشود [ .]45 ،40 ،25کاهش بیشتر طول ریشهچه ناشی
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از تأثیر محلول کلرید سکککدیش بر روی غشکککای سکککلولی و
م سمومیت یونی ا ست [ .]6مطالعات ن شان داده ا ست که

میشود [ .]43همچنین در مطالعهای اثر مثبت پرایمینگ
با جیبرلیک و سککالیسککیلیک اسککید را بر خصککوصککیات

شوری با کاهش ر شد ری شه ،ظرفیت جذب آب و عنا صر
غذایی را کاهش مید هد [ .]17همچنین یکی از دال یل
کاهش سکککاقهچه در شکککرایط تنش ،کاهش یا عدم انتقال
مواد غذایی از ل هها به جنین ا ست [ .]18نتایج ن شان داد

جوانهزنی  Datura Stramoniumگزارش نمودند [ .]34در

که پرایمینگ بذور صکککفاتی از قبیل درصکککد و سکککرعت
جوانهزنی ،طول ریشککهچه و طول سککاقهچه را در شککرایط
تنش شوری ن سبت به تیمار شاهد بهبود بخ شید که این
یککافککتککه هککمسکککککو بککا نککتککایککج [ ]24در گککیککاه
 Tanacetum cinerariifoliuمیباشککد .علت برتری بذور
پرایش شکککده نسکککبت به غیرپرایش در گونه های گ یاهی را
میتوان چنین ا ستنباط نمود که پرایمینگ بذر با تو سعۀ
فاز دو از سکککه فاز جوانهزنی یعنی از طریق کوتاه کردن
زمان سوخت و ساز ،باعث تسریع جوانهزنی میشود [.]28
تنشهای محیطی با کاهش دادن فعالیت آنزیش آلفا آمیالز
باعث کاهش فعال یت جوانهزنی میگردد ،جیبرلین فعالیت
ا ین آنز یش و د ی گر آنز یشهککای هی کدرول یزی را تحری کک
مینماید و بدین ترتیب قند الزم جهت انجام متابولیسکککش
دانه از طریق ن شا سته فراهش می شود .در نتیجه جوانهزنی
تحریک و آغاز می شود [ .]30مکانی سمی که سال سیلیک
ا سید باعث افزایش جوانهزنی بذر می شود هنوز بهدر ستی
مشککخص نیسککت ،سککالس کیلیک اس کید میتواند باعث مهار
فعالیت آنزیش کاتاالز شکود [ .]29در شکرایط تنش شکوری
ا سکوربیک ا سید به عنوان یک آنتی اک سیدان مؤثر عمل
میکند .اسککوربیک اسکید بهدلیل حذا رادیکالهای آزاد
حا صل از تنش ،بهخ صوص اک سیژن رادیکالی و نقش آن
در تحریک و انب ساط سلولی و جذب مواد به درون سلول،
از خطر اک سیده شدن گیاهان در برابر تنشهای محیطی
جلوگیری کند [ 38و  .]39در تحقیقی گزارش کردند که
پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسکککید باعث بهبود جوانهزنی و
رشککد گیاهچههای  Isatisin digiticaتحت تنش شککوری

پژوهش حاضککر ،جیبرلیک اسککید  250ppmباعث افزایش
معنیدار در صد و سرعت جوانهزنی بذر ن سی تحت تنش
شوری نسبت به تیمار شاهد شد که با نتایج [،42 ،1 ،19
 ]32مطابقت دارد .افزودن جیبرلین به صورت برونزا باعث
افزایش دسککترسککی به جیبرلین درونزا شککده و در نتیجه
موجبات افزایش جوانهزنی نخود در شرایط تنشی را فراهش
میآور ند .پرایش کردن بذر با جیبرل یک اسککک ید معمو ًال
افزایش سبز شدن ،ر شد و سی ستش ری شهای گ سترده را
بهدن بال دارد [ .]19همچنین پرایمی نگ مو جب افزایش
جوانهزنی بذرها میشکککود [ .]35بذرهای پرایش شکککده به
لحاظ متابولیکی ،بیوشکککیمیایی و سکککاختار سکککلولی ،در
وضعیت زیستی مناسبتری در مقایسه با بذور پرایش نشده
قرار دارند [.]36
باتوجه به اینکه غلظت  250ppmجیبرلیک اسکککید در
شرایط رویارویی با تنش شوری بیشترین تأثیر را بر بهبود
صفات جوانهزنی نسی داشت و نظر به اینکه بیشتر اراضی
کشککور با تنش شککوری مواجه میباشککند لذا میتوان در
اجرای پروژههای اصکککالحی پیش از بذرپاشکککی ،بذور را با
کاربرد سطوح مختلف پرایمینگ خصوصاً جیبرلیک اسید
 250ppmپرایمینگ نمود تا بدین وسکککیله باعث افزایش
در صد و سرعت سبز شدن بذور و ا ستقرار بهتر گیاهچۀ
تولیدی در مناطق سخت و شکنندۀ بیابانی شد.
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