
 

 نسی  ۀگیاهچزنی و رشد بر جوانه شوریپرایمینگ و  اثر

(Stipagrostis plumosa) 
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 چکیده

شوری بر جوانهبه منظور  سی پرایمینگ و  شد گیاهچهبرر ش Stipagrostis plumosa هایزنی و ر صورت فاکتوریل و در قالب هب یآزمای
سیلیک اسید در سه سطحعامل اول پرایمینگ  انجام گرفت. با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه تصادفی طرح کامالً  ،100) شامل سال

 300 ،200 ،100) اسکوربیک اسید در سه سطح، ( 500ppm ،250 ،125) جیبرلیک اسید در سه سطح، گرم بر لیتر(میلی 300 ،200

شاهدهآب مقطر ب گرم بر لیتر( ومیلی  بود. (مول بر لیتر 6/1، 2/1، 8/0، 4/0، 2/0، 0) سطح ششدر  شوریتنش و عامل دوم  عنوان 

سرعت شامل تعیین  صد جوانه ،زنیجوانه صفات مورد ارزیابی  شهدر ساقهزنی، طول ری شاخص چه، طول  چه، طول گیاهچه و تعیین 

شوری  بذر بود. بنیه شان داد که تنش  صیات جوانهبازدارندهتأثیر نتایج ن صو شت. ای بر خ سی دا شیمیایی محرککلیۀ زنی بذر ن های 

صیات جوانه صو شدند. همچنین اثر متقابل تیمارباعث افزایش خ شان داد که در زنی این گیاه  سطوح تنش کلیۀ های مورد آزمایش ن

گیری توان چنین نتیجهزنی این گیاه داشت. میخصوصیات جوانه بهبودرا بر تأثیر جیبرلیک اسید بیشترین  ppm 250شوری غلظت 

طق مستعد تنش شوری زنی در مناجوانهمرحلۀ تواند باعث مقاومت بذر گیاه نسی در کرد که پرایمینگ بذر توسط جیبرلیک اسید می
 گردد. 

 .زنی، تنش، شوریپرایمینگ، جوانه ،Stipagrostis plumosa :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
های دنیا تحت میلیون هکتار از خشککککی 800بالغ بر

درصککد از  15. از این میان [27]د نباشککتنش شککوری می

.  [10]باشکند ایران نیز در معرض شکوری میهای خشککی

گنککدمی  ،Stipagrostis plumosaبککا نککام علمی نسکککی 

به  قوی اسکککت که عموماً ۀریشکککپرپشکککت، کالا مانند با 

های سکککبک و یا در سکککطح غالب در خاک ۀگونصکککورت 

های خالص تیپ های تقریباًگاهی به صککورت لکه ،هاماسککه

سبتاً شکیل می مرتعی ن سیعی را ت سبطو سی( دهد.  پا  )ن

های بسیارگرم و های سرد و تابستاننکوتاه در برابر زمستا

سیار مقاوم می باشد. علت این مقاومت به شرایط طوالنی ب

خشکی، عالوه بر داشتن توان کاهش سطح تعرق، به طور 

های ریشککهای آن اسککت، عمده مربوط به سککیسککتش ریشککه

سی از تعدادی  شان ن ش ۀرشتاف شکیل  ست و باریک ت ده ا

شته ستفاده از این ر س ۀمادها با ا شن ندهبچ ای که دارند، 

ها را به صککورت غالفی در اطراا ریشککه جمع نموده و دانه

آورند و در نتیجه گیاه در پوشکش مناسکبی را به وجود می

سخت بیابانی به راحتی زندگی می این گیاه  نماید.شرایط 

ید می یادی تول ندبذر ز به عنوان ک ترین ز مهشیکی ا و 

ای های ماسککههای مقاوم به خشکککی برای اصککالح ت هگونه

 .[26] رودکار میهب

س بخشاز آنجا که  شور ازی عیو ی هاخاکی دارا ما ک

 به قادر که شورپسند اهانیگ تنوع به توجه با و است شور

ستند،یی هاطیمح نیچن در ستیز سا ه ی اهانیگیی شنا

ی شور برابر دری شتریب مقاومت ازی زنجوانه ۀمرحل در که

ی هاطیمح در [.11] باشکککدیم تیاهم حائز برخوردارند،

 قراری خشک وی شور ،ییگرما تنش معرض در هابذر شور

خصوص هها بدر گیاهچه تلفات شیافزا سبب که رند،یگیم

بذر . [22]شکککده اسکککت  Sporobolus iocladosۀ اهچیگ

گیرند که میگیاهان به صورت طبیعی در معرض شوری قرار 

باشکد. این شکوری ناشکی از حرکور کلرید سکدیش می معموالً

شد 8تا  4/2محدودۀ شوری زمانی که در  صد با یکی از ، در

شککود که بر زای محیطی محسککوب میفاکتورهای مهش تنش

. اثر بازدارندگی تنش شککوری [21]گذارد میتأثیر زنی جوانه

زنی به دلیل اثر اسکککمزی یا اثر یونی این ترکیب روی جوانه

زنی بذر و رشککد اثر شککوری بر جوانه در تحقیقی. [41]اسککت 

چه یاه یپگ را  Sorghum bicolorهای مختلف های ژنوت
حاکی از  تایج  ند. ن منفی شکککوری بر ثأتیر بررسکککی کرد

ای اثر در مطالعه .[33] گیری شککده بودخصککوصککیات اندازه

سکککطوح مختلف شکککوری بر روی گیککاهککان دارویی مریش 

 Cassiaهنککدی )(، سکککنککاهی  Salvia officinalis)گلی

aculata( خاکشیر تلخ ،)Sisymbrium sophia،)  شاهدانه

(Cannabis sativa( بککابککونککه آلککمککانککی ،)Matricaria 

chamomillaو بکککککابکککککونکککککه رومکککککی ) 

(Anthemis nobillis سی شان داد که  گردید؛( برر نتایج ن

نه زنی، سکککرعت با افزایش غلظت شکککوری، درصکککد جوا

چه، وزن خشک، بنیه چه، طول ساقهزنی، طول ریشهجوانه

 .[25] چه کاهش یافتچه به ریشهبذر و نسبت طول ساقه

جذب آب درون  کنترل از اسککت عبارت بذر نگیمیپرا

نان بذر، تابولیکی الزمکه آنچ یت م عال نه ف زنی جهت جوا

 یککه  ،خارج شود چه از بذراتفاق افتد، بدون اینکه ریشه

 وی زنجوانهی یکنواخت و سرعت شیافزای برا معمول ۀویش

 [.5] باشککدیم تنشریغ و تنش طیشککرا تحت شککدنسککبز

ساده پیش از جوانه ست که پرایمینگ بذر یک روش  زنی ا

ها داده و از شککدت اثرات منفی تنشکارایی بذر را افزایش 

هد می نگ[. 3]کا نه بهبود برای پرایمی  کاهش زنی،جوا

نه زمان  و اسکککتقرار بهبود و هاگیاهچه ظهور و زنیجوا

 برای گیرد. همچنینمی قرار اسکککتفککاده مورد عملکرد

سارات کاهش و بذر قدرت افزایش شی خ شت از نا  دیر کا

 [.7]رود می کار هنگام به

 ماریتشیپ عنوانهب هابیترکی برخ ازی ریگبهره امروزه

شت نیب زمان کاهش ها،بذر یزنجوانه کیتحر منظوربه  ک

 دری همزمان به هابذر وادارکردن و آن شکککدنسکککبز و بذر

ساعد طیشرا در یزنجوانه امکان و شدنسبز ی طیمح نام

 تراتین به توانیم هابیترک نیا از. اسککت شککده شککنهادیپ

س س کیلیسیسال ش،یپتا شاره نیبرلیجی هاهورمون د،یا  ا

سیلیک باعث تولید فنولیک می [.12] کرد سال سید  شود ا

به عنوان یک مانع در برابر دیوارۀ و فنولیک در  سکککلولی 
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مارگر  مانع انتشکککار بی مل کرده و  بت ع فت رطو هدر ر

ها به طور ذاتی در گیاهان در نقش آنتی شککود. فنولیکمی

سیدانت عمل کرده و باعث به دام انداختن رادیکال های اک

و  [.8]شود آزاد تولید شده توسط فرایند اکسیداسیون می

عث کاهش اثر گذار های محیطی از راه افزایش شی تنبا

ها و رشکککد از جمله اوکسکککین ۀهای تنظیش کنندهورمون

. پرایش کردن با جیبرلیک اسید [37]شود ها میسیتوکنین

های زیسکککتی و سکککبب افزایش تحمل نسکککبت به تنش

. گزارش شککده اسککت که در [42]شککود زیسککتی میغیر

سید باعث مقاومت در بهالوفیت سکوربیک ا رابر ها کاربرد ا

شوری می شی اثر پرایمینگ بر  [.23]شود تنش  در پژوه

تحت   Vigna radiataگیاهچهزنی و رشد جوانههای مؤلفه

شان داد سی کردند. نتایج ن شوری را برر سطوح  تنش  که 

زنی بذر و رشکککد جوانههای لفهؤمشکککوری سکککبب کاهش 

گیاهچه در تمام بذور پرایش شکککده و پرایش نشکککده شکککد. 

زنی در جوانههای لفهؤمهمچنین پرایمینگ سکککبب بهبود 

شاهد سبت به  شوری ن سطوح   شدند )بدون پرایش( تمام 

 ریثأت یبررسککک منظوربه را یشکککیآزما در تحقیقی [.26]

 اهیگ یزنجوانه یهالفهؤم بهبود بر ییایمیشککک یهامحرک

 ،[44د ]دادن انجام یخشک و یشور تنش تحت توت روباه

س تریل در گرمیلیم 200 غلظت و س دیا  یبرا را کیلیسال

 شنهادیپ یخشک و یشور تنش یمنف یهایاثرگذار لیتعد

 ارقامی زنجوانه سرعت و درصد تواندمی نگیمیپرا .نمودند

 نیا رشکد عملکرد شیافزا باعث و بخشکد بهبود را نیشککر

ظر از اهیککگ . [31]د گرد چککهشککککهیر وزن و طول ن

 کاهش وی زنجوانه درصکککد بهبود باعث نگیمیپرادرویه

 ۀیکل در گل حشکککره کش یزنجوانه زمان مدت نیانگیم

س سمزی هالیپتان صد کهیطورهب ؛دیگردی ا ی زنجوانه در

 به %16 از و داده شیافزا %59 به %52 از مقطر آب در را

 .[24] رساند نمک غلطت نیباالتر در 29%

شوری با  هایی مانند بذر با نمکپرایمینگ تحت تنش 

KCl  وCaCl2  (هالوپرایمینگ) زنی، کاهش افزایش جوانه

یت  Na+میزان پرولین و عال یت ف عال یک ف های و تحر

ست که این امر انتی شاهده گردیده ا سیدانی در گندم م اک

مقاومت هالوپرایمینگ در ایجاد ثر ؤمکارایی  ۀدهندنوید 

یان روش. [15] به تنش شکککوری بود ناگون در م های گو

بذر کش  ید پرایمینگ  با تنش شکککوری شکککا له  برای مقاب

 .ترین روش باشددر عین حال سادهترین و هزینه

قات کمی از چگونگی  به توجه با تاکنون تحقی که  این

 یهاتنش برابر در های بیابانی سکککودمندرفتار برخی گونه

 مطالعات که استی ضرور محیطی صورت گرفته است لذا 

ی بهتر شناخت با تا ردیگ صورت نهیزم نیا دری اگسترده

 مناطقی اهیگ پوشکککش جادیا در را مقاومی هاگونه بتوان

خاب خشککککمهین و خشکککک چه نمود انت  روش با چنان

نه نگیمیپرا بد، بهبود تنش طیشکککرا در بذوری زنجوا  یا

 در و شککدنسککبز سککرعت و درصککد شیافزا شککاهد توانیم

ها نابر. بود عملکرد شیافزا تین  به حاضکککر قیتحق نیاب

 بر نککگیمیپراسکککطوح مختلف  ریثأتککی بررسککک منظور

 در S. plumosa ۀاهچیگ رشککد وی زنجوانهی هاشککاخص

 .دیگرد اجرای شور تنش طیشرا

 

 شناسیروش. 2
سی  ست مقاوم به ( Stipagrostis plumosa)ن گیاهی ا

 و با خوشککخوراکی متوسککط که رویشککگاه آن عموماً چرا

ست. این گونه در بهار هب شالقی ا صورت مراتع میانبند و ق

سفند هو پاییز ب شک مورد چرای بز و گو سبز و خ صورت 

را به عنوان گیاه بسکککیار گیرد. چنین امتیازاتی آنقرار می

جالبی برای سر سبز نمودن و ایجاد چراگاه های وسیع در 

ای معرفی های سکککبک و ماسکککهخشکککک با خاکمناطق 

 .[26]نماید می

خاکشناسی  شگاهیآزما در 1391 سال در شیآزما نیا

شکدۀ  شگاهکشاورزی دان شد. زابل دان  موردی هابذر انجام 

 هیته اصفهان دشتیار شرکت از S. plumosa ۀگون استفاده

س به هابذر ابتدا .دیگرد  5 شیسد تیکلر ویه محلول لهیو

 آب از اسککتفاده با بار نیچند سکک   و عفونیضککد درصککد

شو مقطر ست های در محرک هابذر س  . شدند داده ش

نه صکککورتهب شکککیمیایی  با سکککاعت 10 مدتبه جداگا
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س کیلیسیسال  (تریل در گرمیلیم 300 و 200 ،100) دیا

ی پی پ 500 و 250 ،125) دیاس کیبرلیج با ساعت 24 و

 300 ،200 ،100) دیاسکک کیاسکککورب با سککاعت 8 و ،(ام

قرار داده  گرادیسانت درجه 25ی دما در( تریل در گرمیلیم

 استفاده شاهدتیمار  عنوانبه مقطر آب از زمانهش و شدند

 آب با هابذری تمام سکککاندن،یخ ۀدور انیپا از پ . شکککد

ی پتر درون شکدن خشکک از پ  و شکدند شکسکته مقطر

ی صکککاف کاغذی رو متریسکککانت 9 ۀدهان قطر بایی هاشید

هت واتمن، ظت تنش معرض در گرفتن قرار ج های با غل

 مختلف کلرید سدیش قرار گرفتند.

ی تصادف کامالً طرح قالب در لیفاکتور صورت به شیآزما

، 2/0، 0) یشکککور محلول مختلفی هاغلظت در تکرار 4 با

ما و ناتوریژرم در مول بر لیتر( 6/1، 2/1، 8/0، 4/0  25ی د

شنا ساعت 16 و گرادیسانت ۀدرج ی کیتار ساعت 8 ویی رو

 دهزجوانهی هابذر روز هر ،روزه 15 ۀدور کی یط. شککد انجام

 شککمارش بود متریلیم 2 از شککتریب هاآن ۀچشککهیر طول که

نه درصکککد شیآزما نیا در [.20] دیگرد  سکککرعت ،یزنجوا

ه ب بذر ۀیبن شکککاخص و( 2( و )1)معادلۀ از طریق  یزنجوانه

 :[16و  2] شد محاسبه( 3)معادلۀ کمک 

(1) 100


N

G
GP درصد جوانه زنی 

GP= زنیدرصد جوانه 

G= تعداد بذر جوانه زده 

Nتعداد کل بذر = 

 (2) 
ti

ni
GR    

GRنه عت جوا عداد روزti، زنی: سکککر های پ  از : ت

 tiزده در زمان های جوانه: بذرni، زنیجوانه

 بذر ۀیبن = یینها یزنجوانه درصد ×اهچهیگ طول  (3)

 از اسککتفاده با آمده دسککتبهی هاداده لیتحل و هیتجز

سش و SPSS افزار نرم  Excel افزار نرم کمک به هانمودار ر

 انجام دانکن آزمون با هانیانگیم ۀسکککیمقا و شکککد انجام

 .گرفت

 

 نتایج. 3

 زنیدرصد جوانه .3.1
اثر متقابل سککطوح واریان  نشککان داد که تجزیۀ نتایج 

های متفاوت شککوری بر درصککد مختلف پرایمینگ و غلظت

( اسکککت p ≤01/0دار )معنی S. Plumosaزنی بذور جوانه

 ها نشککان داد که اسککتفاده ازمیانگینمقایسککۀ (. 1)جدول 

صد  شمگیر در سطوح مختلف پرایمینگ باعث افزایش چ

زنی نسککبت به عدم اسککتفاده از این سککطوح گردید. جوانه

سۀ که در طوریهب سیدمقای شترین ا های مورد مطالعه، بی

زنی در سککطوح مختلف جیبرلیک اسککید و درصککد جوانه

زنی در سکککطوح مختلف اسککککوربیک کمترین مقدار جوانه

سطوح تنش شوری استفاده از کلیۀ اسید مشاهده شد. در 

مثبتی بر افزایش درصککد تأثیر سککطوح مختلف پرایمینگ 

شت. در غجوانه کلیۀ های مختلف تنش شوری لظتزنی دا

زنی را به سککطوح جیبرلیک اسککید بیشککترین درصککد جوانه

 ppm 250خود اختصکککاص دادند و اسکککتفاده از سکککطح 

، 2/0، 0زنی را در شککوری جیبرلیک اسککید درصککد جوانه

قادیر  8/0، 4/0 یب از م به ترت  و 20، 60،30مول بر لیتر 

درصککد  25، 35، 45، 85درصککد در تیمار شککاهد به  12

ط تحمل به شوری گیاه توسدامنۀ رسانید. نتایج نشان داد 

سید بهبود یافت و از  سیلیک ا سال سید و   4/0جیبرلیک ا

به  هد  مار شکککا  مول بر لیتر در اثر8/0مول بر لیتر در تی

 .(1 شکلکاربرد این دو اسید رسید )

 یزنجوانه سرعت .3.2

سرعت جوانه شاهده گردید که  زنی با توجه به نتایج، م

نالیز داده فت. آ یا کاهش  تأثیر تنش شکککوری  حت  های ت

های مختلف حاصککل از آزمایشککات نشککان داد که غلظت

داری بر شکککوری و سکککطوح مختلف پرایمینگ تأثیر معنی

 (.1زنی بذور داشتند )جدولسرعت جوانه
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 مورد بررسی در گیاه نسی های صفاتداده انسیوار ۀیتجز .1 جدول

 میانگین مربعات
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات
 چهطول ریشه چهطول ساقه طول گیاهچه شاخص بنیه بذر

سرعت 

 زنیجوانه
 زنیدرصد جوانه

**1518/30 **5297/320 1846/146** **8975/259 **5157/4 7415/16** 
 پرایمینگ 9 

 شوری 5  **8743/672 8419/107** 6176/8388** 2046/4931** 506/10404** 518/651**

 شوری×پرایمینگ 45 5954/3** 19/2** 4446/87** 812/241** 222/102** 811/17**

 خطا 180 028/34 126/0 518/1 343/1 647/3 5/254129

 % 1 سطح دری داریمعن**: 
 

 
 S. plumosa ی بذرزنجوانه درصد بری شور تنش تحت سطوح مختلف پرایمینگ متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .1شکل

 

ید  یک اسککک با جیبرل مار  جب  ppm 250پیش تی مو

سککطوح تنش شککوری کلیۀ زنی در افزایش سککرعت جوانه

، جیبرلیک اسید ppm 250گردید. بعد از جیبرلیک اسید 

ppm125ppm, 500  سید سیلیک ا سال گرم میلی 200و 

کاهش اثرات منفی تنش بر لیتر  بیشکککترین نقش را در 

شتند. به سرعت جوانهشوری دا شترین  زنی عنوان مثال بی

مول بر لیتر مربوط به  4/0و  2/0، 0در سکککطوح شکککوری 

 09/1و  79/1، 1/3به میزان  ppm  250جیبرلیک اسککید 

به میزان  بذر در  1/0، 47/0، 1بذر در روز و کمترین آن 

. در سکککطوح باالی تنش، نقش روز در تیمار شکککاهد بود

اسکککوربیک اسککید در مقایسککه با سککایر سککطوح پرایمینگ 

 (.2 شکل) دکمتر بو

 چه شهیر طول. 3.3
چه بین سکککطوح داری در طول ریشکککهاختالا معنی

(. 1مختلف پرایمینگ و تنش شکککوری دیده شکککد )جدول

میلیمتر  74با میانگین 250پرایمینگ با جیبرلیک اسککید 

چه بیشتری را نسبت به تنش، طول ریشهدر شرایط عدم 

میلیمتر داشککت. در مقایسککۀ  5/39تیمار شککاهد با مقدار 
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یانگین مول بر لیتر  4/0و  2/0ها در سکککطح شکککوری م

میلیمتر  18و  31چه با میانگین بیشکککترین طول ریشکککه

مربوط به جیبرلیک اسکککید و در همین سکککطوح شکککوری 

با مقادیر  چه مربوط به تیمار شککاهدکمترین طول ریشککه

مول بر لیتر کلیۀ  8/0سکککانتیمتر بود. در شکککوری  8و 14

شد  سید باعث ر سیلیک ا سال سید و  سطوح جیبرلیک ا

سیار اندک ریشه سید رشد ب چه گردیدند. در آسکوربیک ا

 (.3 شکل) بود

 

 S. plumosa بذری زنجوانه سرعت بری شور تنش تحت پرایمینگسطوح مختلف  متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .2شکل

 

 
 S. plumose چهشهیر برطولی شور تنش تحت سطوح مختلف پرایمینگ متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .3 شکل
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 چهساقه طول .3.4
واریان  حاکی از آن اسککت که تجزیۀ نتایج حاصککل از 

چه بین تیمار پرایمینگ و تنش شکوری تفاوت سکاقهطول 

جدول معنی قایسکککۀ (. 1داری وجود دارد ) یانگینم ها م

ساقه شخص کرد تیمار پرایمینگ، طول  شتری را م چه بی

ست. در  شته ا سبت به تیمار عدم پرایمینگ دا سۀ ن مقای

چه در سکککطوح های مربوط به طول سکککاقهمیانگین داده

ساقه مول بر 4/0، 2/0، 0شوری  شترین طول  چه لیتر بی

ید  یک اسککک به جیبرل  به ppm125 و  ppm 250مربوط 

میلیمتر و کمترین آن مربوط به تیمار  14، 22، 54میزان 

 (.4میلیمتر بود )شکل  9، 120، 32شاهد به میزان 

 
 S. plumose چهساقه برطولی شور تنش تحت پرایمینگسطوح مختلف  متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .4شکل

 

 اهچهیگ طول .3.5
واریان  نشکککان داد که تنش شکککوری و تجزیۀ نتایج 

نگ  ند معنیتأثیر پرایمی چه داشکککت یاه داری بر طول گ

جدول  بل اتاثرداری بین (. اختالا معنی1) قا  تنش مت

 با وجود داشکککت و اهچهیگ طول بر پرایمینگ وی شکککور

 هنشد شیپرا و شده شیپرا بذور اهچهیگ طولی شور شیافزا

فت کاهش ما ،یا  به شکککده شیپرا بذور در کاهش زانیم ا

سطوح تنش کلیۀ در  .بود شدهن شیپرا بذور از کمتر مراتب

سید های مورد مطالعه باعث افزایش طول گیاهچه شوری ا

بین این اسککیدها،  نسککبت به تیمار شککاهد گردیدند و در

های جیبرلیک اسککید بیشککترین طول گیاهچه را در غلظت

 32و  55، 128مول بر لیتر به میزان  4/0و 2/0، 0شوری 

ظت به خود اختصکککاص داد و در همین غل های میلیمتر 

شککوری، کمترین طول گیاهچه مربوط به تیمار شککاهد به 

 (.5 شکل) میلیمتر بود 17، 26، 71میزان 

 بذر ۀیبن شاخص. 3.6
تنش شکککوری و سکککطوح مختلف پرایمینکگ تکأثیر 

 هانیانگیمۀ سیمقاداری بر شاخص بنیه بذر داشتند. معنی

شمارۀ ) شان (1مطابق جدول  ی داریمعن تفاوت که داد ن

 بذر ۀیبن شاخص بر ریثتأ نظر ازی شور مختلف سطوح نیب

 کاهش بذر ۀیبن شکککاخصی شکککور شیافزا با و دارد وجود

های پرایمینگ شکککده نیز با افزایش اینکه در بذر. با یافت

سطوح  شاخص بنیۀ بذر کاهش یافت اما در کلیۀ  شوری 

شتر از  شده بی شاخص بنیۀ بذور، پرایمینگ  شوری  تنش 

بذور پرایمینگ نشکککده بود. نتایج نشکککان داد که باالترین 
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 8/0و  4/0، 2/0، 0شککاخص بنیۀ بذر در سککطوح شککوری 

به میزان  ppm250رلیک اسککید مول برلیتر مربوط به جیب

میلیمتر و کمترین آن  175و  1030،  2110، 10380

 57، 345، 730، 4468مربوط به تیمار شکککاهد به میزان 

 (.6 شکل)باشد میلیمتر می

 
 S. plumose اهچهیگ برطولی شور تنش تحت سطوح مختلف پرایمینگ متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .5 شکل

 

 
 S. plumose بذر هیبن شاخص بری شور تنش تحت سطوح مختلف پرایمینگ متقابل اثرات نیانگیم ۀسیمقا .6 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه. 4
نتایج این تحقیق نشکککان داد که با افزایش شکککوری از 

سرعت جوانه صد و  شهزنی، طول در ساقهری چه چه، طول 

بر روی بذر  [25 ،14، 10، 9، 4]با نتایج  کاسککته شککد که

دلیل کاهش آب موردنیاز هتنش شکککوری بمطابقت دارد. 

های سدیش و کلر و اثر سمیت یون جذب به درون بذربرای 

زنی بذور موجب القای خواب اجباری و کاهش درصد جوانه

چه ناشی طول ریشه. کاهش بیشتر [45 ،40 ،25] شودمی
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محلول کلرید سکککدیش بر روی غشکککای سکککلولی و ثیر أتاز 

ست  سمومیت یونی ا ست که [6]م شان داده ا . مطالعات ن

صر  شه، ظرفیت جذب آب و عنا شد ری شوری با کاهش ر

کاهش می هد غذایی را  یل . [17]د همچنین یکی از دال

چه در شکککرایط تنش، کاهش یا عدم انتقال کاهش سکککاقه

ست ی از ل همواد غذای شان جینتا .[18]ها به جنین ا  داد ن

 سکککرعت و درصکککد لیقب ازی صکککفات بذور نگیمیپرا که

 طیشککرا در را چهسککاقه طول و چهشککهیر طول ،یزنجوانه

سبتی شور تنش ش بهبود شاهد ماریت به ن  نیا که دیبخ

 در گککیککاه [24] جیککنککتککا بککا هککمسکککککو یککافککتککه
Tanacetum cinerariifoliu  بذوری برتر علت .باشککدیم 

 رای اهیگی هاگونه در شیپراریغ به نسکککبت شکککده شیپرا

ستنباط نیچن توانیم سع با بذر نگیمیپرا که نمود ا  ۀتو

نه فاز سکککه از دو فاز  کردن کوتاه قیطر ازی عنی یزنجوا

 [.28] شودیمی زنجوانه عیتسر باعث ساز، و سوخت زمان

 الزیآم آلفا شیآنز تیفعال دادن کاهش بای طیمحی هاتنش

 تیفعال نیبرلیج گردد،یمی زنجوانه تیفعال کاهش باعث

 کیککتحر رای زیدرولیککهی هککاشیآنز گرید و شیآنز نیا

 سکککشیمتابول انجام جهت الزم قند بیترت نیبد و دینمایم

سته قیطر از دانه شا ی زنجوانه جهینت در. شودیم فراهش ن

س کهی سمیمکان .[30] شودیم آغاز و کیتحر  کیلیسال

س ستهب هنوز شودیم بذری زنجوانه شیافزا باعث دیا ی در

 مهار باعث تواندیم دیاسکک کیلیسککالسکک سککت،ین مشککخص

ی شکور تنش طیشکرا در. [29] شکود کاتاالز شیآنز تیفعال

سکورب س کیا سی آنت یک عنوان به دیا  عمل ثرؤم دانیاک

 آزادی هاکالیراد حذا لیدلبه دیاسک کیاسککورب. کندیم

صل صوصبه تنش، از حا س خ  آن نقش وی کالیراد ژنیاک

 سلول، درون به مواد جذب وی سلول انبساط و کیتحر در

س خطر از ی طیمحی هاتنش برابر در اهانیگ شدن دهیاک

گزارش کردند که در تحقیقی . [39و  38] کندی ریجلوگ

زنی و پرایمینگ بذر با جیبرلیک اسکککید باعث بهبود جوانه

تحت تنش شککوری  Isatisin digiticaهای رشککد گیاهچه

ای  اثر مثبت پرایمینگ در مطالعه. همچنین [43] شودمی

خصککوصککیات با جیبرلیک و سککالیسککیلیک اسککید را بر 

 در .[34] گزارش نمودند Stramonium Datura زنیجوانه

 شیافزا باعث ppm250 دیاسکک کیبرلیج ،حاضککر پژوهش

صد داریمعن سی بذری زنجوانه سرعت و در  تنش تحت ن

 ،42، 1، 19] جینتا با که شد شاهد ماریت به نسبتی شور

صورت برونزا باعث  .دارد مطابقت [32 افزودن جیبرلین به 

 جهینت در و شککده زادرون نیبرلیج به افزایش دسککترسککی

 فراهش رای تنش طیشرا در نخودی زنجوانه شیافزا موجبات

ندیم  معموالً  دیاسککک کیبرلیج با بذر کردن شیپرا. آور

شدن، شیافزا شد سبز ستردهی اشهیر ستشیس و ر  را گ

بالهب جب افزایش  همچنین .[19] دارد دن نگ مو پرایمی

بذرهای پرایش شکککده به  [.35] شکککودزنی بذرها میجوانه

لحاظ متابولیکی، بیوشکککیمیایی و سکککاختار سکککلولی، در 

تری در مقایسه با بذور پرایش نشده وضعیت زیستی مناسب

 .[36]قرار دارند 

جیبرلیک اسکککید در  ppm250باتوجه به اینکه غلظت 

د را بر بهبوتأثیر شرایط رویارویی با تنش شوری بیشترین 

 و نظر به اینکه بیشتر اراضیزنی نسی داشت صفات جوانه

توان در باشککند لذا میکشککور با تنش شککوری مواجه می

 پاشکککی، بذور را باپیش از بذر اصکککالحیهای اجرای پروژه

جیبرلیک اسید  کاربرد سطوح مختلف پرایمینگ خصوصاً

ppm250  پرایمینگ نمود تا بدین وسکککیله باعث افزایش

ستقرار بهت شدن بذور و ا سبز سرعت  صد و  گیاهچۀ ر در

 بیابانی شد.شکنندۀ تولیدی در مناطق سخت و 
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