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    ايرانياهان زراعيگعلوم مجله 
   )۵۳‐۶۶ (۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰وره د

  
  يا ارزن علوفهيها گونهيپرايم شده يزني بذرها  جوانهيبررس

    ي و شورين، تنش خشکيي پايدر واکنش به دما
  

  ۲ف زادهي فرزاد شر و*۱ياضياعظم السادات ر
  دانشگاه تهران يعي و منابع طبيکشاورزس يپرد ، استاديار وارشد يکارشناسسابق  يدانشجو، ۲، ۱

  )۲۳/۸/۸۶:  تاريخ تصويب‐۱۱/۶/۸۵: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

 ارزن و پرايم نشده)اسموپرايمينگ(اسمزي  پرايم شده يزني بذرهان پژوهش واکنش جوانهيدر ا

 در Setaria italicaو ارزن گاورس  P. miliaceum  ي،  ارزن معمولPanicum antidotale يپادزهر

بذرها تحت . ن، تنش خشكي و شوري در زمان جوانه زني مورد بررسي قرار گرفتيي پايمواجهه با دما

گراد ي درجه سانت٢٥و )  ساعت١٢/  ساعت١٢( ٣٠/٢٠، ١٥ي روز و در دما٧  بار  به مدت ‐١٢ ليپتانس

 و يهاي خشکتنشن، يي پاي شده تحت دماپرايم نشده و پرايم يسپس بذرها. دندي گردپرايمب يبه ترت

 بار مورد آزمايش ‐١٦ و ‐١٢ ، ‐٨ ،‐٤هاي شوري و خشكي در سطح پتانسيل تنش.  قرار گرفتنديشور

 و براي اعمال ٦٠٠٠ط خشكي از پلي اتيلن گليكول يکننده شراهاي اعمالقرار گرفته و براي تهيه محلول

 شده پرايم يزني بذرها جوانهيورعالوه بر تنش خشكي و ش.  استفاده گرديدميد سديکلرتنش شوري از 

 .مورد بررسي قرار گرفت)  درجه سانتيگراد٢٥ و ٢٠، ١٥، ١٠( زني جوانهي نشده نسبت به دماپرايمو 

زني به جا گذاشتند و تفاوت هر ر مشابهي روي درصد و سرعت جوانهيهاي خشكي و شوري تأثتنش

- در هر يك از تنش. دار بودي معنيظ آمار خود در مورد صفات مذکور از لحايسطح تنش با سطوح قبل
 پرايم يزني بيشتري نسبت به بذرهاشده از سرعت و درصد جوانهپرايم  ي خشكي و شوري بذرهايها

زني در  در سرعت و درصد جوانهيداريمعن  دما باعث کاهشيا درجه١٥كاهش . نشده برخوردار بودند

. اهچه شديچه و گچه، ساقه در طول ريشهيدارين دما باعث کاهش معنيا.  شديمار بذريهر دو ت

  . نشده دارا بودندپرايم ي نسبت به بذرهايترعي بيشتر و سريزن شده جوانهپرايم يبذرها

  
 .کوليلن گلي اتيپل ،ميد سديکلر ،چهساقه و چهطول ريشه، نگيپرايماسمو :يدي کليهاواژه

  
  

  مقدمه
در مناطق ران ي ايکشاورز يهاني از زميبزرگبخش  

و ن ييپا يدما و ي، شوري خشکريتأثخشک قرار دارند، 
 ين مناطق داراياهان اي حاصل از آنها در رشد گيهاتنش
 يهاها بر جنبه تنشيباشد،  به طور کلي مياريت بسياهم

اه اثر گذاشته از جمله موجب کاهش و به يمختلف رشد گ
د کاهش رشکاهش سرعت نمو،  ،يزنر افتادن جوانهيتأخ
ت کاهش يو در نها اهي دوران رشد گ طولکاهش، هااندام

 و يزنجوانه نکهيبا توجه به ا.  گردديد ماده خشک ميتول
 از يکي اه است وين مرحله رشد گياه اوليشروع رشد گ

  است بذرياه، مرحله جوانه زنين مراحل رشد گيترحساس
 را در يار مهمين دوره نقش بسيت گذراندن ايبا موفق
  خسارت اه خواهد داشت و يگر رشد گي دمراحل
  ستي وجه قابل جبران نچين مرحله به هيدر ا

(Hashemi Dezfule, 1998).  
   مهم در يفي کعامل دو بذرها يزنسرعت و درصد جوانه
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 در هنگام کاشت تحت شود،يماهان محسوب ياستقرار گ
 اساسبر . رنديگي قرار ميطيط محيت بذر و شرايفير کيتأث

  ازياريبس در  کهدي انجام شده مشخص گردياهپژوهش
 روبرو يطي محيتنش ها با بذرها، يزنمزارع در زمان جوانه

ن مرحله ي شور و خشك حساستريهانيزمدر .  شونديم
سرعت . اهچه استيو استقرار گ يزناه مرحله جوانهيرشد گ
-يم مي در کشت مستقيبذرهازان درصد سبز شدن يو م

د يت توليفيزان عملکرد و کي ميو ريادير زيتواند تأث
 & Karimi, 1996; Heydary)اي داشته باشدگياهان علوفه

Doori, 2003) .  
 يزن جوانهصفات  بريخشکاثر تنش در مورد مطالعه 

 يزنجوانهد نشان داد که صفات ليفي نوتريا ارزن علوفهبذر
ن شدت تنش ي قرار گرفته و بيخشکر تنش يثأتحت ت

- ي و معني منفي همبستگيزنجوانهات اعمال شده با صف
قات نشان يتحق .(Nakhoda et al., 2000)دارد وجود يدار

 باعث كاهش جوانه زني  است که خشكي فراينديتنشداد 
ت منجر به تأخير انداختن رشد يو قوه ناميه و در نها

  .(Richard & Wiebold, 1999)شودچه ميچه و ساقهريشه
 يولشته، گذااه اثر يشد بر گ در تمام مراحل ري شورتنش

گر يک مرحله از رشد نسبت به مرحله ديدر اغلب موارد 
 از يکي يجوانه زن. دهدي نشان ميشتريبت يحساس
 با برخورداه در ين مراحل رشد گيتر ن و حساسيتريبحران

 شور، يهان در خاکي است، جوانه زدن پائيتنش شور
 که در ياهاني گ وشدهاه يف گيد ضعيباعث استقرار و تول

  مرحله  ،داشته باشند يشترين مرحله مقاومت بيا
  گذارندي پشت سر ميشتريت بي را با موفقيشيرو

(Mir Mohammadi  &  Ghareyazi, 2002; Jafarian, 
2001; Hashemi Dezfule, 1998)  

 بذر ي ارائه شده در مورد جوانه زنيبر اساس گزارشها
ط تنش يتحت شرا و سورگوم ، ارزنگندم، جو، برنج

ش طول ي مشخص شد، تنش باعث افزايطيمختلف مح
-، کاهش درصد جوانه)ير در جوانه زنيتأخ(يزنمدت جوانه

 دگرديمها اهچهي و کاهش رشد گيزن، سرعت جوانهيزن
(Ali et al., 2003; Saidi, 2002; Maghtoli & Chaichi, 

1999; Taylorson,1986)  
تنش شوري بر سرعت و  در مورد ميزان تأثير يپژوهش

 مشخص شد  وگرفتانجام ر فلفل و بذدرصد جوانه زني 
سرعت و درصد جوانه زني از مهمترين فاكتورهايي مي 

علت  و ردي گيمشوري قرار تنش باشند كه تحت تأثير 
تنش شوري  تحت كاهش سرعت رشد و درصد جوانه زني

باعث باال رفتن پتانسيل  يتنش شور اين دليل است كه هب
بذر مشكالتي   جذب توسط و برايهسمزي محيط شدا

  . )Smith & Cobb, 1991( ايجاد مي كند
 با  گندمچهچه و ساقه ريشه طولو يزنجوانهدرصد 

 طولكاهش بيشتر . فتافزايش تنش شوري كاهش يا
دليل سميت يوني و ه چه در محلول كلريد سديم بريشه

 Rahimian & Kazem) بود ءاثرات منفي آن روي غشا

Abad, 1991).   
تواند ميگندم  رزني بذمدت جوانه  پايين دريدما

باعث کاهش دهد و درصد و مدت زمان توسعه ريشه چه را 
ن يهمچن .شودرها به تأخير افتادن مراحل رشد و تكامل بذ

 و يزن سرعت جوانهي در مدت رشد بذر رونيي پايدما
-ش جوانهمنجر به کاهت يدر نها و شتهاثر گذا هيقدرت نام

   .(Robert  & Grant, 1968) گردد يزن
 شور، خشک و ي در اراضييهاپژوهش اساسن يبر هم

اهان يگجاد يابا  صورت گرفت و مشخص شد نيي پايدما
 به کشت يشترينان بيتوان با اطمي م به تنشمقاوم

در . )Hashemi Dezfule, 1998(  پرداختيااهان علوفهيگ
 بهبود شرايط يادي براهاي زيهاي گذشته تالشسال

كاشت در  ي و گياهچه براش بذري و قدرت رويجوانه زن
هاي   يكي از روش.استهاي ويژه انجام شده محيط

  ١ آبگيرييتکنولوژ روش استفاده از ن موردي در اپيشرفته
  .(Haghiri,  2002;  Mohsen,  2002) استبذر 

ش درصد و سرعت ي بذر افزايري آبگيهدف از تکنولوژ
شرفت يتر نهالها، پعيکنواخت تر و سري، خروج يانه زنجو

 يهادمااهچه، تحمل يگ استقرار يکنواختيش يبلوغ و افزا
ف يده، ضعيب دي، اصالح سلول آسي جوانه زنيع برايوس

ها، يمارين، مقابله با آفات و بي رشد جنيکردن موانع برا
ت يفي، بهبود کي، حذف خفتگيکاهش زمان نگهدار

 در يطيط نامساعد محيشت، مقاومت به شرامحصول و بردا
 اه اشاره کرديش در قدرت نمو گيهنگام کاشت و افزا

(Haghiri,  2002) .  
 بذر ٢نگيميپرا بذرها، يريج آبگي رايهاکي از تکنيکي
ن آن بذر آب جذب يمار بذر که در حيهر گونه ت. است

 م کردنيپرا، )شه چه خارج نگرددير( جوانه نزنديکند ول
ش ي افزاي مناسب برايبذرها روشپرايم کردن  .اردنام د

                                                                                     
1. Hydration  
2. Priming  
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 باشدي ميطي محيها در مواجهه با تنشيزنجوانه
(Bradford, 1985; Haghiri,  2002) . نگيميپرادر روش ،

ن ييل پاي با پتانسي اسمزيبذرها را در معرض محلول ها
کول، يلن گلي اتي همچون پليه شده با استفاده از مواديته

KNO3 ،NaCl ،دهنديتول قرار ميسرول و مانيگل 
(Dearman et al., 1987; Drew et al., 1997) .ًمعموال 

ن روش، بذرها در درجه يمار کردن بذرها با اي تيبرا
  تا‐۸ل ي با پتانسي مختلف در محلول اسمزيحرارت ها

سانده ين هفته خي مدت چند ساعت تا چندي بار برا‐۱۶
 ,Anthony & Barlow, 1987; Ghazi. & Karaki)شونديم

1998) .  
د در يت بذر بايفي ارتقاء کي اعمال شده برايمارهايت

چه انجام شهي و قبل از خروج ريمرحله اول و دوم جوانه زن
ات کاشت با يشه چه عملي چون به محض خروج ر،شود

 از يارين اساس بسيبر هم. مشکل مواجه خواهد شد
 قبل از يمارهايافتن تي ي برانگيميپرانه يقات در زميتحق

ش بذر انجام يزان رويش دادن مي افزايبرامناسب کاشت 
  .(Haghiri, 2002; Mohsen,  2002) شد

Bradford )1985 ( رهابذ م کردنيپراکه اعالم کرد 
 يزنش جوانهيع و افزاي تسري مناسب برايها از روشيکي
ط مزرعه ي در شراهااهچهي گباشد و باعث استقرار بهتريم
  چه وشهيش طول ريافزا )Haghiri )2001 .شوديم

 ها بذرم کردني پرا اثراز دري پيهااهچهي گچه را درساقه
 رهايبذ م کردنيپراشد  مشخص ني همچن.گزارش نمود

 تحت يزنش جوانهي افزاي مناسب برايروشسورگوم 
  .(Foti et al., 2002) است نيي پايط دمايشرا

 يبا محلول پل يج و تره فرنگيهوشده  پرايم يهابذر
 يبذرها  نسبت بهيزندر جوانه يشيفزااکول يلن گليات
م يپرا. (Dearman et al., 1987) دارا بودندشده ن ميپرا

باعث ج ي هو وي گوجه فرنگ،ازي پ، سورگومي بذرهاکردن
 ديگرد شاهد يرها نسبت به بذيزن درصد جوانهشيافزا

(Anthony & Barlow, 1987).  
مه خشک يناطق خشک و ن از مياريارزن در بس

 عملکرد ي و داراشوديکشت م ريفق يها خاکخصوصاً
ط ياد به شراي زي است و مقاومت و سازگاريي باالنسبتاً

  & Heydary  Sharif Abad) مختلف دارديطيسخت مح

Doori, 2003). ران به عنواني که در اييهان گونهيمهمتر 

ر که يق فيهانيا در زميان و يگندم از کشت دوم بعد
  کاشته  دارد،يت کميکساله موفقيکشت محصوالت 

  ٣ گاورسو ٢يارزن پادزهر، ١يارزن معمولشامل  د،نشويم
 Heydary Sharif Abad & Doori, 2003) باشنديم

Khodabandeh, 1998).  
د علوفه و خوراک ياه ارزن در توليت گيبه علت اهم

 يورآا فريم ي به صورت مستق از آنه انسانيور، تغذيط
ت يفي، باال بودن ک)الکل و آرد( شده،  استخراج مواد

 ارزن در يبذرهانکه يبا توجه به ان يهمچنن و يپروتئ
کنند و قدرت ي رشد ميه سبز شدن به کنديمراحل اول
ر يب پذي با علف هرز دارند و به شدت آسيرقابت کم
 ارزن يبذرهادن يبه علت همزمان نرسن يهمچنهستند و 
ن راستا ي در هم کهکننديجاد مي برداشت ا را دريمشکالت
 اندن مشکالت انجام دادهي رفع اي براين مطالعاتيمحقق

(Heydary Sharif Abad & Karimi, 1996; 
Khodabandeh, 1998; Doori, 2003). 

 شدهم يپرا يبذرهازني   جوانهيبررسق جهت ين تحقيا
شوري و   تنشن ويي پايدما طيدر شرا شدهنم يپراو 

ر ي تأث بذر وم کردنيپراد ي به فوايابي دستيي براخشك
لن ي اتي با استفاده از محلول پلياسمزنگ يميپراروش 

ارزن   گونه سهبذرها يزن جوانهي رو۶۰۰۰کول يگل
  . به اجرا در آمد يارزن پادزهر وگاورس ، يمعمول
  

  ها مواد و روش
 بذر گروه زراعت و اصالح شگاهيآزماق در ين تحقيا

 دانشگاه تهران در ي و داميکشاورزانشکده علوم نباتات د
شتر ي که در بي محلول اسمز.دي انجام گرد۸۳ سالز يپائ
-لنياتي، محلول پلگرفت مورد استفاده قرار هاشيآزما
ه محلول ي تهي برا. بود۶۰۰۰ يبا وزن مولکول ٤کوليگل
 & Burlyn)  استفاده شد)۱( رابطهکول از يلن گلي اتيپل

Kaufman, 1973).  
  

۱(  Ψ = -(1.18 × 10- 2) C -(1.18 × 10- 4) C2 
        +(2.67 ×10-4) CT + (8.39 × 10-7)C2T          

Ψ =بار( يل اسمزيپتانس(، C  =  غلظت)تريگرم در ل(،  
T =  گراديدرجه سانت(درجه حرارت(.  

                                                                                     
1. Panicum miliaceum  
2. Panicum antidotale  
3. Setaria italica    
4. Poly ethylen glycol (PEG 6000)  
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از م کردن يپرا طين شرايتر مشخص کردن مناسبيبرا
 هر ي برا.شداستفاده   تکرار٤ با بلوك كامل تصادفي طرح
 )۱: يماريب تيش شامل ترکي مورد آزمايمارهايگونه ت
) گرادي درجه سانت۳۰/۲۰ و۲۵، ۲۰ ،۱۵(م کردن يپرا يدما
ل يسطوح پتانس) ۳، ) روز۱۴ و ۷، ۳( م کردنيپرامدت ) ۲

م يپرا( و بذر شاهد)  بار‐۱۶ و ‐۱۲ ، ‐۸، ‐۴(ي اسمز
 قرار ي پتر ظرف بذر در هر۲۵ ن منظوري بد.بودند) نشده

 ۷۵ در هر تکرار يبررس مورد يهاتعداد بذر .داده شدند
    .بذر بود

مار ي تطين شراي که به عنوان بهتريجيبر اساس نتا
 .ديشده گردم يپرا يبذرهاه ي اقدام به ته، بدست آمدکردن
و شده  ميپرا يبذرها يمارهاي از تقين تحقيانجام ا يبرا
، ي ارزن معموليبذرهاابتدا  .شدنشده استفاده  ميپرا

ل ي با پتانس در محلولدادنبا قرار  يارزن پادزهر وگاورس 
  يدما روز در ۷مدت ه کول بيلن گلي اتي بار پل‐۱۲ ياسمز
م يپرا بي به ترتگرادي درجه سانت٢٥ و ۳۰/۲۰، ۱۵
  .(Sharifzadeh & Riazi,  2005) دنديگرد

 شاهد در يبذرها شده به همراه ميپرا يبذرها سپس 
بلوك كامل طرح   بر اساس در قالب فاكتوريليايشمآز

 يدماوري و ش تكرار تحت تنش خشكي، ٤تصادفي با 
مورد  يمارهايت.  قرار گرفتنديزنمورد آزمون جوانهن ييپا

  اعمال شدهيهاتيمار)۱ : عبارت بودند ازهمطالعه قرار گرفت
 ‐١٦ و ‐١٢، ‐٨ ، ‐٤(ي  اسمزليسطح پتانس ٤خشكي با 

تيمار ) ۲ ، ۶۰۰۰کوليلن گلي اتي با استفاده از پل) بار
 با ) بار‐١٦ و ‐١٢، ‐٨، ‐٤( ليسطح پتانس ٤ شوري با
ي  با دماهادما تيمار )۳  ،١ نمک طعام محلولاستفاده از

 ٢ تيمار بذر با ) ۴ و) گرادي سانت درجه۲۵ و ۲۰، ۱۵، ۱۰(
. دبودن) نشده پرايم يبذرهاو شده پرايم  يبذرها( سطح
. م استفاده شديد سدي از نمک کلريجاد تنش شوري ايبرا
 دي استفاده گرد)۲( رابطه از  نمکن غلظتيي تعيبرا
)Alizadeh, 1999:( 
۲(                       Ψ= RITC  

Ψ =ليپتانس)Mpa(،C  =  بر حسب موالرنمک غلظت 
  ثابت گازها= R ،ونيزاسيونيب يضر= I ،)تريمول در ل(
)K-1‐L Mpa mol -2۰۰۸۳/۰( وT = حرارت بهدرجه  

  .)K( نيکلو
 بر اساس بذر يجوانه زن آزمون ياجرا و مدت زمان دما

 يرهان صورت که بذي به ا.بود (1996) ISTA٢اطالعات 
                                                                                     
1. NaCl  
2. International  Seed Testing Association  

گراد ي درجه سانت۲۵ يدر دما گاورس  ويارزن معمول گونه
روز و ۲۷به مدت  يارزن پادزهر يرها بذ  روز و۷به مدت 

 يزنگراد تحت جوانهيدرجه سانت ۳۰/۲۰  متناوبيدما
 يزنزان درصد و سرعت جوانهياستاندارد قرار گرفتند و م

 ۳ تا ۲ يکه دارا  يرهابذ .ندن شديي هر گونه تعيبرا
 يرهابذ چه بودند به عنوانچه و ساقهشهي رطول متر يليم

 يزنان دوره جوانهيدند و در پاي گردي تلقي عادجوانه زده
ن و درصد يي تعيعادري غ وي عاديهااهچهيتعداد گز ين
 در نظر يي نهايزنبه عنوان درصد جوانه ي عاديهااهچهيگ

ه  بيزنن سرعت و درصد جوانهييجهت تع .گرفته شد
 روز ۷ مدت در  جوانه زدهيرت روزانه، تعداد بذرهاصو

 يبرا( روز ۲۷ و مدت زمان )گاورس  وي ارزن معموليبرا(
 نييتع يبرا .ندر گرفتمورد شمارش قرا) يارزن پادزهر

 )۴ و ۳( يهارابطه از يزنجوانهو متوسط مدت سرعت 
 مربوط به يهاپس دادهس .)Scott, 1984( شداستفاده 

 شه چه ويچه، ر ساقهطول ،يزندرصد و سرعت جوانه
 دند وي گرديآورجمع )نيي پاي اعمال دمايبرا( اهچهيگ

 Mstatc ،SAS يهاافزار  نرمها ازدادهل يو تحلبراي تجزيه 
ها از روش دانکن نيانگيسه مي مقاين براي و همچنExel و

، زني هاي درصد جوانه  براي نرمال كردن داده.استفاده شد
   .سينوس تبديل شدند   آركها بهداده

  

ΣNi Ti  3(  
N  =يزنمتوسط مدت جوانه  

  :ن رابطهيدر ا
Ni =جوانه زده در هر روزيهاتعداد بذر    
Ti = شمارش  تا روزتعداد iام  
N =شيتعداد بذر مورد استفاده در هر آزما  

  

 يزنمتوسط مدت جوانه  )4  1
  يزنسرعت جوانه= 

  
  ج و بحثينتا

 و يط تنش شوريدر مورد هر سه گونه ارزن در شرا
شه چه و  ساقه يخروج ر بار ‐۱۶ل ي در سطح پتانسيخشک

ه و چشهي از بذرها ريدر بعض. چه به طور کامل انجام نشد
 يدما طي شرا در.گر فقط ساقه چه خارج شدي ديدر بذرها

 درجه ۱۰ ي در دمايزن هر سه گونه جوانهي هم برانييپا
ن علت يبه هم. صورت نگرفتبه طور کامل گراد يسانت
 هر سه گونه ارزن در سطوح يزنج بدست آمده از جوانهينتا
صفر، ( يو سطوح خشک)  بار‐۱۲ و ‐۸، ‐۴صفر، ( يشور
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 و ۲۰، ۱۵( يو درجه حرارت جوانه زن)  بار‐۱۲ و ‐۸، ‐۴
 يبرا . قرار گرفتنديه آماريمورد تجز) گرادي درجه سانت۲۵

، ي تنش خشکن ويي پايدما ري تأثهر رقم به طور جداگانه
 پرايم يرهاشده و بذ پرايم يرها بذيزنشوري روي جوانه
  . قرار گرفتينشده مورد بررس

  يارزن معمول
  ي خشکتنش

 ي خشک تنش بذر وتيمارنشان داد که انس يواره يتجز
 اثر متقابل ارد و ديزنه صفات جوانهي کلي رويدارياثر معن
  ).۱جدول(  نبودداري معنيبذر و خشک تيمار

زني نشان داد كه ثير خشكي بر جوانهأنتايج مربوط به ت
 زنياي بر درصد و سرعت جوانه خشكي اثرات كاهندهتنش

 نسبت به سطح ماقبل خود يح خشکاست و هر سطداشته 
باعث  يزن درصد و سرعت جوانهي روي را  داريکاهش معن

 مربوط به سطح يزنن درصد و سرعت جوانهيکمتر. گرديد
 درصد ۲۸ که باعث کاهش حدود يطوره  بار بود، ب‐۱۲

 که بذرهاي. شد) آب مقطر( ل صفرينسبت به سطح پتانس
) ل صفريطح پتانسس( ط تنش قرار نگرفته بودنديدر شرا

 يزنو سرعت جوانه)  درصد۹۵ حدود( ن درصديشتريب
كاهش سرعت و   دارا بودنديگر خشکينسبت به سطوح د

  زني در شرايط تنش رطوبتي بيشتر از درصد جوانه
  شده وپرايم بذرهاين يج نشان داد که بينتا. زني بودجوانه
 از لحاظ درصد و سرعت يداري نشده تفاوت معنپرايم
 نشده پرايم بذرهايو مشخص شد، اشت  وجود ديزنوانهج

 باشندي ميزنن کاهش درصد و سرعت جوانهيشتري بداراي
  ).۱۱ و ۱۰هاي جدول(

  
ر يمربوط به تأث) ن مربعاتيانگيم( خالصه تجزيه واريانس‐۱جدول
  ي ارزن معمولي بذرهايزن بر جوانهي بذر و تنش خشکتيمار

  ن مربعاتيانگيم
  راتييمنابع تغ

درجه 
-درصد جوانه  يآزاد

  يزن
- سرعت جوانه

  يزن
  تکرار
  يخشک
   بذرتيمار
  يخشک×بذر تيمار
  خطا  

۳  
۳  
 ۱  
۳  
۲۱  

۳۹/۱۲  
۳۹/۶۱۱ * 
۱۶/۴۷۴ * 
۲۷/۳ ns 
۲۹/۱۰  

  ۰۰۰۱/ ۰      
۰۳۶۰/۰   * 
۰۳۴۴/۰   *    
۰۰۰۲/۰  ns 

     ۰۰۰۲ / ۰  

 ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال ي معن:*  دار نشده است  ويمعن   

  
Hegarty )1977 (از را ي پيبذرها يت و جوانه زنيفعال

 در ها بذرين بررسيدر ا. در مطالعه کيتنش خشکدر 

ه  روز ب٢١ مدت يگراد براي درجه سانت٢٠ و ١٠ يدما
 ‐٢٠ل ي در پتانس ٦٠٠٠کول يلن گلي اتيله محلول پليوس
 ‐۱۵ و ‐۲۰ل يش سطح پتانسيبا افزا. شدند پرايم بار ‐٥تا 
 مشاهده کرد و علت آن را کاهش ير در جوانه زنيار تأخب

ژن در مراحل شروع جذب آب يسطح جذب آب و اکس
کردن  پرايم  استفاده از سپس اظهار داشت با.اعالم نمود

د و يخشع بياز را تسري پي بذرهايزن جوانهتوانيبذر م
  .ش دهدي را افزارها بذي خشک تنشتحمل به
  يتنش شور

 ري تأثيبذر و شورتيمار نشان داد که  تجزيه واريانس
  اثريلداشتند و بر كليه صفات جوانه زني ي داريمعن

  ).  ۲جدول (  نبودي داري معنيمتقابل آنها از لحاظ آمار
  

مربوط به ) ن مربعاتيانگيم( خالصه تجزيه واريانس‐۲جدول
  ي ارزن معمولي بذرهايزنبذر بر جوانهتيمار  و ير شوريتأث

  ن مربعاتيانگيم  
  تراييمنابع تغ

درجه 
  يسرعت جوانه زن  يزندرصد جوانه  يآزاد

  تکرار 
  ي شور
   بذر تيمار
  يشور×  بذر تيمار

  خطا 

۳  
۳  
۱  
۳  
۲۱  

۳۸/۱  
۹۱/۵۹۱ * 
۹۸/۳۶۹ * 
۹۹/۵  ns 
۰۸ /۲  

۰۰۰۳/۰  
۰۳۵۳/۰ * 
۰۲۸۸/۰ * 
۰۰۰۶/۰   ns 
۰۰۰۲ /۰  

ns :صد   در۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن  

  
نشان داد که سطوح مختلف ها نيانگيسه ميمقاج ينتا
 يبذرها يزن درصد و سرعت جوانهيداري معنطوربه يشور

 يهانيانگيمبا بررسي .  را کاهش دادنديارزن معمول
 بار ‐۱۲سطوح مختلف شوري مشخص شد كه در پتانسيل 

 ‐۸ و ‐۴ يهالي پتانس نسبت بهيزندرصد و سرعت جوانه
  درصد درصد کاهش۲۹ بذرهان ي يافته است و ابار كاهش

 معرض تنش قرار  در کهييبذرها را نسبت به يزنجوانه
 ي بار خشک‐۴ل ينداشتند، نشان دادند و سطح پتانس

 يزن درصد و سرعت جوانهي را روير منفين تأثيکمتر
  ).۱۱ و ۱۰ يهاجدول( داشت

 که دادنشان ها نيانگيسه ميمقاج ينتان يهمچن
 يشتري بيزنشده از درصد و سرعت جوانه پرايم يبذرها

طور هب. نشده برخوردار بودند پرايم يبذرهانسبت به 
 يزن درصد جوانه۱۳شده حدود  پرايم يهامتوسط بذر

 نيا. نشده نشان دادند پرايم يبذرهاسه با ي در مقايشتريب
 يزنجوانهنتايج نشان داد تنش شوري بر درصد و سرعت 

 و با افزايش يافتن شوري درصد شتهي دادار معنيريتأث



 ۱۳۸۸ ،۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۵۸

 

داري كاهش يافت و بيشترين درصد طور معنيهزني بجوانه
 ۱۰ يهاجدول( شده بود پرايم يبذرهازني مربوط به جوانه

  ).۱۱ و

کول يلن گلي اتي پلتوسط يدي ارزن مرواريبذرها 
م يپرا روز ٨ ي مگاپاسکال برا‐٦٧/٠ل ي در پتانس٨٠٠٠
 يط تنش شوري روز در شرا٨ به مدت و سپس بذرهاشده 

در . نده شدقرار داد) ميد سدي مول کلريلي تا صفر م١٥٠(
 در درصد يشي افزايدي شده ارزن مروارميپرا يبذرها

 ي در اثرات تنش شورين کاهشي و همچنيي نهايجوانه زن
 يش تحمل به تنش شوريد و علت آن افزاشرا مشاهده 
   .(Muhammad et al.,  2003) اعالم شد

  نيي پايدما
 نيي پايدمابذر و تيمار نتايج تجزيه واريانس نشان داد 

 طول، ي درصد و سرعت جوانه زنيرو ي معني دارريتأث
 درصد دارد ۰۵/۰اهچه با احتمال يشه چه و گيساقه چه، ر

اهچه از يچه و گشهي رطول فقط براي هاو اثر متقابل آن
   .)۳جدول (  دار بودي معنيلحاظ آمار

  

مربوط به )ميانگين مربعات(خالصه تجزيه واريانس ‐۳ولجد
  زني بذرهاي ارزن معمولي بذر بر جوانهتيمارتأثير دماي پايين و 

  ن مربعاتيانگيم
  راتييمنابع تغ

زاد
ه آ
رج
د

  ي

درصد 
 يزنجوانه

سرعت 
  يزنجوانه

طول 
  چهساقه

طول 
  چهشهير

طول 
  اهچهيگ

  تکرار
  نيي پايدما

   بذرتيمار
 نيي پايدما×بذرتيمار 
  خطا

۳  
۱  
۱  
۱  
۹ 

۶۵/۹  
۹۸/۲۴۷ *  
۰۸/۴۰۵ * 
۳۷/۱۴  ns 
۹۰/۵  

۰۰۰۴/۰  
۰۱۶۲/۰ * 
۰۲۰۴/۰  *
۰۰۱۵/۰  ns

۰۰۰۵/۰  

۱۴/۰  
۹۸/۱۲ *
۳۸/۹ * 
۳۸/۰  ns 
۱۳/۰  

۳۴/۰  
۰۶/۱۱  *
۳۷/۳  * 
۰۱/۱ *  
۲۶/۰  

۱۲/۰  
۸۳/۴۷  *
۴۶/۲۵  *
۶۵/۲  * 
۵۰/۰  

ns :رصد   د۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن  

  
زني نشان داد كه جوانه بر دمانتايج مربوط به تأثير 

تغييرات معني داري را در درصد گراد ي درجه سانت۲۰يدما
 درجه ۱۵ يدر دماو سرعت جوانه زني ايجاد نكرد، ولي 

طور معني داري ه سرعت و درصد جوانه زني ب گراديسانت
گراد درصد و ي درجه سانت۲۵  يدما ني همچن.افتيكاهش 

 درجه ۱۵ يسه با دماي در مقاي باالتريزنرعت جوانهس
 درجه ١٥به  درجه ٢٥ كاهش دما از .گراد دارديسانت

 يمعن .جوانه زني شددر درصد  ۸ كاهشسانتيگراد باعث 
در  که داد نشان ي جوانه زنيبذر روتيمار دار شدن اثر 

طور معني داري از ه شده ب پرايم يبذرها نيي پايدما
شاهد  يبذرهازني بيشتري نسبت به وانه ج و سرعتدرصد

بر درصد و  يدارياثر معن نيي پايدما و برخوردار بودند
   ).۱۳  و۱۲ يهاجدول( ارد ديزنسرعت جوانه
، Bouteloua curtipendula(  گونه گراس۴ يبذرها

Cenchrus ciliaris ،Eragrostis lehmanniana 
 ۱۰ مدت  مگاپاسکال به‐۵/۲در )  Panicum coloratumو

 و سپس بذرها در شدهپرايم کول يلن گلي اتيروز با پل
ن يشتريب. ندگرفتگراد قرار ي درجه سانت۵ تا ۳۵ يدما

 درجه ۲۰ يشده در دماپرايم  ي در بذرهايزنسرعت جوانه
 ۱۰ کمتر از ي را در دماهايزنن جوانهيگراد و کمتريسانت

 پرايمکه  مشخص شد و مشاهده شدگراد يدرجه سانت
 و نيي پاي دما دريزنت جوانهيبذرها باعث موفقدن کر
 ,Hardegree & Van)شودي ميزنش سرعت جوانهيافزا

2000).  
و چه  ساقه طولنيگراد کمتري درجه سانت۱۵ يدما

مقايسه با   ساقه چه را درطولبيشترين شده   پرايمبذر
در اين گونه اثر متقابل . دارا بودندنشده  پرايم يبذرها
اهچه يشه چه و گي رطول بر نيي پايدمابذر و ن کرد پرايم

.  درصد وجود داشت۰۵/۰ با احتمال يداريتفاوت معن
 ي رويداري تفاوت معندما يا درجه۵ج نشان داد، افت ينتا

قرار گرفتن  يکند، وليجاد نمياهچه ايچه و گشهي رطول
 طول درجه سانتيگراد ١٥ در معرض درجه حرارت بذرها
طور معني داري نسبت به ه اهچه را بيگ طولچه و ريشه
 ۲۵ در دماي شدهپرايم  يبذرها و  كاهش داددماهاساير 

 ۸۷/۶( چهشهي رطولن ي باالتريدرجه سانتيگراد دارا
ن يبودند و کمتر) متري سانت۴۸/۱۲( اهچهيو گ) متريسانت
) متري سانت۳/۶( اهچهيو گ) متري سانت۱۸/۴( چهشهي رطول

گراد يدرجه سانت۱۵ ينشده در دما مپراي يبذرهامربوط به 
  ).۱۶ ،۱۵، ۱۴ يهاجدول( بود

 ز طولين درجه سانتيگراد ١٥ يدما در بذرها يزنجوانه
 معني داري نسبت به طوررا اهچه يو گ ساقه چه ه،ريشه چ

 ،دمادر اين . كاهش دادد  درجه سانتيگرا٢٥ و ٢٠به 
 طولشده در مورد ن پرايم وشده  پرايم يبذرهاتفاوت 
- ريشهطولدار بود ولي اين تفاوت در مورد چه معنيساقه
 به دما کاهش. دار نبود از نظر آماري معنياهچهي و گچه
چه را به طور چه و ساقه ريشهد، طول درجه سانتيگرا١٥

چه  ساقهطولتفاوت  ثير قرار داد وأداري تحت تمعني
 يدماشده در ن پرايم يبذرهاشده نسبت به  پرايم يبذرها

  ).۱۶ ،۱۴،۱۵يهاجدول( بود بيشتر يداري بطور معننيياپ
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  ارزن گاورس
  تنش خشكي

 يبذر و خشکتيمار مشخص نمود که  تجزيه واريانس
. )۴جدول(  دارديزنروي صفات جوانه يداري معنريتأث

 نشان داد يمقايسه ميانگين اثر تنش خشكي بر جوانه زن
وانه طور معني داري درصد و سرعت جه  بيخشک تنش که

 ي که هر سطح خشکيطوره  ب.ه استزني را كاهش داد
 نسبت ي درصد و سرعت جوانه زني روي داريکاهش معن

به سطح ماقبل خود نشان داد و مشاهده شد با افزايش 
 ي بار درصد جوانه زن‐۱۲ تا سطح يسطح تنش خشک

ط ي که در شراييبذرها درصد نسبت به ۲۴حدود بذرها 
 و اين حاكي از آن افته استي تنش قرار نداشتند، کاهش

است كه در غلظت هاي باالي پتانسيل ميزان جذب آب 
 شود جوانه زني ميکاهش باعث  توسط بذر كاهش يافته و

نشان بذر تيمار ن يانگيسه ميمقا ).۱۱ و ۱۰ يهاجدول(
 ي نشده تفاوت معنپرايم پرايم شده و بذرهاين ي که بداد
 در همه سطوح يزن از لحاظ درصد و سرعت جوانهيدار

 پرايم بذرهاي در همه سطوح . وجود دارديتنش خشک
 يي بااليزنداري درصد و سرعت جوانهشده به طور معني

 درصد ۱۱ نشده دارا بودند و حدود پرايم بذرهاينسبت به 
ط يشرا  نشده درپرايم بذرهاي يزنکاهش در درصد جوانه

ج يانت.  شده مشاهده شدپرايم بذرهايتنش نسبت به 
افتن سطوح تنش درصد و سرعت يش ينشان داد که با افزا

  ).۱۱ و ۱۰هاي جدول( دا کردي کاهش پيزنجوانه
  

به  مربوط) مربعات نيانگيم( خالصه تجزيه واريانس ‐۴جدول
 ارزن ي بذرهايزن بر جوانهيبذر و تنش خشکتيمار ر يتأث

  گاورس
  ن مربعاتيانگيم

  راتييمنابع تغ
درجه 
-د جوانهدرص  يآزاد

  يزن
  يزنسرعت جوانه

  تکرار
  يخشک
   بذرتيمار
  يخشک×  بذرتيمار
  خطا

۳  
۳  
۱  
۳  
۲۱  

۴۵/۱  
۵۸/۵۸۲ * 
۰۹/۵۷۴ * 
۱۰ /۷ ns 
۳۹/۴  

۰۰۰۱ /۰  
۰۰۳۷/۰   * 
۰۲۶۴ /۰  * 
۰۰۰۵ /۰   ns 
۰۰۰۲/۰  

ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن   

  
  يتنش شور

بذر تيمار  شوري وتنش  داد که تجزيه واريانس نشان
 يداري دارد، در حالزني تأثير معنيت جوانهاه صفيبر کل
 دار ي معني از لحاظ آماريبذر و شورتيمار متقابل رکه اث
  . )۵جدول( نبودند

كه با  نشان داد يشوري تنش دار شدن اثر اصليمعن
زني جوانهو سرعت  تنش شوري درصد  ازسطح هر افزايش

ن ي و در اکرده است كاهش پيدا يداريطور معنبه 
دار حدود  بار شوري باعث كاهش معني‐۱۲ش سطح يآزما
البته . دي گردشاهدسه با ي در مقايدرصد جوانه زن۱۶

شتر از ي بين رقم در تنش خشکي در ابذرها يزنجوانه
شايد يكي از داليل بروز چنين  کاهش نشان داد، يشور

نين توجيه كرد كه در تنش توان چه  را بيافت در جوانه زن
شوري ممكن است مقداري از همان يونها جذب بذر 
گرديده و پتانسيل محيط اطراف بذر را مثبت نموده و اثر 

سرعت . گذاردجا ه زني ب درصد جوانهرمنفي كمتري ب
سه با ي بار در مقا‐۱۲ل يز در سطوح پتانسي نيزنجوانه

 افتيکاهش   درصد۳۰زان يل صفر به ميسطح پتانس
  ).۱۱ و ۱۰هاي جدول(

  
مربوط به )مربعات نيانگيم(خالصه تجزيه واريانس ‐۵جدول 

   ارزن گاورسي بذرهايزن بر جوانهي بذر و تنش شورتيمارر يتأث
  ن مربعاتيانگيم

  راتييمنابع تغ
درجه 
  درصد  يآزاد

  يزنجوانه
سرعت 
  يزنجوانه

  تکرار
  يشور
   بذرتيمار
  يشور×  بذرتيمار
  خطا

۳  
۳  
۱  
۳  
۲۱  

۶۱ /۱۱  
۳۹ /۳۵۳  * 
۵۶ /۷۰۲  * 
۶۲ /۱۰  ns 
۱۲ /۳۰  

۰۰۰۴/۰  
 ۰۴۳۰/۰ * 

۰۴۵۰/۰  * 
۰۰۰۶ /۰  ns 
۰۰۰۴/۰  

ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن   

  
 يها بذرنسبت بهشده  پرايم يهاج نشان داد بذرينتا
 يزن در سرعت و درصد جوانهيدارينشده تفاوت معن پرايم
طور ه  ببذرهاپرايم کردن و مشخص شد ه است اشتد

 ۱۱ش ي باعث افزايمتوسط در همه سطوح تنش شور
ن يبذر همچنکردن  پرايم .دي گردبذرها ي جوانه زنيدرصد

 .دي گردي درصد سرعت جوانه زن۱۸ش حدود يباعث افزا
نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد تنش شوري بر 

 داري دارد ارزن اثر معنييرهابذ ينزجوانهدرصد و سرعت 
زني و با افزايش يافتن سطح شوري سرعت و درصد جوانه

  در همه سطوح تنش.داري كاهش يافتطور معنيه ب
زني شده از درصد و سرعت جوانه پرايم يبذرها ،يشور
  ).۱۱ و ۱۰ يهاجدول(  برخوردار بودنديبيشتر
 در يگ بذر گوجه فرنيزن جوانهيرو  کردن پرايمر يتأث
 ٤بذرها به مدت . دش مطالعه ي و خشکيط تنش شوريشرا



 ۱۳۸۸ ،۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۶۰

 

  KNO3 مول يليم١٥گراد با ي درجه سانت٢٠ يروز در دما
تنش ( NaCl درصد ٦/٠ تا ١ط يو سپس در شرا م شدهيپرا
 تنش( کوليلن گلي اتي مگاپاسکال پل٤/٠و ) يشور
 يش تنش شوريبا افزامشخص شد . ندگرفتقرار ) يخشک

  ن درصد ي و باالترهافتي کاهش يزن جوانهيو خشک
نشده  پرايمشده نسبت به بذر  پرايم در بذر يزنجوانه

گراد و در تنش ي درجه سانت٢٠ا ي ١٥ يمربوط به دما
 مگاپاسکال ‐٤/٠ل ي مربوط به سطح پتانسي و خشکيشور

  ).Kang  & Cho, 1996( بدست آمده است
 نيي پايدما

 بر درصد دماذر و بتيمار نشان داد كه  تجزيه واريانس
اهچه اثر يچه و گچه، ساقه ريشهطولزني، و سرعت جوانه

   دارد و همچنين اثر متقابل آن بر سرعت يداريمعن
 دار بودي معنياهچه از لحاظ آماري گطولزني و جوانه

  ).۶جدول (
 درصد ي روي داريج نشان داد کاهش دما اثر معنينتا
 ۲۵ ينسبت به دماراد  درجه سانتيگ٥افت .  دارديزنجوانه

را زني  جوانهدرصدداري معنيطور ه گراد بيدرجه سانت
 مربوط ين درصد جوانه زنيشتريمشخص شد ب. داد کاهش
 است ي درصد جوانه زن۹۵گراد با ي درجه سانت۲۵ يبه دما

 باعث جوانه زنيمرحله  در گرادي درجه سانت۱۵دماي و 
شده در  مپراي بذرهاي.  شديزن جوانهي درصد۱۳کاهش 

 در درصد يداري تفاوت معنشدهن پرايمبذرهاي سه با يمقا
 پرايم بذرهاي . داشتنددماي پايين در شرايط يزنجوانه

-جوانه نشده درصد پرايم بذرهاي از يداريشده بطور معن
  .)۱۳و ۱۲ هايجدول( برخوردار بودنديشتري بيزن

 بر دماي پايينبذر و تيمار  متقابل ردار شدن اثيمعن
 درجه سانتيگراد ٥كاهش  که دادزني نشان سرعت جوانه

  را شدهپرايم بذرهايزني  جوانهسرعتداري طور معنيه ب
 سانتيگراد تأثير اي درجه٥ کاهشاين  ولي ،كاهش داد

شده  نپرايم بذرهايزني داري روي سرعت جوانهمعني
-طور معنيه  شده بپرايم بذرهاي دماهادر همه . نداشت
 پرايم بذرهايزني بيشتري نسبت به ز سرعت جوانهداري ا

 مربوط يزنن سرعت جوانهي و باالترنشده برخوردار بودند
گراد بود و ي درجه سانت۲۵ ي شده در دماپرايم بذرهايبه 

 نشده در پرايم بذرهاي هم در يزنن سرعت جوانهيکمتر
  .)۱۳و۱۲هايجدول(گراد مشاهده شدي درجه سانت۱۵يدما

 مگاپاسکال به ‐٧/٠ه فرنگي در پتانسيل بذرهاي گوج
 شده و سپس پرايم درجه سانتيگراد ٢٠روز در  ٤مدت 

 درجه سانتيگراد براي بررسي ١٥ تا ٢٥بذرها در شرايط 
 ٢٠مشخص شد بذرها در دماي . جوانه زني قرار داده شدند

زني  درجه سانتيگراد جوانه١٥درجه سانتيگراد نسبت به 
 شده پرايمزني بااليي در بذرهاي نهتري داشته و جواسريع
   مشاهده شد نشدهپرايممقايسه با بذرها در 

(Kang  et al., 1996).  
 

مربوط به )مربعات ميانگين( خالصه تجزيه واريانس‐۶جدول 
  زني بذرهاي ارزن گاورس بذر و دماي پايين بر جوانهتيمارتأثير 

  ميانگين مربعات
  منابع تغييرات

درجه 
  ددرص آزادي

  جوانه زني
  سرعت
  جوانه زني

طول 
 چهساقه

  طول
 ريشه چه

  طول
  گياه چه

  تکرار
  دماي پايين

   بذرتيمار
دماي ×بذرتيمار 
  پايين
  خطا

۳  
۱  
۱  
۱  
  
۹  

۳۶/ ۶  
*۶۱/۳۱۳  
*۴۵/۲۰۰  

ns۴۸/۲  
  
۶۱ /۱  

۰۰۱۲/۰  
*۷ ۰۳۲/۰  
* ۶ ۰۱۲ /۰ 

* ۰۰۲۰/۰  
  
۰۰۰۲/۰  

۰۱/ ۰  
  *۹۷/۷ 
  *۸۲/۱ 

ns۰۵/۰ 
  
۰۳/۰  

۰۴/۰  
*۱۷/۹  
  *۲۸ /۰ 

ns۰۵/۰  
  
۰۱/۰  

۰۱/۰  
  *۰۲/۳۵ 

*۳۱/۳  
* ۲۶/۰  

  
۰۳/۰  

ns :درصد ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن  

   
چه چه و ساقهشهي رطول مربوط به يهابا مطالعه داده

چه و  ريشهطول بر دماشدت تأثير كاهش معلوم شد، 
بر درصد و دما چه به مراتب كمتر از اثر كاهش ساقه
 نييپا يدماها  شدشخص منيهمچن .زني بودرعت جوانهس
. دنچه دارشهيچه و ر ساقهطول ي رويدارير معنيتأث
 يداريگراد تفاوت معني درجه سانت۲۰ به ۲۵از هش دما اک

 که  يجاد نکرد، در حاليچه اشهيچه و ر ساقهطولاز لحاظ 
 در يداريگراد باعث کاهش معني درجه سانت۱۵ يدما
 يزن جوانهيدماهار يچه نسبت به ساشهيچه و ر ساقهطول
  معلوم شدها بذري رونيي پايدما يبا مطالعه اثر اصل. شد
 يبذرهاچه شهيچه ر و ساقهطول ي رويدارير معني تأثدما
 پرايم يبذرهامشخص شد . نشده دارد پرايم شده و پرايم

سه با يچه در مقاشهيچه و ر ساقهطولن يشده باالتر
 طول بر دمااثر كاهش . نشده دارا هستند رايمپ يبذرها

و شده  پرايم يبذرها ي براچهساقه چه بيشتر از ريشه
  ). ۱۵ و ۱۴ يهاجدول( بودنشده پرايم 
 طول بر دمابذر و تيمار اثر متقابل ج نشان داد ينتا

 طول درجه سانتيگراد ١٥ ي دما.استدار ياهچه معنيگ
طور ه بنشده  پرايمو شده  پرايم يبذرهااهچه را در يگ

درجه  ٢٠ و ۲٥ يدماها هداري نسبت به درجمعني
و شده  پرايم يبذرها و مشخص شد كاهش دادگراد يسانت
ن يشتريگراد بيدرجه سانت۲۵در درجه حرارت نشده  پرايم
 دارا يزن جوانهير دماهايسه با ساياهچه را در مقاي گطول
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ط ي شراشده در پرايم بذرهاج نشان داد كه ينتا .هستند
 يبذرهاسه با ي در مقاي گياهچه باالترطول نيي پايدما
اهچه ي گطولن ي که کمتريطوره  ب،نشده دارند پرايم

گراد ي درجه سانت۱۵ينشده در دما پرايم يبذرهامربوط به 
چه به طور چه و ساقه ريشهطول ج نشان دادينتا .بود

تفاوت  د وارقرار د يم حرارتي رژثيرأداري تحت تمعني
 پرايم يبذرهاشده نسبت به  پرايم يبذرها ساقه چه ولط
 بود بيشتر يداري معنبه طور نيي پايدماشده در ن
 ي بذرهايزن جوانهي رو1ي اسمزپرايمينگاثر ). ۱۶جدول(

 پرايم مشخص شدد و  ش ين بررسي پائيسورگوم در دماها
 و هشدن يي پايش تحمل به دمايبذر باعث افزاکردن 

ط ينشده در شراپرايم  ي نسبت به بذرهايزنزان جوانهيم
 يزنقدرت جوانهش ي آن افزاعلت. افته استيش يتنش افزا

  .(Foti et al.,  2002) دشان ي بهاکنواخت جوانهي ظهور و
،  Festucaياگراس علوفهبذر سه گونه  يدر آزمايش

arundinacea Dactylis glomerata وBromus 

catharticus و شده  پرايم ٦٠٠٠ول کيلن گلي اتيپل با
ه گراد قرار دادي درجه سانت١٢ و٨ ،٥، ٢ يسپس در دما

 پرايم هر سه گونه بذر ي براي داريش معنيافزا. ندشد
 پرايم يگراد نسبت به بذرهاي درجه سانت١٢ يشده در دما

 .F  مربوط به بذريزنن جوانهيباالتر. دشنشده مشاهده 

arundinacea بود)Maurmicale &  Cavallaro, 1996(.  
 Bradford)1985(مختلف شده  پرايم بذرها ي با بررس

 ينديفرا پرايمينگان کرد که ي بتنشط يتحت شرا
شود، اما ي بذرها ميکيت متابولي که باعث آغاز فعالياسمز

ن عمل منجر به يرد و ايگيچه صورت نمشهيخروج ر
 .شوديم تنش به بذرهاش تحمل يافزا

  يارزن پادزهر
 يتنش خشک
 نشان داد ي تنش خشکوبذر تيمار  انسيه واريتجز
دار يمعنزني بذر بر كليه صفات جوانهتيمار  و يخشک تنش
 از لحاظ ي تفاوتها که براي اثر متقابل آني در حالاست،
  ). ۷جدول (  مشاهده نشديآمار

نشان  يزن بر جوانهي خشک تنشن اثريانگيسه ميمقا
 يكديگر از لحاظ داد كه بين سطوح مختلف تنش نسبت به

ن کاهش درصد يکمتر. دار وجود داشتآماري تفاوت معني
 بار بود و ‐۴ مربوط به سطح ي در خشکيزنو سرعت جوانه

ل يدر پتانس. افتي درصد کاهش ۲۰  حدوديزن جوانهباًيتقر
                                                                                     
1. Osmopriming 

. مشاهده شدي زنن درصد و سرعت جوانهي بار کمتر‐۱۲
 بار ‐۱۲زان ي به مدر اثر اعمال تنش خشكيهمچنين 

 كاهش  درصد۳۱ به  درصد۸۴ از بذرهازني درصد جوانه
  شده وپرايمبذرهاي نتايج نشان داد كه تفاوت بين  .يافت

زني در  نشده از حيث درصد و سرعت جوانهپرايمبذرهاي 
 شده از پرايمبذرهاي دار و  تنش خشكي معنيطيشرا

   برخوردار بودندبيشتري زني سرعت و درصد جوانه
  .)۱۱ و ۱۰اي هجدول(

  
ر يمربوط به تأث) ن مربعاتيانگيم( خالصه تجزيه واريانس ‐۷جدول 

 ي ارزن پادزهري بذرهاي بر جوانه زنيبذر و تنش خشکتيمار 
  ن مربعاتيانگيم

  راتييمنابع تغ
درجه 
درصد   يآزاد

  يزنجوانه
  سرعت
  يزنجوانه

  تکرار
  يخشک
   بذرتيمار
  يخشک×  بذرتيمار
  خطا

۳  
۳  
۱  
۳  
۲۱  

۹۵/۱۰  
۸۵ /۱۴۸۲ * 
۳ /۲۸۵ *  

۲۵ /۱۴ ns  
۶/۵  

۰۰۰۱/ ۰  
۰۱۶۵/۰ * 
۰۱۷۱/۰ * 
۰۰۰۲/۰ ns 
۰۰۰۰۹۳ /۰  

ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن   

  
  يتنش شور

 ريتأث يبذر و شورتيمار که نشان داد  انسيه واريتجز
 رتيما و اثر متقابل رد دايزنه صفات جوانهي بر کليداريمعن
  نداشتيداري از لحاظ آماري تفاوت معني و شوريبذر

  ). ۸جدول (
  

ر يمربوط به تأث) ن مربعاتيانگيم( خالصه تجزيه واريانس‐٨جدول 
  ي ارزن پادزهري بذرهاي بر جوانه زني بذر و تنش شورتيمار

  ميانگين مربعات
  منابع تغييرات

درجه 
درصد   آزادي

  زنيجوانه
سرعت 
  زنيجوانه

  تکرار
  وريش

   بذرتيمار
  شوري×   بذرتيمار
  خطا

۳  
۳  
۱  
۳  
۲۱  

۵۴/۲  
۸۵/۳۰۹ * 
۷۳ /۳۰۴ * 

۹۶ /۵  ns 
۳۳ /۲  

۰۰۰۱/۰  
۰۳۴۰/۰ * 
۰۲۰۰/۰ * 
۰۰۰۲/۰   ns 
۰۰۰۰۷/۰  

ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن   

  
 روشن ين سطوح مختلف تنش شوريانگيسه ميمقا

گر ينسبت به سطوح د يک از سطوح شوري ساخت که هر
 يزن از لحاظ درصد و سرعت جوانهيداري معنيتفاوت آمار

) آب مقطر( ل صفري در پتانسين جوانه زنيشتريب. دارد
 ي درصد و سرعت جوانه زني بار شور‐۴سطح . بدست آمد
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 نشان داد و در يگر شوري نسبت به سطوح ديباالتر
د حدو) يعدم تنش شور( ل صفريسه با سطح پتانسيمقا
 داشت و افزايش سطوح يزندرصد کاهش در جوانه ۱۲

 را به بذرهازني  بار درصد جوانه‐۱۲ بار به ‐۴شوري از 
)  درصد۵۹( يزنن درصد جوانهيتدريج كاهش داد و کمتر

   .)۱۱ و ۱۰ يهاجدول( دي بار حاصل گرد‐۱۲ل يدر پتانس
 پرايم يبذرهابذر نشان داد که تيمار ن يانگيسه ميمقا
 نسبت ي در همه سطوح شوري باالتريزنصد جوانهشده در

طور ه  شده بپرايم يبذرها.  نشده داشتندپرايم يبذرهابه 
 يبذرها نسبت به يشتري بيزن از سرعت جوانهيداريمعن
 و سرعت درصدباال بودن . نشده برخوردار بودند پرايم
 دهنده نشانط تنشيشرادر  شده پرايم يبذرهازني جوانه
 يهاجدول( باشد ميبذرهابر روي کردن  پرايم  مفيدريتأث
  .)۱۱ و ۱۰

 نشان کردن بذر پرايم مطالعات صورت گرفته در مورد
 مزرعه يط شوريدر شرا  شدهپرايمبذور  يزن جوانهداد

ن يهمچنو فته ايش ينشده افزا پرايمنسبت به بذور 
زني به زني بيش از درصد جوانهعت جوانهمشخص شد سر

   .(Wiebe  & Muhyaddin, 1987)س است حسايتنش شور
   نيي پايدما

 يبذر و دماتيمار نشان داد كه  جدول تجزيه واريانس
چه و شهيچه، ر ساقهطول،  يزن بر سرعت جوانهنييپا
و ن يي پايدمان اثر متقابل يهمچن. دار بوداهچه معنييگ

 ۰۵/۰ با احتمال يزن درصد جوانهي بذر برايآورعمل
   ).۹جدول ( دي گرد داريدرصد معن

 دماهاشده در همه  پرايم يبذرها يدرصد جوانه زن
ن ي ايش نشان داد، ولينشده افزا پرايم يبذرهانسبت به 

ش ين افزايا. کسان نبودي ي جوانه زنيدماهازان در همه يم
 درصد ۱۴ يجوانه زن( گرادي درجه سانت۲۵ يدمادر 
-وانهن درصد جيشتريب. شتر محسوس بوديب )افتي شيافزا
 ۲۵ يدر دمابود که شده  پرايم يبذرها مربوط به يزن

ن ي قرار گرفتند و کمتريزنگراد تحت جوانهيدرجه سانت
نشده  پرايم يبذرهامربوط به  ) درصد۶۸( يزندرصد جوانه

  ).۱۲جدول( گراد بودي درجه سانت۱۵ يدمادر 
 يداريطور معنه  بدماي پايينروشن ساخت كه  نتايج

 درجه ۵افت  .شودميزني  جوانهسرعتباعث کاهش 
گراد کاهش ي درجه سانت۲۵ يگراد نسبت به دمايسانت
 دگراي درجه سانت۱۵ در دماي را نشان داد و يداريمعن

 نتايج نشان داد تيمار. دي نصف گردباًي تقريزنسرعت جوانه

طور متوسط در ه  و بهدار بودي معنيزنبذر بر سرعت جوانه
 يزن شده از سرعت جوانهيمپرا بذرهاي، دماهاهمه 

دهنده اثر مطلوب ن نشاني برخوردار بودند و ايشتريب
 بر درصد و دماي پايين نتايج نشان داد که . بذر استپرايم

 پرايم بذرهاي و ي دارددارمعنيتأثير  يزنسرعت جوانه
از ن يي پاماي نشده در دپرايم بذرهايسه با يشده در مقا

  ).۱۳جدول(  بودندبرخوردار ي بيشتريزنجوانه
  
ر يتأثمربوط به ) ن مربعاتيانگيم( خالصه تجزيه واريانس‐۹جدول

  ي پادزهر ارزني بذرهايزنن بر جوانهيي پايبذر و دماتيمار 
  ن مربعاتيانگيم

  
  راتييمنابع تغ

درجه 
 يآزاد

درصد 
  يزنجوانه

سرعت 
  يجوانه زن

طول 
 چهساقه

طول 
  چهشهير

طول 
 چهاهيگ

  تکرار
  نيي پايدما

   بذرتيمار
 نيي پايدما× بذرتيمار 
  خطا

۳  
۲  
۱  
۲  
۱۵  

۶۴/۸  
 ۲/۲۸۷ * 

۲۰/۲۱۷ * 

۴۵/۳۴  * 
۹۸۷/۱    

۰۰۰۶/۰  
۰۳۸۲/۰  * 

*۰۰۰۹۶/۰ 
۰۰۰۱/۰  ns 
۰۰۰۲/۰  

۰۳۳ /۰   
۱۰۹/۱ * 

۵۶۷/۰ * 

۰۰۷/۰  ns 
۰۱۲/۰    

۰۲۴/۰   
۹۸۰/۱ * 

۷۱۴/۰  * 
۰۵۹/۰ ns 
۰۴۹/۰   

۰۲/۰  
۷۸/۴ * 

۷۴/۱ * 

۰۶/۰  ns 
۰۳۶/۰  

ns :درصد  ۵ دار در سطح احتمال يمعن: *  دار نشده است  و يمعن   

  
 مقايسه ميانگين اثر متقابل  سطوح پتانسيل شوري ‐۱۰جدول

- نشده بر درصد جوانهپرايم شده و پرايمو خشکي در بذرهاي 
  زني بذرهاي ارزن

 )درصد(درصد جوانه زني
 ارزن معمولي گاورس دزهريارزن پا

بذرپرايم
 نشده

بذر پرايم
 شده

بذرپرايم 
 نشده

بذر پرايم 
 شده

بذر پرايم 
 نشده

بذر پرايم 
 شده 

 
       بذر

 
  

سطوح پتانسيل   

۷۲b 
۴۹ e 
۴۶e 
۲۲f 
۷۲b 
۶۱d 
۵۷E 
۴۲f 

۸۴a 
۶۳c 
۵۶d 
۳۱f 
۸۵a 
۷۳b 
۶۶c 
۵۹de 

۸۵b 
۷۳cd 
۶۶e 
۵۶f 
۸۳bc 
۸۱bc 
۷۴c 
۶۰d 

۹۶a 
۸۴b 
۷۶c 
۷۲de 
۹۵a 
۹۰ab 
۸۵bc 
۷۸c 

۸۵b 
۷۴cd 
۶۵e 
۵۶f 
۸۶b 

۷۵d 
۶۶e 
۵۷f 

۹۵a 

۸۴b 
۷۶c 
۶۷de 
۹۶a 
۸۳c 
۷۷d 
۶۷e 

  شاهد
  ۴-بارخشکي
  ۸-بارخشکي
  ۱۲-بارخشکي

  شاهد
  ۴- بارشوري
  ۸-بارشوري
  ۱۲-بارشوري

   درصد۵دار در سطح احتمال ها نشان دهنده اختالف معنيميانگين : *
  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

  
چه و ساقه چه، ريشهلطومشخص شد  جيبا مطالعه نتا

ج ي نتا.وددما بزني تحت تأثير گياهچه در آزمون جوانه
چه و ساقه چه، ريشهطول از کاهش يبدست آمده حاک

 درجه ٢٠ به ٢٥ از دماوقتي .  دما بود کاهشباگياهچه 
 ريشه چه از نظر آماري طول كاهش ،سانتيگراد افت نمود

 يداريکاهش معن دمان افت ي که اي، در حالدار نبودمعني



 ۶۳  ...اي در هاي ارزن علوفهي گونهزني بذرهاي پرايم شدهبررسي جوانه: زادهرياضي و شريف                         
 

 

 درجه ١٥دماي .جاد کردياهچه اي ساقه چه و گطولرا در 
چه، ساقه چه  ريشهطولدار  باعث كاهش معني،سانتيگراد
 ۱۵ ي که در دمابذرهايي که يطوره ب. گرديد و گياهچه
چه چه، ساقه ريشهطولگراد قرار گرفته بودند، يدرجه سانت

ر داشتند و گي دي نسبت به دماهاي کمتر گياهچهطولو 
 صفات مذکور در درجه حرارت يزان براين ميشتريب

 پرايم  بذرهاي.گراد بدست آمدي درجه سانت۲۵ يزنجوانه
سه ي در مقابيشتريچه و گياهچه ساقه چه،ريشه طولشده 

 پرايم بذرها از يش ناشيافزا.  نشده داشتندپرايم بذرهايبا 
شتر ي ب ساقه چهطولمراتب از ه چه بشهي رطولدر مورد 

  ر يتأثچه چه و ساقه ريشهطولبر  دماي پايين. بود
چه شديدتر  و ميزان كاهش در مورد ساقهداردداري عنيم

چه  در مقايسه با ريشهدماي پايين نسبت به چهساقه (بود
،  ١٤هاي جدول() است حساس شدن بيشتر در مرحله سبز

١٦، ١٥.(  
Zhang )1991(ن  گليکول  بذرهاي ذرت را با پلي  اتيل  

 ساعت ٤٨ درجه سانتيگراد به مدت ١٣تا ١٢در دماي 
 نشده را در پرايم شده و پرايم کرد و سپس بذرهاي پرايم

.  روز قرار داد٣ تا ٥ درجه سانتيگراد به مدت ٣دماي 
 تا ٩٢(زني داري در جوانه شده افزايش معنيپرايمبذرهاي 

کردن  پرايم با انجام  اظهار داشت ورا نشان داد)  درصد٥٢
پايين و رشد ي، ميزان مقاومت به دماي زندرصد جوانه

  .ريشه چه افزايش يافت
  

 مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح پتانسيل شوري ‐۱۱جدول 

  نشده بر سرعت پرايم  شده و پرايمو خشکي در بذرهاي 

  زني بذرهاي ارزنجوانه
 سرعت جوانه زني 

 ارزن معمولي گاورس ارزن پادزهري

بذرپرايم 

 نشده
بذر پرايم

 شده
بذرپرايم

 نشده
بذر پرايم

 شده
بذرپرايم

 نشده
بذر پرايم

 شده

بذر

  

   سطوح 

   پتانسيل

۳۱/۰ b   
٢٤/٠  ef  
٢٣/٠  f   
٢١/٠ g   
٣١/٠  b   
٢١/٠  e   
١٩/٠  f   

   ١٧/٠  g

۳۷/۰  a  
٢٩/٠  c  
٢٧/٠  d  
٢٥/٠  e  
۳۷/٠  a  
٢٦/٠  c  
٢٤/٠  d  
٢١/٠ e   

۴۱/۰  b  
۳۴/۰  c  
۳۱/۰ d  
۲۶/۰  e  
۴۷/۰ b  
۴۱/۰ c  
٣٧/٠ d  
٣٠/٠ e  

۴۷/۰ a   
۴۲/۰  b  
۳۶/ ۰ c  
۳۱/۰  d  
٥٦/٠ a   
٤٨/٠  b  
٤٢/٠  c  
٣٩/٠  cd  

۴۱/۰  c 
۳۶/۰  d 
۳۱/ ۰  e 
۲۶/۰ f 
۴۲/۰  b 
۳۵/۰  c  
۳۲/۰  d  
۲۶/۰  e  

۴۸/۰ a 
۴/۰ a 
۳۶/۰ d 
۳۳/۰ e 
۴۷/۰  a  
۴۴/۰  b  
۳۶/۰  c  
۳۲/۰ d   

شاهد

۴-بارخشکي 
۸- بارخشکي
۱۲-بارخشکي

شاهد

۴- بارشوري
۸- بارشوري
۱۲- بارشوري

   درصد۵دار در سطح احتمال ه اختالف معنيها نشان دهندميانگين : *

  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

شده پرايم  مقايسه ميانگين اثر متقابل دما و بذرهاي ‐۱۲جدول
  نشده بر درصد جوانه زني بذرهاي ارزنپرايم و 

 )درصد(يدرصد جوانه زن
 يارزن معمول گاورس يارزن پادزهر
 پرايمبذر
 دهنش

 پرايمبذر
 شده

 پرايم بذر
 نشده

پرايمبذر
 شده

 پرايمبذر
 نشده

پرايمبذر 
 شده 

 بذر
  

  

  

  دما      
۷۷  d * 
۶۸ f *  
۸۳ c * 

۹۱ a * 
۷۳ e *  
۸۶ b * 

۹۰c 
۷۶f 
۸۶ d 

۹۶a 
۸۳ e 
۹۴ b 

۸۹b 
۷۳c 
۸۶b 

۹۵a 
۸۷b 
۹۵a 

۲۵◦C  شاهد
۱۵◦C 
۲۰◦ C 

   درصد۵دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنيها نشانميانگين :*
  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

  
 پرايم ين اثر متقابل دما و بذرهايانگيسه مي مقا‐۱۳جدول 

   ارزني بذرهاي نشده بر سرعت جوانه زنپرايمشده و 
 يسرعت جوانه زن

 يارزن معمول گاورس يارزن پادزهر

  پرايمبذر
 نشده

 پرايمبذر 
 شده

  پرايمبذر
 نشده

 مپرايبذر 
 شده

  پرايمبذر
 نشده

 پرايمبذر 
 شده 

بذر
  
  

 دما    

۲۸/۰  b   
۱۵/۰  e   
۲۳/۰  c   

۳۲/۰ a   
۱۸/۰  d   
۲۸/۰  b   

۳۸/۰ bc*  
۲۸/۰ e*   
۳۷/۰  c*  

۴۶/۰  a *  
۳۱/۰ d*
۴/۰   a*  

۳۵/۰  c   
٢٩/٠  d   
٣٨/٠   bc  

۴۴/۰   a  
٣٤/٠  cd  
٤١/٠   ab  

۲۵◦C  شاهد
۱۵◦C 
۲۰◦ C 

   درصد۵دار در سطح احتمال ها نشان دهنده اختالف معنيميانگين : *
  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

  
 شده پرايم مقايسه ميانگين اثر متقابل دما و بذرهاي ‐۱۴جدول

  نشده بر طول ساقه چه بذرهاي ارزنپرايم و 
 )چهطول ساقه (سانتيمتر

 ارزن معمولي گاورس ارزن پادزهري
 پرايم بذر

 نشده
پرايم بذر 

 شده
 پرايم بذر

 نشده
پرايم بذر 

 شده
 پرايم بذر

 نشده
پرايم بذر 

 شده 

بذر
 
  

  

 دما    
۳۵/۳  b   
۶۸/۲  e   
۱۶/۳  c   

۶۷/۳  a  
۹۲/۲  d  
۵۲/۳ ab  

۸۴/۲  b   
۲۴/۱  d   
۸۹/۲  b   

۵۸/۳ a   
۶۵/۱  c 
۳۸/۳  a  

۸۱/۴  b   
۱۲/۲  d   
۸۱/۳  c   

۶۰/۵   a  
۴۲/۳  c   
۴۷/۵  a   

۲۵◦C  شاهد
۱۵◦C 
۲۰◦ C 

   درصد۵دار در سطح احتمال ها نشان دهنده اختالف معنيميانگين: *
  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

 
 پرايم ين اثر متقابل دما و بذرهايانگيسه مي مقا‐۱۵ جدول

   ارزنيشه چه بذرهاي نشده بر طول رپرايمشده و 
  )سانتيمتر(طول  ريشه چه 

 ارزن معمولي گاورس ارزن پادزهري
 بذر
 پرايم
 نشده

پرايمبذر 
 شده

 بذر
 پرايم
 نشده

 پرايمبذر 
 شده

  پرايمبذر
 نشده

 پرايمبذر 
  شده

بذر
  
  
  
  دما

۸۶/۳ ab 
۸۸/۲  d  
۷۸/۳  b 

۲۶/۴  A  
۳۵/۳ c   
۹۵/۳  ab 

۸۷/۳  c  
۱۸/۲  d  
۰۵/۴  bc 

۲۸/۴  a   
۳۰/۲ d   
۱۸/۴  b   

۵۹/۶ ab *  
۱۸/۴  c * 
۱۵/۵  b * 

۸۷/۶   a* 
۶/۴  bc * 
۷۵/۶ a*  

۲۵◦C  شاهد
۱۵◦C 
۲۰◦ C 

   درصد۵دار در سطح احتمال تالف معنيها نشان دهنده اخميانگين: *
 ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي
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 شده پرايم ين اثر متقابل دما و بذرهايانگيسه مي مقا‐۱۶ جدول
   ارزنياهچه بذرهاينشده بر طول گپرايم و 

)سانتيمتر( طول  گياهچه   
 ارزن معمولي گاورس ارزن پادزهري
 پرايم بذر

 نشده
پرايمر بذ

 شده
 پرايم بذر

 نشده
 پرايمبذر 

 شده
  پرايمبذر

 نشده
  پرايمبذر 

 شده

 بذر
 
 
 
 

      دما
۲۱/۷ bc 
۹۰/۵ e 
۹۴/۶ c 

۹۳/۷ a 
۲۷/۶ d 
۴۷/۷ b 

٧٢/٦  c *
۴۲/۳ e* 
۹۴/۶  d*

۸۷/۷  a*
۸۸/۳  d*
۵۷/۷ b *

۴۰/۱۱ b* 
۳۰/۶ c * 
۹۳/۸  b* 

۴۸/۱۲ a* 
۰۸/۸  b* 
۲۶/۱۲  a* 

۲۵◦C  شاهد
۱۵◦C 
۲۰◦ C 

   درصد۵دار در سطح احتمال الف معنيها نشان دهنده اختميانگين :*
  ).بر اساس آزمون دانکن(باشند مي

 
   يريگجهينت

 يبذرهانتايج نشان داد كه درصد و سرعت جوانه زني 
ثير تنش خشكي و شوري قرار أداري تحت تمعني به طور

گرفتند و تفاوت سطوح مختلف تنش نسبت به يكديگر و 
بين  .دار بودعنيهمچنين نسبت به شاهد از لحاظ آماري م

نشده از حيث درصد و سرعت  پرايمشده و  پرايم يبذرها
تفاوت هاي شوري و خشكي زني در همه سطوح تنشجوانه
شده از مقادير  پرايم يبذرهاو وجود دارد دار معني

ر يتأث  نشان دهندهني و ا برخوردار بودنديزن جوانهبيشتري
اعمال  ان دادنتايج نش .باشد ميبذرها کردن پرايم مثبت

نسبت زني درصد جوانهشتر يب كاهش باعثتنش خشكي 
 پرايم يبذرهااين ميزان كاهش براي . شدتنش شوري به 

 ٧٢ تنش خشكي و شوري به ترتيب برابر طي در شرانشده
 و  بار شوري‐٤سطح  .درصد بود ٤٢ به ٧٢ و ٢٢به 
 ولي کردزني ايجاد ن محدوديت چنداني در جوانهيخشک
زني  باعث كاهش درصد و سرعت جوانهدت تنش شافزايش

  ).۱۱و۱۰يهاجدول(ديزن گرد هر سه گونه اريبرا
زني نتايج روشن ساخت كه درصد و سرعت جوانه

 قرار نيي پايدماثير أداري تحت ت معنيبه طور بذرها
 دار ي معن باعث کاهشگرادي درجه سانت۱۵ يدما. گرفتند

  در.شدونه  هر سه گي برايزندرصد و سرعت جوانه
درصد شده از مقادير بيشتري  پرايم يبذرها نيي پايدماها

 ريشه چه و ساقه طول. برخوردار بودند يو سرعت جوانه زن
. ن قرار گرفتيي پايدماثير أزني تحت تچه در آزمون جوانه

 ريشه چه و ساقه چه طول دما کاهشدر اثر  کهيطوره ب
   مورد  در شكاه يافت و ميزان  کاهش يداريطور معنه ب

 يبذرها بين نيي پايدمادر . چه شديدتر بودساقهطول 
چه و چه، ساقهشهي رطولاز لحاظ شده ن پرايمشده و  پرايم
 موارد همه و در شتداري وجود داتفاوت معنياهچه يگ

برخوردار  يي بااليزنجوانهشده از  پرايم يبذرها
  ).١٦ ،١٥، ١٤، ١٣، ١٢ يهاجدول(بودند
 در اهچهي و گچهاقه، سچه ريشهلطو همچنين  

 در اثر .زني بود جوانهيدماثير أزني تحت تآزمون جوانه
 در درجه سانتيگراد ٢٠ به ٢٥ جوانه زني از يدما کاهش
 در کاهش مشاهده شد،نشده  پرايم يبذرها ساقه چه طول
شده  پرايم يبذرهاچه  ساقهطولروي دما  کاهشكه  حالي

  درجه سانتيگراد١٥ يدر دما .نداشتداري ثير معنيأت
شده از  پرايم يبذرها اهچهيچه و گشهي، رچه ساقهطول
  درجه٢٠ يدما در .بود بيشتر شدهن پرايم يبذرها

 از نظر آماري اهچهي و گچه ريشهطولسانتيگراد كاهش 
 درجه سانتيگراد باعث كاهش ١٥ يدما  ولي،دار نبودمعني
 يهاجدول(گرديداهچه ي و گ ريشه چهطول در يدارمعني
  ).١٦ و ١٥، ١٤
داري تحت  معنيبه طور  هر سه گونه ارزنيطور کله ب

  شوري در زمان  ,تنش خشكين و يي پايدماتأثير 
 شده از يعمل آور يبذرها و در همه موارد ندزني بودجوانه

. برخوردار بودند زني بيشتريمقادير درصد و سرعت جوانه
 و  ساقه چه،شه چهي رطولبذر کردن  پرايم  نشان دادجينتا
ر بر اساس ييزان تغين ميدهد که اير ميي را تغاهچهيگ

 اختالف در. متفاوت استکردن  پرايمط يها و شراگونه
 يرهاشده و بذ پرايم يرهان بذيچه ب ساقه،چهشهي رطول
شده از  پرايم يرهاکه بذ يطوره نشده آشکار است، ب پرايم
.  برخوردار بودنديشتريب اهچهي و گچه ساقه،چهشهيطول ر
ا در يطور همزمان ه رات بيي تغيکسريينگ پرايم با روش

ش يدهد که منجر به افزايکردن رخ م پرايمجه ينت
، مقاوم ي جوانه زنيکنواختي، سرعت و يزنل جوانهيپتانس

 ي دماي، کاهش اثرات منفنييپا يشدن بذور در مقابل دما
به ع بذر نسبت ن بردن مواني جهت از بييباال و توانا

 کردن پرايمن با روش ي بنابرا.شوديم نشده پرايم يرهابذ
 يشگاه و مزرعه تحت دماي را در آزمايزنتوان جوانهيم
زان يش داد و مي افزاي و خشکين و تنش شورييپا

   . را کاهش داديطيط نامناسب محي از شرايخسارت ناش
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