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  چكيده
جوانه زني سويا تحت شرايط تنش شوري آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب  هايشاخصبه منظور بررسي اثرات اسموپرايمينگ بر 

محلول پلي اتيلن بدون پرايم، پرايم بذور با ( تيمارها شامل پرايمينگ بذور با چهار سطح . طرح كامالً تصادفي در سه تكرار انجام شد
غلظت هاي (و تنش شوري در هفت سطح ) ساعت 12مگاپاسكال به مدت  -5/1و  -2/1، -1با پتانسيل هاي اسمزي   6000گاليكول 

روز مورد آزمون جوانه زني  10بذور به مدت  ،پس از پرايم. بود) ميلي موالر محلول نمك طعام 300و  250، 200، 150، 100، 50صفر، 
درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، وزن خشك ساقه چه و ريشه . جوانه زني مورد بررسي قرار گرفت هايشاخص قرار گرفته و

جوانه زني كاهش يافت اما ميزان  هايشاخصافزايش تنش شوري با . چه و شاخص ويگور در بذور پرايم شده نسبت به شاهد بيشتر بود
 .كمتر بود) PEGمگاپاسكال   -2/1مخصوصاً (اين كاهش در بذور پرايم شده 

 سويا، اسموپرايمينگ، شاخص ويگور، تنش شوري  :كليديواژگان 

   مقدمه
 مواد نظر از بااليي غذايي ارزش سويا دانه. شود مي محسوب جهان سراسر در پروتئين و روغن توليد نظر از محصول ترين مهم سويا

 .)1387 همكاران، و راعي( باشد مي دام و انسان تغذيه براي الزم آمينه سيدهايا تمامي حاوي آن پروتئين و دارد ها ويتامين و معدني
 جمعيت يك استقرار براي باال كيفيت با بذر از استفاده. هستند سويا توليد جدي مشكالت از بذر پايين ناميه قوه و ضعيف زني جوانه
 شرايط تحمل به قادر و زده جوانه تر يكنواخت و تر يعسر ناميه قوه داراي بذور. است اساسي سويا مزرعه يك در مناسب گياهي
در طول دوره  مرحله جوانه زني گياهان يكي از مراحل مهم ).2004 همكاران، و آجوري( هستند شدن سبز از پس نامناسب محيطي

ر شروع، كاهش خير دشوري باعث تأ. قرار مي گيردثير تنش هاي محيطي بويژه شوري و خشكي لب تحت تأرشدي آنها است كه اغ
گياه ختم مي شود  در سرعت و افزايش غير يكنواختي واقعه جوانه زني بذر مي شود كه در نتيجه به كاهش رشد و عملكرد نهايي

گياهي كه بتواند در مرحله جوانه زني مقاومت بيشتري به شوري نشان دهد خواهد توانست دوره اول رويش ). 2005، اشرف و فوالد(
محققان بدنبال افزايش استقرار گياهچه ها در شرايط تنش هستند و پرايمينگ بعنوان يك راهكار جهت افزايش . درا موفق تر طي كن

پرايمينگ بذر در واقع يك نوع تيمار پيش از جوانه زني بذر مي باشد كه بذور در . استقرار گياه بويژه در شرايط نامطلوب مطرح است
برادفورد و (زه جذب آب به بذر داده مي شود ولي از توسعه ريشه چه جلوگيري مي شود پتانسيل آبي نگه داشته مي شوند كه اجا

 سبز و زني جوانه يكنواختي و سرعت درصد، افزايش باعث پرايمينگ كه است آن از حاكي مختلف هاي گزارش). 1986همكاران، 
 قبيل از زا تنش محيطي شرايط در بذرها زني وانهج دامنه افزايش باعث تكنيك اين كه است شده گزارش همچنين. گردد مي بذر شدن
  .)2005 ،اشرف و فوالد( شود مي دما و خشكي شوري، تنش
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  ها مواد و روش

  
  

( بذور با چهار سطح تيمارها شامل پرايمينگ . اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار انجام شد
 12مگاپاسكال به مدت  - 5/1و  - 2/1، -1با پتانسيل هاي اسمزي   6000لول پلي اتيلن گاليكول ، پرايم بذور با محبدون پرايم

 بذور. بود) ميلي موالر محلول نمك طعام 300و  250، 200، 150، 100، 50غلظت هاي صفر، (و تنش شوري در هفت سطح ) ساعت
 وميآكوار پمپ توسط محلول كه يطيشرا در و شده هيته انكافم و شليم روش از استفاده با كه شده مشخص اسمزي هاي پتانسيل در

بذر از هر كدام از نمونه ها داخل پتري ديش هاي ضد عفوني  15سپس تعداد . شدند ميپرا ساعت دوازده مدت به شود يم يهواده
ديش هاي حاوي بذور پتري . ميلي ليتر محلول كلريد سديم با غلظت مشخص اضافه گرديد 8به هر پتري ديش . شده قرار داده شد

درجه سانتيگراد داخل ژرميناتور قرار گرفته و شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه تا  25روز در دماي  10مورد مطالعه به مدت 
صفات مورد اندازه گيري عبارت بودند از سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه، وزن . روز دهم انجام شد

سه ميانگين و مقاي SAS تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار . اقه چه و ريشه چه و شاخص بنيه گياهچهخشك س
 .درصد انجام شد 5در سطح احتمال  LSDها بوسيله آزمون 

  نتايج و بحث
اثر ) مگاپاسكال - 2/1اسمزي پتانسيل ( PEGجوانه زني بذور سويا تحت تنش شوري نشان داد پرايم بذر با  مطالعه شاخص هاي

) ميلي موالر كلريد سديم 300(معني داري بر سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و طول ريشه چه مخصوصاً در سطوح باالي تنش 
و تحت شرايط كنترل به دست ) مگاپاسكال  - 2/1پتانسل اسمزي ( PEGبيشترين سرعت جوانه زني در بذور پرايم شده  با . دارد
كه احتماالً به دليل اثرات تحريك كنندگي پرايمينگ بذر بر فعاليت هاي بيوشيميايي و تقسيم سلولي در مراحل اوليه جوانه زني . آمد

درصدي  75باعث افزايش ) مگاپاسكال -2/1پتانسيل اسمزي ( PEGچنين تيمار با هم). 2003سيوريتپس و همكاران، (مي باشد 
درصدي  61درصدي وزن خشك ريشه چه و افزايش  53وزن خشك ساقه چه، افزايش درصدي  52نه زني، افزايش درصد جوا

  .شاخص ويگور نسبت به شاهد شد
  

  تجزيه واريانس صفات جوانه زني سويا تحت تنش شوري و پرايمينگـ 1جدول 
  ميانگين مربعات

وزن خشك ريشه   شاخص ويگور
 چه

وزن خشك 
 ساقه چه

طول ساقه  طول ريشه چه
 چه

درصد جوانه 
 زني

سرعت جوانه 
  زني

درجه 
  آزادي

 منابع تغييرات

 سطوح پرايم 3 4844/33** 7808/5514** 5985/4** 0502/13** 0162/0** 233/4** 9346/34**

 تنش شوري 6 5707/61** 8479/4076** 1771/32** 4710/53** 0114/0** 0002/0** 5862/145**

ns0478/3 ns6256/4 ns0031/0 *5638/1 **9118/1 ns7329/424 *1273/1 18  تنش * پرايم
 شوري

 خطا 56 5411/0 5911/279 4215/0 7965/0 0007/0 0113/3 8153/1

ns   ,* درصد 1و  5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال  **و  
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  كلي گيري نتيجه

مگا پاسكال مي  - 2/1 ،اسموپرايم بذور سويا توسط پلي اتيلن گاليكول براي به نتايج به دست آمده بهترين پتانسيل اسمزيبا توجه  
در  كه با افزايش تنش شوري خصوصيات جوانه زني كاهش مي يابد اما اين كاهش در بذور پرايم شده كمتر است به طوري. باشد

  . سطوح باالي شوري درصد جوانه زني در بذور پرايم نشده صفر و يا بسيار كم بوده است
  بع منا
 شدن پر سرعت و رشد روند بر هرز علف وجين و اوره كاربرد ريزوبيوم، برادي تلقيح آثار. 1387. ر شريفي وم  صدقي .ي راعي .1

  ).الف( سوم و چهل شماره ،)دوازدهم سال( طبيعي منابع و كشاورزي فنون و علوم. سويا در دانه
2. Ajouri, A., A. Haben and M. Becker. 2004. Seed priming enhances germination and seedling growth of 

barley under conditions of P and Zn deficiency. Journal of Plant  Nutrition and SoilScience, 167: 630-
636.  

3. Ashraf, M., Foolad, M. R., 2005. Pre-sowing seed treatment a shotgun approach to improve germination    
           growth and crop yield under saline and none-saline conditions. Advan. Agron. 88: 223-271.  
4. Bradford, K.J. 1986. Manipulation of seed water relations via osmotic priming to improve germination 

under stress conditions. Hort. Science, 21: 1105-1112. 
5. Sivriteps, N., sivritepe, H.O., Eris, A., 2003. The Effect of NaCl priming on salt tolerance in melon 

seedling grown under saliniv salinic condition. Scientia Horticulture 97:229-237. 
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Abstract  
In order to study the effect of osmopriming on seed germination indices of soybean under salinity 
stress, a factorial experiment was conducted based on CRD with three replications. Experiment 
treatments were priming seeds at different osmotic potentials of PEG 6000 (including -1, -1.2, -1.5 
MPa for 12 hours and nonprimed seed) and different levels of salt stress  ( 0, 50, 100, 150, 200, 250 
and 300 mM) applied by NaCl solutions to primed seeds. After 10 days germination persentage, 
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germination rate, radical length, seedling length, vigour index and dry weight were recorded. 
Results showed that the germination persentage, germination rate, radical length, seedling length, 
vigour index and dry weight were increased significantly in primeded seeds compared with 
nonprimed ones. Increasing salinity stress decreased all germination indices, but this reduction was 
lower for primed seeds (especially at -1.2 MPa).  
 
Keywords: soybean, osmopriming, vigour index, salinity stress  

 


