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   چكيده

با توجه به تحقيقات . زني، رشد و عملكرد محصول داردهاي غير زنده مهم است كه اثرات زيانباري روي جوانهتنش شوري از جمله تنش
در اين تحقيق . بذور پرايم شده براي كاشت است هاي افزايش مقاومت گياه به شوري، استفاده ازرسد، يكي از راهانجام شده به نظر مي

گاوزبان تحت شرايط تنش شوري مورد بررسي قرار زني و رشد اوليه گياهچه گلبرروي جوانه راثرات هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بذ
ساعت خيسانده  24ه مدت مگاپاسكال و آب مقطر ب -2/1و  -6/0هاي هاي كلريد كلسيم با غلظتبدين منظور بذور در محلول. گرفت

دسي زيمنس بر متر كشت  15و 10 ،5 ،0تصادفي  در سه تكرار در سطوح شوري  شدند و سپس بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً
در تمامي سطوح . داري وجود داردگيري شده اختالف معنيايج نشان داد كه بين تيمارها از نظر تاثير بر صفات مختلف اندازهنت .شدند

اند بطوريكه در تمامي سطوح شوري بترتيب پرايمينگ زني بيشتري را داشتهوري بذرهاي تيمار شده نسبت به بذرهاي شاهد درصد جوانهش
  .اندزني را داشتهبيشترين درصد جوانه 2/1كلسيم ، هيدروپرايمينگ و كلريد6/0با كلريد كلسيم 

  .شد اوليه گياهچهگاو زبان، پرايمينگ، تنش شوري، رگل: كليديواژگان 
 

  مقدمه
گلهاي آن ستاره اي و به رنگ آبي روشن . است Boraginaceaeگياهي يكساله از خانواده   ) Echium amoenum(گل گاوزبان ايراني

گل و برگ اين گياه داراي خواص دارويي بوده و مصرف آن در ايران . اين گياه به طور معمول از طريق بذر تكثير مي شود. است
  .موارد متعدد ديگر از آن استفاده مي شود   طوالني داشته و براي سالمتي قلب، استرس، درمان افسردگي، سرماخوردگي وسابقه 

جوانه زني اولين مرحله نموي در گياه است، كه يكي از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگي گياهان و يك فرايند در سبز شدن  
ر به شدت تحت تاثير تنش هاي شوري و خشكي قرار مي گيرند، به طوري كه استقرار جوانه زني و سبزشدن بذ. گياهچه مي باشد

  ). 2005افضل، (ضعيف گياه يكي از از مشكالت اصلي در مناطق خشك و شور مي باشد
 استراتژي هاي زيادي براي غلبه بر اثرات  منفي خشكي و شوري وجود دارد؛ يك استراتژي خوب انتخاب ارقام و گونه ها براي

اما يك استراتژدي متناوب براي امكان غلبه بر اين تنش ها تيمار بذر قبل از كشت يا بهبود بذر مي . شرايط شوري و خشكي است
كه اين مسئله در نهايت شود زني بذرها و استقرار بهتر گياهچه بويژه تحت شرايط تنش شوري ميكه موجب بهبود سرعت جوانه باشد
  ). 2008ياگمر و كاي دن، (ختم گردد تواند به افزايش بيومس مي
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بذور پرايم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده و همچنين، استقرار در گياهان حاصل از اين بذرها سريعتر، بهتر و 
  شده در طي زمان در واقع چنين گياهي در مقايسه با گياهان بوجود آمده از بذور تيمار ن. گيردتر انجام ميدرعين حال يكنواخت

  
هاي فتوسنتز به مرحله تر آب و مواد غذايي و توليد بخشاي خود را گسترش داده و با جذب مطلوبكوتاهتري سيستم ريشه

  . گردديابد و منجر به كاهش استفاده از سموم شيميايي ميهاي هرز افزايش مياتوتروفي برسد و هم چنين توان رقابتي آن با علف
وي پيش تيمارهاي مختلف و تعيين بهترين تيماربراي گياهان مختلف، امكان استفاده بهتر از امكانات بخش كشاورزي لذا تحقيقات ر

  .گرددرا ميسر نموده و موجب توسعه سطح زير كشت و افزايش بازده توليد در مناطقي با خاك شور مي
  

  ها مواد و روش
اتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال براي انجام اين تحقيق، آزمايشي در آزمايشگاه تحقيق

، 5، 0(سطح  چهاركه شامل است از تنش شوري اين آزمايش شامل دو فاكتور بود؛ فاكتور اول عبارت .تكرار انجام شد 3تصادفي با 
كلريد در محلول  ساعت 24به مدت  ذورشامل خيساندن ب بود و فاكتور دوم پرايمينگ بود كه) زيمنس بر متردسي  15و 10

  . بذور تيمار نشده به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در آب مقطر نيز بودمگاپاسكال و  - 2/1و  - 6/0هاي لظتبا غ) CaCl2(كلسيم
ر آبشويي شدند و مرتبه با آب مقط 3دقيقه ضدعفوني و سپس  2به مدت % 3زبان با هيپوكلريت گاوزمايش، بذرهاي گلقبل از شروع آ
ساعت در دماي اتاق   48پس از آن بذرها به خوبي شسته و به مدت .هاي پرايمينگ قرار گرفتندساعت درون محلول 24سپس به مدت 

درجه سانتي گراد  15- 25هاي حاوي محلول مورد نظر شوري كشت و در اتاقك رشد با دماي متناوب خشك شدند و در پتري ديش
ثابت شدن (روز 6ميلي متر بود كه بذور به طور روزانه شمارش و بعد از  2چه به طول جوانه زني خروج ريشه معيار. قرار گرفتند

چه و چه و وزن خشك ريشهچه و ساقهزني، بنيه بذر، طول ريشهاز دستگاه خارج  و صفات درصد و سرعت جوانه) ذور جوانه زدهب
 :هاي زير استفاده شدسرعت جوانه زني و هم چنين بينه بذر از فرمولبراي محاسبه درصد و .گيري شدندچه اندازهساقه

  
سرعت  RSتعداد بذور داخل پتري ديش،  Tزده در روز پاياني شمارش، تعداد بذور جوانه Sزني، درصد جوانه GPها، در اين فرمول

. باشندطول گياهچه به ميلي متر مي Lبنيه بذر و  VI ام،iتعداد روز تا شمارش  Niام، iزده در روز تعداد بذور جوانه Siجوانه زني، 
  .انجام گرفت% 5ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال و مقايسه ميانگين SASها با نرم افزار آناليز داده

 
  نتايج و بحث

آثار مواد پرايمينگ .چه معني دار بودنشان داد كه  شوري بر روي تمامي صفات بجز وزن خشك ريشهها جدول تجزيه واريانس داده
. چه  و بنيه بذر معني دار بوده ولي در ساير صفات اثر معني داري نگذاشته بودزني، طول ريشهزني، سرعت جوانهنيز بردرصد جوانه

  ).1جدول (دار بود زني معنيهاثر متقابل اكتورهاي مورد آزمايش فقط در درصد جوان
  

  . كلسيم و شوريزني و رشد اوليه گياهچه در سطح مختلف كلريدواكنش اجزاي جوانهتجزيه واريانس  - 1جدول 
منابع

  تغييرات
df  درصد 

  زنيجوانه
سرعت 

  زنيجوانه
طول
  چهريشه

طول
  چهساقه

طول
  گياهچه

وزن خشك 
  چهريشه

وزن خشك 
  چهساقه

ه چنسبت ساقه
  چهبه ريشه

  بنيه بذر

  ns255/0 ns 130/5 ns 67/1  *418/5  ns 09/0  **417/5 425/3* 614/47** 734/1261**  3 پرايمينگ
  ns 455/1  *127/5  **439/0  **159/103  741/98** 112/10** 664/45** 077/1508** 884/10614**  3 شوري

*پرايمينگ
  شوري

9  *970/246  ns 418/14 ns 17/1 ns 099/0 ns613/1 ns 217/2  ns 448/1  *221/0  ns 984/1  

VI= GP.L/100
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  441/1  0911/0  66/1  567/1 951/1 227/0 094/1 669/8  1/98  32 خطا
  عدم معني داري ns                          05/0معني داري در سطح احتمال *         01/0معني داري در سطح احتمال ** 

  
زني بذر تحت شرايط تنش قابليت جوانه). 1 نمودار(زني كاهش يافته است درصد جوانهدر تمامي تيمارها با افزايش سطوح شوري 

در تمامي سطوح شوري بذرهاي تيمار شده نسبت به . ها كاهش يافته استشوري بعلت صدمات فيزيولوژيكي تحت اين تنش
، - 6/0ترتيب پرايمينگ با كلريد كلسيم اند، بطوريكه در تمامي سطوح شوري بزني بيشتري را داشتهبذرهاي شاهد درصد جوانه

زني بذرهاي پرايمينگ افزايش درصد جوانه. اندزني را داشتهبيشترين درصد جوانه مگاپاسكال - 2/1كلسيم هيدروپرايمينگ و كلريد
نگ شده تحت زني بذرهاي پرايميافزايش درصد جوانه. مطابقت دارد) 2005(شده نسبت به بذرهاي تيمار نشده با افضل و همكاران

زدن يا بعلت افزايش جذب اكسيژن و كارايي توسط بذرهاي در حال جوانه NaClتنش شوري ممكن است بعلت كاهش جذب 
  ).2007امجد و همكاران، (باشد حركت مواد غذايي از كوتيلدون به سمت محور جنيني 

  

  
  نگاو زبازني گلاثر متقابل پرايمينگ و شوري روي درصد جوانه - 1 نمودار

  
   كلي گيري نتيجه

بطوركلي . گرددزني، سرعت رشد و استقرار گياهچه در زمين از عواملي هستند كه باعث افزايش محصول ميافزايش قدرت جوانه
است كه بهترين تيمار پرايمينگ با تحت تنش شوري شده ايراني زبانگاوتيمارهاي مختلف پرايميگ باعث بهبود رشد اوليه گياهچه گل

  . استساعت بوده 24مگاپاسكال به مدت  - 6/0لسيم كلريد ك
  

  منابع 

  
 1. Afzal, I. 2005. Seed enhancements to induced salt tolerance in wheat (Triticum aestivum L.).Ph.D. Thesis, 
Agricultural University of Faisalabad, Pakistan. 

 



 9138ماه بهمن  28الي  27اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي                                                   4

2.Amjad, M; Ziaf. Kh; Iqbal. Q; Ahmad. I; Atif. M and Ahmad Saqib. Z. 2007. Effect of seed priming on 
seed vigour and salt tolerance in hot pepper. Pak. J. Agri. Sci. 44:408-416. 

 
3. Yagmur, M and Kaydan. D. 2008. Alleviation of osmotic stress of water and salt in germination and 
seedling growth of triticale with seed priming treatments. African Journal of Biotechnology. 7: 2156-2162. 

 
Alleviation of salinity stress in germination and early seedling growht  of 

Echium amoenum with seed priming treatments. 
  

Masoumeh Shafizadeh*1, Kerame Ahmadi1, Babak Bahreininejad2, Raziyeh Alizadeh1 
1. Master of Science student, Birjand University, 

 2. Member of scientific association of Isfahan medicinal research center. 
* m.shafizadeh65@yahoo.com 

 
Abstract 
 
Salinity stress is an important abiotic stress which has harmful effects on germination, growth and 
yield of plants. An alternative strategy for the possibilities to overcome salt stress is seed 
treatments. According to research, it was distinguished that using of seed priming is a one of way 
for increasing salt tolerant of plant. In this study, we investigated the effect of seed priming on 
Echium amaenum germination and seedling growth under salinity condition. For this purpose, seeds 
were treated in two chloride calcium solutions (-0.6 and -1.2 Mp) and distilled water for 24 hours. 
The experimental and pot studies were arranged in a factorial experiment based on Completely 
Randomized Design (CRD) with three replication, then treated with four different NaCl solution (0, 
5, 10, 15 dS m-1). Results showed that there was a significant difference between treatments on 
several characters. In all salinity concentration, primed seeds rather than nonprime seed have good 
early seedling growth. In all salinity concentration, chloride calcium 0.6, hydropriming and chloride 
calcium 1.2 have higher germination percentage respectively. 
 
Keywords: Echium amaenum, seed priming, salinity stress, early seedling growth.  


