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 چكيده

 در. شودمي كشورها استفاده برخي در اخيرا كه باشد مي هزينه كم و ساده روش يك بذر شوري، پرايمينگ با مقابله هاي روش بين در   

    از منظور بدين .شد پرداخته تحت تنش شوري رقم گلدشت اصفهان گلرنگ بذور زنيجوانه روي بذر پرايمينگ اثر ررسيب به مطالعه اين
( هاي مختلف سالسيليك اسيد شامل پرايمينگ بذر در غلظت آزمايش .شد استفاده تكرار سه با تصادفي كامال پايه طرح با فاكتوريل آزمايش

 از صفاتي آزمايش اين در .بود) مگاپاسكال  1/6و 1/2، 0/8، 0/4، 0(پنج سطح شوري  و ساعت 6به مدت  ) ميلي موالر 1/5و  1، 0/5، 0

چه به چه و نسبت ريشهريشه چه، طولساقه چه، طولچه و ساقهخشك ريشه زني، وزنجوانه ، سرعتبذر زني ، بنيه جوانه صد در قبيل
 شده گيري اندازه پارامترهاي بهبود باعث داري معني بذر با سالسيليك اسيد بطور تيمار كه داد ننشا نتايج. قرارگرفتند ارزيابي مورد چهساقه

 بطور محسوس شده گيري اندازه پارامترهاي بر را شوري از ناشي سوء ميلي موالر اثرات 1/5غلظت  در سالسيليك اسيد بخصوص. گرديد

   .دهد افزايش تنش شوري برابر در را آن مقاومت گياه اوليه رشد افزايش اب تواند كه سالسيليك اسيد مي رسد مي بنظر . داد كاهش

  گلرنگ شوري، تنش ، بذر زني جوانهساليسيليك،  اسيد پرايمينگ،  :كليديواژگان 
  

 مقدمه

 مقاوم ياهانگ جزء گلرنك .ميباشد(Compositae)  تيره از و (.Carthamus tinctorius L) علمي نام با يكساله است گياهي گلرنگ    

 به خشك نيمه و خشك مناطق در گرچه .است بيشتر پنبه از ولي بوده، جو از كمتر خاك شوري به گلرنگ مقاومت. است شوري به

 بذر بنيه بهبود جديد هايروش اعمال ويا مقاوم ارقام كشت با ولي است، مواجه مشكل با محصول توليد خاك، زياد نمك مقدار دليل

 ).2001همكاران، و اشرف(شد  خواهد قبول قابل اقتصادي نظر از توليد مانراند مناطق اين در

 روش يك عنوان به بذر پرايمينگ از .باشدمي هزينه كم و آسان روش يك بذر پرايمينگ شوري با مقابله روشهاي بين در   

 كه است تركيباتي از يكي ساليسيليك اسيد .است شده ياد كندمي فراهم را ترييكنواخت و سريعتر زنيجوانه شرايط كه فيزيولوژيكي

سبب  گياهان در )SA( ساليسيليك اسيد كاربرد .است شده زنده غير و زنده هاي تنش به گياهان مقاومت افزايش باعث هاآزمايش در
را  در گياهان مقاومت آن دنبال بهو  گرددمي توليد شده تحت تنش هاي محيطي (ROS) پذير واكنش اكسيژن هاي گونه مهارفعاليت

 منظور به حاضر تحقيق).  2006 لي، و وانگ(گردد مي گياهي لهاي سلو از يوني نشت كاهش باعث SAهمچنين . افزايش مي دهد

 هايگياهچه رشد و زنيجوانه قابليت بر تنش شوري سطوح در تيمار پيش بعنوان مختلف سالسيليك اسيد سطوح اثرات بررسي

 استفاده امكان منطقه، هر براي مناسب و شوري به ارقام مقاوم تعيين و مختلف پيش تيمارهاي روي يقاتتحق لذا. گرفت انجام گلرنگ
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 شور خاك با مناطقي در توليد بازده افزايش و كشت زير توسعه سطح موجب و نموده ميسر را كشاورزي بخش امكانات از بهتر

  .ميگردد
  

  ها مواد و روش
 تكرار 3 در تصادفي كامال طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايشي شوري، تنش تحت گلرنگ ربذو تيمار پيش بررسي منظور به   

، 1، 0/5هاي سالسيليك در غلظتبا اسيد اول پيش تيمار فاكتور ..گرديد انجام بيرجند دانشگاه كشاورزي دانشكده بذر آزمايشگاه در
، 1/2، 0/8، 0/4، 0(سطح 5و فاكتور دوم سطوح تنش شوري شامل  درجه سانتيگراد 20در دماي ساعت  6ميلي موالربه مدت  1/5
 سپس و گرفته قرار سديم هيپوكلريد محلول در ثانيه 30 مدت به شدن ضدعفوني منظور به ابتدا بذرها. بودند)  NaCl مگاپاسكال 1/6

ساعت در سايه  48و سپس به مدت بعد از پيش تيمارنمودن بذرها سه مرتبه با آب مقطر شسته . شدند داده شستشو مقطر آب با
كشت شده و به هر  سانتيمتر 10هايي به قطر در پتري ديشعدد  20به تعداد  بذرهاي تيمار شده  به همراه بذور شاهد . خشك شدند

ساعت  12با فتوپريود  گراد درجه سانتي 15- 25رشد در دماي متناوب ميلي ليتر محلول مربوطه اضافه شد و درون اتاقك 7ديش پتري
 5 زني همچنيندرصد و سرعت جوانه زده طي سه شمارش متواليپس از ثابت شدن تعداد بذور جوانه. شدنددادهقرار  روز 8به مدت 

چه و بنيه بذر چه به ساقهچه، نسبت طول ريشهچه وساقهچه، وزن خشك ريشهچه، ساقهنمونه بطور تصادفي انتخاب و طول ريشه
اي دانكن در ها از آزمون چند دامنهو براي مقايسه ميانگين SASافزار آماري ها از نرماي تجزيه و تحليل دادهبر .گيري شدنداندازه

  .استفاده شد EXCELافزار و رسم نمودارها از نرم%  5سطح احتمال 
  

 نتايج بحث

 ،وزن چهريشه طول چه،ساقه طول رني، صفات سرعت جوانه روي بر بذور پرايمينگ كه داد نشان ها داده واريانس تجزيه نتايج   

 درصد صفت روي بر ولي است داشته %) 1سطح احتمال ( داريمعني اثر چه و بنيه بذرچه به ساقهچه، نسبت ريشهخشك ريشه

 كليه يرو را %)1سطح احتمال  ( داري معني تاثير نيز شوري تنش اعمال. است نداشته داريمعني اثر چهزني و وزن خشك ساقهجوانه

 داريمعني اثر زنيسرعت جوانه صفت روي بر فقط نيز پرايمينگ در شوري متقابل اثر .است ايجادكرده شده گيري اندازه صفات

  .)1جدول ( است نداشته داريمعني اثر صفات بقيه روي بر و است داشته
  مطالعه موردصفات  برحسب ميانگين مربعاتنتايج تجزيه واريانس  - 1جدول 

 
  بنيه بذر        وزن خشك       وزن خشك     R/Sh               طول      طول                     درصد            سرعت             درجه              منابع            
  )mg(ساقه چه      )mg(ريشه چه                                      ) (cmساقه چه     )(cmچهريشه         آزادي       جوانه زني        جوانه زني      تغييرات       

         
  SA    (    3      ns210/416     **1978/252         **1/925           **0/835        **0/464      **464/073          **1/167       ns182/031(پرايمينگ                        
  641/733 **     17/693**        799/94**        1/967**        36/364 **        26/193**        767/559**      717/708**     4                   شوري                        

  ns48/263       **23 85/6         ns0/371          ns0/182          ns0/132           ns70/613           ns0/204      ns 70/613      12 پرايمينگ   ×شوري                       
 78/392        0/122              78/392          0/098            0/1495           0/416             11/473           99/586         40                    خطا                        

         
                             و  :و ا درصدو  5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني:ns عدم معني داري  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 1باعث بهبود پارامترهاي اندازه گيري شده گرديد و غلظت  SAتيمار  شد،  گرفته نتيجه شده معني دار اثرات نگينميا مقايسات از   

، )SAبدون مصرف (در مقايسه با شاهد . چه داشتزني و وزن خشك ريشهميلي موالر بيشترين تاثير را در مورد صفات سرعت جوانه
  ولي در ). 2جدول ( درصد افزايش داد  55/51و  48/26چه را به ترتيب به ميزان  يشهزني و وزن خشك رميلي موالر سرعت جوانه 1
  

. بيشترين تاثير را داشت SAميلي موالر  1/5چه و بنيه بذر غلظت چه به ساقهچه، نسبت ريشهچه، طول ساقهصفات طول ريشه مورد
  ). 2جدول ( درصد افزايش يافت  13/14و  87/52، 43/33، 54/28همچنين در مقايسه با شاهد اين صفات به ترتيب به ميزان 

  LSDاساس آزمون   سالسيليك اسيد بر مختلف سطوح در مطالعه مورد صفات ميانگين مقايسه -2جدول 

  
  بنيه بذر          وزن خشك        وزن خشك      R/Sh               طول             طول                       سرعت                       درصد             يليك اسيد          سالس   

  )mg(چهساقه     )mg(چهريشه                                           ) (cmچهساقه              )cm(چهيشهزني              رجوانه  زني          جوانه)              ميلي موالر(              

                        
0                a          68                 c1 22/3                   b 1/28                       b 1/46             b 0/45         b 20/16           b 1/124                a 9/38  
0/5                      a   76               b 30/04                   ab 1/82                      ab 1/87            a 0/78         a30/54            a1/613            a 11/69  
1                           a75                a 33/064                    ab 1/85                       a 1/99            ab 0/7          a29/81             a 1/748           a13/113   
1/5                       a72                  b 29/78                       a2/16                      ab 2/13              a0/79         a32/72              a 1/65            a 17/65 

                   
 .ندارند معني دار تالفاخ درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون مطابق هرستون به مربوط مشترك حروف داراي ميانگينهاي

 بعد بنابراين بذور ). 1983مياماتو،  و آساديان(باشد  مي خاك سطحي اليه در در ها نمك تجمع بيشترين كه اند داده نشان آزمايشات

 توانايي كه شرايط بذوري اين است، در خاك پروفيل در امالح از بيشتري غلظت داراي كه شوند مي واقع محلي در خاك در كاشت از
 همكاران، و كاياني(بود  ترخواهند موفق قابليت اين فاقد بذور به نسبت باشند داشته را اي ريشه سيستم گسترش و طويلتر ريشه توليد

 به تحمل نيز زني جوانه مرحله در نمايند احتماال توليد بيشتر وزن با و تر طويل هاي ريشه آزمايشگاه در كه بذوري بنابراين ).1990

 را چه ساقه و چه ريشه رشد شوري داشتند كه اظهار را ) 1986( ترمات و مونز گزارش حاضر بررسي نتايج .داشت خواهند شوري

 .ميدهد قرار تاييد مورد شود، مي افزوده كاهش اين ميزان بر شوري افزايش با و دهد مي كاهش

كه فقط بر صفت سرعت  داد نشان شوري لفمخت سطوح و )SAغلظتهاي (پرايمنيگ  سطوح بين متقابل اثرات ميانگين مقايسه   
 شوري سطوح در تمام SAميلي موالر  1اثر معني داري داشته است، همچنين مشاهده شد كه غلظت % 1زني در سطح احتمال جوانه

 كنواختيي و سرعت بذور پرايمنيگ كه دادند نشان ) 1991(همكاران  و پيل). 1نمودار (باشد زني را دارا ميسرعت جوانه بيشترين

 كه دريافت توان مي شده، ذكر نتايج به توجه با كه ميدهد افزايش شوري استرس شرايط تحت را گياهچه شدن سبز و زنيجوانه

 مي بذر پرايمينگ از بااستفاده ديگر عبارت به . ميباشد شوري استرس وجود شرايط تحت زنيجوانه بر مثبت اثر داراي بذور پرايمنيگ
 ميتوان زنيجوانه درصد روي بر تاثير اين از وسيله اين به و داد افزايش شوري استرس وجود شرايط در را نيزجوانه سرعت توان

   .نمود استفاده شوري استرس از گياه فرار ديگر عبارتي به يا و گياه مقابله جهت
  

  نتيجه گيري
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 شوري تنش تحت توانست مورد مطالعه رقم گلرنگ در سالسيليك اسيد با بذر پرايمينگ داد نشان تحقيق اين نتايج كلي بطور   

 تشخيص براي ي مهمي پارامترها كه چه و بنيه بذرساقه و چهريشه خشك وزن چه،ساقه طول چه،يشهطول ر زني،جوانه سرعت

 و گياهچه ستقرارا بهينه سازي باعث بذر ايمينگ پر اينكه به توجه با كه است بهتر اينرو از .بخشد بهبود را هستند شوري تنش تحمل
 .گيرد قرار توجه مورد بيشتر شودمي خاك شوري شرايط در گياه نمو و رشد

.  
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  اثر متقابل تنش شوري در سالسيليك اسيد بر سرعت جوانه زني - 1نمودار 
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Abstract 
Among of several strategies for salinity tolerance, seed priming is an easy and cheap way that it 
used in some countries recently. In the present study the effect of seed priming on Isfehan Goldasht 
variety of saffflower germination under salinity stress were considered. The experimental studies 
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were arranged in a factorial experiment based on Completely Randomized Design (CRD) with three 
replications. Three levels of seed priming with SA including: (0, 0.5, 1 and 1.5 mM) and five 
salinity treatments including: 0, 0.4, 0.8, 1.2 and 1.6 Mpa were used. In this experiment percent of 
germination, seed vigor, germination rate, root and stem dry weight, stem length and root length 
were measured. The results showed that the seed priming with SA (o.5, 1 and 1.5 mM) significantly 
improved all the parameters recorded . especially at 1.5 mM alleviated the adverse effect of salinity 
on most parameters recorded. Therefore, it is concluded that SA may have practical potential in salt 
farming by improving germination and seedling growth. 
 
Keyword: Priming, SA, Seed germination, Safflower, Salinity stress. 

 


