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 بررسی جوانه زنی بذرهای پرایم شده ارقام جو در واکنش به تنش شوری و تنش خشکی 

 
 سعیده رشیدی 

 دانشگاه پیام نور مهدیشهر 

Rashidi_saedeh@yahoo.com 

 

 چکیده 

در مواجه با  3دراین تحقیق واکنش جوانه زنی بذرهای پرایم شده و پرایم نشده سه رقم جو نصرت ،کویر و ریحان صفر

روز ودر دمای  7بار به مدت  -21تنش شوری و خشکی در زمان جوانه زنی مورد بررسی قرارگرفت . بذرها تحت پتانسیل 

درجه سانتیگراد به ترتیب پرایم شدند . سپس بذرهای پرایم شده و پرایم نشده تحت  10ساعت( و 21ساعت/21)20،35/15

بار مورد  -26و -21،-8،-4د و تنش های شوریو خشکی در سطح پتانسیل تنش های شوری و تنش های خشکی قرار گرفتن

و برای اعمال تنش 6555شرایط خشکی از پلی اتیلن گلیکول  آزمایش قرار گرفته و برای  تهیه محلول های اعمال کننده

شوری از کلرید سدیم استفاده گردید .تنش های خشکی و شوری  تاثیر مشابهی روی درصد و سرعت جوانه زنی داشت و 

ی و هر سطح تنش با سطح قبلی خود در مورد صفات مذکور از لحاظ اماری معنی دار بود. در هریک از تنش های خشکتفاوت 

بنابراین با روش شوری بذرهای پرایم شده از سرعت و درصد جوانه زنی بیشتری نسبت به بذرهای پرایم نشده برخوردار بودند.

 .تحت تنش شوری و خشکی  افزایش دادپرایم کردن میتوان جوانه زنی را در آزمایشگاه و مزرعه 

 

 جو ،لاسموپرایمینگ، جوانه زنی ، کلرید سدیم ، پلی اتیلن گلیکو کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

بخش بزرگی از زمین های کشاورزی ایران در مناطق خشک قرار دارد تاثیر خشکی و شوری و تنش های حاصل از آن در 

شروع رشد گیاه اولین مرحله رشد با توجه به اینکه جوانه زنی و (. 3) رشد گیاهان این مناطق دارای اهمیت بسیاری  می باشد

گیاه است و یکی از حساس ترین مراحل رشد گیاه مرحله جوانه زنی بذر است با موفقیت گذراندن این دوره نقش بسیار مهمی 

رعت و درصد جوانه (. س1رحله به هیچ وجه قابل جبران نیست )را در مراحل دیگر رشد گیاه خواهد داشت و خسارت در این م

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که در  .دو عامل مهم کیفی  در استقرار گیاهان محسوب می شود زنی بذرها

ور و خشک حساس ترین در زمین های ش(. 4ها با تنش های محیطی روبرو میشوند )بسیاری از مزارع در زمان جوانه زنی بذر

ه در مورد اثر تنش خشکی بر صفات جوانه زنی بذر ارزن .مطالعمرحله رشد گیاه مرحله جوانه زنی و استقرار گیاهچه است 

علوفه ای نشان داد که صفات جوانه زنی تحت تاثیر خشکی قرار گرفته و بین شدت تنش اعمال شده با صفات جوانه زنی 

دف از تکنولوژی آبگیری بذر افزایش درصد و سرعت جوانه زنی ،خروج (. ه0تگی منفی و معنی داری وجود دارد )همبس

یکنواخت تر و سریع تر نهالها ،پیشرفت بلوغ و افزایش یکنواختی استقرار گیاهچه ،تحمل دماهای وسیع برای جوانه زنی 

،اصالح سلول آسیب دیده ،ضعیف کردن موانع برای رشد جنین ،مقابله با آفات و بیماریها ،مقاومت به شرایط نامساعد محیطی 

این تحقیق جهت بررسی جوانه زنی بذرهای پرایم شده و پرایم (. 2ه اشاره کرد )ایش در قدرت نمو گیادر هنگام کاشت و افز

نشده در شرایط تنش شوری و تنش خشکی برای دستیابی به فواید پرایم کردن بذرها و تاثیر رزش پرایمینگ اسمزی با 

 آمد. روی جوانه زنی بذرهای سه رقم جو به اجرا در 6555استفاده از محلول پلی اتیلن گالیکول 
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 روشها و مواد

به اجرا در آمد.محلول اسمزی که در بیشتر آزمایشها  2335این تحقیق در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور سمنان  در سال 

برای مشخص کرد ن مناسب ترین شرایط پرایم بود. 6555ت،محلول پلی اتیان گالیکول با وزن مولکولی مورد استفاده قرار گرف

(دمای 2تکرار استفاده شد.برای هر گونه تیمارهای مورد آزمایش شامل ترکیب تیماری  4کامل تصادفی با کردن از طرح بلوک 

-21،-8،-4سطوح پتانسیل اسمزی )(3روز( 24،و3،7(مدت پرایم کردن)1درجهسانتیگراد(  20،15،10،35/15پرایم کردن )

پتری قرار داده شدند. تعداد بذرهای مورد بررسی در هر بذر در هر  10( و بذر شاهد )پرایم نشده ( بودند.بدین منظور -26و

بذر بودند.براساس نتلیجی که به عنوان بهترین شرایط تیمار کردن بدست آمد اقدام به تهیه بذرهای پرایم شده  70تکرار 

قام کویر ریحان و گردید .برای انجاماین تحقیق از تیمارهای بذرهای پرایم شده و پرایم نشده استفاده شد .ابتدا بذرهای ار

درجه  10و20،3/15روز در دمای  7بار با پلی اتیلن گالیکول به مدت  -21نصرت با قرار دادن در محلول با پتانسیل اسمزی 

.سپس بذرهای پرایم شده به همراه بذرهای شاهد در آزمایش در قالب فاکتوریل بر اساس سانتیگرادبه ترتیب پرایم گردیدند 

تکرار تحت تنش خشکی و شوری مورد آزمون جوانه زنی قرار گرفتند.تیمارهای مورد مطالعه  4ی با طرح بلوک کامل تصادف

(تیمار شوری با 1بار(  -26،-21،-8،-4سطح پتانسیل اسمزی ) 4(تیمارهای اعمال شده خشکی با 2قرار گرفته عبارت بودند از 

.برای سطح پرایم شده و پرایم نشده بودند 1تیمار بذری با (3بار(با استفاده از نمک طعام  -26،-21،-8،-4سطح پتانسیل ) 4

دما و مدت زمان اجرای آزمون جوانه زنی بذر بر اساس اطالعات ایجاد تنش شوری از نمک کلرید سدیم استفاده شد 

ISTA.سپس داده های مربوط به درصد و سرعت جوانه زنی ،طول ساقهچه جمع آوری گردیدند و برای تجزیه وتحلیل از از بود.

 .و همچنین برای مقایسه میانگین ها از روش دانکن استفاده شدMStatc, SAS,Exelنرم افزارهای 

  

 نتایج وبحث

بار خروج ریشهچه و ساقهچه به طور  -26سیل در مورد هر سه رقم جو در شرایط تنش شوری و خشکی در سطح پتان

فقط ساقهچه خارج شد.به همین علت نتایج بدست آمده از بذرها ریشهچه و در بعضی دیگر کامل انجام نشد. در بعضی از 

بار( مورد تجزیه آماری  -21و-8،-4بار(و سطوح خشکی )صفر ، -21و-8،-4جوانه زنی هر سه رقم جو در سطوح شوری )صفر،

رفتند .برای هر رقم به طور جداگانه تنش خشکی وتنش شوری روی جوانه زنی بذرهای پرایم شده و بذرهای پرایم نشده قرار گ

 موردبررسی قرار گرفت.

 رقم نصرت
 تنش خشکی 

تجزیه واریانس نشان داد که تیمار بذر و تنش خشکی اثر معنی داری روی کلیه صفات جوانه زنی دارد و اثر متقابل تیمار 

نتایج مربوط به تاثیر خشکی بر جوانه زنی نشان داد که تنش خشکی اثر کاهنده ای بر (2و خشکی معنی دار نبود)جدول بذر

نسبت به سطح ماقبل خود کاهش معنی داری را روی درصد و  درصد و سرعت جوانه زنی داشته است و هر سطح خشکی 

بار بود.بذرهایی که در شرایط تنش  -21نی  مربوط به سطح سرعت جوانه زنی باعث گردید .کمترین درصد و سرعت جوانه ز

قرار نگرفته بودند بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به سطوح دیگر خشکی دارا بودندو کاهش سرعت جوانه زنی در 

 شرایط تنش رطوبتی بیشتر از درصد جوانه زنی بود
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 تیمار بذری وتنش خشکی بر جوانه زنی بذرهای رقم نصرتمربوط به تاثیر خالصه تجزیه واریانس  -2جدول .

 

 تنش شوری 

تجزیه واریانس نشان داد که تیمار بذر و شوری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات جوانه زنی داشتندولی اثر متقابل آنها از 

 (1لحاظ آماری معنی دار نبود)جدول

 

 نصرتخالصه تجزیه واریانس مربوط به تاثیر شوری و تیمار بذری بر جوانه زنی بذرهای رقم  -1جدول
 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

38/2 3 تکرار  5553/5  

32/032 3 تیمار شوری * 5303/5 * 

38/363 2 تیمار بذر * 5188/5 * 

شوری× تیمار بذر  3 33/0  5556/5  ns
 

1/ 58 12 خطا  5551 /5  

 = معنی دار نیستns درصد     0*= معنی دار در سطح احتمال 

 

نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که سطوح مختلف شوری به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای رقم 

بار درصد و سرعت جوانه  -21نصرت را کاهش دادند.با بررسی میانگین های سطوحمختلف شوری مشخص شد که در پتانسیل 

درصد کاهش جوانه زنی را نسبت به بذرهایی که در  13بار کاهش یافته است و این بذرها  -8و-4زنی نسبت به پتانسیل های 

بار خشکی کمترین تاثیر منفی را روی درصد و سرعت جوانه زنی  -4معرض تنش قرار نداشتند نشان دادند و سطح پتانسیل 

 داشت .

 رقم کویر 

 تنش خشکی 

(.مقایسه 3تاثیر معنی داری روی صفات جوانه زنی دارد )جدولتجزیه واریانس مشخص نمود که تیمار بذر و خشکی 

میانگین اثر تنش خشکی بر جوانه زنی نشان دادکه تنش خشکی به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه زنی را کاهش داده 

داد  ی که هر سطح خشکی کاهش معنی داری روی درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به سطح ماقبل خوذ نشانراست .به طو

درصد نسبت به بذرهایی که در  14درصد جوانه زنی بذرها بار   -21افزایش سطح تنش خشکی تا سطح و مشاهده شد با 

کاهش یافته است و این حاکی از آن است که در غلظت های باالی پتانسیل میزان جذب آب توسط شرایط تنش قرار نداشتند ،

 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

33/21 3 تکرار  5552 /5  

33/622 3 تیمار خشکی * 5365/5   * 

26/474 2 تیمار  بذر * 5344/5   * 

خشکی× تیمار بذر  3 17/3 ns
 5551/5 ns

 

13/25 12 خطا  5551  /5  
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د وسرعت جوانه زنی نتایج نشان داد که با افزایش یافتن سطوح تنش درص . ه و باعث کاهش جوانه زنی میشودبذر کاهش یافت

 کاهش پیدا کرد.

 

 خالصه تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمار بذر و تنش خشکی بر جوانه زنی بذرها رقم کویر -3جدول 

 = معنی دار نیستns درصد     0معنی دار در سطح احتمال *=

 

 تنش شوری 

کلیه صفات جوانه زنی تاثیر معنی دار دارد ،در حالی که اثر تجزیه واریانس نشان دا دکه تنش شوری و تیمار بذری بر 

معنی دار شدن اثر اصلی تنش شوری نشان داد که با .(4متقابل تیمار بذر و شوری از لحاظ آماری معنی دار نبودند.)جدول

ه زنی بذرها در افزایش  هر سطح از تنش شوری درصد و سرعت جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافته است. البته جوان

در جوانه زنی را به توان چنین این رقم در تنش خشکی بیشتر از شوری کاهش نشان داد .شاید یکی از دالیل بروز چنین افت 

توجیه کرد که در تنش شوری ممکن است مقداری از همان یونها جذب بذر گردیده و پتانسیل محیط اطراف بذر را مثبت 

بار در مقایسه با سطح پتانسیل  -21صد جوانه زنی به جا گذارد. سرعت جوانه زنی در پتانسیل نموده و اثر منفی کمتری بر در

 درصد کاهش یافت. 35صفر به میزان 

 
 خالصه تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمار بذری و تنش شوری بر جوانه زنی بذر رقم کویر -4جدول 

 = معنی دار نیستns درصد     0*=معنی دار در سطح احتمال 

 3رقم ریحان صفر

واریانس تیمار بذری و تنش خشکی نشان داد که تنش خشکی وتیمار بذری بر کلیه صفات جوانه زنی تنش خشکی:تجزیه 

(مقایسه میانگین اثر تنش 0معنی دار است ،در حالی که برای اثر متقابل آنها تفاوتی از لحاظ آماری مشاهده نشد .)جدول

ه زنی نشان داد که بین سطوح مختلف تنش  خشکی بر جوانه زنی نشان داد که بین سطوح مختلف تنش خشکی بر جوان

 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

40/2 3 تکرار  5552 /5  

08/081 3 تیمار خشکی * 5375/5   * 

53/074 2 تیمار  بذر * 5164/5   * 

خشکی× تیمار بذر  3 25/7 ns
 5550/5 ns

 

33/4 12 خطا  5551  /5  

 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

40/22 3 تکرار  5554 /5  

33/303 3 شوری * 5435/5   * 

06/754 2 تیمار  بذر * 5405/5   * 

شوری× تیمار بذر  3 61/25 ns
 5556/5 ns

 

21/35 12 خطا  5554  /5  
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آماری تفاوت معنی دار وجودداشت .کمترین کاهش درصد و سرعت جوانه زنی در خشکی مربوط به نسبت به یکدیگر از لحاظ 

 بار کمترین درصد و سرعت جوانه زنی مشاهد ه شد .-21بار بود.در پتانسیل  -4سطح 

 
 3تاثیر تیمار بذری و تنش خشکی بر جوانه زنی بذرهای رقم ریحان صفر خالصه تجزیه واریانس مربوط به  -0جدول 

 = معنی دار نیستns درصد     0*=معنی دار در سطح احتمال 

 
تنش شوری :تجزیه واریانس نشان داد که تیمار بذری و شوری تاثیر معنی داری برکلیه صفات جوانه زنی دارد و اثر متقابل 

 (6.)جدولاز لحاظ آماری نداشت تیمار بذری و شوری تفاوت معنی داری 

 
 3تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمار بذری و تنش شوری بر جوانه زنی بذرهای رقم ریحان صفر  خالصه -6جدول 

 = معنی دار نیستns درصد     0*=معنی دار در سطح احتمال 

 

مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش شوری نشان داد که هر یک از سطوح شوری نسبت به سطوح دیگر تفاوت آماری 

مطالعات صورت گرفته زنی دارد .بیشترین جوانه زنی در پتانسیل صفر به دست آمد.معنی داری از لحاظ درصد و سرعت جوانه 

در مورد پرایم کردن بذر نشان داد جوانه زنی بذرهایپرایم شده در شرایط شوری مزرعه نسبت به بذرهای پرایم نشده افزایش 

 شوری حساس است . یافته و همچنین مشخص شد سرعت جوانه زنی بیش از درصد جوانه زنی نسبت به تنش 

 

 نتیجه گیری

نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی بذرها به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی و شوری قرار گرفتند و 

تفاوت سطوح مختلف تنش نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به شاهد از لحاظ آماری معنی دار بود .بین بذرهای پرایم شده 

طر درصد و سرعت جوانه زنی در همه سطوح تنش های شوری و خشکی تفاوت معنی داری وجوددارد و و پرایم نشده از ن

بذرهای پرایم شده از مقادیر بیشتری جوانه زنی برخوردار بودند و این نشان دهنده تاثبر مثبت پرایم کردن بذرها می باشد 

 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

30/25 3 تکرار  5552 /5  

80/2418 3 تیمار خشکی * 5260/5   * 

3/180 2 تیمار  بذر * 5272/5   * 

خشکی× تیمار بذر  3 17/24 ns
 5551/5 ns

 

6/0 12 خطا  555533  /5  

 

 منابع تغییرات

 

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

04/1 3 تکرار  5552 /5  

80/353 3 شوری * 5345/5   * 

37/354 2 تیمار  بذر * 5155/5   * 

شوری× تیمار بذر  3 36/0 ns
 5551/5 ns

 

33/1 12 خطا  55557  /5  



 نس ملیاولین کنفرا 

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
 2932شهریور        22 - 22

 

 

060 

 

نی نسبت به تنش شوری شد این میزان کاهش برای اعمال تنش خشکی باعث کاهش بیشتردرصد جوانه زنتایج نشان داد که 

بار شوری و  -4درصد بود . سطح  41به  71و  11به  71برابر بذرهای پرایم نشده در شرایط تنش خشکی و شوری به ترتیب 

خشکی محدودیت چندانی در جوانه زنی ایجاد نکرد ولی افزایش شدت تنش باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی برای هر 

رقم جو گردید . به طور کلی هر سه رقم جو به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی و شوری در زمان جوانه زنی سه 

بودند و در همه موارد بذرهای عمل آوری شده از مقادیر درصد و سرعت جوانه زنی بیشتری برخوردار بودند  . با روش 

ایم کردن رخ میدهد که منجر  به افزایش پتانسیل جوانه زنی یا در نتیجه پرپرایمینگ یکسری تغییرات به طور همزمان 

موانع بذر نسبت به بذرهای پرایم  ،سرعت و یکنواختی جوانه زنی ،کاهش اثرات منفی دمای باال و توانایی جهت از بین بردن 

نشده  می شود.بنابراین با روش پرایم کردن میتوان جوانه زنی را در آزمایشگاه و مزرعه تحت تنش شوری و خشکی  افزایش 

 داد و میزان خسارت ناشی از شرایط نا مناسب محیطی را کاهش داد .
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Germination response of primed barley seeds to drought and salt stress 
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Abstract 

Response of primed vs. non primed three barley Nosrat , Kavir  and Reyhan zero 3  seeds to 

drought and salt stress were studied .seeds were primed under -12 bar of water potential of priming 

solution for a 7 day priming duration at 20/30, 15 and 25 of priming temperature respectively . the 

primed and non primed seeds were exposed to drought and salt stress condition to observe the results 

of seed priming .seeds were evaluated after being exposed to drought (-4,-8,-12 and -16 bar 

PEG6000) and salt (-4,-8,-12 and -16 bar NaCl) stress during their germination process. Either one of 

the drought or salt stresses exhibited similar stress effects on the rate and percentage of seed 

germination rate and percentage of seed germination was significantly reduced at each level of 

drought and salt stress as against its with the non primed seed .Thus with methods primed can 

increase germination in experiment and field under salt and drought stress. 
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