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 چکیده

پرایمینگ بذر بر تعدیل اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه خیار در شرایط کشت  تأثیرمنظور بررسی به  :و هدف سابقه 
های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان گلدانی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل دو عاملی در قالب کرت

 .جام شدان 1931زاهدان در سال 
و پرایمینگ بذر به عنوان فاکتور دوم در چهار سطح   6و  Ec  2، 4 فاکتور اصلی شوری در سه سطح شامل :هامواد و روش
 .، پرایمینگ با نیترات پتاسیم، کلرید پتاسیم و کلرید سدیم  بود(عدم پرایمینگ)شامل شاهد 

ترین درصد بیش. داری داشتمعنی تأثیرمورد مطالعه  هایتتمام صف ها نشان داد شوری برنتایج تجزیه واریانس داده  :هایافته
گرم  26/88تیمار با میانگین ترین بیوماس گیاهی را هم همینبیش. درصد در شوری با سطح پایین بدست آمد 85/39جوانه زنی با 

 .دارا بود
داری معنی تأثیرمورد مطالعه  هایتدن بر بقیه صفپرایمینگ بذر به غیر از تعداد برگ، قطر ساقه و زمان الزم برای سبز ش :بحث
گرم دارای  32/49چنین با میانگین این تیمار هم. در تیمار نیترات پتاسیم حاصل شد 11/55ترین درصد جوانه زنی با بیش. داشت
 .داری نداشتمعنی ها تأثیرتفاثر متقابل شوری در پرایمینگ بر روی ص .ترین وزن خشک گیاهی بودبیش

 .شودبا توجه به نتایج به دست آمده کشت خیار در مناطقی که آب آبیاری آن شور است توصیه نمی :گیرینتیجه
پرایمینگ، تنش شوری، جوانه زنی، خیار: یکلید هایواژه

 مقدمه
های غیر زنده محدود ترین تنشمهم( 15)به عقیده تانگ 

 عامل  شوری. باشدکننده تولید در سطح دنیا، شوری خاک می
 مهمی است که تولید محصول و ادامه کشت و کار را در
بسیاری از مناطق جهان به دلیل کاهش قابلیت تولید و 

خیزی خاک به مخاطره افکنده است، شوری آب یا حاصل
باشد که عالوه بر زای محیطی  میخاک از جمله عوامل تنش

 اختالل و کاهش قابلیت جذب آب توسط ریشه ، گیاهان را از
نمایند و در ای و فرایندهای متابولیکی دچار مشکل میتغذیه

به  تأثیرموجودیت رفتار، پراکنش، رشد و عملکرد گیاهان 
های زراعی حساس به ترگونهجایی که بیشاز آن. سزایی دارند
شوری روی فرایندهای  اثرهایبررسی (.  11) باشندشوری می

ختی است زیرا که متابولیکی و فیزیولوژیکی کار پیچیده و س
ها به ژنوتیپ گیاهی و پاسخ گیاهان به شوری و سطوح آن

زیان آور  اثرهای(. 12)باشد ها مربوط میمرحله رشد آن
توان در سطح کل گیاه، مثل مرگ شوری باال گیاهان را می

 (.11)گیاه و یا کاهش محصول مشاهده نمود 
ه تااکنون دانشامندان کوشااش فراوانای در جهاات کماک باا       

ای مصروف داشاته اناد کاه    ارتقای جوانه زنی در شرایط مزرعه
ماحصل این امر ایجاد ارقام جدید، گیاهان تراریختاه، مادیریت   

باشد که هریک به نوباه خاود در راه نیال    می..... زراعی خاص و
یکی از دستاوردها نیاز  . اندای داشتهبه این هدف نقش برجسته

عناوان تیمارهاای پایش از    پیشنهاد استفاده از مدیریتی تحت 
کاربرد ایان رو  کاه باه صاورت     (. 19)کاشت بذر بوده است 

 : مسئول  سندهینو 
  سالمی، واحد خوی، خوی، ایرانآزاد ا، دانشگاه گروه کشاورزی
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 31ویژه در خاالل دهاه   شود، بهتخصصی پرایمینگ نامیده می
 که در حال حاضرگیری داشت به طوریمیالدی گستر  چشم

های مربوط به پرایمینگ باه  در بسیاری از نقاط دنیا از تکنیک
 .ددگرصورت تجاری استفاده می

-از خانواده کدوئیان مای   Cucumis sativusنام علمی خیار با 
فریقاسات و هازاران   آاحتمال قوی خیار بومی آسایا و  به . باشد

دهد کاه  شواهد موجود نشان می .گردیده استسال کاشت می
کاشت خیار در قسمت غربی آسیا در سه هزار سال پیش انجام 

تاا   36 ین گیااه حادود  با توجه به این که ا .(5) گرفته استمی
درصد آب دارد ولی به علت وفور ویتامین، امالح معادنی و    39

ای تغذیه مادرن اماروزی از اهمیات ویاژه     اسیدهای آلی آن در
هاای مهام   از نظر اقتصادی خیار در بین سبزی. برخوردار است

مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگی، کلام پایو و پیااز داراسات     
باذر را مای تاوان شاامل تیمارهاایی       تکنیاک پرایمیناگ   .(5)

بر وضعیت متابولیکی، بیوشیمیایی و آنزیمی  تأثیردانست که با 
بذر، قدرت آن را در راستای ایفای بهتر وظایف زیستی خود که 

برناد  باشد باال مای ها جوانه زنی و استقرار نباتی میس آنأدر ر
ایاد  های موسوم به پرایمینگ باذر ب به عبارت دیگر رو (. 14)

بتوانند بذور در حال استراحت را قبل از قرار گارفتن در بساتر   
بذر تحت تحریک مثبات فیزیولاوژیکی و بیاو شایمیایی قارار      

برخی از دانشمندان پرایمینگ بذر را القای شارو   (. 11)دهند 
فرآینااد جوانااه زناای و متوقااف سااازی مجاادد آن بااه منظااور  

 (.14)دانند جلوگیری از خروج ریشه چه می
از قرار گرفتن بذر در بستر خود اولین گاام جهات جواناه    پس 

در عمل به ویژه در مناطقی کاه دارای  . باشدزنی جذب آب می
باشاند  هایی باا حاصالخیزی کام مای    اقلیم نامناسب و یا خاک

بذر مدت زمانی بسیار طاوالنی را صارف دریافات آب از    ی گاه
خیر أبا تا کند که این امر جوانه زنی را محیط پیرامون خود می

 (.14)سازد مواجه می
در بذور پرایم شده رشد جنین به علت آمادگی شرایط الزم 

نشده  بیوشیمیایی و متابولیکی بذر، در مقایسه با بذور تیمار
های همین طور ترمیم برخی آسیب. باشدتر میبسیار سریع

های بذر که ممکن است در مدت موجود در ساختار اندامک
در بذوری که تحت تیمارهای . د آمده باشندانبارداری به وجو

ترین مهم. اند مشاهده شده استپیش از کشت بذر قرار گرفته
 با(. 18)باشد له ترمیم غشائ سیتوپالسمی میأمصداق این مس

 رو  با بتوان چه چنان شده، انجام هایبررسی به توجه

 بخشید، بهبود تنش شرایط در را بذور زنی جوانه پرایمینگ

 سرعت و درصد افزایش بذور، اولیه قدرت افزایش شاهد وانتمی

تحقیق  بنابراین .بود عملکرد افزایش نهایت در و بذر شدن سبز

 برای بذر سازی آماده تکنولوژی از استفاده راستای در حاضر

 تأثیر یبررس منظور به و محیطی هایتنش به مقاومت افزایش
 هیو رشد اول یه زنبر جوان یاثر شور لیبذر بر تعد نگیمیپرا
 .اجرا گردید اریخ

 روش کار
تیمارهای پیش از کاشت بذر بر  تأثیرتحقیق حاضر با عنوان 

جوانه زنی و رشد گیاهچه خیار در سطوح مختلف شوری 
در آزمایشگاه و  1939حاصل از کلرید سدیم در پاییز سال 

گلخانه جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان در استان سیستان و 
مرحله اول آزمایش به . ن در دو مرحله انجام شدبلوچستا

تصادفی  کاملبه طور صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح 
فاکتور اول شامل چهار نو  پیش تیمار . تکرار اجرا گردید 9با 

، کلرید پتاسیم با  % 8/2نیترات پتاسیم با غلظت ) بذری 
نوان و آب مقطر به ع%  1، کلرید سدیم با غلظت % 2غلظت 
و  EC 2 ،4 و فاکتور دوم سطوح مختلف شوری شامل ( شاهد 

متر مربع بود که با استفاده از کلرید میلی موس بر سانتی 6
بذر اصالح  عدد4511در مرحله اول تعداد  .سدیم ایجاد گردید

  5شده خیار رقم نیاگارا را در تیمارهای مشخص خود به مدت 
محیط آزمایشگاه  ساعت خیس کرده و بعد از خشک شدن در

-ساعت، بذور پیش تیمار شده در داخل پتریدیش 24به مدت 
های که از قبل تهیه شده و با محلول هیپوکلریت سدیم ضد 

ها برای آماده سازی پتریدیش .عفونی شده بودند کشت شدند
 ابتدا یک عدد کاغذ صافی واتمن در ته پتریدیش قرار داده و

اعمال تیمارهای شوری  وعدد بذر در آن  111پس از چیدن 
به منظور مرطوب نگه داشتن بذرها یک عدد کاغذ صافی 
ها واتمن نیز روی آن قرار داده شد و سپس درب پتریدیش

روز به طول انجامید  5این مرحله آزمایش به مدت . بسته شد
و در طول این مدت بذور با تیمارهای آب شور مربوطه آبیاری 

سی سی از آب محلول  2دود شدند و در هر بار مصرف آب ح
ساعت پس از کشت و نیز در پایان هر  24.نمکی استفاده شد

روز در وقت معین تعداد بذور جوانه زده شمار  و یادداشت 
متر جوانه زده میلی 2سپس بذرهای که به اندازه . گردیدند

عدد به صورت تصادفی انتخاب کرده و  11بودند را از هر تکرار 
که  با کاغذ صافی پوشانده شده بود  وصهای مخصوارد ظرف

های مربوطه قرار داده گیری شاخصبرای ادامه رشد و اندازه
بذور جوانه زده طوری قرار داده شد تا ساقه چه به سمت . شد

باال و ریشه چه به سمت پایین و در امتداد عرض ظرف یک بار 
مقدار . سپس تیمارهای شوری اعمال گردید. مصرف رشد کنند

شور مصرفی در حدی بود که فقط کاغذ صافی را مرطوب آب 
کلیه اعمال یاد . روز طول کشید 5این مرحله نیز . نگه دارد 
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ضدعفونی شده با الکل انجام گرفت تا از  شده با لوازم کامل

در این . گونه آلودگی نداشته باشندلحاظ باکتری و قارچی هیو
با ریشه چه  هایهای بدون ریشه چه و جوانهآزمایش جوانه

های فاسد شده، جوانه یا چنین جوانهمتر و هممیلی 2تر از کم
ساقه چه فاسد یا فساد یافتگی در حد فاصل آندوسپرم و 

های غیر عادی محسوب شده و گیاهک به عنوان جوانه
چه و مورد بررسی شامل طول ریشه هایصفت. شمار  نشدند

صد جوانه زنی، چه، درچه و ساقهچه، وزن خشک ریشهساقه
% 81گیری زمان الزم برای میانگین زمان جوانه زنی، اندازه

در بخش  و( بیوماس)زنی و وزن خشک زیست توده جوانه
گیری رشد اولیه، بذور پرایمینگ ای آزمایش، برای اندازهگلخانه

شده باز با سه سطح شوری یاد شده در بخش آزمایشگاهی 
 91های نایلونی به طول کشت بذور در گلدان. آبیاری شدند

متر با خاکی که مخلوطی از سانتی 15متر و قطر داخلی سانتی
کود دامی بود پر شدند و  4/1ماسه و  4/1خاک زراعی، 2/1

بعد از صاف کردن سطح گلدان بذور پرایمینگ شده به همراه 
متری کشت شدند و از همان ابتدای سانتی 9-4شاهد در عمق 

آبیاری . های شوری مورد نظر انجام گرفتکار آبیاری با تیمار
بار  انجام شد و در طول دوره رشد روز یک 4هر سه الی 

درصد سبز شدن محصول، طول  81زمان الزم برای  هاصفت
و وزن خشک  چه، تعداد برگ در بوته، قطر ساقههای گیاهبوته
 با آماری هایهمحاسب. های هوایی اندازه گرفته شداندام

 میانگین مقایسه .شد انجام MSTAT-Cنرم افزار  از استفاده

 سطح در دانکن ایدامنه آزمون چند از استفاده با هاصفت

 .شد انجام% 8 احتمال

 هایافته
ثیر تیمار پرایمینگ و أها تبر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

دار زنی معنیدرصد بر درصد جوانه 1شوری در سطح احتمال 
ترین درصد جوانه زنی با میانگین بیش(. 1-9جدول )شد 
 میلی موس بر سانتی 2درصد مربوط به تیمار شوری 85/39

درصد در شوری  8/99ترین میزان جوانه زنی با متر بود و کم
در (. 9-2جدول )متر به دست آمد میلی موس بر سانتی 6

ترین درصد جوانه زنی را تیمار تیمارهای پرایمینگ بیش
درصد به خود اختصاص داد  11/55میانگین نیترات پتاسیم با 

داری با تیمارهای پرایمینگ با کلرید که اختالف آماری معنی
و هر سه تیمار در ( 9-1جدول) پتاسیم و کلرید سدیم نداشت

ترین مقدار نیز مربوط به تیمار قرار گرفتند و کم aگروه آماری 
ج بر اساس نتای(. 9-2جدول )بود  88/59شاهد با میانگین 
ثیر تیمار پرایمینگ و شوری در سطح أها تتجزیه واریانس داده

-درصد روی درصد بذور جوانه زده غیر نرمال معنی 1احتمال 

ترین درصد بذور جوانه زده غیر بیش(. 1-9جدول )دار شد 
متر بود و میلی موس بر سانتی 6نرمال مربوط به تیمار شوری 

ترین میزان گرفت و کمقرار  a درصد در گروه 49/6با میانگین 
میلی موس  2درصد مربوط به تیمار شوری  49/2با میانگین 
-در تیمارهای پرایمینگ بیش(. 9-2جدول ) متر بودبر سانتی

ترین درصد بذور جوانه زده غیر نرمال را تیمار عدم پرایمینگ 
درصد به خود اختصاص داد و در  36/8با میانگین ( شاهد)

ترین مقدار نیز مربوط به تیمار ت و کمقرار گرف aگروه آماری 
درصد بود هر  45/9پرایمینگ با نیترات پتاسیم با میانگین 

چند که با دو تیمار پرایمینگ با کلرید پتاسیم و کلرید سدیم 
بر اساس  (.9-2جدول ) اختالف آماری معنی داری نداشت

ثیر تیمار شوری در سطح أها تنتایج تجزیه واریانس داده
درصد بر طول ساقه  8درصد و پرایمینگ در سطح  1احتمال 
چه ترین طول ساقهبیش(. 9-1جدول )دار شد چه معنی

میلی موس  بود که با میانگین  2مربوط به تیمار شوری 
ترین میزان با قرار گرفت و کم aمتر در گروه میلی 5/112

میلی موس بر  6متر مربوط به شوری میلی 5/23میانگین 
در (.  9-2جدول ) قرار گرفت cبود گه در گروه متر سانتی

چه را تیمار ترین طول ساقهتیمارهای پرایمینگ بذر بیش
پرایمینگ با نیترات پتاسیم به خود اختصاص داد و با میانگین 

-متر در در باالترین گروه آماری قرار گرفت و کممیلی 6/69
ر شاهد متر در تیمامیلی 6/89ترین طول ساقه چه با میانگین 
بر  (.9-2جدول )جای گرفت   bحاصل شد و در گروه آماری 
ثیر تیمار شوری در سطح أها تاساس نتایج تجزیه واریانس داده

(. 1-9جدول )دار شد درصد بر طول ریشه چه معنی 1احتمال 
میلی موس بر  2ترین طول ریشه چه را تیمار شوری بیش
 6/115ن عددی متر به خود اختصاص داد و با میانگیسانتی
ترین مقدار نیز قرار گرفت و کم aمتر در گروه آماری میلی

متر میلی 1/98میلی موس بود که با  6مربوط به تیمار شوری 
بر اساس نتایج  (.9-1جدول ) قرار گرفت cدر گروه آماری 

 1ثیر تیمار  شوری در سطح احتمال أها تتجزیه واریانس داده
چه درصد بر وزن خشک ساقه 8درصد و پرایمینگ در سطح 

چه ترین وزن خشک ساقهبیش(. 9-1جدول )دار شد معنی
متر بود که با میلی موس بر سانتی 2مربوط به تیمار شوری 

میلی گرم در گروه آماری برتر جای گرفت در  46/96میانگین 
-میلی 63/12چه با ترین میزان وزن خشک ساقهکه  کم حالی

متر بود و میلی موس بر سانتی 6ی گرم مربوط به تیمار شور
در تیمارهای (. 9-1جدول )قرار گرفت   cدر گروه آماری

پرایمینگ بذر همه تیمارهای پرایمینگ شده نسبت به تیمار 
تری برخوردار بوده و همه شاهد از وزن خشک ساقه بیش
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تیمارهای یاد شده در یک گروه آماری قرار گرفتند هر چند که 
گرم میلی 84/24ا نیترات پتاسیم با میانگین تیمار پرایمینگ ب

در این بین  تیمار شاهد با . از برتری نسبی برخوردار بود
 جای گرفت  bگرم در گروه آماریمیلی 33/13میانگین 

ثیر أها تبر اساس نتایج تجزیه واریانس داده (.9-1جدول )
درصد بر وزن  1تیمار پرایمینگ و شوری در سطح احتمال 

در بین سطوح (.  9-1جدول )دار شد چه معنی خشک ریشه
چه مربوط به تیمار ترین وزن خشک ریشهمختلف شوری بیش

که با میانگین متر بود به طوریمیلی موس بر سانتی 2شوری 
ترین جای گرفت و کم aگرم در گروه آماری میلی 24/13

گرم در تیمار  32/3چه نیز با میانگین مقدار وزن خشک ریشه
در تیمارهای (. 9-1جدول )میلی موس حاصل شد  6 شوری

چه را تیمار پرایمینگ با ترین وزن خشک ریشهپرایمینگ بیش
گرم در میلی 52/19نیترات پتاسیم نشان داد و با میانگین 

قرار گرفت هر چند که با تیمار پرایمینگ با  aگروه آماری 
ن وزن تریکم. کلرید پتاسیم اختالف آماری معنی داری نداشت

میلی گرم در تیمار شاهد که  12/11خشک ریشه چه نیز با 
هیو پرایمینگی روی بذور اعمال نشده بود حاصل شد و این 

نتایج (. 9-2جدول )جای گرفت cتیمار در گروه آماری 
 1شوری در سطح احتمال  ای نشان داد کهگلخانه هایآزمایش

پرایمینگ بذور . داری داشتثیر معنیأدرصد بر ارتفا  بوته  ت
 درصد بر ارتفا  بوته داشت 8معنی داری در سطح  تأثیرنیز 

ترین ارتفا  بوته را در تیمارهای شوری بیش(. 9-1جدول )
متر با میلی موس بر سانتی 2تیمار شوری با هدایت الکتریکی 

 aبه خود اختصاص داد و در گروه آماری  59/141میانگین 
میلی  6ین مقدار نیز مربوط به تیمار شوری ترقرار گرفت و کم

متر در گروه سانتی 92/49موس بود به طوری که با میانگین 
بر اساس نتایج تجزیه  (.9-2جدول)جای گرفت  cآماری 

درصد  1ثیر تیمار شوری در سطح احتمال أها تواریانس داده
داری معنی تأثیردار شد ولی پرایمینگ روی تعداد برگ معنی

ترین تعداد برگ با بیش(. 9-1جدول ) ن صفت نداشتبر ای
میلی  2عدد برگ مربوط به تیمار شوری  تیمار شوری  1/3

برگ از تیمار  1/8ترین میزان با  متر بود  و کمموس بر سانتی
متر به دست آمد و با افزایش میلی موس بر سانتی 6شوری 

 شد میزان نمک در آب آبیاری به شدت از تعداد برگ کاسته
ها نشان دادکه از دو نتایج تجزیه واریانس داده (.9-2جدول)

-معنی تأثیرتیمار مورد مطالعه فقط شوری بر قطر ساقه خیار 
مقایسه میانگین انجام شده نشان (. 9-1جدول)  دار گذاشت
-متر در پایینمیلی 59/6ترین قطر ساقه با میانگین داد بیش

یش شوری و رسیدن به ترین سطح شوری مشاهده شد و با افزا

 32/4متر از قطر ساقه خیار کاسته و به میلی موس بر سانتی 6
بر اساس نتایج تجزیه واریانس  (.9-2جدول) متر رسیدمیلی
درصد  و  1ثیر تیمار شوری در سطح احتمال أها تداده

دار شد درصد بر بیوماس گیاه معنی 8پرایمینگ در سطح 
ترین وزن خشک گیاه بیش در تیمارهای شوری(. 9-1جدول )

 26/88متر با میانگینمیلی موس بر سانتی 2را تیمار شوری 
قرار گرفت و  aگرم به خود اختصاص داد و در گروه آماری 

میلی موس بر  6ترین مقدار نیز مربوط به تیمار شوری کم
قرار گرفت  cدر گروه  54/28متر بود و با میانگین سانتی

ترین ارهای پرایمینگ نیز بیشدر بین تیم(. 9-2جدول )
در تیمار نیترات پتاسیم حاصل  32/49بیوماس  با میانگین 

شد هر چند گه با دو تیمار پرایمینگ با کلرید پتاسیم و کلرید 
تیمار عدم پرایمینگ بذر با . سدیم این تفاوت معنی دار نبود

 ترین بیوماس در این بین بودگرم دارای کم 25/93میانگین 
درصد بر  1داری در سطح معنی تأثیرشوری (. 9-2جدول )

ترین زمان الزم برای سبز بیش(. 9-1جدول ) این صفت داشت
متر با میلی موس بر سانتی 6شدن را تیمار شوری 

ترین زمان الزم روز به خود اختصاص داد و کم 32/8میانگین
/ 98میلی موس با میانگین  2برای سبز شدن را تیمار شوری 

 .جای گرفت cداشت که در گروه  روز را 9
 

 بحث
علت افزایش درصد جوانه زنی در بذوری که تیمار شده بودند 

های تجزیه کننده مانند تواند در اثر افزایش فعالیت آنزیممی
در (. 8)باشد ... و  DNAو RNA آمیالز، افزایش سنتز  –آلفا 

ا بذور تیمار شده، عملکرد و ساختار غشاء سلولی در مقایسه ب
-اند در وضعیت بهتری میبذوری که تحت تیمار قرار نگرفته

های درون سلولی از غشاء که تراو  متابولیتطوریبه . باشد
تر است و به دنبال آن هدایت الکتریکی بذور تیمار شده کم

 .باشدتر میعصاره این بذور نیز کم
شوری با ایجاد سه عامل اصلی شامل کاهش پتانسیل اسمزی  

های سمی و تغییر در تعادل عناصرغذایی، ، تولید یونمحلول
های غلظت نمک و یون. دهدکاهش می جوانه زنی گیاه را

تشکیل دهنده محلول، فاکتورهای اساسی در کاهش درصد 
های متوسط یا کم، کاهش در غلظت. جوانه زنی هستند

زنی است، ولی در پتانسیل اسمزی عامل محدودکننده جوانه
اال سمیت یونی و در ادامۀ آن با افزایش جذب های بغلظت
غذایی  ها، به خصوص کلرورسدیم، عدم تعادل بین عناصریون

زنی محسوب از عوامل مهم ایجاد اختالل و کاهش درصد جوانه
نشان دادند که افزایش ( 3)قربانی و همکاران (. 4)شوند می
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تنش شوری، سبب کاهش درصد جوانه زنی، سرعت و 

ترین جوانه زنی سریع و در کوتاه .وانه زنی شدیکنواختی ج
-بازه زمانی یکی از اهدف به زراعی و مورد نظر کشاورزان می

زنند هم استقرار تر جوانه میباشد چرا که بذوری که سریع
تر تحت هجوم ها خواهند داشت و هم کمچهبهتری از نظر گیاه

این دوره در این بررسی شوری . گیرندآفات و بیماری قرار می
 یا شده پاره ینگدر بذور پرایم. تر کردزمانی را طوالنی

زنی تحقق  متابولیکی و بیوشیمیایی به نفع جوانه هایتغییر
ها و  برای مثال در این بذور بخشی از پروتئین .یابد می

های هیدرولیزکننده  ها و واکنش ها در اثر آنزیم کربوهیدرات
این . شوندیزنی م جوانه شکسته شده و آماده شرکت در فرآیند

زنی و کاهش متوسط  تسریع جوانه عاملی برایتواند  له میأمس
 روی بر پرایمینگ مفید هایتأثیر (.9)زنی باشد  زمان جوانه

 اندوبتاماناز آنزیم فعالیت افزایش به است ممکن زنیجوانه
 ظهور بهبود و سلولی دیواره تضعیف باعث که باشد مربوط
 افزایش باعث پرایمینگ مختلف هایشیوه .دشومی چهریشه

 دسترسی قابلیت علت به شده، هیدرولیزی هایآنزیم فعالیت
 هایبذر زنی،جوانه طول در غذایی مواد به گیاهک آسان

 در زنی جوانه فرآیند کردن کامل به قادر بهتر شده، پرایمینگ
رشد ( 6)آوالبایف و همکاران (. 19) شوندمی ترکوتاه زمان
چه های گندم را تحت شرایط شوری در گلخانه بررسی گیاه

کردند و اظهار داشتند که با افزایش سطوح شوری درصد 
شود و درنتیجه بذور جوانه زنی با کاهش معنی داری روبرو می
هم چنین تنش . کندجوانه زده غیر نرمال افزایش پیدا می

شوری باعث کاهش سرعت تقسیم سلول های مریستم ریشه 
در . برخی بذور تولید جوانه های غیر طبیعی می کنندشده و 

، طول خیار شده ینگزنی بذور پرایم گیاهچه حاصل از جوانه
عالوه بر این سرعت داد افزایش نشان  و ساقه چه چهه ریش

تر بیش خیاررشد و توسعه ریشه در گیاهان حاصل از بذور 
ر که تقسیمات سلولی در کالهک ریشه د  طوری به . باشد می

تری داشته و این مساله در کنار جذب این شرایط شدت بیش
بهتر آب و مواد غذایی سبب بهبود استقرار این گیاهان 

فرنگی، ذرت  گوجه یها این موضو  در ارتباط با ریشه. گردد می
-افزایش وزن خشک  ساقه .(11)و برنج به اثبات رسیده است 

تواند به می چه خیار در اثر اعمال پیش تیمارهاچه و ریشه
تر گیاه به دلیل جوانه زنی زودتر دلیل استقرار بهتر و سریع

تحت این شرایط بهره برداری بهینه گیاه از یک سو و در . باشد
های محیطی تر استفاده از  نهادهعین حال مدت زمان طوالنی

های توسط گیاه حاصل از سوی دیگر، افزایش بیوماس در اندام
شوری بر گیاه برنج،  تأثیردر بررسی  (.2)شود مختلف گیاه می

های گیاه در شرایط کاهش ارتفا  گیاه و مساحت سطح برگ
 (. 16) شورگزار  شد

کاهش تعداد برگ گیاه در اثر تنش شوری را ( 11)هریس 
اند که دلیل این کاهش، تلفیق گزار  نموده و اظهار داشته

ت عناصر تنش اسمزی با اثر سمیت یونی و تغییر غلظ اثرهای
افزایش  .غذایی ناشی از نمک موجود در محلول خاک است

تواند به معنی افزایش دستجات چوب و آبکش قطر ساقه می
چون تر در گیاهانی همداشتن قطر ساقه بیش. هم تلقی شود

تری از شیره خام و خیار شاید به معنی انتقال حجم بیش
به رشد  تواند در رسیدنپرورده باشد که در این صورت می

تر محصول و میوه تر، توسعه سطح برگ و تولید بیشبیش
یونی ویژه و به خصوص  اثرهایشوری با . تر تلقی شودبیش

بازدارندگی یون سدیم و نیز کاهش فشار اسمزی در رشد و 
های مریستمی نقش منفی ایجاد و از این طریق تقسیم سلول

 (.11) شودباعث کاهش رشد رویشی می
کاهش قطر ساقه، ارتفا  بوته و تعداد برگ خیار در  با توجه به

تیمار شوری باال، افت شدید بیوماس گیاهی در این تیمار دور 
در کتان روغنی نیز چنین ( 1)الماسی. از دسترس نبود

شرایطی را تجربه کرد و مشاهده کرد با افزایش غلظت امالح 
. شوددر آب آبیاری از بیوماس گیاهی به شدت کاسته می

در دو گیاه کنجد و ذرت نتایج ( 9)و عالیپور( 2)چیچک خواه
ها دلیل افت بیوماس را با پیشرفت آن. مشابهی مشاهده کردند
یونی و تنش اسمزی حاصل از  اثرهایدر سطح شوری را 

شوری دانستند که بر اجزای عملکرد گیاه به خصوص توسعه 
 .گذاردمی تأثیرسطح برگ ها 

  گیرینتیجه
منفی بر درصد  تأثیرآزمایش نشان داد شوری با  نتایج این

جوانه زنی، میانگین روز برای جوانه زنی، درصد بذور نرمال 
چه، چه، وزن خشک ساقهچه، طول ریشهجوانه زده، طول ساقه

چه، و نیز طول بوته، قطر ساقه، تعداد برگ وزن خشک ریشه
. گذاشتمنفی  تأثیردر بوته، و زمان الزم برای سبز شدن خیار 

پرایمینگ بذر به خصوص با ماده نیترات پتاسیم توانست 
مورد مطالعه را تعدیل کند و به عنوان  هایبسیاری از صفت

 .کار در جهت کاهش تنش شوری خیار مطرح  شودیک راه
 سپاسگزاری

اداره جهاد کشاورزی شهرستان از معاونت تحقیقات و فناوری 
-ژه تشکر و قدردانی میوپربرای تأمین منابع مالی این زاهدان 

 .شود
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   تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه-1-9جدول

درجه آزادی منابع تغییر
 

 میانگین مربعات

درصد جوانه زنی
جمیانگین مدت  

وانه زنی
طول ریشه چه 

طول ساقه چه 
ک  

وزن خش
ریشه چه

 

ک ساقه 
وزن خش

 چه

درصد جوانه زنی 
غیر نرمال

طول ساقه 
گ 

تعداد بر
زیست توده 
قطر ساقه 
 

مدت زمان جوانه 
زنی

 

 482/43** 295/1955** 491/899** 214/166** 995/211** 134/28** 125/1999** 2 شوری
**19/

29455 
**111/45 **32/2658 **58/12 **15/14 

 ns194/1 *19/95 ns91/1 ns49/1 11/413* 999/11** 191/99* 685/12** 223/9** 445/5** 339/1** 582/99** 9 پرایمینگ

 *شوری
 ns551/9 ns982/1 ns918/1 ns929/1 ns641/1 ns969/4 ns442/9 ns19/91 ns194/1 ns52/9 ns19/1 ns29/1 6 پرایمینگ

 53/1 45/1 88/11 319/1 42/118 451/1 581/3 921/1 114/1 931/1 159/1 999/9 24 خطا

 89/13 19/12 19/5 89/19 26/11 84/25 69/19 11/3 29/16 58/11 84/11 19/9 ضریب تغییرات

    و غیر معنی دار% 8و % 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو * ،**

 
 تیمارهای آزمایشی تأثیرحت مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ت 2-9جدول

درصد جوانه زنی 
میانگین مدت  

جوانه زنی 
(

روز
)طول ریشه چه  (

میلی
متر

) 

)طول ساقه چه 
میلی

متر
ک  (

وزن خش
ریشه چه 

(
میلی

-
گرم

) 

ک ساقه 
وزن خش

چه 
(

میلی
گرم

) 

       شوری
  a85/39  c11/2  a56/11  a29/11  a24/13  a46/96 
  b85/55  b15/4  b19/9 b99/8  b11/19  b94/13 
  c81/99  a39/4 c81/9  c39/2  c21/8  c63/12 

LSD (%) 252/2 96/1 568/1 583/1 365/1 648/2 
       پرایمینگ

  b88/59  a13/4  c21/6  b96/8  c12/11  b33/13 
  a22/55  b49/9  a96/5  a96/6  a52/19  a84/24 
  a86/59  b83/9  ab12/5 a41/6 ab95/19  a59/29 
  a1/59  b61/9 b91/9  ab91/6  b91/12 a49/29 

LSD (%) 26/9 4162/1 568/1 332/1 115/1 184/9 
 ندارند% 8اعداد هر ستون که دارای حرف مشترک هستند تفاوت معنی داری در سطح احتمال 
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