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 چکیده

لذا است.  در شرایط طبیعی و تنش گیاهان زنی و رشد گیاهچه جوانههای شناخته شده در بهبود یکی از روش بذر پرایمینگ

آزمایش  ای ریحان در شرایط تنش شوریصفات گیاهچهزنی و برخی این تحقیق به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر جوانه

در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان انجام شد.  تکرار 3فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 

درصد( و  1/0درصد( و سولفات مس ) 1) طعام درصد(، نمک 3نیترات پتاسیم ) بذر با پرایمینگ شاملفاکتورهای آزمایش 

نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر به  بود.محلول نمک طعام میلی موالر  50، 00شوری شامل سه سطح صفر،  یدروپرایمینگ وه

از طرف دیگر . شد ریحان هچطول ساقه و چهزنی، طول ریشه، سرعت جوانهبذر زنیداری باعث بهبود درصد جوانهطور معنی

نتایج نشان داد همچنین ریحان داشت.  و رشد گیاهچه زنیجوانه های شاخص تمام برداری معنیبازدارندگی تنش شوری تاثیر 

نشان نتایج این پژوهش در مجموع . داشت دارتاثیر معنی مورد ارزیابی اتیخصوص بر تمامشوری  با ینگپرایم برهمکنشکه 

در  ریحان گیاهچه رشدو  زنی جوانه های شاخصبهبود  توانایی بیشتری در ینگهیدروپرایم در بین عوامل پرایمینگ، که داد

 .داشت شرایط تنش شوری

 

 نیترات پتاسیمزنی،  های جوانه شاخصسولفات مس، ، بذر پیش تیمار کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

تری پیدا کرده به طوری که در  . این گیاه امروزه گستره بسیار وسیعتگیاه ریحان گیاهی یکساله و متعلق به خانواده نعناعیان اس

تولید محصوالت کشاورزی تحت تاثیر عوامل محدودکننده رشد . گرددبسیاری از کشورهای حوزه دریای مدیترانه کشت می

یکی از  زنی جوانه .انداست و میزان زیادی از اراضی زراعی ایران، با مشکالت مربوط به تنش شوری و خشکی مواجه

زنی یند جوانهآشوری، فر افزایش شدتدهد که با تحقیقات نشان می های محیطی است. گیاه به تنشترین مراحل رشد حساس

های شود. تفاوت در میزان حساسیت در مقابله با تنش شوری در میان بذرهای گونهرو میهبذور در اکثر گیاهان با مشکل روب

در  و رشد گیاهچه اغلب گیاهان زنیدهد که کمترین میزان جوانهباشد. نتایج مطالعات قبلی نشان میمختلف نیز یکسان نمی
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در شرایط بذور گیاهان کارایی های شناخته شده در بهبود پرایمینگ یکی از روش(. 2، 1) شود مشاهده میهای باالتر غلظت

شرایط تنش بهبود داد. به عنوان مثال، پرایمینگ  دربذور را  زنی جوانهتوان این روش، می ه کمکب و استطبیعی و تنش 

زنی گیاه را تحت شرایط تنش شوری، خشکی و حتی دمایی ارتقا و بهبود و خصوصیات رشد و جوانه ها شاخصتواند  می

(. استفاده از روش پرایمینگ به منظور فراهم آوردن شرایطی برای بهبود رشد گیاهان یکی از راهکارهای مدیریتی 3بخشد )

لذا  انجام شده است ریحانزنی بذر  با تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانهاز آنجا که مطالعات کمی در رابطه باشد. بسیار کارآمد می

  زنی و رشد گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری انجام شد. این آزمایش برای بررسی تأثیر عوامل پرایمینگ بر جوانه

 

 هامواد و روش

تحت ریحان  چهگیاه های رشد شاخصزنی و برخی های جوانهاین تحقیق به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر شاخص

تنش شوری در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب  شرایط

شامل چهار سطح پرایمینگ و سه سطح  مطالعهمورد بررسی در این  فاکتورهای. انجام شدطرح کامال تصادفی با سه تکرار 

درصد( و  1درصد(، آب نمک ) 3پرایمینگ عبارتند از هیدروپرایمینگ )با آب مقطر(، نیترات پتاسیم ) سطوحتنش شوری بود. 

موالر کلرید سدیم بود. قبل از میلی 50و  00های صفر، درصد( و سطوح تنش شوری نیز شامل محلول 1/0سولفات مس )

 جهت اعمال تیمارهای پرایمینگ،. صورت گرفتت سدیم هیپوکلریمحلول  اب ها دیشو پتری انجام آزمایش، ضدعفونی بذور

پرایمینگ قرار گرفتند. سپس بذور  های مختلف در محلولگراد درجه سانتی 20ساعت و در دمای  12بذور ریحان به مدت 

دیش با ساعت خشک و جهت کشت استفاده شدند. در هر پتری 22وسیله آب مقطر شستشو و در دمای آزمایشگاه به مدت  هب

قـرار داده شد. بذرها به مدت  1عدد بذر از هر تیمار پرایم شده روی کاغذ صافی واتمن شـماره  20متر، سانتی 10قطر دهانه 

موالر آبیاری شدند. میلی 50، و 00، 0ها نگهداری شدند و با محلول کلرید سدیم با سطوح شوری روز درون پتری دیش 11

زده به صورت نوری، دمایی و رطوبتی یکسان قرار گرفتند. شـمارش بـذور جوانـه ها در محیط آزمایشگاه با شرایطپتری

متر میلی 2زنی، خروج ساعت از زمان کشت بذور( صورت گرفت. معیار جوانه 22روز )فاصله زمانی  11روزانه و به مدت 

زنی بذور از تقسیم تعداد سرعت جوانهد. گیری شزنی گیاه ریحان اندازههای جوانهدر این مرحله، شاخص چه از بذر بود.ریشه

زنی از تقسیم این تعداد به تعداد کل و درصد جوانه محاسبه گردید ام بر زمان پس از کاشتزده در روز تیبذرهای جوانه

 بذرها حاصل گردید.

گیری برای هر پس از میانگینو  گیری شدزده اندازهچه برای تمام بـذور جوانـهچـه و ریشهدر انتهای روز یازدهم، طول سـاقه

زده در همه تیمارها محاسبه برای تمام بذرهای جوانه وزن خشک و تر گیاهچه همچنین تیمار به عنوان شاخص استفاده گردید.

گراد قرار درجه سانتی 00ساعت در دمای  52ها در دستگاه آون به مدت به منظور محاسبه وزن خشک گیاهچه، نمونه شد.

-ههای ب در پایان آزمایش تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید. 001/0به منظور توزین از ترازوی حساس با دقت داده شدند و 

 انجام شد و نمودارها توسط اکسل رسم گردید. 1/9نسخه  SASدست آمده با برنامه آماری 

 

 نتایج و بحث

زنی گیاه ریحان های جوانهها بر روی شاخصپرایمینگ و سطوح شوری و اثرات متقابل آن عواملنتایج تجزیه واریانس تاثیر 

زنی، وزن تر زنی، سرعت جوانهداری بر روی درصد جوانهتاثیر معنی هاو اثر متقابل آن که پرایمینگ و سطوح شوری دادنشان 

 .(1)جدول  دارد طول ساقه و گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، طول ریشه



 

بیشترین درصد جوانه زنی در اثر متقابل هیدروپرایم و  نشان داد که و سطوح شوری پرایمینگ بذور متقابلیسه میانگین اثرمقا

 50زنی نیز در تیمار سولفات مس در سطح شوری و کمترین درصد جوانه درصد 90با میانگین  )شوری صفر( شاهد شوری

موالر نشان داد که تیمار میلی 50که اثر پرایمینگ در سطح شوری حالیدرصد حاصل شد. در  10موالر با میانگین میلی

همراه داشت و نسبت به سولفات مس در این ه زنی نتیجه قابل قبولی را بدرصد جوانه 02پرایمینگ هیدروپرایم با میانگین 

که در مقایسه درصد ریطوهزنی شد بدرصد بیشتر بود. همچنین شوری باعث کاهش درصد جوانه 220شرایط شوری حدود 

 (. 1ل درصد نسبت به شاهد شوری کاهش یافت )شک 02موالر حدود میلی 50زنی تیمار هیدروپرایم در سطح شوری جوانه
 

 گیری بذر ریحان  و سطح شوری بر صفات مورد اندازه ینگنتایج تجزیه واریانس اثر پرایم -1جدول

 میانگین مربعات 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی
 زنیدرصد جوانه 

سرعت 

 زنیجوانه

وزن تر 

 گیاهچه

وزن خشک 

 گیاهچه
   طول ساقه طول ریشه

01/8 **2292  3 ینگپرایم ** 98/2 ** 00/0 ** 00/1 ** 00/1 **   

15/13 **3000  2 شوری ** 88/2 ** 02/0 ** 35/1 ** 12/0 *   

22/100  0 شوری × ینگپرایم * 20/0 *
 13/0 * 020/0 * 022/0 ** 12/1 **   

55/1  22 اشتباه  02/0  01/0  002/0  9/1  01/0    

95/8  - ضریب تغییرات  15/9  08/2  21/1  00/13  55/10    
  درصد 1و  0در سطح احتمال  یدارترتیب معنیبه **و  *

 

 بیشتریننشان داد که  بذور گیاه ریحان زنیسرعت جوانه برشوری و سطوح پرایمینگ بذور  متقابلنتایج مقایسه میانگین اثر

در  00/0و کمترین مقدار نیز با میانگین  21/0با میانگین  و شاهد شوری )شوری صفر( در تیمار هیدروپرایم مقدار این صفت

مقایسه میانگین تاثیر همچنین  .دار بودمعنینیز حاصل شد و اختالف بین تیمارها موالر میلی 50و شوری تیمار سولفات مس 

. از طرف دیگر در هر زنی در این گیاه کاهش یافتبا افزایش شوری مقدار سرعت جوانهکه سطوح مختلف شوری نشان داد 

. در ضمن قابل زنی در تیمار هیدروپرایم بیشتر از سایر تیمارهای مورد استفاده بودجوانه سه سطح فاکتور شوری مقدار سرعت

 23/2و  29/2به ترتیب با میانگین موالر تیمارهای پرایمینگ کلرید سدیم و هیدروپرایم میلی 50ذکر است که در سطح شوری 

  (. 1 )شکل داری داشتندنسبت به تیمار دیگر اختالف معنی

 
 شوریمختلف ح ودر سطزنی درصد جوانهسرعت و بر  پرایمینگ بذراثر  -1شکل

 

تیمار  دربیشترین مقدار این صفت نشان داد که پرایمینگ و شوری تحت تاثیر وزن تر گیاهچه ریحان نتایج مقایسه میانگین 

با میانگین  موالرمیلی 00هیدروپرایم و شوری و بعد از آن گیاهان  حاصل شدگرم  2/3و شاهد شوری با میانگین هیدروپرایم 

 . دار نبودگرم معنی 23/2کلرید سدیم با میانگین  تیمارها با آناختالف بین  البته. ندرین میزان وزن تر گیاهچه را داشتتبیش 29/2



 

 گیاهچه در محیط کشت آزمایشگاهو خشک اثر متقابل پرایم در سطح شوری بر وزن تر  -2شکل

 

مربوط در تمام تیمارهای پرایمینگ همچنین مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف شوری نشان داد که بیشترین وزن تر گیاهچه 

موالر نیز تیمار میلی 50. در سطح شوری موالر حاصل شدمیلی 50غلظت  در شوری و کمترین مقدار آن نیزبه نمونه شاهد 

نشان داد که بررسی اثرمتقابل پرایمینگ و سطوح شوری بر وزن خشک گیاهچه (. 2 )شکل هیدروپرایم بیشتر از سایرین بود

و کمترین مقدار نیز در گرم  39/1و شاهد شوری با میانگین هیدروپرایم تیمار مقدار وزن خشک گیاهچه ریحان در بیشترین 

گرم حاصل شد همچنین قابل ذکر است که تیمار کلرید سدیم  21/0 میلی موالر با میانگین 50تیمار سولفات مس و شوری 

همچنین با افزایش شوری مقدار وزن خشک گیاهچه در نیز بعداز هیدروپرایم بیشترین مقدار وزن خشک گیاهچه را داشت. 

نیز با میلی موالر  50شوری تیمار هیدروپرایم با در گیاهچه ریحان همه تیمارهای پرایمینگ کاهش یافت. از طرف دیگر 

 شد. درصد نسبت به شرایط شوری صفر دچار کاهش  00گرم حدود  59/0میانگین 

و  که بذور تحت تیمار هیدروپرایم حاصل شدطول ریشه زمانی بیشترین مقدار د که نشان دا مربوط به صفت طول ریشهنتایج 

مربوط به پرایم با طول ریشه نیز اند و کمترین میزان قرار داشته در محیط رشد گیاهچهمتر( سانتی 2/2)بدون اعمال شوری 

دار بین تیمارهای مختلف پرایمینگ معنی ( و اختالفمترسانتی 30/0باشد )میمیلی موالر  50در شرایط شوری سولفات مس 

یک روند کاهشی در طول ریشه به ازای افزایش سطوح شوری  بیانگر نتایج(. 2د )دار طابقتمنیز سایر محققین  با نتایج که بود

مقادیر طول ریشه در  بیانگر این است که با افزایش سطح شوری، میزان رشد ریشه بذور ریحان کاهش یافته است باشد ومی

 (.3 )شکلچهار تیمار پرایمینگ با افزایش شوری کاهش یافت 

 

 در محیط کشت آزمایشگاهو ساقه ثر متقابل پرایم در سطح شوری بر طول ریشه ا -3شکل
 

این  میانگیننتایج مقایسه طول ساقه یکی دیگر از صفات مورد مطالعه بود که تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی قرار گرفت و 

برای نیر و کمترین میزان در شرایط بدون شوری ( 90/1بیشترین میزان طول ساقه در تیمار هیدروپرایم )که نشان داد  صفت



 

و اختالف بین تیمارهای مختلف  میلی موالر حاصل گردید 50در شرایط شوری  (25/0پرایم با استفاده از سولفات مس )

انگر این موضوع بود که مقادیر طول ساقه در تمام تیمارهای یخوبی به نتایج بدار بود. یمعن های مختلفتحت شوریپرایمینگ 

در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که پرایمینگ بذر به ویژه (. 3 )شکلپرایمینگ با افزایش شوری دچار کاهش شدند 

 شود. شرایط تنش شوری می تحتزنی و رشد اولیه گیاهچه ریحان  های جوانه هیدروپرایمینگ باعث بهبود شاخص
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Abstract 

Seed priming is one of the well-known methods in improving germination and seedling growth of 

plants under natural and stress conditions. Therefore, this study was conducted to investigate the effect 

of seed priming on germination and some traits of basil seedlings under salinity stress with a factorial 

experiment as a completely randomized design with 3 replications in the Faculty of Agriculture and 

Natural Resources, University of Hormozgan. Experimental factors included seed priming with 

potassium nitrate (3%), NaCl (1%) and copper sulfate (0.1%) and hydropriming and salinity levels 

(zero, 50, 75 mM NaCl solution). The results showed that seed priming significantly improved seed 

germination percentage, germination rate, root and shoot length of basil seedlings seedlings. On the 

other hand, salinity stress had a significant inhibitory effect on all germination and seedling growth 

characteristics. The results also showed that the interaction of priming with salinity had a significant 

effect on all evaluated traits. Overall, these results showed that among the priming agents, 

hydropriming had a greater ability to improve germination indices and growth of basil seedlings under 

salinity stress. 
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