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چکیده
پرايمینگ برای افزايش سرعت جوانهزنی و بهبود رشد گیاهچه روی بذر انجام میشود .جهت بررسی تاثیر
هیدروپرايمینگ بر صفات رشدی وسمه تحت تنش شوری آزمايشی به صورت فاکتوريل در قالب کامال طرح تصادفی با
سه تكرار انجام شد .تیمارها شامل تنش شوری در سه سطح (صفر 50 ،و  100میلیموالر کلريد سديم) و پرايمینگ در
پنج سطح (بدون پرايمینگ و هیدروپرايمینگ در زمانهای  8 ،6 ،4و  10ساعت) بودند .نتايج نشان داد با افزايش
شوری رشد گیاه کاهش يافت و هیدروپرايمینگ باعث تعديل تنش شوری شد .طول ريشه با حدود  25درصد افزايش
نسبت به شاهد (بدون پیش تیمار) مربوط به تیمار بدون شوری و هیدروپرايمینگ  8ساعت بود .بیشترين وزن تر و
خشک ريشهچه به ترتیب  97و  65درصد افزايش نسبت به شاهد مربوط به تیمار بدون شوری و هیدروپرايمینگ 6

ساعت بود .بیشترين وزن تر ساقهچه با  24درصد افزايش نسبت به شاهد مربوط به شرايط شوری  50میلیموالر و 4
ساعت هیدروپرايمینگ بود.
کلمات کلیدی :پیشتیمار ،کلريد سديم ،طول گیاهچه ،وزن تر و خشک ساقهچه و ريشهچه

مقدمه
گیاه صنعتی-دارويی وسمه ( )Indigofera tinctoria L.متعلق به خانواده بقوالت میباشد .گیاهی يكساله ،دوساله و
چندساله است که معموال بهصورت يكساله کشت میشود .اين گیاه بطور گسترده در مناطق کهنوج ،جیرفت ،بم و ايرانشهر
کشت میشود (خرمدل و همكاران .)1395 ،تنش شوری يک عامل مهم محیطی است که بهرهوری کشاورزی ،پراکندگی
جغرافیايی گیاهان و بقا را محدود میکند ( .)Liang et al., 2018حدود  950میلیون متر مكعب زمین در جهان در معرض
شور شدن قرار دارند ( .)Chen et al., 2020غشای گیاه اولین سدی است که در شرايط شوری آسیب میبیند .تحت تنش

افزايش نسبت تیمار از نظر طول ساقهچه بیشترين طول با  18درصد افزايش نسبت تیمار شاهد مربوط به شوری صفر
میلیموالر و  10ساعت هیدروپرايمینگ بود .کمترين طول ساقهچه مربوط به شوری  100میلیموالر و  10ساعت هیدرو
پرايمینگ بود .تیمار شوری صفر میلیموالر و هیدرو پرايمینگ  6ساعت سبب بیشترين وزن تر ريشهچه يعنی 97درصد
افزايش نسبت به تیمار شاهد شد .کمترين وزن تر ريشهچه مربوط به شوری 100میلیموالر و عدم هیدروپرايمینگ بود .از نظر
وزن تر ساقهچه بیشترين مقدار (با  25درصد افزايش نسبت تیمار شاهد) مربوط شوری  50میلیموالر و هیدرو پرايمینگ 4
ساعت بود .کمترين طول ساقهچه مربوط به شوری  100میلیموالر و  6ساعت هیدرو پرايمینگ بود .مقايسات میانگین نشان
داد (جدول  )1بیشترين وزن خشک ريشهچه ( 65درصد افزايش نسبت به تیمار شاهد) مربوط به اثر متقابل شوری صفر
میلیموالر و هیدرو پرايمینگ  6ساعت بذر بود .کمترين وزن خشک ريشهچه مربوط به شوری  100میلیموالر و  10ساعت
هیدرو پرايمینگ بود .از نظر وزن خشک ساقهچه بیشترين مقدار ( 17درصد افزايش در تیمار  6نسبت به تیمار شاهد) مربوط
شوری  50میلیموالر و  6و  8ساعت هیدروپرايمینگ بود .کمترين وزن خشک ساقهچه مربوط به شوری  100میلیموالر و
 10ساعت هیدرو پرايمینگ بود .با افزايش تنش شوری و درنتیجه کاهش جذب آب طول گیاهچه کاهش میيابد .(Jamil et
) al., 2006هیدروپرايمینگ سبب تعديل تنش شوری و افزايش طول گیاهچه شد .که اين افزايش تأثیر به سزايی در افزايش
مقاومت گیاهچه به شرايط تنش خواهد داشت .زيرا با افزايش رشد طولی ريشهچه و خروج سريعتر گیاهچه ،جذب مواد و
عناصر غذايی از ريشه افزايش يافته و با شروع سريعتر فتوسنتز گیاهچههايی با بنیه قویتر حاصل میشوند .مطالعات انجام
شده نشان داد که اثر متقابل هیدروپرايمینگ و تنش شوری بر طول ريشهچه و ساقهچه معنیدار بود ( Badalzadeh and

 .)Danesh Shahraki, 2021به نظر می رسد که در تیمار هیدروپرايمینگ به دلیل طی شدن سريع مراحل آبنوشی و افزايش
فعل و انفعاالت متابولیكی الزم برای جوانهزنی ،تكمیل جوانهزنی و خروج ريشهچه و ساقهچه در شرايط تنش نسبت به بذرهای
شاهد سريعتر انجام میگیرد.

شوری واکنش اکسیداتیو راديكالهای آزاد در لیپیدهای غشا سبب تجمع بیشتر راديكالهای اکسیژن و پراکسید هیدروژن
در گیاه میشود ( .)Sapre et al., 2018; Samea-Andabjadid et al., 2018جوانهزنی بذر مرحله مهمی از چرخه حیات گیاه
است .جوانهزنی بذر با جذب آب شروع میشود و با تجزيه مواد ماکرومولكولی ،ترمیم مواد ژنتیكی ،گسترش جنین و
آندوسپرم همراه است و در نهايت سبب پاره شدن پوشش بذر و آندوسپرم و تولید ريشهچه میشود (.)Chen et al., 2021
پرايمینگ بذر يک تكنیک برای قبل از کاشت است که بذر را تا حدی هیدراته میکند .پرايمینگ بذر میتواند ظهور بذر را
تسريع و همگن کند همچنین سرعت و درصد جوانهزنی را افزايش میدهد ،پرايمینگ بذر موجب افزايش قدرت گیاهچه در
محیطهای معمولی و تحت تنش نقش موفقیت آمیزی دارد ( .)El-Serafy et al., 2021هیدروپرايمینگ يک تكنیک
اقتصادی و سازگار با محیط زيست است ( .)Adhikari et al., 2021بنابراين هیدروپرايمینگ جهت کاهش زمان کلی جوانه-

نتیجه گیری

زنی ،جوانهزنی همزمان ،بهبود سرعت جوانهزنی و بهبود استقرار نهال در بسیاری از محصوالت شناخته شده است

به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که تنش شوری اثر منفی بر شاخصهای رشدی گیاه وسمه دارد .در اين آزمايش

( .)Dembélé et al., 2021هیدروپرايمینگ میتواند با موفقیت در مناطق دارای تنشهای محیطی مانند گرمای زياد و

تاثیر مثبت هیدروپرايمینگ بر صفات رشدی گیاهچه مشخص شد .همچنین عالوهبر پیشتیمار مدت زمانی که بذر پیش-

خشكسالی استفاده شود زيرا در چنین شرايطی هیدروپرايمینگ جذب آب و هیدراسیون بذر را افزايش میدهد ( Bhusal

تیمار میشو حائز اهمیت است .در اين آزمايش مشخص شد که بهترين مدت زمان برای هیدروپرايمینگ  6ساعت بود.

 .)and Dhirendra., 2020اين تحقیق با هدف بررسی اثر هیدروپرايمینگ بذر با مدت زمانهای مختلف بر صفات رشدی

بیشترين وزن تر و خشک ريشهچه به ترتیب  97و  65درصد افزايش نسبت به شاهد مربوط به تیمار بدون شوری و

گیاه وسمه تحت تنش شوری انجام شد.

هیدروپرايمینگ  6ساعت بود .بیشترين مقدار وزن خشک ساقهچه ( 17درصد افزايش در تیمار  6نسبت به تیمار شاهد)
مربوط شوری  50میلیموالر و  6و  8ساعت هیدروپرايمینگ بود.

فاکتورهای مورد آزمايش شامل :دو سطح غلظت پوتريسین ( صفر و  1میلیموالر) و سه سطح شوری (صفر 50 ،و
 100میلیموالر کلريد سديم) در زمانهای ( 8 ،6 ،4و  10ساعت) بود .قبل از انجام آزمايش بذرها به مدت  5دقیقه در
هیپوکلريت سديم  %5ضدعفونی شدند و سپس سه مرتبه با آب مقطر شسته شدند .پس از پايان پرايمینگ بذرها 50 ،عدد
بذر از هر پیشتیمار در هر پتریديش روی کاغذ واتمن شماره يک قرار داده شد و طبق تیمارهای متفاوت به هر پتری-
ديش  2میلیلیتر محلول  NaClبا غلظت مورد نظر يا آب مقطر (برای شاهد) اضافه شد .در پايان رشد گیاهچهها بر اساس
طول ريشهچه ،ساقهچه و گیاهچه توسط کولیس ديجیتال ،وزن تر و خشک ريشهچه ،ساقهچه ،گیاهچه با ترازوی ديجیتال
( 0/0001گرم) ،اندازهگیری شد.

نتایج و تحلیل
تیمار شوری و هیدروپرايمینگ تاثیر معنیداری در سطح احتمال  %5بر شاخصهای رشدی گیاه وسمه داشتند .با
افزايش غلظت نمک طول ريشهچه ،ساقهچه و گیاهچه و همچنین وزن تر و خشک ريشهچه ،ساقهچه و گیاهچه کاهش
معنیداری يافتند (جدول .)1مقايسات میانگین دادهها نشان داد (جدول  )1بیشترين طول ريشهچه ( 25درصد افزايش
نسبت به تیمار شاهد) مربوط به اثر متقابل شوری صفر میلیموالر و هیدرو پرايمینگ  8ساعت بذر بود .اگرچه بین
تیمارهای  8 ،6و  10ساعت در شرايط بدون تنش تفاوت معنیداری نبود .کمترين طول ريشهچه (میانگین  6/6میلیمتر)
مربوط به شوری  100میلیموالر و  8ساعت هیدرو پرايمینگ بود .از نظر طول ساقهچه بیشترين طول با  18درصد
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