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  و   چهساقه  طول  چه،ریشه   طول  مهر   رقم  مادري،  اهیبر گشده    انجام  مختلف  هايپاشیمحلول   و  شورآب  مصرف  شرایط  در  گیري شد.اندازه 
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زنی و  پتاسیم، یکنواختی جوانه سولفات پاشیمحلول دارند. در خوبی کارایی شوري به متحمل ارقام انتخاب گیاهچه) در بنیه طولی شاخص

و    )85/0(  پتاسیمپاشی سولفات بذر مربوط به تیمار محلول   ضریب آلومتريشترین  یبمهر بیشتر از رقم ارمغان بود.  زنی رقم  سرعت جوانه
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  مقدمه 

از   بذر و  مؤثرنهادهاي    نیترمهم یکی  آن    در تولید،  کیفیت 

بذر   کیفیت  و   به است.  ژنتیکی  خلوص  جمله  از  زیادي  عوامل 

زنی، تغذیه فیزیکی، قوه نامیه و بنیه بذر، سرعت و درصد جوانه

، صدمات مکانیکی در زمان برداشت،  رشدمراحل    در  گیاه مادري

بذر  ذخایر فرسودگی  و  سن  و    ژنوتیپ،  ،هاپاتوژن  ،بذر،  محیط 

داردآن    شوري   تمام   بر  شوري  .)Mahlooji, 2017(  بستگی 

  پروتئین،   سنتز  فتوسنتز،  رشد،   مانند  گیاه  اصلی  يندها یفرا

  تمام   نتیجه  در.  گذاردمی  اثر  متابولیکی  انرژي  و  لیپید  متابولیسم

  دانه،   و  تودهست یز  تولید  تا  زنیجوانه  از  را  گیاه  زندگی  مراحل

شور شدن  .  )Mahlooji et al., 2017(  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت

نقاط   از  بسیاري  در  افزایش  به  رو  و  اساسی  مشکالت  از  خاك 

  حال   در  است.  خشکنیمهدر مناطق خشک و    خصوصبه جهان  

  حدود   ،جهان  در  شده  کشت  اراضی  هکتار  بیلیون  5/1  از  حاضر،

  در  که  )Hussain et al., 2018(  استاز شوري    متأثر  درصد  23

  شور  اراضی  را  کشور  کل  مساحت   از  درصد  30  حدود  ایران

پایین بودن مقدار نزوالت و    ). Mahlooji, 2017(  اندداده   تشکیل

باال نیمهدماي  و  خشک  مناطق  در  بهره  از  خشک،  زیاد  برداري 

، کودهاي  ياریآب آبي محلول در هانمک  ،دسترسقابل منابع آب 

کشاورزي  در  مصرفی  خاك    ،شیمیایی  شدن  شور  عمده  علل  از 

    .)Mahlooji and Pessarakli, 2017(  ستا  شده ذکر  

  یا  خاك  طریق  از  غذایی  عناصر  مناسب  مقادیر  مصرف  با

  را   نمو  و  رشد  شرایط  حدي  تا  توانمی  (کاربرد برگی)  پاشیمحلول 

  کاست  گیاهان  بر  تنش  سو  اثرات  بروز  از  و  بخشید  بهبود

)Mahmodi et al., 2020.(  سونیا و همکاران  )Sonia et al., 

که  )  2019 نمودند    از  عناصر  از  بعضی   تنش  شرایط  درگزارش 

  شناخته  تنش  ضد  عنصر  عنوانبه  پتاسیم  و  روي  عنصر  دو  جمله

  مقاوم   محیطی  هايتنش  برابر  در  را  گیاه  توانندمی  و  شوندمی

- مثبت محلول  تأثیر  )Zain et al., 2015(زین و همکاران  کنند.  

پتاسیم گندم    پاشی  بر  شوري  اثرات  کاهش    سرخیو  بر 
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)Sorkhy, 2018(  بر    تأثیر تنش  بهبود شرایط  بر  سولفات روي 

  طیف   بر  سالسیلیک  اسید  مثبت   اثر.  نمودند گزارش  را    گلرنگ

  عملکرد،   اجزاي  عملکرد،  رشد،   زنی،جوانه  صفات  از  وسیعی

  ی خوببه   شور  شرایط  در  ژهیوبه  گیاهان  بیوشیمی  و  فیزیولوژي

  . )Pirasteh-Anosheh et al., 2015(  است  شده  مشخص

  واکنش   که  هستند  هاییآنزیم  دیسموتاز،   اکسید   سوپر  هاي آنزیم

  هیدروژن  پراکسید و اکسیژن به سوپراکسید آنیون  دیسموتاسیون

  هاي واکنش  از  خاصی  نوع  دیسموتاسیون.  کنندمی  کاتالیز  را

  شده   کاهنده  و  اکسیده  زمانهم  گونهکی  آن   در  که  است  ردوکس

بنابراکندمی  ایجاد  متفاوت  محصول  دو  و   اکسید   سوپر  نی؛ 

 تمام   در   باًیتقر  مهم  دفاعی  هاياکسیدان   آنتی  دیسموتازها،

    ).Hussain et al., 2018(  هستند  هاسلول

کاهش   و  مصرف  موجب    روزافزون افزایش  شیرین  آب  منابع 

که   است  مناسب  شده  کیفیت  با  آب  به  کشاورزي  دسترسی  براي 

با کیفیت    ي ها آب استفاده از    . در چنین شرایطی گردد بسیار محدود  

  است   ر ی ناپذ اجتناب نامناسب براي تولید محصوالت کشاورزي امري  

(Koyro et al., 2011) .   تواند  می ، بسته به کیفیت آن  ي ار ی آب آب

گردد  خاك  در  آن  افزایش  یا  و  شوري  مشکل  کاهش    ، موجب 

نمک در   ها به خاك موجب تجمع با حمل نمک  ، شور که آب طوري به 

آب  و  شوري  افزایش  و  نمک   ، شیرین خاك  از  موجب شستشوي  ها 

آن  خروج  و  شود خاك  ریشه  محیط  از   ,.Mahlooji et al(   ها 

صحیح   رو ن ی ازا   ). 2014 مدیریت  آب  امروزه  از  استفاده  با   هایی در 

در  کیفیت  کودها  کاربرد  و  وی  پایین  اهمیت  از  گیاهان  اي  ه ژ رشد 

  و   خشکی   به   مقاومت   خوراکی، خوش   دلیل   به   نیز   جو برخوردار است.  

  کاشت،   بودن   تر ساده   انرژي،   باالي   محتواي   از   برخورداري   شوري، 

به    . است   برخوردار   غالت   بین   در   اي ویژه   اهمیت   از   برداشت   و   داشت 

مناسب در جهت کاهش یا تعدیل اثر    ي راهکارها رسد یکی از  نظر می 

 Seyed(   باشد پاشی با عناصر ریزمغذي می تنش بر عملکرد، محلول 

Sharifi et al., 2009 ( .   از    ر ی ناپذ اجتناب   استفاده   منظور به   ن ی بنابرا

نامتعارف  آب    روي،   ي زمغذ ی ر   عنصر ،  پتاسه   کود   ارزیابی   و هاي شور 

  صورتبه   دیسموتاز   سوپراکسیداز   و   اسید   سالسیلیک   هاي هورمون 

 . گردید   انجام   پژوهش   این   ، مادري   پایه گیاه    بر   پاشی محلول 

  

  ها مواد و روش

در آزمایشگاه مرکز تحقیقات    1397در زمستان    پژوهشاین  

آزمایش فاکتوریل در   صورتبهمنابع طبیعی اصفهان    کشاورزي و

پایه   انجام شد.    کامالًقالب طرح  تکرار  چهار  با  از  تصادفی  بذور 

که  بوته مادري    کبوترآباد   کشاورزي  تحقیقات  ایستگاه  درهاي 

پاشی  تحت تیمارهاي محلول   1396-97  زراعی  سال  در  اصفهان

بدون    :پاشیبودند، استفاده شدند. فاکتور اول، پنج تیمار محلول

روي  پاشیمحلول  سولفات  پتاسیم   (آب)،  سولفات  درصد)،    (نیم 

میلی موالر) و سوپراکسید    5/1(  سالیسیلیک اسید  ،(نیم درصد)

 7زنی با فاصله  در هزار) که در مرحله شروع پنجه  3دیسموتاز (

در   و  محلول  3روز  مادري  گیاه  روي  شدندنوبت  فاکتور  پاشی   .

گوهراندوم،   رقم  خشکی)    سه  به  مهر(متحمل  به    ،  (متحمل 

ارمغانشوري)   به شوري)    و  با  گیاه مادري    يار یآب  بود.(حساس 

  . انجام شد)    =ds/m  12Ec(  شورآب

زنی، با کشت بذرهاي حاصل از تیمارهاي اعمال  آزمون جوانه

المللی آزمون  و بر اساس دستورالعمل انجمن بین  شده در مزرعه

هر واحد آزمایشی شامل یک    ).ISTA, 2012(  بذر ایستا اجرا شد

پالستیکی   محتوي    )cm20  ×cm15  (ظرف  بذر  25،    بر   عدد 

گراد  درجه سانتی 25مرطوب و در دماي  ه یدوالروي کاغذ صافی 

جوانه  قرار بذرهاي  تعداد  هر  گرفتند.  به    24زده  و  یکبار  ساعت 

عادي،  هاي  نهایت تعداد گیاهچه  روز شمارش شده و در  7مدت  

  جوانه نزده شمارش شدند.    غیرعادي و

نظر    چه از بذر درمتر ریشهمیلی  2زنی خروج  شاخص جوانه

پایان روز  گرفته چه با خط  چه و ساقه م، طول ریشههفت  شد. در 

اندازه گیاهچه،  کش  خشک  وزن  آوردن  بدست  براي  شد.  گیري 

  )C70°با دماي  (آون  ساعت در    48چه به مدت  ساقه چه و  ریشه

وزن   صدم  دقت  با  ترازوي دیجیتال  با  و سپس  شدند  داده  قرار 

  1  رابطه  از  استفاده  با  تیمار  هر  براي  زنیجوانه  درصدگردیدند.  

)n  :زده،  جوانه  بذر  تعداد  N:   و  زدهجوانه  بذر  کل  تعداد  Gp  :

:  Si(  زنیجوانه  سرعت  محاسبه  براي  2  رابطه  و)  زنیجوانه  درصد

  و  ام  i  شمارش  تا  روز  تعداد  :Di  ام،  i  روز  در  زده  جوانه  بذور  تعداد

GR  :(  گردید  استفاده)  زنیجوانه  سرعتAzadbakht et al., 

زاویه   این.  )2017 تبدیل  از  پس  خام  )  �√arcsin(اي  اعداد 

    آنالیز شد. SASتوسط نرم افزار  

  ، 4  رابطه  و)  SLVI(  گیاهچه  طولی  بنیه  شاخص  ،3  رابطه

 Latifi(  دهدمی   نشان  را)  SWVI(  گیاهچه  وزنی  بنیه  شاخص

and Omidi, 2020 (.  رابطه  ازو    5از رابطه    1زنییکنواختی جوانه  

 
1. GU = Germination uniformity 
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آلومتري   6   چه، ساقه  خشک  وزن  میانگین:  MDP(  1ضریب 

MDR  :(  بدست آمد  )چهریشه  خشک  وزن  میانگینOstadian 

Bidgoli et al., 2017(.  D10  جوانه   زمانمدت زنی)،  (شروع 

به   رسیدن  براي  خود،  10الزم  حداکثر  (میانه    D50  درصد 

به    زمانمدتزنی)،  جوانه  رسیدن  براي  حداکثر    50الزم  درصد 

  90الزم براي رسیدن به  زمانمدت زنی)، (پایان جوانه  D90خود، 

  درصد حداکثر خود است. 

آماري    ها داده آماري    ل ی وتحل ه ی تجز  برنامه  از  استفاده   SASبا 

  ) LSD( دار  کمترین اختالف معنی   با آزمون   ها میانگین   ه مقایس   و   9.1

  پاشی و ارقام جو ثر متقابل محلول دار شدن ا انجام شد. به دلیل معنی 

  استفاده شد.   2دهی بعضی صفات، از روش برش   در 

)1(                                                Gp = (n / N) × 100 

)2(                           Si /Di  GR =      

)3(                Gp ×    گیاهچه    25میانگین طول= SLVI  

)4(             Gp ×   گیاهچه    25میانگین وزن خشک  = SWVI  

)5(                           D10 - D90 = GU  

)6(                 MDP / MDR   =آلومتري   ضریب  

  

  نتایج و بحث 

  زنی جوانهو سرعت درصد 

محلول  برهم  رقم،  پاشی اثر  آن و  برکنش  مادري    ها  در  گیاه 

  ،دار نبود زنی معنیبر درصد جوانه   ي ار ی آب آبشوري  شرایط تنش  

بر    رقم   ×  پاشی  کنش محلول برهم و    رقم ،  پاشی محلول   تأثیر ولی  

  دار بودمعنی یک درصد  احتمال  در سطح  زنی  صفت سرعت جوانه 

  عدم نیز  (Gholami et al., 2018) غالمی و همکاران  . ) 1(جدول 

  با   که   نمودند   گزارش   نخود   زنی جوانه   درصد   بر   را   پاشی محلول   تأثیر 

محلول برهم   دارد.  مطابقت   پژوهش   نتایج جو  کنش  ارقام  و  پاشی 

سالسیلیک  پاشی نشان داد که ارقام مختلف این آزمایش در محلول 

دیسموتاز اسید،   روي   سوپراکسید  سولفات  سطح    و  یک  در 

جوانه a(   دهی برش  سرعت  سرعت  )  نظر  از  تفاوتی  و  هستند  زنی 

  پتاسیم بر گیاه مادري سولفات آب و پاشی زنی ندارند. محلول جوانه 

  مهر بیشترین  رقمداشت.    تأثیر در ارقام مختلف  ،  شور با مصرف آب 

و  a(برش   و)  گوهران  (برش    ارقام  کمترین  سرعت    ) bارمغان 

بذر در    16حدود،  رقم مهر با  زنی  سرعت جوانه .  را داشتند زنی  جوانه 

 
1. Alometric coeficient 
2. Slicing 

سولفات  پاشی آب و  بذر در روز در محلول   12روز و ارمغان، حدود  

محلول  تمام  در  ارقام  بین  آمد.  بدست  مصرفی،  پتاسیم    رقمهاي 

  زنی بذر را داشت. ارمغان کمترین میزان سرعت جوانه 

  کیفیت   تشخیص  جهت   مهمی  بسیار  صفت   زنی جوانه   سرعت 

  بودن  باال  بیانگر   زنی، جوانه   دوره   بودن  تر کوتاه .  شود می   محسوب   بذر 

کنش  بایستی به برهم  ولی   است،   زدن جوانه   تر سریع   و   بذر   کیفیت 

  هاي هورمون   غذایی،   عناصر   میزان   بر   تنش صفات نیز توجه شود.  

جنینی  مادري  فتوسنتز    و   محور  و   مؤثر گیاه    کاهش   باعث   بوده 

علت تفاوت  .  شود می ارقام مختلف  بذر    زنی جوانه   سرعت   و   بذر   اندازه 

می جوانه   فرایندهاي در   ارقام  از  زنی  ناشی  دیواره  تواند  استحکام 

ها به خارج از  سلولی در این ارقام باشد که مانع از نشت الکترولیت 

جوانه  فرایندهاي  طی  در  می بذر  نشت  زنی  نتیجه  در  و  گردد 

یافته وابولیت مت  بذرها کاهش  از  بذرها بهبود  جوانه   ها  بنیه  زنی و 

 Azadbakhtآزادبخت و همکاران (   هاي افته ی یابد. این نتایج با  می 

et al., 2017 (   .مطابقت دارند 

  

  چه و بنیه طولی گیاهچه ، ساقهچهریشه طول

چه  بر طول ریشه   رقم   تأثیر چه،  ریشه   بر طول ،  پاشی اثر محلول 

  چه،ریشه   بر طول ارقام جو    × پاشی  محلول کنش  چه، برهم و ساقه 

. از  ) 1(جدول  دار بود  گیاهچه معنی   طولی   بنیه  و شاخص   چه ساقه 

طول   صفت  محلول برهم چه،  ریشه نظر  جو    ×  پاشی  کنش  ارقام 

محلول  در  آزمایش  این  مختلف  ارقام  که  داد  آب،  پاشی  نشان 

روي  سولفات  و  دیسموتاز  سوپراکسیداز  پتاسیم،  یک    سولفات  در 

برش  ( سطح  ندارند.  aدهی  صفت  این  نظر  از  تفاوتی  و  هستند   (

ریشه   بیشترین   اسید   سالسیلیک   پاشی محلول    رقم  بر   را  چه طول 

دهی  با برش   متر) سانتی   14/ 83و مهر (   ) متر سانتی   17/ 59( ارمغان  

با  )  متر سانتی   14/ 4( گوهران    رقم   بر   را   تأثیر  کمترین  ) و aیکسان ( 

دهد ارقام مهر و ارمغان  نتایج نشان می   ، در مجموع   داشت.   bبرش  

شور،  هاي مصرفی بر گیاه مادري شرایط مصرف آب در کلیه محلول 

  ). 2(جدول    آماري دارند   یکسانی را از نظر چه  طول ریشه 

ساقه  طول  نظر صفت  محلول برهمچه،  از  ارقام  کنش  و  پاشی 

محلول  در  آزمایش  این  مختلف  ارقام  که  داد  نشان  پاشی  جو 

برش   روي   سولفات   و  دیسموتاز  سوپراکسیداز  سطح  یک  دهی  در 

 )a محلول ندارند.  این صفت  نظر  از  تفاوتی  و  هستند  آب، )    پاشی 

  نظر   از   مادري،   گیاه   بر   دیسموتاز   سوپراکسیداز   پتاسیم،   سولفات 

را رقم  بیشترین   چه طول ساقه    متر) سانتی   14مهر (حدود    میزان 
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و    . داشت  گوهران  رقم  دو  محلول ارمغان بین  در  و    پاشی ،  آب 

گوهران بیش از ارمغان بدست    رقم   چه سولفات پتاسیم، طول ساقه 

گیاهچه،    . ) 2(جدول  آمد   بنیه  طولی  شاخص  صفت  نظر  از 

پاشی و ارقام جو نشان داد که ارقام مختلف این  کنش محلول برهم 

سولفات پتاسیم    سوپراکسیداز دیسموتاز وپاشی  آزمایش در محلول 

برش  سطح  یک  (در  صفت  aدهی  این  نظر  از  تفاوتی  و  هستند   (

روي   پاشی لول محدر    ندارند.  رقم    سولفات  اسید،  سالسیلیک  و 

  ). 2(جدول  داشت    را   شاخص طولی بنیه گیاهچه   ارمغان بیشترین

آب   مصرف  شرایط  در  که  داد  نشان  و  نتایج  شور 

شده  پاشیمحلول  انجام  مختلف  گهاي  مهر    اهیبر  رقم  مادري، 

چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه (بجز چه، طول ساقهطول ریشه

رسد این صفات  سولفات روي) بیشتري را تولید نمود. به نظر می

خوبی   کارایی  شوري  به  متحمل  ارقام  انتخاب  در  بذر)  (طولی 

محلول همچنین  مصرف  دارند.  شرایط  در  مادري  گیاه  پاشی 

میآب شور،  نامتعارف  مریستم هاي  در  سلولی  تقسیم  توانند 

ریشه ساقه انتهایی  و  افزایشچه  و  تحریک  را  سبب    چه  را  طول 

ارتقا دهد.   را  به گردند و شاخص طولی بنیه گیاهچه و عملکرد 

هاي اکسین و سیتوکنین  رسد در شرایط تنش، هورمونمی  نظر

پاشی سالسیلیک  یابد و محلول شوند کاهش میکه سبب رشد می

تواند موجب بهبود شرایط رشد  اسید با اثر بر این دو هورمون می

فزایش تقسیم سلولی در مریستم انتهائی  انیز  شود. سایر محققین

و   سلولیجو  دیواره  گسترش  قابلیت  علت    جنین  افزایش  را 

نمود گزارش  طول  (افزایش   ;Mahdavian, 2018ند 

Sharafizadeh, 2018.(  و  محلول  تأثیر بذر  بنیه  بر  پاشی 

همکارانغالمی    توسطگیاهچه     (Gholami et al., 2018)  و 

محسن نصب    دارد.  با نتایج این پژوهش  مطابقتگزارش شده که  

تفاوت در شاخص  )  Mohsen-Nasab et al., 2010(و همکاران  

چه توسط  تفاوت ارقام گندم از نظر رشد ساقهو    بنیه ارقام گندم

همک  و  ز  نی  (Abdolrahmani et al., 2013)اران  عبدالرحمانی 

   با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.  که  گزارش شده است

 

  و ضریب آلومتري   زنی بذر یکنواختی جوانه وزن خشک،  

وزن خشک    تأثیر بر  بنیه  ، ساقهچهریشه رقم  شاخص  و  چه 

کنش  پاشی و برهمدار بود ولی اثرات محلولوزنی گیاهچه، معنی

. از نظر صفت  )1(جدول  دار نبود  معنیارقام جو    ×  پاشی  محلول 

ساقهوزن   ریشهخشک  خشک  وزن  گوهران، صفت  رقم  چه،  چه 

بنیه وزنی گیاهچه رقم گوهران   ارقام ارمغان و گوهران، شاخص 

بیشترین و در تمام صفات فوق رقم مهر، کمترین میزان وزنی را  

به (  رسدمی  نظر  داشتند.  بذر  وزنی  ساقهچهریشهصفات  و  ،  چه 

  (رقم متحمل به خشکی)گوهران    رقم  جو  در  بنیه وزنی گیاهچه)

  ). 3شوري حائز اهمیت است (جدول    تنش  شرایط  در

ارقام بر صفت    و   پاشی کنش محلول و برهم   ، رقم پاشی اثر محلول 

آلومتري   ریشه   بذر ضریب  خشک  وزن  میانگین  به  (نسبت  چه 

درصد    چه) ساقه  یک  سطح  بود معنی در    ن ی شتر ی ب ).  1(جدول    دار 

آلومتري  محلول   ضریب  تیمار  به  مربوط  پتاسیم بذر  سولفات    پاشی 

و  ) 0/ 83( ارمغان  م ا رق و ا  a) در سطح 0/ 84سولفات روي ( ) و 0/ 85( 

 ) سطح  0/ 81مهر  در  نیز   (a   آلومتري کمترین  ند.  بود بذر    ضریب 

گوهران  و رقم  )  0/ 74سوپراکسیداز دیسموتاز ( پاشی  متعلق به محلول 

(ضریب 2(جدول    بود )  0/ 74(  نسبت  این  معرف  بذر آلومتري    ).   (

نسبت تحت کنترل   این  است.  در منابع ذکر شده  تنش  به  تحمل 

تحت   شدت  به  ولی  است،  می   تأثیر ژنتیکی  قرار  گیرد  محیط 

 )Ostadian Bidgoli et al., 2017  .( )  ,Mahdavianمهدویان 

افزایش وزن خشک    ، پاشی تعدیل تنش با استفاده از محلول )  2018

 Dehghanzadeh and( توسط دهقانزاده و عداوي  در جو و ذرت  

Adavi, 2019  نیز گزارش شده است. نور و همکاران ( )Noor et 

al., 2001 (   ریشه طول  نمودند  گزارش  تنش  شرایط  در  چه  نیز 

تر است. در گندم تنش شوري نیز  چه حساس نسبت به طول ساقه 

  . ) Mansour, 1994(   باعث کاهش ضریب آلومتري شد 

کشد تا سبزشدگی  یکنواختی بذر، مدت زمانی است که طول می 

باشد، جوانه   90به    10از   کمتر  زمان  این  چه  هر  برسد،  زنی  درصد 

هم یکنواخت  و  محلول زمان تر  اثر  است.  برهم   پاشی تر  کنش  و 

رقم   پاشی محلول  معنی یکنواختی جوانه بر صفت    ×   بذر  بود زنی    دار 

برهم 1(جدول   محلول ).  ارقام  کنش  که  داد  نشان  جو  ارقام  و  پاشی 

محلول  در  آزمایش  این  اسید،  پاشی  مختلف  سوپراکسید  سالسیلیک 

  یکنواختی بذر )  aدهی ( در یک سطح برش   و سولفات روي   دیسموتاز 

نظر   از  تفاوتی  و  بذر هستند  محلول   یکنواختی  و  ندارند.  آب  پاشی 

در ارقام مختلف تأثیر  ،  شور مصرف آب سولفات پتاسیم بر گیاه مادري با  

محلول  شرایط  در  رقم داشت.  پتاسیم،  سولفات  و  پاشی  گوهران  هاي 

هاي  بیشتري نسبت به رقم ارمغان داشتند. یافته   یکنواختی بذر مهر،  

) بین ارقام  Derakhshan and Gharineh, 2015درخشان و قرینه ( 

از نظر  تفاوت    ندم گ ) بین ارقام  Gholinezhad, 2014نژاد ( قلی و  جو  

 دهد. را نشان می زنی  یکنواختی جوانه 
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  بر صفات مورد مطالعه جوتحت تنش شوري  رقمپاشی و کنش محلولمقایسه میانگین برهم -2جدول 

Table 2- interaction of foliar application and cultivar on studied traits of barley under saline stress  

 صفات
Traits 

پاشیمحلول  
Foliar application 

 رقم 
Cultivar 

 مهر
Mehr 

 گوهران 
Goharan 

 ارمغان 
Armaghan 

 زنی جوانه سرعت
Germinatin rate (seed per day) 

 آب 
H2O 

16.71a 12.72b 11.32b 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

15.44a 13.11b 12.92b 

 سالسیلیک اسید
SA 

13.79a 13.02a 12.83a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

14.03a 13.69a 13.02a 

 سولفات روي
ZnSO4 

14.56a 15.79a 14.33a 

چهطول ریشه  
Radicle length (cm) 

 آب 
H2O 

14.63a 15.96a 14.42a 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

16.46a 15.24a 16.58a 

 سالسیلیک اسید
SA 

14.83a 14.40b 17.59a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

15.15a 15.52a 14.46a 

 سولفات روي
ZnSO4 

15.00a 16.34a 18.62a 

چه طول ساقه  
Shoot length (cm) 

 آب 
H2O 

14.41a 13.05b 11.26c 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

13.78a 12.44b 12.07b 

 سالسیلیک اسید
SA 

13.82a 12.00b 13.43a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

13.52a 13.92a 13.12a 

 سولفات روي
ZnSO4 

12.59a 13.44a 13.40a 

 شاخص طولی بنیه گیاهچه
Seedling length vigor index 

 آب 
H2O 

2845.06a 2815.46ab 2469.21b 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

2903.78a 2752.03a 2781.81a 

 سالسیلیک اسید
SA 

2805.20ab 2641.00b 3011.14a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

2816.52a 2914.40a 2701.46a 

 سولفات روي
ZnSO4 

2541.62b 2858.77ab 3070.82a 

زنییکنواختی جوانه  
Germination uniformity 

 آب 
H2O 

48.0b 48.50b 76.50a 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

58.5ab 70.00a 48.0b 

 سالسیلیک اسید
SA 

53.50a 53.5a 48.0a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

53.50a 48.0a 54.0a 

 سولفات روي
ZnSO4 

47.50a 48.0a 48.0a 

 ضریب آلومتري
Alometric coeficient 

(Weight radicle/shoot) 
 

 آب 
H2O 

0.69b 0.75ab 0.85a 

 سولفات پتاسیم
K2SO4 

0.91a 0.76b 0.89a 

 سالسیلیک اسید
SA 

0.78a 0.78a 0.81a 

 سوپراکسیددیسموتاز 
SOD 

0.79a 0.69a 0.75a 

 سولفات روي
ZnSO4 

0.89a 0.73b 0.92a 

  می باشد. Lsmeansدرصد براساس آزمون   5پاشی حداقل یک حرف مشترك نشان دهنده نبود تفاوت آماري در سطح احتمال در هر ردیف و هرنوع محلول

At least one common letter in each row of foliar application indicated no statistical difference at the 5% level of probability based on the 
Lsmeans test . 
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  هاي مختلف جو رقمچه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه و ضریب آلومتري در چه، وزن خشک ساقهوزن خشک ریشهمقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of radicle dry weight, shoot dry weight, seedling length vigor index and allometric coefficient in different 
cultivars of barley 

ها رقم  

Cultivars 

چه وزن خشک ریشه  

Radicle dry weight (g) 

چه  وزن خشک ساقه  

Shoot dry weight (g) 

بنیه گیاهچه  وزنیشاخص   

Seedling weight vigor 
index 

 ضریب آلومتریک

Allometric coefficient 

 مهر 

Mehr 
0.0074b 0.0092c 1.61c 0.81a 

 گوهران

Gohran 
0.0079a 0.0108a 1.83a 0.74b 

 ارمغان

Armaghan 
0.0081a 0.0097b 1.73b 0.83a 

  

    کلی گیرينتیجه

  انجام  مختلف   هاي پاشی محلول  و   شور آب  مصرف   شرایط  در 

  طول  چه، ریشه  طول   مهر   رقم   مادري،   اه ی بر گ   این آزمایش   شده 

)  روي  سولفات   بجز (   گیاهچه   بنیه   طولی   شاخص   و   چه ساقه 

)  بذر   طولی (   صفات   این   رسد می   نظر   به .  نمود   تولید   را   بیشتري 

  در  دارند.   خوبی   کارایی   شوري   به   متحمل   ارقام   انتخاب   در 

جوانه  سولفات   پاشی محلول یکنواختی  سرعت  پتاسیم،  و  زنی 

ارمغان  رقم زنی  جوانه  رقم  از  بیشتر  شوري)  به  (متحمل    مهر 

بذر مربوط    ضریب آلومتري   ن ی شتر ی ب (حساس به شوري) است.  

  ما رقا   در سولفات روي  پاشی سولفات پتاسیم و  تیمار محلول   به 

ارمغان   مهر  سولفات  محلول است    ذکر ان یشا   . ند بود   و  پاشی 

بذر  در  را  مناسبی  متابولیکی  شرایط  وجود   مهر   پتاسیم،   به 

دل   که   آورده  جوانه   ل ی به  جوانه   ، زنی یکنواختی  و    زنی سرعت 

آلومتري  شرایط   ه د شسبب    ضریب  تحمل  افزایش  موجب  که 

  شود.شور آبیاري مینامتعارف آب
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Abstract 

Application and nutrition of the maternal plant have a great role in germination and vigor of the 
produced seeds. In order to study the germination characteristics of barley native seeds obtained by 
application of different foliar application under saline irrigation (12 dS/m electrical conductivity), a 
factorial experiment with completely randomized design with three replications, was carried out at 
Isfahan Kaboutarabad Agricultural Research Station, in 2018-19. The first factor (foliar application) 
was in five levels: no foliar application, Zinc sulfate, Potassium sulfate, Salicylic acid and 
Superoxide dismutase at the beginning of tillering at 7 days interval and on three occasions. The 
second factor (barley cultivars) was Gohran, Mehr and Armaghan. Attributes such as germination 
percentage and rate, root length, shoot length, seedling vigor index, root dry weight, shoot dry 
weight, seedling vigor index, germination uniformity, and allometric coefficient was measured. 
Under saline water and different foliar application conditions, Mehr cultivar produced more radicle 
length, shoot length and seedling vigor index (except zinc sulfate). Seed longevity (root length, 
shoot length, seedling vigor index) appeared to be effective in selecting salinity tolerant cultivars. In 
foliar application of potassium sulfate, germination uniformity and germination rate of Mehr (salt 
tolerant) cultivar were higher than Armaghan (salt sensitive). The highest allometric coefficients of 
seed belonged to foliar application of potassium sulfate (0.85) and zinc sulfate (0.84) in Mehr (0.81) 
and Armaghane (0.83) cultivars. 
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