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 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه شاهد تهران -1

 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران -2
 استادیار موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران -3

 چکیده

هیه بذر تحقیقات اصالح و تهای چغندرقند در موسسه زنی بذر و غربال ژنوتیپاین آزمایش با هدف ارزیابی اثر تنش شوری بر جوانه 
زنی بین کاغذ و آزمون سریع چغندرقند در آزمایشگاه ) به روش جوانه (Half sib family) خواهری نیمه فامیل 119چغندرقند انجام شد. 

 در تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت متر به بر زیمنس دسی 20 و  )شاهد ( صفر شوری سطح دو زنی در ارلن ( درجوانه

زنی در هر دو روش در سطح یک درصد مورد بررسی قرار گرفتند. اثر شوری و ژنوتیپ و اثر متقابل آن ها بر درصد جوانه تکرار چهار
متغیر  647/0تا  0های چغندرقند از ( در میان ژنوتیپField Emergence Potential (FEP)معنی دار بود. شاخص پتانسیل ظهور مزرعه)

( دارای شاخص پتانسیل 13و 115، 105ها در تنش شوری جوانه نزدند و تنها سه ژنوتیپ)ژنوتیپ های شماره از ژنوتیپ  %67 بود. حدود
 جوانه زنی در شرایط شاهد بود.  %50درصد بودند که یعنی در این ژنوتیپ ها، جوانه زنی در تنش شوری  50ظهور مزرعه بیشتر از 

 زنی، ژنوتیپ، شور، غربالروش آزمون جوانه  کلمات کلیدی:
 مقدمه

با وجودی که در برخی نواحی ایران به علت شوری آب و خاک امکان کشت گیاهان دیگر وجود ندارد، قابلیت کشت برای چغندرقند 
وری از شیابد و به همین دلیل تولید اقتصادی در شرایط تنش امکان پذیر است. با این حال عملکرد این گیاه تحت تنش شوری کاهش می

مدیریت اراضی شور ازطریق زهکشی و استفاده از آبیاری پیشرفته اغلب  (Ober and Rajabi, 2010).های اصالحی استاهداف برنامه
هزینه هنگفتی را طلب می نماید، لیکن استفاده از ارقام متحمل به شوری یکی از راه های بسیار مؤثر اقتصادی در زراعت اراضی با شوری 

جوانه زنی یکی از شاخص های مهم کیفیت بذر گیاهان است که در شرایط آزمایشگاهی  Shannon and Noble, 1990).اشد)بمتوسط می
 .Apostolides and Goulas, 1998)شود)و مزرعه ای از عوامل ژنتیکی، محیطی و فرآوری متاثر می

است. شوری، به عنوان یک  ی بوده که حاصل فعال شدن جنینزنی پدیده ای پیچیده مشتمل بر تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایجوانه
شوری در ابتدا باعث کاهش جذب آب توسط بذرها به دلیل پتانسیل پایین  .گذاردزنی بذرها میزنده اثرات سوئی در دوره جوانهتنش غیر

چغندرقند از جمله  .(Massai et al, 2004) شودهای آنزیمی میاسمزی محیط شده و در مرحله دوم باعث سمیت و ایجاد تغییر در فعالیت
زنی به شوری حساس است و به همین دلیل اصــالح ارقــام متحمــل بــه شــوری بــه گیاهان متحمل به شوری است که در مرحله جوانه

  (Khayamim et al., 2014).زنی بسیار مهم است ویژه در مرحلــه جوانه

های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به شوری وجود داشته لذا انتخاب برای تحمل به تنش در پالسم ای در بین ژرمتفاوت قابل مالحظه
ور چغندرقند در هیدروژن زنی بذرهای غوطهدر آزمایشی که بر روی جوانه(McGrath et al., 2008). زنی امکان پذیر استمرحله جوانه
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درصد هیدروژن پراکسید 3/0زنی شاهد درهای بذری انجام شد، جوانهم و ویگور تودهپراکسید و آب به عنوان ابزاری برای تبعیض بین ارقا
(، که نسبت Field Emergence Potential (FEP)زنی روی فیلترهای کاغذی داشت. پتانسیل ظهور مزرعه)نتیجه ای مشابه سنجش جوانه

نی مطرح زشاخص مناسبی جهت تحمل به شوری در طول جوانه باشد به عنوانزنی بدون تنش میزنی در تنش به درصد جوانهدرصد جوانه
ز جوانه زنی بوده که با استقرار مناسب گیاه در نه هفته پس ااست. به طوری که نشان دهنده بیشترین تحمل به تنش شوری طی مرحله جوانه

ز آن توان ادهد میزیادی بود که نشان می زنی ارتباط زیادی داشت. این شاخص در نتاج هیبریدهای متحمل چغندرقند نیز دارای مقدار
 .(McGrath et al., 2008) به عنوان شاخصی مناسب جهت غربال نتاج تحت تنش شوری استفاده کرد

 هامواد و روش
ه در موسس 1396های چغندرقند در بهار سال زنی بذر و به منظور غربال ژنوتیپاین آزمایش با هدف ارزیابی اثر تنش شوری بر جوانه

ر به ذتحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند به اجرا گذاشته شد. ابتدا بذور از نظر اندازه استاندارد شده و برای رفع مواد بازدارنده پوسته ب
شستشو شدند. طی  (International Seed Testing Association, 1985)مدت سه ساعت بر اساس قوانین موسسه بین المللی آزمون بذر

و   (Between paper)زنی بین کاغذچغندرقند در آزمایشگاه ) به روش جوانه (Half sib family) خواهری نیمه فامیل 119یش این آزما
 قالب در فاکتوریل صورت متر به بر زیمنس دسی 20 و شوری صفر)شاهد( سطح دو ( در(McGrath et al., 2008)زنیروش سریع جوانه

تایی به ترتیب 20های ها آزمایشات در گروهمورد بررسی قرار گرفتند. به علت زیاد بودن ژنوتیپ تکرار چهار در تصادفی کامال طرح
عدد بذر در داخل کاغذ  50در هر تکرار تعداد  (ISTA, 1985)زنی بین کاغذبرای آزمایشات شاهد و شور انجام شد. در روش جوانه

پس زنی اضافه شد سهای جوانهاسمزی ذکر شده به طور یکنواخت روی کاغذ سی سی از محلول با پتانسیل 15دار کاشته شد و مقدار چین
 14درجه سانتی گراد قرار داده شدند. پس از  25در داخل ظروف در بسته مخصوص قرار گرفتند. این ظروف در داخل ژرمیناتور با دمای 

در  های غیر طبیعی و بذور پوک شمارش شدند.جوانه میلیمتر(، تعداد 5زده )خروج ریشه چه بیش از روز از زمان کاشت، بذور جوانه
سی سی  15عدد بذر در داخل ارلن ریخته شده و سپس  25، در هر تکرار تعداد (McGrath et al., 2008)زنی در ارلنروش سریع جوانه

 48اده شدند و ابتدا پس از قرارد 100rpmدسی زیمنس بر متر به آن اضافه شد و روی شیکر با سرعت  20از محلول با پتانسیل اسمزی 
زده )خروج های جوانهوری بذرها در محلول، تعداد بذرساعت غوطه 96زده شمارش و حذف شدند در نهایت پس از ساعت بذور جوانه

و در هر د درصد هیدروژن پراکسید استفاده شد.3/0متر( شمارش شد. در آزمون شاهد این روش هم از محلولمیلی 5/0چه بیش از ریشه
 ( برای بذرها محاسبه گردید.2)رابطه  FEP( و شاخص 1زنی) رابطه آزمایش درصد جوانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (       1رابطه )

  (2رابطه )
استفاده شد. مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در  SPSS 24و  SAS 9.1برای تجزیه داده ها از نرم افزار  

 .انجام گرفت wardsسطح احتمال پنج درصد انجام شد. خوشه بندی مواد ژنتیکی برای صفت درصد جوانه زنی بر اساس روش 
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 نتایج و بحث:
نی ززنی در آزمون سریع جوانهزنی در روش بین کاغذ و درصد جوانهها بر درصد جوانهها و هم چنین اثر متقابل آناثر شوری و ژنوتیپ

ها و اثرمتقابل اما اثر ژنوتیپهای غیرطبیعی بدون معنی (. اثر شوری بر تعداد جوانه2دار بود)جدولدر ارلن در سطح یک درصد معنی
زنی و نسبت ریشه (. تحقیقات نشان داده است که درصد جوانه2بر این صفت در سطح یک درصد معنی دار بود)جدول شوری و ژنوتیپ

 های چغندرقند در تحمل به شوری به کار رودتواند به عنوان صفات مناسب برای غربال ژنوتیپبه ساقه می
 
 
 

ای ههای غیرطبیعی ژنوتیپزنی در دو آزمون بین کاغذ و داخل ارلن و جوانهن مربعات درصد جوانهمیانگی -2 جدول
 چغندرقند تحت تاثیر شوری

 میانگین مربعات 

درجه  منابع تغییرات
 آزادی

درصد جوانه زنی 
 در روش بین کاغذ

جوانه های غیر 
 طبیعی

درصدجوانه زنی در 
 آزمون سریع داخل ارلن

 1396زنی چغندرقند تحت تنش شوری در سال های جوانههای مورد بررسی در آزمونفهرست ژنوتیپ -1 جدول

 شماره نام ژنوتیپ شماره نام ژنوتیپ شماره نام ژنوتیپ شماره نام ژنوتیپ شماره نام ژنوتیپ

HSF-92846 97 HSF-91368 73 HSF-91231 49 HSF-91132 25 HSF-91002 1 

HSF-92847 98 HSF-91371 74 HSF-91236 50 HSF-91150 26 HSF-91007 2 
HSF-92848 99 HSF-91373 75 HSF-91244 51 HSF-91154 27 HSF-91008 3 

HSF-92850 100 HSF-91374 76 HSF-91246 52 HSF-91160 28 HSF-91009 4 

HSF-92851 101 HSF-91389 77 HSF-91266 53 HSF-91164 20 HSF-91010 5 

HSF-92856 102 HSF-91393 78 HSF-91271 54 HSF-91172 30 HSF-91018 6 

HSF-92857 103 HSF-91403 79 HSF-91273 55 HSF-91176 31 HSF-91020 7 

HSF-92861 104 HSF-91404 80 HSF-91277 56 HSF-91179 32 HSF-91022 8 

HSF-92862 105 HSF-91406 81 HSF-91279 57 HSF-91181 33 HSF-91031 9 

HSF-92865 106 HSF-91407 82 HSF-91282 58 HSF-91185 34 HSF-91032 10 

HSF-92866 107 HSF-91411 83 HSF-91284 59 HSF-91186 35 HSF-91033 11 

HSF-92868 108 HSF-91414 84 HSF-91286 60 HSF-91188 36 HSF-91034 12 

HSF-92869 109 HSF-91415 85 HSF-91289 61 HSF-91189 37 HSF-91040 13 

HSF-92870 110 HSF-91437 86 HSF-91296 62 HSF-91191 38 HSF-91048 14 
HSF-92871 111 HSF-91447 87 HSF-91305 63 HSF-91192 39 HSF-91053 15 

HSF-92872 112 HSF-91457 88 HSF-91326 64 HSF-91194 40 HSF-91054 16 

HSF-92876 113 HSF-91460 89 HSF-91328 65 HSF-91195 41 HSF-91059 17 

HSF-92877 114 HSF-91462 90 HSF-91332 66 HSF-91196 42 HSF-91061 18 

HSF-92881 115 HSF-91479 91 HSF-91335 67 HSF-91199 43 HSF-91062 19 

HSF-92884 116 HSF-91481 92 HSF-91339 68 HSF-91205 44 HSF-91073 20 

 HSF-91485 93 HSF-91357 69 HSF-91208 45 HSF-91097 21 117 191شاهدحساس 

 p.29-7233 118 HSF-92843 94 HSF-91359 70 HSF-91210 46 HSF-91101 22شاهد متحمل

 f-20843 119 HSF-91487 95 HSF-91361 71 HSF-91212 47 HSF-91105 23 شاهد متحمل

  HSF-92842 96 HSF-91363 72 HSF-91230 48 HSF-91115 24 
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 **0/115ns 40269/667 **619/233 1 شوری

789/0 **188/027 118 ژنوتیپ ** 121/472 ** 

321/0 **68/716 118 شوری*ژنوتیپ ** 75/147 ** 

24/261ns 106/0 713 خطا ** 2/271** 

 96/19 121/54 05/5 - ضریب تغییرات

.(Mostafavi, 2012)  چه گیاهچه های غیرطبیعی و طول ریشه، جوانهزنی جوانهصفات درصد همچنین گزارش شده است که
مقایسه میانگین اثر تنش شوری بر  .(Khayamim et al., 2014)موثر است در شرایط آزمایشگاه برای غربال اولیه ژنوتیپ ها چغندرقند

ای ظهقابل مالحزنی در شرایط تنش شوری نسبت به شاهد کاهش زنی، درصد جوانهزنی نشان داد در هر دو روش جوانهصفت درصد جوانه
 (.1دارد)شکل

 FEP ( دارای13و 115،105های شماره متغیر بود. تنها سه ژنوتیپ)ژنوتیپ 647/0تا  0های چغندرقند از در میان ژنوتیپ FEPشاخص 
ها در ژنوتیپجوانه زنی در شرایط شاهد است. این  %50زنی در تنش شوری، بیش از ها، جوانهبودند که یعنی در این ژنوتیپ 5/0بیش از 

ها در از ژنوتیپ  %67( در گروه مشترک قرار گرفتند. حدود 119و  118های شماره های متحمل )ژنوتیپخوشه بندی واردز نیز با شاهد
 16نی زتنش شوری جوانه نزدند با وجود اینکه تمام این بذرها دارای قوه نامیه مناسب بودند) داده ها نشان داده نشده است(. درصد جوانه

زنی باالو ها دارای درصد جوانهدهد که در شرایط تنش شوری اغلب این ژنوتیپدر روش بین کاغذ نشان می FEP ژنوتیپ اول جدول
  (.2اند)شکلنزدیک به شاهد بوده

  
 و روش داخل ارلنمقایسه میانگین اثر شوری بر صفت درصد جوانه زنی در دو روش جوانه زنی بین کاغذ  -1شکل 
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 در شرایط تنش شوری و شاهد FEPهای دارای بیشترین شاخص درصد جوانه زنی ژنوتیپ -2شکل 
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Abstract 

This experiment was conducted in Sugar Beet Seed Institute laboratory to evaluate the effects of salinity stress on seed 

germination and also to screen sugar beet genotypes. 119 sugar beet Half sib families were tested at control and 20 

ds/m salinity in factorial experiment based on completely randomized design with four replications conducting in two 
methods: germination test between paper and rapid germination test in glass pots. The effects of salinity genotypes and 

their cross effects on seed germination percentage were significant (prob ≤ 0.01) in both methods. Field Emergence 
Potential (FEP) index among sugar beet genotypes ranged from 0 to 0.647. About 67% of the genotypes didn’t 
germinate under salinity stress and only three genotypes (genotypes no. 115, 105 and 13) had FEP >0.5, which means 
that in these genotypes germination in salinity stress is about 50% of germination under control conditions. 
 

Keywords: genotypes, germination test method, salinity, screen 
 


