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اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانهزنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری:
با استفاده از راهبرد مدلسازی
شیرین تقیذوقی ،1الیاس سلطانی ،*2ایرج الهدادی ،3رضا صادقی

4

 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس ایوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .2استادیار ،گروه زراعت واصالح نباتات ،پردیس ایوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .3استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس ایوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .4استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،پردیس ایوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.

تاریخ دریافت1396/05/08 :

تاریخ پذیرش1396/07/12 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانهزنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری انجام شد .دو آزمایش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران در سال  1396انجام
گرفت .در هر دو آزمایش یکی از فاکتورها شامل  10تیمار ( T1تا  )T10مختلف پوشش بذر بود که از لحاظ نوع پرایمینگ ،نوع پوشش و
مصرف قارچکش تفاوت داشتند .فاکتور دوم در دو آزمایش متفاوت بود و در آزمایش اول ،سطوح تنش خشکی صفر -1 ،-0/8 ،و -1/2
مگاپاسگال و در آزمایش دوم سطوح تنش شوری صفر ،هفت 14 ،و  21دسیزیمنس بر متر نمک  NaClمورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که حداقل ضریب هیدروتایم ( )θHدر  22/627( T9مگاپاسکال ساعت) 22/538( T3 ،مگاپاسکال ساعت) و  22/263( T6مگاپاسکال
ساعت) مشاهده شد .کمترین مقدار پتانسیل پایه () )Ψb (50مربوط به تیمارهای  -1/332( T4مگاپاسکال) و  -1/324( T1مگاپاسکال) بودند.
حداکثر درصد جوانهزنی در شرایط شوری مربوط به  86/75( T2درصد) بود .بیشترین مقدار آستانه تحمل به شوری ( )X0مربوط به

T3

( 16/38دسیزیمنس بر متر) بود .بیشترین سرعت جوانهزنی در تمام سطوح شوری مربوط به  T3بود .بهطورکلی ،تیمارهای  T6 ،T3و  T9در
شرایط خشکی و  T3در شرایط شوری بهترین عملکرد را داشتند .همچنین ،بررسی ارتباط بین پارامترهای مختلف مدل شوری و هیدروتایم
نشان داد که با کاهش ضریب هیدروتایم مقدار آستانه تحمل به شوری افزایش خواهد یافت و با منفیتر شدن پتانسیل پایه حداکثر درصد
جوانهزنی در شرایط شوری افزایش خواهد یافت .پرایمینگ با هیومیک اسید قبل از پوششدهی بذر موجب بهبود سرعت جوانهزنی و
افزایش آستانه تحمل به شوری و خشکی خواهد شد .در نتیجه میتوان به تولیدکنندگان بذر توصیه نمود قبل از پوششدار کردن بذر از
پرایمینگ با هیومیک اسید استفاده کنند.
کلیدواژهها :آستانه تحمل به شوری ،آستانه تحمل به خشکی ،پتانسیل آب ،قدرت بذر ،هیدروتایم.

* نویسنده مسئول

Email: elias.soltani@ut.ac.ir
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 .1مقدمه

 .)Saleh, 2013شوری عمدتاً بر جوانهزنی بذر تأثیر میگذارد

جوانهزنی و استقرار گیاهچه از مراحل بحرانی و مهم در

( )Misra & Dwivedi, 2004و به نوبه خود موجب کاهش

چرخه زندگی گیاهان است ( .)Windauer et al., 2007در

شاخصهای جوانهزنی و استقرار گیاهچه میشود

واقع جوانهزنی بذر یک فرآیند بیولوژیکی پیچیده است که

(.)Almansouri et al., 2001

تحت تأثیر عوامل زیستمحیطی و ژنتیکی گوناگون قرار

در شرایط تنشهای محیطی یکی از راههای افزایش

میگیرد و بهعنوان یکی از حیاتیترین دورهها در چرخه

سبزشدن و استقرار گیاهچه استفاده از تکنیکهای بهبود

زندگی گیاهان در نظر گرفته میشود .جوانهزنی فرآیندی

بذر است .یکی از مفیدترین روشهای بهبود بذر

برگشت ناپذیر است و به محض آغازشدن ،جنین بذر رشد

پوششدار کردن بذر 3است .در این روش مواد مختلفی از

یا مرگ را تجربه خواهد کرد ( .)Bradford, 2002بذرها

جمله سموم آفتکش ،مواد تنظیمکننده رشد ،کودها ،مواد

دارای یک پتانسیل آب آستانه یا پایه )Ψb( 1میباشند که در

جاذب رطوبت ،پوششهای حساس به حرارت و عناصر

پتانسیلهای کمتر (منفیتر) از آن بستر بذر برای جوانهزنی

غذایی بههمراه مواد چسبنده به سطح خارجی بذر اضافه

(Finch-

میگردد که سبب بهبود جوانهزنی و کارآیی آن میشود

 .)Savage & Leubner-Metzger, 2006میزان دسترسی به

(.)Kephart & Wichman, 2004; Saadat et al., 2015

آب (پتانسیل آب )Ψ 2سرعت جوانهزنی و کسر جوانهزنی

دو روش پوشش بذر با کاربرد تجاری مورد استفاده قرار

بذرها را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Bewley et al., 2013

میگیرد که شامل حبه کردن 4و پوشش دادن است .تکنیک

کاهش پتانسیل آب منجر به کاهش یکنواختی ،کاهش

حبه کردن بذر در سال  1940میالدی در صنعت بذر

سرعت جوانهزنی و کاهش سبز شدن میشود ( Rosalind et

توسعه پیدا کرد ( .)McDonald & Copland, 1997این

 .)al., 1994با افزایش تنش خشکی درصد جوانهزنی بذور

تکنیک عبارت از افزودن مواد بیاثر به بذر بهمنظور تغییر

& Dahal

شکل ،وزن ،اندازه و ساختمان سطح بذور با استفاده از

 ،)Bradford, 1990چغندرقند ( )Gummerson, 1986و کلزا

مقادیر متفاوتی از مواد پرکننده و چسبنده است .حبهکردن

( )Soltani et al., 2013کاهش یافت .شوری از دیگر عوامل

بذر برای بهبود قابلیت کاشت و کارکرد بذر استفاده

مهم محیطی است که موجب کاهش رشد و توسعه گیاهان

میشود .در واقع این ترکیبات ،بذر را از تنشهایی که

در سراسر دنیا میشود ( Amirjani, 2010; Sevengor et al.,

احتمال وقوع آنها در محیط زیاد است محافظت میکنند

 )2011; Zhani et al., 2012یکی از مراحل حساس رشد

(.)McDonald & Copland, 1997

بسیار خشک است و امکان جوانهزنی وجود ندارد

ارزن هندی ( ،)Manga, 1998گوجهفرنگی (

گیاه به تنش شوری مرحله جوانهزنی است ( Kader & Jutzi,

یکی از مشکالتی که بعد از پوششدار کردن بذرها

 .)2004آثار ناشی از تنش شوری بر گیاهان شامل سمیت

مشاهده میشود ،کاهش سرعت جوانهزنی بذرها است که

یونی ،تنش اسمزی ،کمبود عناصر معدنی ،اختالالت

موجب تأخیر سبز شدن و استقرار گیاهچهها خواهد شد.

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و ترکیبی از همه این موارد است

نتایج آزمایشات مختلف روی پرایمینگ 5بذرها نشان داده

(

;Munns, 2002; Rajaravindran & Natarajan, 2012
3. Seed Coating
4. Seed Pelleting
5. Priming

)1. Threshold or base water potential (Ψb
)2. Water potential (Ψ
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است که پرایمینگ بذر سبب افزایش سرعت جوانهزنی

امروزه محققین برای پیشبینی جوانهزنی گیاهان از

Murungu et al., 2003; Demir Kaya et

مدلها استفاده میکنند .یکی از این مدلها که حساسیت

 .)al., 2006بهدلیل ترمیم غشاها ،افزایش سنتز پروتئین و

جوانهزنی بذور به تنش پتانسیل آب را تعیین میکند ،مدل

پویایی باالتر ذخایر پروتئینی و قندی طی پرایمینگ بذر

هیدروتایم میباشد که برای توصیف الگوی جوانهزنی

( ،)Soltani & Soltani, 2015بذرهای پرایمینگشده میزان

بذرها در ارتباط با پتانسیل آب استفاده شده است

 1ATPباالتری داشتند و سرعت رشد جنین در آنها نیز

( .)Larsen et al., 2004; Bradford & Still, 2004سرعت

باالتر بود ( .)McDonald, 1999; Varier et al., 2010در

جوانهزنی ژنوتیپهای مختلف گوجهفرنگی را با استفاده

شرایط تنشهای محیطی یکی از راههای افزایش

از مدل هیدروتایم مقایسه شد (

مؤلفههای جوانهزنی و سبز شدن بذر ،استفاده از تکنیک

 .)1990در گزارش دیگری برای مقایسه شاخصهای

Murungu et al., 2003; Demir Kaya

جوانهزنی و میزان مقاومت چهار الین در نوعی لوبیا

 .)et al., 2006پرایمینگ یکی از روشهای بهبود بذر

( )Phaseolus vulgaris L.از مدل هیدروتایم استفاده شد

است که میتواند باعث افزایش جوانهزنی و سبز شدن

( .)Bianconi & Cardoso, 2013هیدروتایم مدلی است

بذر شود .استفاده از روش پرایمینگ یکی از روشهای

که الگوی جوانهزنی در واکنش به پتانسیل آب در محیط

بهبود کارکرد بذر و افزایش کیفیت بذر در شرایط نامساعد

بذر را شرح میدهد .همچنین گزارش شده که ،زمان برای

محیطی میباشد ( .)Basra et al., 2004این تکنیک باعث

جوانهزنی به بزرگی اختالف بین پتانسیل آب بذر با محیط

Harris et al.,

آن و آستانه پتانسیل فیزیولوژیکی برای خروج ریشهچه

خواهد شد (

پرایمینگ است (

افزایش عملکرد در گیاهان شده است (

 .)2001گزارش شده است که این تکنیک باعث افزایش

Dahal & Bradford,

بستگی دارد (.)Gummerson, 1986

دامنه جوانهزنی بذرها در شرایط محیطی تنشزا از قبیل

در گزارشی مطرح شد که گونههای گیاهی از نظر

Fujikara et al.,

میزان تحمل به شوری در سه گروه متحمل ،متوسط و

 .)1993گزارشهای مختلفی مبنی بر افزایش سرعت و

حساس قرار گیرند ( .)Hanslin & Eggen, 2005منحنی

یکنواختی جوانهزنی و سبز شدن در تنشهای مختلف

واکنش جوانهزنی گونههای متحمل به شوری ابتدا

محیطی از قبیل شوری و خشکی با استفاده از تیمار

بهصورت یک خط صاف است که بیانگر جوانهزنی باالی

Harris et al.,

بذور در شوری است .این منحنی پس از گذشتن از آستانۀ

 .)2001; Soltani & Soltani, 2015گزارشها نشان داده

تحمل شکسته شده و جوانهزنی با شیب تندی کاهش

است که پرایمینگ باعث بهبود جوانهزنی بذرهای ذرت

مییابد .بهعبارت دیگر این گونهها شوری را تا حد معین

Demir Kaya et

آستانه تحمل کرده و تنها بعد از این آستانه است که مقدار

 ،)al., 2006سورگوم ( ،)Foti et al., 2002پنبه

جوانهزنی آنها با افزایش شوری کاهش مییابد .در

( )Murungu et al., 2003و برنج ()Basra et al., 2005

گونههای متوسط کاهش درصد جوانهزنی با شیب ثابت

در شرایط تنشهای محیطی گردید.

مشاهده میشود و آستانۀ تحمل برابر با صفر میباشد .در

تنش شوری ،خشکی و دما میشود (

پرایمینگ در گیاهان مختلف وجود دارد (

( ،)Ashraf & Rauf, 2001آفتابگردان (

گروه سوم حساسیت به تنش شوری بسیار باال بوده و
1. Adenosine Triphosphate

منحنی واکنش جوانهزنی بذور نسبت به تنش شوری به
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شکل یک تابع نمایی است (.)Hanslin & Eggen, 2005

پوشش ( )coatو حبهکردن ( )pelletبهکار رفته بودند ،در

محققان دیگری بر این اساس توابعی ارائه نمودند تا بتوان

جدول ( )1خالصه شده است .برای تهیه چسب ،از ماده
1

واکنش جوانهزنی بذرها نسبت به تنش شوری را

( CMCکربوکسی متیل سلولز) استفاده شد .این ماده با

کمیسازی نمود .که در این توابع مقدار آستانه تحمل به

غلظت  %3در آب مقطر حل شد و بهازای هر  10گرم

شوری ،حداکثر جوانهزنی و میزان کاهش جوانهزنی به

بذر 5 ،سیسی از محلول مورد نظر روی بذور ریخته شد

(Sadat-

و با حرکات دورانی دستگاه پوششدار کردن بذر ،پوشش

ازای افزایش هر واحد شوری قابل محاسبه است

مناسب روی بذور ایجاد شد .برای حبهکردن نیز از ماده

.)Noori et al., 2015
اطالعات در زمینه پوششدار کردن بذر بسیار محدود

 CMCبهعنوان چسب و ماده پرکننده استفاده شد .جهت

است و کشورهای توسعهیافته از انتشار این اطالعات

استفاده بهعنوان پرکننده بهازای هر  10گرم بذر  5گرم

خودداری میکنند .در ایران نیز پژوهشهای متعددی

( CMCبهعنوان ماده پرکننده) و  2گرم پودر رنگ ،به

صورت گرفته است ،ولی تعداد محدودی مقاله به چاپ

بذور اضافه شد و با حرکات دورانی دستگاه حبهکردن

رسانده شده است .در مورد پوششدار کردن بذرهای

بذرها صورت گرفت .در تیمارهایی که قارچکش در آنها

پرایمینگشده نیز اطالعاتی یافت نشد .در نتیجه ،این

بهکار رفته بود نیز از دز توصیه شده  2در هزار استفاده

مطالعه هدفمند شده تا به بررسی ،اثر تیمارهای مختلف

گردید .برخی از تیمارها قبل از پوششدهی پرایمینگ

پوششدار کردن بذر بر جوانهزنی کلزا در شرایط تنش

شدند (جدول  .)1جهت پرایمینگ ،بذرهای کلزا بهمدت

شوری و خشکی و مدلسازی جوانهزنی بذرهای پوشش

 10ساعت در آب مقطر (هیدروپرایمینگ) یا هیومیک

داده شده در شرایط تنش شوری و خشکی بپردازد.

اسید ( 2در هزار) پرایمینگ شدند و بعد از طی این مدت
زمان بذرها در شرایط آزمایشگاه خشک و سپس

 .2مواد و روشها

تیمارهای پوشش روی آنها صورت گرفت .از بذور

بهمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر

پرایمینگشده و شاهد 10 ،تیمار شامل  1تیمار شاهد

جوانهزنی کلزا رقم نپتون در شرایط تنش خشکی و

(بذور پرایمینگنشده) 3 ،تیمار پوشش و  6تیمار پلیت

شوری ،پژوهشی در سال  1396در دو آزمایش جداگانه

تهیه شد.

در شرایط تنش شوری و خشکی در دانشگاه تهران،

تیمارهای تنش شوری شامل چهار سطح صفر ،هفت،

پردیس ابوریحان انجام شد .هر دو آزمایش بهصورت

 14و  21دسی زیمنس بر متر نمک  NaClو تیمارهای

فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در

تنش خشکی شامل چهار سطح صفر -1 ،-0/8 ،و -1/2

آزمایشگاه صورت گرفت .در هر دو آزمایش یکی از عوامل

مگاپاسگال بودند .در آزمایش تنش شوری در هر تکرار از

مورد بررسی تیمار پوشش بذر بود که در آن  10تیمار

هر تیمار پوشش 50 ،بذر در داخل پتریدیش روی کاغذ

پوشش شامل یک تیمار شاهد (بذور پرایمینگنشده) ،سه

قرار داده شد و پس از مرطوب کردن با آب مقطر و

تیمار پوشش و شش تیمار پلیت تهیه شدند .تیمارها از

محلولهای تهیهشده از نمک در داخل ژرمیناتور در دمای

نظر نوع پوشش ،پرایمینگشدن و داشتن قارچکش با
یکدیگر تفاوت داشتند .ترکیباتی که در تیمارهای مختلف

1. Carboxymethyl Celluloses
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 20درجه سانتیگراد گذاشته شد .در آزمایش تنش خشکی

پیروی میکند ،پارامترهای مدل هیدروتایم با آنالیز پروبیت

در هر تکرار از هر تیمار پوشش 50 ،بذر در داخل پتریدیش

( )probitتکرارشده طبق رابطه زیر تخمین زده شد تا

روی کاغذ قرار داده شد و پس از مرطوب کردن با آب مقطر

بهترین برازش برای هر تیمار حاصل شود (

و محلولهای تهیهشده از  1PEG 6000در داخل ژرمیناتور در

:)Bradford, 1990; Bradford & Still, 2004

دمای  20درجه سانتیگراد گذاشته شد .بازدید از بذور دو بار

& Dahal

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡(𝑔) = [ψ–(θH/ tg) - ψb (50)] / 𝜎ψb

()3

در روز صورت گرفت و معیار بذور جوانهزده خروج

در رابطه ( Ψb (50) ،)3پتانسیل آب پایه برای  50درصد

ریشهچه بود .شمارش بذرها بهمدت  14روز انجام شد .در

جوانهزنی (مگاپاسکال) و  ψσbانحراف معیار توزیع مقادیر

طول آزمایش در صورت نیاز به کاغذ آب مقطر و

پتانسیل پایه برای درصدهای مختلف جوانهزنی () )Ψb (gدر

محلولهای تهیهشده اضافه شد .برای محاسبه درصد و

جمعیت بذور میباشد که این ضریب بیانگر یکنواختی

سرعت جوانهزنی بذور از برنامه  Germinv2استفاده شد

جوانهزنی میباشد .مدل هیدروتایم سه پارامتر دارد که از

( )Soltani et al., 2013که این برنامه ( D10یعنی مدت

نظر بیولوژیکی دارای مفهوم هستند .ثابت هیدروتایم که

زمانی که طول میکشد تا جوانهزنی به  10درصد برسد)،

در واقع معیاری از زمان تا جوانهزنی بذر است و مشابه

( D50یعنی مدت زمانی که طول میکشد تا جوانهزنی به 50

مفهوم زمان حرارتی یا ترمالتایم عمل میکند .پارامتر دوم

درصد برسد) و ( D90مدت زمانی که طول میکشد تا

پتانسیل پایه برای جوانهزنی است که در واقع حد آستانه

جوانهزنی به  90درصد برسد) را محاسبه میکند .سرعت

تنش خشکی برای جوانهزنی را نشان میدهد .پتانسیل پایه

جوانهزنی (در ساعت) از طریق معادله ( )1محاسبه شد

برای صدکهای مختلف جوانهزنی متفاوت است و دارای

(:)Soltani et al., 2013

یک توزیع نرمال میباشد که در روی این توزیع مقدار

()1

( R50=1/D50سرعت جوانهزنی)

میانه همان پتانسیل پایه برای  50درصد جوانهزنی میباشد

جهت مدلسازی واکنش جوانهزنی تیمارها به تنش

و مقدار واریانس در این توزیع نرمال نشاندهنده

خشکی از مدل هیدروتایم استفاده شد .رابطه اصلی مدل
هیدروتایم بهصورت زیر میباشد (

Dahal & Bradford,

یکنواختی جوانهزنی ( )ψσbمیباشد (

.)Bradford, 1990; Bradford & Still, 2004

:)1990; Bradford, 1990;Bradford & Still, 2004
() 2

با توجه به روند تغییرات دادههای سرعت جوانهزنی با

θH = (ψ - ψb (g)) tg

در رابطه ( θH )2ثابت هیدروتایم (مگاپاسکال
ساعت) Ψ ،پتانسیل آب بستر بذر (مگاپاسکال)،

& Dahal

Ψb

افزایش تنش شوری مدل زیر برای ارزیابی واکنش سرعت
جوانهزنی بذور به تنش شوری استفاده شد:
()4

R50=ax +b

پتانسیل آب پایه (مگاپاسکال) g ،درصدهای مختلف

در معادله ( ،)4ضرایب  aو  bبهترتیب عرض از مبدأ

جوانهزنی و  tgزمان خروج ریشه برای درصدهای مختلف

و شیب خط هستند و  xمقدار شوری (بر حسب

جوانهزنی (برحسب ساعت) را نشان میدهد .با فرض

دسیزیمنس بر متر) را نشان میدهد .ضریب  aمقدار

اینکه تغییرات  Ψbدر یک توده بذری از توزیع نرمال

اولیهی سرعت جوانهزنی را در سطح شوری صفر نشان
میدهد .ضریب  bمقدار کاهش سرعت جوانهزنی بهازای

1. Polyethylene glycol

افزایش هر واحد شوری را نشان میدهد.
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با توجه به فرضیهای که در خصوص واکنش درصد
جوانهزنی به شوری ارائه شده است

( Hanslin & Eggen,

آنها در میان تیمارها با نرمافزار ( SASنسخه  )9.0انجام شد.
جهت رسم شکلها از نرمافزار  EXCELاستفاده شد.

 )2005تأثیر سطوح مختلف شوری روی درصد جوانهزنی
( )GPبهصورت زیر کمیسازی

شد ( Sadat-Noori et al.,

 .3نتایج و بحث
 .1.3مدل هیدروتایم

:)2015
;if S<St
if S≥St

() 5

GP = GPmax
)GP = GPmax -bGP (S-St

در شکل ( )1مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده
درصد جوانهزنی در سطوح مختلف خشکی و هیدروتایم

در رابطه ( GP ،)5درصد جوانهزنی GPmax ،حداکثر

برای هر تیمار نشان داده شده است .با توجه به شکل ()1

جوانهزنی (درصد) bGP ،کاهش درصد جوانهزنی با افزایش

با افزایش خشکی ،درصد جوانهزنی در تمامی تیمارها

شوری St ،آستانه تحمل به شوری و  ،Sشوری را نشان

کاهش یافت .بیشترین درصد جوانهزنی در شرایط خشکی

میدهد ] .[39بهطورکلی حداکثر جوانهزنی ( )GPmaxدر

مربوط به ( T4خشکی صفر 95/5 ،درصد ،خشکی -0/8

کمترین سطوح شوری رخ میدهد و با افزایش تنش شوری

مگاپایکال 88 ،درصد ،خشکی  -1مگاپاسکال 81 ،درصد

تا حد آستانه تحمل ( )Stدرصد جوانهزنی بهصورت حداکثر

و خشکی  -1/2مگاپاسکال 39/5 ،درصد) بود و کمترین

باقی خواهد ماند .بعد از عبور از حد آستانه تحمل به شوری

درصد جوانهزنی در ( T7خشکی صفر 63/5 ،درصد،

درصد جوانهزنی با شیب معینی ( )bGPکاهش خواهد یافت

خشکی  -0/8مگاپایکال 64/5 ،درصد ،خشکی -1

و در نهایت به صفر خواهد رسید.

مگاپاسکال 24 ،درصد و خشکی  -1/2مگاپاسکال4 ،

تخمین مقادیر پارامترهای مدلها و اشتباه استاندارد ()SE

درصد) مشاهده شد (شکل .)1

جدول  .1کد تیمارهای پوشش ،نوع پوشش ،چسب ،ماده پرکننده ،قارچکش و پرایمینگ که جهت پوششدهی بذرها بهکار رفت
کد تیمار

نوع پوشش

چسب⸸

پرکننده‡

قارچکش

پرایمینگ

(شاهد) T1

-

-

-

-

-

T2

کوت*

CMC

-

کاربندازیم

هیدروپرایمینگ

T3

کوت

CMC

-

کاربندازیم

هیومیک اسید

T4

کوت

CMC

-

کاربندازیم

-

T5

پلیت†

CMC

 CMCپودری

کاربندازیم

هیدروپرایمینگ

T6

پلیت

CMC

 CMCپودری

کاربندازیم

هیومیک اسید

T7

پلیت

CMC

 CMCپودری

کاربندازیم

-

T8

پلیت

CMC

 CMCپودری

-

هیدروپرایمینگ

T9

پلیت

CMC

 CMCپودری

-

هیومیک اسید

T10

پلیت

CMC

 CMCپودری

-

-

* پوشش الیه نازک اطراف بذر که باعث تغییر اندازه و شکل بذر نشود ،کوت ( )coatگفته میشود.
† به پوششی که باعث افزایش اندازه بذر و تغییر شکل بذر شود پلیت ( )pelletگفته میشود.
⸸ چسب بهصورت محلول ساخته شد و باعث چسباندن بذر به مواد پودری (قارچکش و پرکننده) میشود.
‡ ماده پرکننده مادهای پودری شکل و خنثی است که بهصورت الیه الیه در اطراف بذر قرار میگیرد.
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با توجه به جدول ( )2دامنه تغییرات  θHضریب

 -1/324( T1مگاپاسکال) بود .در نتیجه تیمارهای پوشش

هیدروتایم برای تیمارهای مختلف بین  22تا 43

و پلیت پتانسیل پایه را افزایش دادند و این افزایش برای

T4

بذرهایی که پلیت شده بودند با سایر تیمارها در سطح پنج

( 42/742مگاپاسکال ساعت) و کمترین مقادیر هیدروتایم

درصد معنیدار بود (جدول  )2که احتماالً بهعلت واکنش

در  22/627( T9مگاپاسکال ساعت)22/538( T3 ،

بین  CMCبهکار رفته در پوشش و پلیت بذور و

مگاپاسکال ساعت) و  22/263( T6مگاپاسکال ساعت)

بوده است .از نظر یکنواختی جوانهزنی ( )σψbبیشترین

مشاهده شد .از لحاظ ضریب هیدروتایم اختالف

مقدار مربوط به  )0/523( T4و کمترین در

تیمارهای بذر  T6 ،T3و  T9با یکدیگر معنیدار نبودند

( )0/291( T2 )0/259و  )0/278( T3مشاهده شد .هرچه

(در سطح پنج درصد) ،ولی اختالف معنیداری با بقیه

 σψbکوچکتر باشد ،یکنواختی جوانهزنی بیشتر است .در

تیمارها داشتند (جدول  .)2در نتیجه ،تیمارهایی که با

نتیجه ،تیمار پلیت بذر موجب کاهش یکنواختی جوانهزنی

هیومیک اسید پرایمینگ شدند ضریب هیدروتایم

شد ،ولی تیمارهای پوشش (کوت) بذر یکنواختی جوانهزنی

پایینتری نسبت به تیمارهای دیگر داشتند .پایینتر بودن

مناسبی داشتند ،هرچند اختالف آنها با تیمارهای پلیت بذر

ضریب هیدروتایم حاکی از سرعت بیشتر و مدت زمان

در سطح پنج درصد معنیدار نبود (جدول  .)2دامنه

کوتاهتر برای جوانهزنی است .دامنه تغییرات ) Ψb (50برای

تغییرات ضریب تبیین ( )R2بین  0/73-0/88بود .بیشترین

تیمارهای پوشش بین  -0/780تا  -1/332مگاپاسکال بود

مقدار مربوط به  )0/88( T9و کمترین مربوط به

که بیشترین مقدار آن مربوط به  -0/782( T9مگاپاسکال)

( )0/73بود که حاکی از دقت مناسب مدل در پیشبینی

و کمترین مقدار ان مربوط به  -1/332( T4مگاپاسکال) و

جوانهزنی بذرهای پوشش داده شده ،داشت.

مگاپاسکال ساعت بود .بیشترین ضریب هیدروتایم در

PEG

T1

T5

جدول  .2تخمین پارامترهای مدل هیدروتایم که جوانهزنی تیمارهای مختلف پوشش بذر را در دامنهای از پتانسیلهای آب شرح
میدهد θH .ضریب هیدروتایم Ψb (50) ،پتانسیل آب پایه σψb ،یکنواختی جوانهزنی و  R2ضریب تبیین .در شکل  1دادههای مشاهده
شده و مدل مربوطه برای هر تیمار ارائه شده است.
Ψb (50)±SE

تیمار

θH ±SE
مگاپاسکال

مگاپاسکال

T1

32/65 ± 1/65

-1/32 ± 0/052

0/26 ± 0/081

T2

31/34 ± 1/78

-1/22 ± 0/045

0/29 ± 0/073

0/79

T3

23/54 ± 1/96

-1/21 ± 0/042

0/28 ± 0/079

0/82

7/5

T4

42/74 ± 2/01

-1/33 ± 0/058

0/52 ± 0/082

0/83

7/73

136

T5

39/19 ± 1/85

-0/93 ± 0/053

0/46 ± 0/084

0/73

9/08

116

T6

29/26 ± 1/89

-0/94 ± /047

0/37 ± 0/081

0/80

7/98

140

T7

39/50 ± 1/92

-0/92 ± 0/049

0/36 ± 0/077

0/81

7/77

124

T8

32/48 ± 1/78

-0/90 ± 0/057

0/43 ± 0/078

0/74

8/89

124

T9

22/63 ± 2/11

-0/78 ± 0/061

0/47 ± 0/082

0/88

6/90

144

T10

38/92 ± 2/20

-1/02 ± 0/046

0/38 ± 0/079

0/79

8/32

132

SE± σψb

R2

RMSE

n

0/84

7/34

112

8/11

108
108

دوره   20شماره   3پاییز 1397

 583

شیرین تقیذوقی ،الیاس سلطانی ،ایرج الهدادی ،رضا صادقی

از مدل هیدروتایم بهطور گسترده در مطالعات علوم

ضریب  θHنسبت به تیمار شاهد شد ،ولی مقدار ضریب

بذر استفاده شده است که این مطالعات را میتوان به سه

) Ψb(50نسبت به تیمار شاهد بزرگتر (منفیتر) بود

بخش تقسیم کرد :مدلسازی جوانهزنی و پیشبینی آن،

( .)Dahal & Bradford, 1990نتایج پژوهشی روی بذر

مطالعات کمون بذر و پیشبینی تغییرات آن و مطالعات

چغندرقند نشان داده است که بین پارامترهای مدل

مربوط به کیفیت بذر (

& Bradford, 2002; Bradford

هیدروتایم ،ضریب ) Ψb(50بیشترین همبستگی را با

 .)Still, 2004اگرچه تجزیه هیدروتایم یک روش ریاضی

پارامترهای رشد گیاهچه داشته است (

است ،ولی پارامترهای آن دارای مفهوم فیزیولوژیک و

 .)Soltani, 2011نتایج مشابهی روی پنبه نیز مشاهده شده

& Bradford, 2002; Alvarado

است و مشاهده شده است که هر چقدر ) Ψb(50منفیتر

 .)Bradford, 2002گزارشهای مختلفی در زمینه کاربرد

باشد جوانهزنی ،سبز شدن و رشد گیاهچه در شرایط

مدل هیدروتایم در مطالعات قدرت و کیفیت بذر وجود

مطلوب و تنش خشکی بهتر بوده است (

بیولوژیک میباشند (

دارد (

& Farzane

& Soltani

& Soltani & Farzaneh, 2014; Cardoso

 .)Farzaneh, 2014پیش از این مدلسازی جوانهزنی کلزا

;.Bianconi, 2013; Farzane & Soltani, 2011

نیز با کمک مدل هیدروتایم صورت گرفته است و

 .)Windauer et al., 2007این مدل شاخصهای مناسبی

ضرایب آن برای کلزا تعیین شده است (

جهت ارزیابی قدرت بذر داراست

Soltani et al.,

( Dahal & Bradford,

 .)2013در پژوهش حاضر با کمک مدل به مقایسه

 .)1990ضریب  θHشاخصی از سرعت جوانهزنی است.

تیمارهای پوشش پرداخته شد که نتایج این بخش از

هرچه مقدار این ضریب کوچکتر باشد سرعت جوانهزنی

پژوهش حاضر نشان داد تیمارهایی که در آنها از

بیشتر خواهد بود ( .)Cardoso & Bianconi, 2013یعنی

پرایمینگ با هیومیک اسید استفاده شده بود ،کمترین

هر چقدر مقدار ضریب هیدروتایم کمتر باشد توده بذری

ضریب هیدروتایم را دارا بودند .از طرفی تیمارهایی که

میتواند،

پلیت شده بودند مقادیر بزرگتری از ) Ψb(50دارا بودند که

بهعنوان شاخصی برای تعیین قدرت بذور تودههای

مشابه نتایج ارائهشده روی پرایمینگ بذر گوجهفرنگی

مختلف باشد ( .)Dahal & Bradford, 1990ضریب

( )Dahal & Bradford, 1990و

) Ψb(50بهعنوان شاخصی برای نشان دادن میزان تحمل

( )Windauer et al., 2007میباشد.

قدرت باالتری خواهد داشت .ضریب

θH

Lesquerella fendleri

محموله بذری به تنش خشکی است .هرچه مقدار این
شاخص منفیتر باشد میزان تحمل به تنش خشکی بیشتر

 .2.3واکنش جوانهزنی به شوری

خواهد بود ( .)Bradford & Still, 2004ضریب انحراف

با توجه به جدول ( )3بیشترین ( Ymaxحداکثر درصد

معیار در مدل هیدروتایم بهعنوان شاخصی از یکنواختی

جوانهزنی) در  T3 ،T2 ،T1و ( T4بهترتیب ،86/50

جوانهزنی محموله بذری است .هرچه مقدار این ضریب

 83/33 ،86/75و  86/12درصد) و کمترین مقدار آن در

کوچکتر باشد یکنواختی جوانهزنی در محموله بذری

 73( T10درصد) مشاهده شد که اختالف بین آنها در

بیشتر خواهد بود ( .)Bradford & Still, 2004گزارش

سطح پنج درصد معنیدار بود .در بین تیمارهای پلت

شده است که پرایمینگ قادر است قدرت بذر را افزایش

با  81/75درصد ،باالترین  Ymaxرا داشت (جدول 3؛ شکل

دهد و پرایمینگ بذرهای گوجهفرنگی موجب کاهش

 .)2نتیجه مقایسه پارامترهای تیمارها نشان داد اختالف
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تیمارهای کوت در سطح پنج درصد (بهاستثنای  )T4با

بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به تیمارهای کوت و

تیمارهای پلیت از نظر  Ymaxمعنیدار بود (جدول  .)3این

شاهد بوده است (جدول 3؛ شکل  .)2از طرفی حاکی از

موضوع بهروشنی نشان میدهد که تیمارهای پلیت بذر

بهبود درصد جوانهزنی از طریق پرایمینگ در تیمارهای

موجب کاهش معنیدار حداکثر درصد جوانهزنی شدند و

کوت بذر میباشد.

شکل  .1روند تغییرات درصد جوانهزنی تجمعی در طول زمان توسط مدل هیدروتایم برای سطوح مختلف خشکی در هر یک از
تیمارهای پوشش بذر .نقاط دادههای مشاهدهشده و خطوط مدل هیدروتایم را نشان میدهد .پارامترهای مدل و مقادیر  R2و
برای هر تیمار در جدول  2ارائه شده است.
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همچنین ،در تیمارهای پلیت شیب کاهش درصد

تیمارها داشت (در سطح پنج درصد) .در مورد تحمل به

جوانهزنی (( )bدرصد بر دسیزیمنس بر متر) بیشتر از

شوری مهمترین پارامتر آستانه تحمل به شوری است

سایر تیمارها بود و بیشترین مقدار مربوط به 8/57( T7

( )Hanslin & Eggen, 2005و هرچه  X0بیشتر باشد

درصد بر دسیزیمنس بر متر) و کمترین در 1/29( T4

تحمل به شوری باالتر است (.)Sadat-Noori et al., 2015

درصد بر دسیزیمنس بر متر) مشاهده شد (جدول 3؛

در نتیجه  T3قادر بوده است که حداکثر درصد جوانهزنی

شکل  .)2از نظر این ضریب اختالف  T4با سایر

خود را در میزان شوری باالتر ،حفظ کند و در نتیجه

تیمارهای پوشش معنیدار بود (در سطح پنج درصد) .هر

تحمل به شوری باالتری نسبت به تیمارهای دیگر از خود

چه ضریب  bکوچکتر باشد با افزایش شوری ،درصد

نشان دهد .مقادیر ضریب تبیین نشان داد که مدل شوری

X0

مورد استفاده از برازش مناسبی به درصد جوانهزنی

(آستانه تحمل به شوری) مربوط به 16/38( T3

برخوردار بود .دامنه تغییرات میانگین مربعات خطا

دسیزیمنس برمتر) و کمترین آن مربوط به 7( T4

( )RMSEبین  0/25-4/11بود که بیشترین مقدار مربوط

دسیزیمنس بر متر) بود (جدول 3؛ شکل  .)2از نظر

به  )4/11( T3و کمترین مربوط به  )0/25( T8بود

آستانه تحمل به شوری  T3اختالف معنیداری با سایر

(جدول .)3

جوانهزنی با آهنگ کندتری کاهش مییابد .بیشترین

جدول  .3تخمین پارامترهای مدل شوری که جوانهزنی تیمارهای مختلف پوشش بذر را در دامنهای از تنش شوری شرح میدهد.
 Ymaxحداکثر درصد جوانهزنی ،ضریب  bشیب کاهش درصد جوانهزنی X0 ،آستانه تحمل به شوری R2 ،ضریب تبیین و

RMSE

میانگین مربعات خطا .شکل  2مدلهای مربوط به این پارامترها را نشان میدهد .اعداد داخل پرانتز مربوط به خطای استاندارد ()SE
هستند .مقدار  nبرای هر تیمار معادل  16بود .در شکل  2دادهها و مدل مربوطه برای هر تیمار ارائه شده است.
SE±Ymax

SE±b
(درصد بر دسیزیمنس بر متر)

SE±X0
(دسیزیمنس بر متر)

R2

RMSE

T1

86/50 ± 2/50

4/14 ± 0/71

13/64 ± 1/08

0/98

2/48

T2

86/75 ± 2/25

3/00 ± 0/64

12/75 ± 1/47

0/98

2/22

T3

83/23 ± 2/45

5/59 ± 1/06

16/38 ± 0/00

0/93

4/11

T4

86/12 ± 4/03

1/29 ± 0/40

7/00 ± 4/24

0/94

2/60

T5

75/50 ± 2/50

6/67 ± 0/71

11/34 ± 0/85

0/99

2/49

T6

76/00 ± 2/50

7/43 ± 0/71

12/18 ± 0/69

0/99

2/49

T7

74/25 ± 2/25

8/57 ± 0/64

12/92 ± 0/50

0/99

2/25

T8

81/75 ± 0/25

7/71 ± 0/07

11/89 ± 0/06

0/99

0/25

T9

73/00 ± 1/00

8/00 ± 0/28

12/88 ± 0/24

0/99

1/00

T10

73/00 ± 1/00

5/93 ± 0/28

9/53 ± 0/45

0/99

1/00

تیمار

()%

*

* مقدار  SEبرای پارامتر  X0در تیمار بذر  T3معادل  0/0013میباشد که به دلیل گرد کردن اعداد تا دو رقم ،مقدار آن در جدول صفر گذاشته شد.
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شکل  .2روند تغییرات درصد جوانهزنی تجمعی در طول زمان توسط مدل شوری برای هر یک از تیمارهای پوشش بذر .پارامترهای
مربوط به این شکل در جدول  3آورده شده است.

با توجه به شکل ( )3بیشترین سرعت جوانهزنی در تمام

تیمار پلیت بذر موجب کاهش سرعت جوانهزنی شد ،ولی

سطوح شوری مربوط به ( T3شوری صفر  0/064برساعت،

تیمارهای کوت بذر بهویژه تیمار  T3موجب بهبود سرعت

شوری هفت 0/046 ،بر ساعت ،شوری  0/032 ،14بر متر و

جوانهزنی گردید .هرچه مقدار ( bبر ساعت دسیزیمنس بر

شوری  0/012 ،21برساعت) کمترین مربوط به ( T7شوری

متر) کمتر باشد ،شیب خط کمتر و کاهش سرعت با افزایش

صفر  0/020برساعت ،شوری هفت 0/018 ،بر ساعت،

شوری با آهنگ کندتری صورت میگیرد .با توجه به شکل

شوری  0/014 ،14بر متر و شوری  ،21صفر) بود .در نتیجه،

 -0/0025( T3بر ساعت دسیزیمنس بر متر) باالترین مقدار

با افزایش شوری سرعت جوانهزنی کاهش یافت که این

 bو کمترین مقدار آن مربوط به  0/0007( T5بر ساعت

کاهش برای تیمارهای مختلف پوشش متفاوت بود .در کل

دسیزیمنس بر متر) بود.
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شکل  .3روند تغییرات سرعت جوانهزنی در شوریهای مختلف توسط مدل شوری برای هر یک از تیمارهای پوشش بذر.

در مورد اثرات منفی شوری بر جوانهزنی گزارشهای
زیادی وجود دارد (

& Almansouri et al., 2001; Misra

جوانهزنی به گزارش درصد و سرعت جوانهزنی در
تیمارهای مختلف شوری بسنده میکنند (

Sadat-Noori et

.Dwivedi, 2004; Amirjani, 2010; Sevengor et al.,

 .)al., 2015تحمل گونههای گیاهی مختلف به شوری

 .)2011; Zhani et al., 2012از طرفی در روشهای

متفاوت است و گیاهان میتوانند سه واکنش متفاوت نشان

اندازهگیری تحمل به تنش شوری نیز شاخصهای متفاوتی

دهند )1( :درصد جوانهزنی گونههای حساس به شوری

مورد استفاده قرار میگیرد .اما ،محققان معموالً در مرحله

معموالً با افزایش شوری بهصورت نمایی کاهش مییابد)2( ،
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درصد جوانهزنی گونههایی با تحمل متوسط بهصورت خطی

افزایش آنتیاکسیدانتها میشود (

کاهش مییابد و ( )3گونههای متحمل به شوری تا یک حد

& .Basra et al., 2004; Basra et al., 2005; Soltani

آستانه شوری را تحمل میکنند و بعد از آن بهصورت خطی

.)Soltani, 2015

;Harris et al., 2001

کاهش خواهند یافت ( .)Hanslin & Eggen, 2005مدل
رگرسیونی که در این پژوهش برای توصیف واکنش

 .3.3ارتباط بین پارامترهای مدلها

جوانهزنی تیمارهای مختلف بذری ارائه شد بهخوبی توانست

با توجه به شکل ( )4بین پتانسیل پایه با ضریب

اختالفهای بین تودهها را نشان دهد .پیش از این تنها یک

هیدروتایم و آستانه تحمل به شوری ارتباط معنیداری

پژوهش در این زمینه روی گیاه زنیان صورت گرفته است که

وجود ندارد .اما ،رابطه پتانسیل پایه برای جوانهزنی و

(Sadat-

حداکثر جوانهزنی در شرایط شوری ارتباط معنیداری

 .)Noori et al., 2015این محققان با استفاده از این روش

مشاهده گردید (در سطح یک درصد) .بهطوریکه با

تودههای زنیان متحمل به تنش شوری را شناسایی نمودند.

افزایش هر یک مگاپاسکال به پتانسیل پایه برای

در پژوهش حاضر نیز این مدل بهخوبی توانست اختالفات

جوانهزنی ،ضریب  Gmaxبه اندازه  22/1درصد کاهش

بین تیمارهای پوشش بذر را نشان دهد .تیمارهای پوشش

یافت .همچنین ،بین ضریب هیدروتایم با آستانه تحمل به

نسبت به تیمارهای پلیت بذر سرعت جوانهزنی باالتری

شوری رابطه معنیداری وجود داشت (در سطح یک

داشتند که دلیل اصلی آن الیههای بیشتری که است که

درصد) ،بهطوریکه بهازای کاهش هر واحد ضریب

اطراف بذر پلیتشده را پوشانده است و بذر برای خروج از

هیدروتایم ،آستانه تحمل به شوری  0/72دسیزیمنس بر

این الیهها زمان بیشتری نیاز دارد .البته تیمار پرایمینگ با اسید

متر افزایش یافت .با توجه به این روابط فقط در همین دو

هیومیک توانست سرعت جوانهزنی را افزایش و ضریب

مورد رابطه بین پارامترها معنیدار بود .که در آن پتانسیل

هیدروتایم را کاهش دهد .تیمار پرایمینگ با مواد آلی از دو

پایه با حداکثر جوانهزنی و ضریب هیدروتایم با آستانه

طریق میتواند باعث افزیش سرعت جوانهزنی شود :در

تحمل به شوری ارتباط داشت .درصورتیکه این رابطه در

پرایمینگ بذر دو مرحله اول جذب آب طی میشود و در

گیاهان دیگر نیز به اثبات برسد ،میتوان به اصالحگران

نتیجه سرعت جوانهزنی افزایش مییابد و دیگری اثر مثبت

توصیه نمود ارقامی را اصالح نمایند که پتانسیل پایه

اسید هیومیک بر رشد و جوانهزنی اولیه که موجب بهبود

منفیتر و ضریب هیدروتایم کمتری داشته باشند که در

جوانهزنی میشود ( .)Soltani & Soltani, 2015مواد

نتیجه آن ظرفیت جوانهزنی و آستانه تحمل به شوری نیز

هیومیکی نتیجه تجزیه مواد آلی هستند و استفاده از اسید

بهطور همزمان افزایش خواهد یافت .از طرفی کاهش

هیومیک باعث رشد اندام هوایی میشود که دلیل آن افزایش

ضریب هیدروتایم و منفیتر شدن پتانسیل پایه موجب

جذب عناصری نظیر ازت ،کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منگنز،

بهبود قدرت بذر و رشد گیاهان زراعی خواهد شد

آهن ،روی و مس است ( Harris et al., 2001; Basra et al.,

(.)Dahal & Bradford, 1990; Bradford & Still, 2004

 .)2004; Basra et al., 2005اسید هیومیک باعث افزایش

به این ترتیب میتوان با اصالح یک پارامتر همزمان تحمل

رشد ،افزایش جذب عناصر ،افزایش تولید ریشه ،افزایش

به خشکی ،شوری و قدرت اولیه گیاهان را بهبود بخشید

مقاومت به تنشهای خشکی و شوری ،افزایش تنفس،

که البته مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

برای اولین بار این روش در آن معرفی شده است
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شکل  .4رگرسیون بین پارامترهای مدل هیدروتایم و مدل شوری.

 .4نتیجهگیری

افزایش خواهد یافت و با منفیتر شدن پتانسیل پایه

بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که تنش شوری و

حداکثر درصد جوانهزنی در شرایط شوری افزایش خواهد

خشکی موجب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی خواهد

یافت .در نهایت میتوان نتیجه گرفت که پرایمینگ با

شد .تیمارهای مختلف پوشش (کوت و پلیت) بذر

هیومیک اسید قبل از پوششدهی بذر موجب بهبود

واکنشهای متفاوتی به تنش شوری و خشکی نشان دادند.

سرعت جوانهزنی و افزایش آستانه تحمل به شوری و

مدل هیدروتایم و مدل رگرسیون شوری توانایی باالیی در

خشکی خواهد شد .در نتیجه میتوان به تولیدکنندگان بذر

تفکیک تیمارهای مختلف پوشش بذر از نظر مؤلفههای

توصیه نمود قبل از پوششدار کردن بذر از پرایمینگ با

جوانهزنی داشتند و میتوان از این مدلها برای تعیین

هیومیک اسید استفاده کنند.

تیمار مناسب پوشش استفاده نمود .طبق این مدلها
تیمارهای پوششی که در آنها بذرها با هیومیک اسید
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Almansouri, M., Kinet, J. M. & Lutts, S.
(2001). Effect of salt and osmotic stresses on
germination in durum wheat. Plant and Soil,
231, 243-254.
Alvarado, V. & Bradford, K. J. (2002).
Hydrothermal time model explains the cardinal
temperatures for seed germination. Plant, Cell
and Environment , 25, 1061-1069.
Amirjani, M. R. (2010). Effect of NaCl on
Some Physiological Parameters of Rice.
European Journal of Biological Sciences, 3(1),
6-16.

هیدروتایم و منفیتر بودن پتانسیل پایه ،جهت کشت در
شرایط خشکی قابل توصیه هستند (یعنی  T6 ،T3و .)T9
در شرایط تنش شوری نیز تیمار پوشش  T3بهعلت باالتر
بودن مقدار آستانه تحمل به شوری نسبت به تیمارهای
دیگر برتری داشت .همچنین ،بررسی ارتباط بین
پارامترهای مختلف مدل شوری و هیدروتایم نشان داد که
با کاهش ضریب هیدروتایم مقدار آستانه تحمل به شوری
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Abstract
The current research has been conducted to investigate the effects of different seed coating treatments on seed germination of canola
under drought and salinity stresses. For so doing, it has conducted two factorial experiments, based on completely randomized design
with four replications in the central laboratory of Aburaihan Campus, University of Tehran. In both experiments, one of the factors has
included 10 different seed coating treatments (T1-T10), varying in terms of seed priming type, the kind of coat, and employed
fungicide. The second factor has been different for both experiments. The first experiment investigates the levels of drought stress, viz.
0, -0.8, -1, and -1.2 MPa, while the second one deals with the levels of salinity stress, viz. 0, 7, 14, and 21 ds/m NaCl. Results indicate
that the lowest hydrotime constant (θH) belongs to T9 (22.627 MPa h), T3 (22.538 MPa h), and T6 (22.263 MPa h), with the lowest
base water potential (Ψb (50)) observed in T4 (-1.332 MPa) and T1 (-1.324 MPa) and the maximum germination percentage under
salinity stress (Gmax) showing up in T2 (86.75%). Furthermore, the highest threshold to salinity tolerance (Xo) belongs to T3 (16.38
ds/m) and the highest germination rate to T3 in all levels of salinity. Totally, seed coating treatments of T3, T6, and, T9 have been the
best treatments under drought stress with T3 being the best treatment under salinity stress. Also, investigation of relations among the
parameters of hydrotime model and salinity model indicates that by decreasing the hydrotime constant, the threshold of salinity
tolerance will be increased and more negative values of base water potentials result in higher values of maximum germination in
salinity. What is more, seed priming with humic acid improves germination rate and can increase the threshold of salinity and drought
tolerances. As a result, seed producers are recommended to use seed priming with humic acid prior to any seed coating treatment.
Keywords: Hydrotime, seed vigour, threshold of drought tolerance, threshold of salinity tolerance, water potential.
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