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چکیده

به منظور تعیین اثر پیشتیمار سیلسیوم بر جوانهزني بذر و رشد اولیه گیاهچه ارقام مختلف

خربزه در شرایط تنش شوري آزمایشي به صورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار

شناسه مقاله:

تكرار انجام شد .فاكتور اول شامل شوري كلرید سدیم در سه سطح  57 ،0و  170میليموالر و فاكتور

نوع مقاله :پژوهشی

دوم تیمار سیلیسیوم در سه سطح شاهد 1 ،و  2میليموالر بود .صفات مورد اندازهگیري شامل درصد

تاریخ پژوهش0132 :

و سرعت جوانهزني ،متوسط زمان جوانهزني ،طول ساقهچه و ریشهچه ،نسبت طول ریشهچه به

تاریخ دریافت0131/11/01 :

ساقهچه ،وزن تر ریشهچه و ساقهچه بود .تنش شوري ( 170میليموالر) درصد و سرعت جوانهزني،

تاریخ پذیرش0131/10/22 :

طول ریشهچه و ساقهچه را به ترتیب  99 ،57 ،9و  %51نسبت به شاهد كاهش داد .كاربرد سیلیسیوم 1
میليموالر سرعت جوانهزني و طول ریشهچه و ساقهچه را به ترتیب  55 ،20و  %57نسبت به شاهد

واژههای کلیدی:

افزایش داد .تحت شرایط تنش شوري بیشترین میزان درصد و سرعت جوانه زني از تیمار  1میلي

Cucumis melo 

موالر سیلیسیوم و  57میلي موالر نمک سدیم حاصل شد .در مجموع ،كاربرد سیلیسیوم باعث بهبود



بنیه گیاهچه

خصوصیات جوانهزني و رشد گیاهچه هاي خربزه تحت شرایط تنش شوري شد.



پرایمینگ



رقم قصری



سیلیکات سدیم

1

آذری و همکاران ،اثر پیشتیمار سیلیسیوم بر جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه خربزه ...
یكي از مهمترین مشكالت كشاورزي دنیا وجود آبها و خاکهاي شور

وسیله گیاه اثرات مفیدي مانند

طبیعي و شور شدن خاکهاي زراعي موجود ميباشد .بیش از  900میلیون هكتار از

و

مقدمه

اراضي جهان شور و غیر قابل كشت بوده و تقریباً معادل سه برابر كل اراضي قابل
كشت ميباشد .در حال حاضر حدود  %27اراضي دنیا و حدود  %17از اراضي ایران
شور ميباشند [22].ایران با  25میلیون هكتار زمین شور در مقام اول كشورهاي ناحیه
][11

مقاومت

افزایش

بیماريها]،[17
][21
زنده

آفات

به

تحمل به تنشهاي غیر

و بهبود كیفیت و عملكرد

محصول] [19را

به همراه دارد .استفاده

فراهم كردن امكانات الزم براي جلوگیري از گسترش

از سیلیسیوم در تغذیه نیشكر باعث

خاکهاي شور و یا اصالح و زهكشي این اراضي ،به دلیل هزینه بسیار باال ،كاري

افزایش میزان قند در این گیاه

خاور میانه قرار دارد.

مشكل و گاه غیر ممكن است ،بنابراین ،استفاده از ارقام مقاوم به شوري به همراه

][7
ميشود.

عالوه بر این كاربرد

مدیریت زراعي مناسب ،بهرهبرداري از اراضي شور را امكان پذیر ميسازد [52].تنش

سیلیسیوم برخي خصوصیات كیفي

اولین پاسخ گیاه به

گیاه مانند قطر گل ،طول و قطر ساقه

شوري ،كاهش سرعت گسترش سطح برگ و به موازات شرایط تنش ،توقف

گلدهنده و سرعت گلدهي را در

گسترش برگ ميباشد .همچنین شوري منجر به كاهش قابل توجهي در وزن تر و

گیاهان ژربرا 1و آفتابگردان زینتي

شوري منجر به كاهش یا توقف رشد گیاهان

خشک برگها ،ساقهها و ریشه

][51
ميشود.

][9
ميشود.

افزایش

][15
ميدهد.

در گیاه لوبیا

جوانهزني و ویژگيهاي گیاهچه از جمله حیاتيترین معیارهاي گزینش جهت

چشم بلبلي 2كاربرد سیلیسیوم باعث

تحمل به شوري در گیاهان ميباشد .شوري باعث كاهش جوانهزني ،تأخیر در رشد

افزایش استحكام ساقه گل دهنده

و نمو گیاهان و كاهش عملكرد

][11
ميشود.

خربزه در مراحل جوانهزني و رشد

][2
ميشود.

همچنین ،در چمن

گیاهچه به شوري حساس بوده و از مرحله رشد تا برداشت مقاوم به شوري

پاسپالوم 5استفاده از سیلیسیوم باعث

گزارش شده كه كاهش پتانسل اسمزي به  -0/2مگاپاسكال جوانهزني

بهبود رنگ برگ و تراكم گیاه شده و

بذور خربزه  C. melo var. dudaimرا از  21به  %91كاهش داد و زماني كه پتانسیل

پاخوري

آن را از طریق تثبیت

اسمزي به  -0/1و  -0/9كاهش یافت درصد جوانهزني به  12و  %5تنزل پیدا

پليمرهاي پليساكاریدي و لیگنیني

][21
است.

كرد [11].تحت شرایط این تنشها یكي از راههاي افزایش مؤلفههاي جوانهزني و
سبز شدن بذر ،استفاده از شیوه پیشتیمار

][9
ميباشد.

پیش تیمار بذر روشي است

كه به واسطهي آن ،بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجه با شرایط

در دیواره سلولي بهبود
گیاه

در

][12
ميبخشد.

گریپفروت

كاربرد

سیلیسیوم در مرحله دانهالي باعث
][27

اكولوژیكي محیط از لحاظ فیزیولوژیكي و بیوشیمیایي آمادگي جوانهزني را بدون

افزایش رشد آن ميشود.

آنكه خروج ریشهچه صورت بگیرد ،به دست ميآورند [20].اعمال پیشتیمار سبب

متعددي نشان ميدهند كه این عنصر

بروز تظاهرات زیستي و فیزیولوژیكي متعددي در بذر پیشتیمار شده و در گیاه

بر رشد و عملكرد گیاه تأثیر مثبت

حاصل ميتوان بهبود سرعت جوانهزني ،استقرار اولیه ،زودرسي و افزایش كمي و
كیفي محصول را مشاهده

][20
كرد.
][12

][29،22

دارد.

شواهد

عالوه بر این در

پژوهشهاي مختلف اثر تخفیف-

همه

دهندگي سیلیسیوم تحت شرایط

گیاهان در خاکهاي حاوي سیلیسیوم رشد ميكنند ،اما میزان این عنصر در گیاهان

تنش شوري در گیاهان مختلف مانند

مختلف ،بین  0/1تا  %10وزن خشک گیاه متغیر است [12].اگر چه سیلیسیوم در اكثر

1

سیلیسیوم دومین عنصر از نظر فراواني در پوسته زمین و خاک است.

گیاهان به عنوان یک عنصر غیرضروري شناخته ميشود ولي جذب این عنصر به
2

Gerbera jamesonii
2 Vigna unguiculata
3 Paspalum vaginatum
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][29
یونجه] ،[25خیار] ،[19ذرت

و

][10،50
گندم

گزارش شده است .سیلیسیوم از طریق

میزان  7میليلیتر از تیمارهاي

سازوكارهایي مانند بهبود محتواي آب ،افزایش فتوسنتز ،تحریک سیستمهاي

مختلف كلرید سدیم به آنها اضافه

آنتياكسیداني و كاهش اثرات سمیت یونها از طریق كاهش جذب سدیم و افزایش

شد .پتري دیشها در ژرمیناتور با

جذب پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش شوري

][25
ميشود.

دماي  27درجه سلسیوس و رطوبت

خربزه گیاهي یکساله از تیره كدوییان است كه جزو مهمترین محصوالت باغباني

نسبي  %17قرار داده شدند .بیست و

به شمار ميرود و اغلب در نواحي خشک و نیمه خشک كه معموالً داراي مشكل

چهار ساعت پس از قرار دادن

شوري نیز ميباشند ،كشت ميشود [25].با وجود این كه خربزه یک گیاه نیمه مقاوم

ظروف

ژرمیناتور

به شوري است ،این تنش باعث خسارتهاي متعددي مانند جلوگیري از رشد،

شمارش بذور جوانه زده آغاز شد و

اختالالت متابولیكي ،كاهش عملكرد كمي و كیفي محصول ميگردد [11].سطح زیر

این عمل تا روز  11ادامه یافت .بعد

كشت محصوالت جالیزي استان خراسان رضوي در سال  1522-29معادل 77975

از شمارش درب پتري بسته شده و

هكتار است كه  )%95/15( 71219هكتار آن آبي و بقیه دیم بوده است و مجموع

روي سیني كه در كف آن دستمال

آنها حدود  %7/92كل سطح زیر كشت استان خراسان رضوي را شامل ميشود.

سترون مرطوب قرار داشت جاي

با توجه به

داده شده و سیني حاوي دستمال

سطح زیر كشت وسیع این محصوالت در استان و شور شدن آب مورد استفاده

مرطوب به همراه ظروف پتري در

براي این گیاهان ،انجام هرگونه پژوهش در زمینه استفاده از آبهاي شور را توجیه

یک كیسه نایلوني و سپس داخل

ميكند .تا كنون پژوهشهاي زیادي در ارتباط با نقش سیلیسیوم در افزایش مقاومت

ژرمیناتور قرار گرفت .بذوري كه به

به تنشهاي زنده و غیرزنده انجام شده است ،ولي تاكنون تحقیقي در مورد نقش

عنوان بذور جوانه زده شمارش مي

سیلیسیوم در بهبود خصوصیات جوانهزني و رشد گیاهچههاي خربزه تحت شرایط

شدند داراي حداقل طول ریشهچه 2

تنش شوري گزارش نشده است.

میليمتر بودند .بعد از گذشت 11

هدف از این تحقیق تعیین اثر پیشتیمار سیلیكات سدیم بر جوانهزني بذور خربزه

روز و اتمام شمارش بذور جوانه

تحت شرایط تنش شوري بود.

زده ،درصد جوانهزني ،طول ریشهچه

][5

میزان تولید كل محصوالت جالیزي استان  1207915تن ميباشد.

مواد و روشها

این تحقیق در آزمایشگاه علوم باغباني دانشكده كشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي
با چهار تكرار انجام شد .فاكتور اول شوري حاصل از نمک كلرید سدیم در سه
سطح  57 ،0و  170میليموالر و فاكتور دوم تیمار سیلیسیوم در سه سطح  1 ،0و 2
میلي موالر بود .به منظور ضدعفوني سطحي بذور خربزه رقم بومي قصري در
هیپوكلریت سدیم  %1به مدت  5دقیقه ضدعفوني و پس از شستشو با آب مقطر
سترون در قارچكش بنومیل  2در هزار به مدت  50ثانیه قرار گرفته و سپس دوباره
بذور با آب مقطر سترون شستشو داده شدند .بذور به مدت  12ساعت در تیمارهاي
مختلف سیلیكات سدیم قرار گرفتند .سپس  27عدد از بذور داخل ظروف پتري با
قطر دهانه  9سانتيمتر پالستیكي حاوي كاغذهاي صافي سترون قرار گرفتند و

داخل

پتري

و ساقهچه و نسبت آنها ،وزن تر
ریشهچه و ساقهچه اندازهگیري
شدند.

محاسبه

براي

سرعت

جوانهزني از رابطه زیر استفاده شد:
GR= ∑ Ni / Di

در این فرمول  Niافزایش تعداد بذر
جوانه زده به صورت روزانه و

Di

تعداد روز بود.
متوسط زمان جوانهزني نیز به روش
][57

زیر محاسبه شد:

D= Σ(D×N)/ ΣN

5
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 =Nتعداد بذرهایي كه در روز  Dام جوانه زدند.

نسبت به درصد جوانهزني حساسیت

 =Dتعداد روزهایي كه از آغاز زمان جوانهزني گذشته است

بیشتري را به تنش شوري نشان

تجزیه دادههاي با نرمافزار  JMP8و مقایسه میانگین با آزمون  LSDدر سطح

][51
داد.

احتمال  %7انجام گرفت.

همكاران ( )2001و بارسا و

نتایج مشابهي توسط افضل و

همكاران ( )2007در مورد كاهش

نتایج و بحث

سرعت جوانهزني تحت شرایط

درصد جوانهزنی

تنشزاي

تأثیر تنش شوري و تیمارهاي پیش تیمار بر درصد جوانهزني بذور خربزه در سطح

][25،1
است.

گزارش

شوري

شده

بذور پیشتیمار شده در

احتمال  %1معنيدار بود ولي اثر متقابل آنها معنيدار نشد (جدول .)1با افزایش

پیشتیمار  1میليموالر سیلیسیوم

میزان شوري از درصد جوانهزني بذور خربزه كاشته شد ،به طوري كه بیشترین

داراي بیشترین سرعت جوانهزني

درصد جوانهزني بذور متعلق به سطح شوري شاهد و كمترین آن به سطح شوري

( 9/17جوانه روز) در مقایسه با

 170میليموالر تعلق داشت (جدول  .)2صدقي و همكاران ( )2010در آزمایش

دیگر سطح سیلیسیوم و شاهد بود

خود روي دو گیاه دارویي گل همیشه بهار و رازیانه شاهد كاهش جوانهزني تحت

(جدول .)5نتایج به دست آمده از

تنش شوري بودند [59].بر اساس نظرات المنصوري و همكاران ( )2001تنش شوري

اثرات متقابل تنش شوري و پیش-

در سطوح متعادل تنها سبب تأخیر در جوانهزني ميشود ،در حالي كه غلظتهاي

تیمار بذر نشان داد كه بیشترین

زیاد كلرید سدیم سبب كاهش درصد جوانهزني ميشود [2].كاهش جوانهزني بذور

سرعت جوانهزني از تیمار  1میلي

همراه با افزایش غلظت نمک ميتواند حاصل كاهش پتانسیل اسمزي محلول،

موالر سیلیسیوم تحت شرایط تنش

افزایش اثرات سمي یونهاي كلر و سدیم و ایجاد تغییراتي در تعادل و انتقال و

شوري  57میليموالر حاصل شد

جابجایي مجدد ذخایر بذري در زمان جوانهزني باشد [1].همچنین كاهش جذب آب

(شكل  .)2لي و همكاران ()2001

توسط بذور در شرایط تنشزاي شوري ميتواند دلیل دیگري براي كاهش درصد

گزارش كردند كه درصد و سرعت

تیمارهاي پیشتیمار بذور خربزه با سیلیسیوم باعث افزایش

جوانهزني بذور سویا تحت شرایط

درصد جوانهزني شد به طوري كه بیشترین درصد جوانهزني از تیمار  1میليموالر

تنش شوري با افزایش غلظت

جوانهزني

][59
باشد.

سیلیسیوم حاصل شد (جدول .)2

سیلیسیوم در خاک افزایش

سرعت جوانه زنی

در گزارش دیگري ،كاربرد خارجي

اثرات تنش شوري ،پیشتیمار بذر و اثرات متقابل آنها بر سرعت جوانهزني بذور

سیلیسیوم تحت شرایط تنش شوري

خربزه معنيدار بود (جدول  .)1بیشترین سرعت جوانهزني در سطح شوري شاهد

باعث بهبود خصوصیات جوانهزني
خیار

][52

شد.

][20
یافت.

زوكاریني

مشاهده شد و پس از آن با افزایش غلظت نمک سرعت جوانهزني بذور كاهش

بذور

یافت (جدول  .)2مطالعات مختلف نشان ميدهند كه سرعت جوانهزني بذور

( )2002گزارش كرد كه كاربرد

گیاهان مختلف تحت تأثیر تنش شوري كاهش ميیابد .پیل و نكر ( )2001در

سیلیسیوم تعادل رشدي گیاه لوبیا را

بررسي واكنش جوانهزني گیاه پوا گزارش كردند كه حداكثر درصد و سرعت

از طریق كاهش اثرات مخرب تنش

جوانهزني در آب مقطر به دست آمد و با افزایش شدت شوري این دو صفت تحت

شوري مانند كاهش هدایت روزنه-

تأثیر قرار گرفتند ،اما در غلظتهاي متوسط و شدید شوري ،سرعت جوانهزني

اي ،كاهش محتواي نسبي برگ،

1
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 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در خربزه تحت تنش با اعمال پیشتیمار سیلسیوم-0 جدول
Table 1. Analysis of variance of studied traits in melon )Cucumis melo( under salinity stress primed by silicium
mean squares
Source of variation

df

germination
percentage

germination rate

mean
germination
time

radical length

plumule
length

radical to
plumule ratio

radical fresh
weight

plumule
fresh weight

Si

2

212.65 **

3.11 **

11.97 **

3.35 **

2.03 **

0.006 ns

0.03 **

0.26 **

44.08 **

27.5 **

0.079 ns

0.09 **

1.72 **

0.38 ns

0.17 ns

0.034 ns

0.01 *

0.11 **

0.36

0.25

0.05

0.002

0.003

Salinity
Si × Salinity
Error

2

167.30 **

4

16.95 **

8.95 ns

17

85.24 **

0.39 *

19. 17

8.17 **

0.13

0.52

%7  و1  معنيدار در سطح، * و** به ترتیب غیرمعنيدار،ns
Ns, * and ** are non- significant and significant at 1 and 5% of probability levels, respectively.

. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در خربزه تحت تأثیر تیمارهاي مختلف شوري-2 جدول
Table 2. Mean comparison of studied traits in melon under Si and salinity treatments

Treatments
Si (mM)
0
1
2
Salinity (mM)
0
75
150

Germination
percent

Germination rate
(seed per day)

Mean
germination
time

Radical
length
(mm)

Plumule
length
(mm)

Radical to
plumule
ratio

Radical
fresh weight

Plumule
fresh
weight

79.33 b
89.00 a
85.11 a

5.35 b
6.45 a
6.40 a

15.37 a
13.22 b
15.38 a

4.62 b
6.17 a
4.99 b

3.19 b
4.32 a
3.85 a

1.52 a
1.46 a
1.47 a

0.21 b
0.34 a
0.32 a

0.82 b
1.20 a
1.14 a

89.66 a
82.55 b
81.22 b

6.76 a
7.07 a
4.36 b

12.22 c
13.38 b
18.37 a

7.95 a
5.40 b
2.42 c

5.90 a
3.81 b
1.66 c

1.38 a
1.67 a
1.46 a

0.42 a
0.26 b
0.19 c

1.57 a
1.02 b
0.56 c

. نداشتند%7  بداراي تفاوت معني دار در سطح،میانگینهایي كه با حروف مشابه نشان داده شدهاند
Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 5% level of probability.
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][15

سیلیسیوم همچنین باعث كاهش

ترتیب  55و  %57نسبت به شاهد

كاهش پتاسیم برگها و غیره حفظ ميكند.

خسارات اكسیداتیو ایجاد شده توسط تنش شوري ميشود و مانع پراكسیده شدن

افزایش داد (جدول  .)2بنا بر یافته-

چربيهاي غشا

][15
ميشود.

هاي اشرف و همكاران ()2001
افزایش سرعت رشد و توسعه ریشه

متوسط زمان جوانه زنی
اثرات تنش شوري ،پیش تیمار بذر و اثرات متقابل بین آنها بر متوسط زمان
جوانهزني معنيدار بود (جدول  .)1متوسط زمان جوانه زني با افزایش تنش شوري
به  170میلي موالر به طور معنيداري نسبت به شاهد افزایش یافت (جدول .)2
پیشتیمار با سیلیسیوم  1میليموالر بیشترین تأثیر را در كاهش متوسط زمان
جوانهزني نسبت به شاهد داشت (جدول  .)2كمترین متوسط زمان جوانهزني از 1
میليموالر سیلیسیوم تحت شوري  57میليموالر شوري حاصل شد (شكل .)2
طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها
اثرات تنش شوري و پیش تیمار بذر بر طول ریشه چه و طول ساقه چه معنيدار
بود اما برهمكنش آنها معنيدار نشد (جدول  .)1تنش شوري باعث كاهش طول
ریشهچه و ساقهچه گیاهچههاي خربزه شد به طوري كه شوري  170میليموالر
میزان هر یک از صفات فوق را به ترتیب  99و  %51نسبت به شاهد كاهش داد

(جدول  .)2نتایج مشابهي توسط زائو و لیو ( )2000در ارتباط با یونجه و خواجه
حسیني و همكاران ( )2005در رابطه با سویا گزارش شده است [12،27].ریشهچه و
ساقهچه شاخصهاي مهمي جهت ارزیابي واكنش گیاهان به تنش شوري ميباشند
و جلوگیري از رشد آنها واكنش طبیعي به تنش است .كاهش طول ریشهچه و
ساقهچه ميتواند به دلیل اثرات سمي ناشي از نمک و یا عدم توازن در مقادیر
عناصر غذایي در بذر گیاه

][9
باشد.

توسعه ریشهچه و خروج آن از بذر اصوالً در

نتیجه بزرگ شدن سلول ميباشد و تقسیم سلولي پدیدهاي است كه مربوط به
رویدادهاي بعد از جوانهزني

][51
ميباشد.

خواجه حسیني و همكاران ( )2005در

مطالعهاي كه در ارتباط با واكنش جوانهزني و رشد گیاهچههاي سویا تحت شرایط
تنش شوري انجام دادند ،گزارش كردند اگر تقسیم سلولي در مقایسه با بزرگ شدن
سلول به غلظتهاي سدیم حساسیت بیشتري داشته باشد ،حساسیت رشد ریشهچه
و ساقهچه به تنش كه پس از جوانهزني صورت ميگیرد ،شدیدتر از جوانهزني
خواهد بود .جوانهزني از طریق توسعه و بزرگ شدن سلولهاي جنیني انجام
ميشود ،حال آن كه اگر تقسیم سلولي توسط تنش متوقف شود رشد طولي گیاهچه
نیز پس از مدت كوتاه متوقف خواهد شد [12].پیشتیمار با سیلیسیوم  1میليموالر
بیشترین تأثیر را در افزایش طول ریشهچه و ساقهچه داشت و میزان آنها را به

9

در گیاهچههاي حاصل از بذور
پیشتیمار شده ميتواند ناشي از
شدت یافتن تقسیمات سلولي در
كالهک ریشه در شرایط پیشتیمار
باشد و این مسأله در كنار جذب
بهتر آب و مواد غذایي سبب بهبود
استقرار این گیاهان

][1
ميگردد.

نسبت طول ریشهچه به ساقهچه در
هیچ یک از سطوح آماري معنيدار
نشد (جدول .)1
وزن تر ریشهچه و ساقهچه
اثر تنش شوري ،پیشتیمار بذر و
برهمكنش آنها بر وزن تر ریشه چه
و ساقه چه معنيدار شد (جدول .)1
تنش شوري باعث كاهش وزن تر
ریشهچه و ساقهچه گیاهچههاي
خربزه شد به طوري كه شوري 170
میليموالر میزان هر یک از صفات
فوق را به ترتیب  71و  %91نسبت
به شاهد كاهش داد (جدول .)2
تیمار پیش تیمار با سیلیسیوم 1
میليموالر بیشترین تأثیر را در
افزایش وزن تر ریشهچه و ساقهچه
داشت و میزان آنها را به ترتیب 91
و  %19نسبت به شاهد افزایش داد
(جدول  .)2تــحت شرایط تـــنش
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شکل  -0اثر پیشتیمار سیلیسیوم بر سرعت جوانهزنی بذور خربزه تحت تنش شوری
Figure 1- Effect of sillicium priming on germination rate of melon seeds under salinity stress

شکل  -2اثر پیشتیمار سیلیسییوم بر متوسط زمان جوانهزنی بذور خربزه تحت تنش شوری
Figure 3- Effect of sillicium priming on mean germination time of melon under salinity stress
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آذری و همکاران ،اثر پیشتیمار سیلیسیوم بر جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه خربزه ...

شکل  -1اثر پیشتیمار سیلیسیوم بر وزن تر ریشهچه ( )Aو ساقهچه ( )Bخربزه تحت تنش شوری
)Figure 5- Effect of sillicium priming on radical (A) and plumule length (B
of melon seedlings under salinity stress

2
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1  استفاده از سیلیسیوم.پیدا كرد

 میليموالر سیلیسیوم و نمک2 شوري بیشترین وزن تر ریشهچه و ساقهچه از تیمار

میليموالر بیشترین تأثیر را در بهبود

.)5  میليموالر به دست آمد (شكل57 سدیم

جوانهزني و رشد گیاهچههاي خربزه
تحت شرایط تنش شوري داشت و
.قابل توصیه است

 اكثر شاخصهاي جوانهزني مانند،با افزایش سطوح شوري

نتیجه گیری کلی

 طول ریشهچه و ساقهچه و وزن تر ریشهچه و ساقهچه،درصد و سرعت جوانهزني
خربزه كاهش یافت و در اثر اعمال سیلسیوم به عنوان ماده تخفیفدهنده تنش بهبود
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The main goal of current experiment was evaluation of the effects Si priming on
ABSTRACT
germination characteristics of melon under salt stress. For this purpose, a factorial experiment based on
completely randomized design was conducted with three levels of Si 0 as control, 1 and 2 mM and 3
levels of NaCl (0, 75 and 150 mM) with three replications. Measured traits were germination percentage
and rate, mean germination time, radical and plumule length, radical to plumule ratio, radical and plumule
fresh weight. The salinity of 150 mM decreased germination percentage and rate, radical and plumule
length by 9, 35, 69 and 71X comparing to the control, respectively. Seed
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priming with Si of 1 mM increased germination rate, radical and plumule
o Cucumis melo
length by 20, 33 and 35% comparing to the control, respectively. Seeds o Mesri cultuvar
treated with Si (1 mM) had the highest germination percentage and rate at 75 o seedling vigor
mM of NaCl. On the whole, seed priming with Si could improve germination o sodium silicate
characteristics and seedling growth of melon under salinity stress conditions.
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