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 اثرپیش تیمار بذر کلزا با جیبرلین و سالیسیلیک اسید بر روی رشد گیاه

و تغییرات بیوشیمیایی تحت شرایط تنش شوری   

 

 محمود بقری ،سید علی طباطبایی

 

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

 

 

 

-پایین و استقرار گیاهچه از مشکالت اساسی در مناظق شور میدرصد جوانه زنی  :چکیده

زنی و استقرار تحت ی جوانهتیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهندهباشند. امروزه تکنیک پیش

به منظور بررسی اثر تیمار بذر با جیبرلین و های محیطی معرفی شده است.  تنش

 و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی، رشد گیاه کلزا اسید و تنش شوری برسالیسیلیک 

در مرکز تحقیقات آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و با سه تکرار 

سالیسیلیک شامل تیمار بذر با جیبرلین،  انجام شد. فاکتور اولکشاورزی و منابع طبیعی یزد 

 21و  6صفر، ح شوری )سط سهو فاکتور دوم شامل و بذر بدون پرایم پی پی ام  05اسید 

افزایش در اولین و آخرین نتایج نشان داد که تنش شوری سبب دسی زیمنس بر متر( بود. 

شد.  ، تعداد برگ و سطح برگوزن خشک گیاه، در درصد جوانه زنیروز سبز شدن و کاهش 

پیش تیمار در صفات اندازه گیری شد.  بهبودتیمار بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید سبب 

بذر از طریق کوتاه کردن روز از کاشت، سبز شدن یکنواخت بذرها و ایجاد گیاهچه های قوی 

توانست سبب به حداکثر رساندن میزان وزن خشک گیاهچه های تولیدی شود. همچنین، 

تحت شرایط تنش شوری میزان فعالیت آنزیم های کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز افزایش 

از پیش تیمارهای بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید سبب یافت، درحالی که استفاده 

  کاهش در فعالیت کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز تحت شرایط تنش شوری شد.

 آنزیم، شوری.جیبرلین، سالیسیلیک اسید، کلزا،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

کلزا در  .طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی استیکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدله دارای  به عنوان  کلزا   

به علت میزان روغن موجود در دانه های گروه گیاهان زراعی متحمل به شوری قرار دارد و قابلیت کشت در مناطق شور را دارد. 

ی دریای مدیترانه گیاه کلزا، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می شود. محل رویش این گیاه در ابتدا در کرانه ی شرق

سال  1555بوده است گرچه استفاده از آن سابقه ای بسیار طوالنی دارد. شواهدی موجود است که این گیاه و روغن آن، در 

از قرن هفدهم  .شود پیش از میالد مسیح در هند استفاده می شده است. در اروپای میانه این گیاه از قرن چهاردهم کشت می

تنش  توسط دنیا مناطق از بسیاری در گیاهان عملکرد و رشد .قیاس های بزرگ در اروپا کشت میشودمیالدی، این گیاه در م

 خسارات جهان سطح در شوری تنش زنده، های غیر تنش بین در و گردد می محدود متعدد غیرزنده و زنده های محیطی

به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه دما و زنی جوانه .( 2،2004مکنیلیاشرف و ) است نموده وارد به گیاهان ای گسترده

(. در طبیعت گیاهان در برابر نوسانات 1551،وهمکاران )سی فیلدت (1521،و همکاران 1انصاریگیرد )رطوبت خاک قرار می

از (. شوری یکی 2990،وهمکاران 3بوهنرتکند )محیطی مختلفی از جمله خشکی و شوری قرار دارند که رشد آنها را محدود می

های شور شود. سطح کلی خاکباشد که سبب کاهش محصوالت کشاورزی در جهان میهای محیطی شایع در جهان میتنش

باشند عامل، امالح زیاد در خاک و کمبود آب در گیاه مواجه می 1میلیون هکتار است. گیاهان در محیط شور با  10ایران حدود 

و  6()پاتاده1552،وهمکاران 0سلطانی)شودمیزنی در اکثر گیاهانی جوانهها(. شوری سبب کاهش شاخص4،2991عبدل زاده)

-زنی و مراحل اولیه رشد گیاه از لحاظ استقرار گیاه در شرایط شور جزء مراحل بحرانی رشد گیاه میجوانه (.1522،همکاران

 1جراوزنی و سبز شدن بذر است )(. اولین اثر شوری بر رشد گیاهان عدم یکنواختی در جوانه1553وهمکاران، 7خانباشند )

                                                           
1 .Ashraf and Mcneilly 

2 .Ansari and choghazardi 

3 .Bohnert and Nelson 

4 .Abdolzadeh and kazuto 

5 .soltani and galeshi 

6 .patade and Maya 

7 . khan and Gulzar 

8 .grieve and lesch 
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 تنش نوع تنش، شدت به توجه با میتواند نبوده بلکه گیاه رشدی مرحله یک بر تنها شوری تنش سوء اثرات (.  2991،وهمکاران

 (2997،وهمکاران2حسین)باشد متفاوت (سیر تکاملی) گیاهی اندام و بافت نوع ، رشدی مختلف مراحل مقاومت گیاه، میزان ،

زنی و سبز شدن بذر تحت شرایط نامساعد گ بذر یک روش معمول برای افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانهپرایمین.

تواند مقاومت در برابر تنش تیمار بذرها با استفاده از مواد مختلف میباشد. تحت شرایط نامساعد استفاده از پیشمحیطی می

های نمکی در گیاهان مختلف سبب تیمار بذر با آب و محلول(. پیش1557وهمکاران، 1اقبالشوری، در گیاهان را افزایش دهد )

سالیسیلیک و جیبرلین از (. 1521،وهمکاران انصاریشود )زنی در شرایط تنش میزنی و شاخص جوانهافزایش درصد جوانه

یمار بذر با سالیسیلیک و ترکیبات تولیدی در گیاه هستند که می توانند به عنوان تنظیم کننده های رشد عمل کنند. اثر ت

جیبرلین بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در گیاهان مختلف نشان داده است که تیمار بذر با این هورمون ها سبب افزایش در 

-میزان تجمع انواع فعال اکسیژن در زمان جوانه(.1521انصاری و همکاران،تحت شرایط تنش می شود )شاخص های جوانه زنی 

شود، که اکسیدانتی تعیین میهای اکسیژن فعال و همچنین فعالیت سیستم آنتیزان تولید و آزاد شدن گونهزنی بوسیله می

-تعادل بین انواع فعال اکسیژن و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانتی تعیین کننده میزان خسارت وارده است. سیستم آنتی

اکسدانت های آنتیشوند. متابولیتحذف انواع فعال اکسیژن می اکسدانت باعثهای آنتیها و متابولیتاکسیدانتی شامل آنزیم

های خشک نقش بیشتری دارند و دیگر ترکیبات است که به ویژه در بذر Eمانند اسید آسکوربیک ، گلوتاتیون، ویتامین 

آنزیم ها باعث حذف و غیر فعال اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون ریداکتاز و سایر های کاتاالز،  پراکسیداز، سوپر(. آنزیم3،1554بایلی)

اثرپیش تیمار بذر کلزا با جیبرلین و (.بنابراین به منظور بررسی 1550وهمکاران، 4کوکرجاشوند )شدن انواع فعال اکسیژن می

به اجرا سالیسیلیک اسید بر روی رشد گیاه و تغییرات بیوشیمیایی تحت شرایط تنش شوری  در شرایط گلخانه ای این آزمایش 

 د. درآم

 

 

                                                           
1 .hossain and rehman 

2 .Iqbal and ashraf 

3 .Bailly  

4 . kukreja and nandval 
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 مواد و روش ها

و فعالیت آنزیم کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز کلزا رقم  مورفوژیک صفات بر شوری و پرایمینگ تنش تأثیر بررسی منظور به    

تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  3کامل تصادفی و با  طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایشی لیکورد،

درصد(  60ساعت، رطوبت نسبی  1ساعت و دوره ی تاریکی  26درجه سانتیگراد، دوره ی روشنایی  11ن یزد)دما طبیعی استا

دسی زیمنس بر متر(  21و  6تیمار شوری آب آبیاری )صفر،  3تیمار بذری و  3به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل 

ساعت در دمای  20قسمت در یک لیتر )پی پی ام( به مدت  05ید تیمارهای پرایمینگ شامل جیبرلین و سالیسیلیک اسبودند.

های مشخص شده بذرها با آب مقطر شستشو شدند. بذرهای تیمار شده در گراد و شاهد بود. بعد از مدت زماندرجه سانتی 20

بعد از  ز تیمارهای بذریپنج بذر از هر کدام ادرصد( برسند.  0/1دمای اتاق قرار گرفتند تا رطوبتشان به رطوبت اولیه بذر )

درصد و شستشو با آب مقطر در گلدان ها کاشته شدند. هر تکرار شامل  0ضد عفونی با هیپوکلرید سدیم خشک شدن، پس از 

پس از کاشت هر یک از گلدانها با غلظت های شوری مربوطه آبیاری شدند. اعمال تیمارهای شوری از ابتدای گلدان بود.  25

از آنها نمونه  ECد. به منظور جلوگیری از خروج آب زهکش از زیر گلدانی استفاده شد و برای کنترل مقدار مرحله جوانه زنی بو

تمایل به افزایش نمود، در این حالت زیر گلدانی ها برداشته شدند و حجم آب  ECبرداری انجام می گرفت .تا وقتی که میزان 

 ECد، که آب از زیر گلدانها خارج شده زهکشی شود، در این حالت مقدار آبیاری برای هر گلدان نسبت به قبل افزایش پیدا کر

آب جمع شده در زیر  ECگلدانها  تا حدودی ثابت مانده و از روند افزایش میزان شوری کاسته شد. یعنی در هر نوبت آبیاری 

گلدان های اصلی، بعنوان شاهد در  متر دیجیتالی اندازه گیری شده و کنترل می شد. از چندین گلدان مشابه با ECگلدانی با 

جهت اندازه گیری مقدار آب مورد نیاز جهت آبیاری گلدانها و تخمین مقدار آب زهکش در گوشه ای از گلخانه مورد استفاده 

قرار گرفت.عمل سبز کردن سه روز پس از کاشت )زمانی که برگ های لپه ای در باالی سطح خاک ظاهر شدند( اتفاق افتاد. 

ن اولین شمارش با اولین روز سبز شدن سه روز بعد از کاشت در نظر گرفته شد. پس از اینکه تعداد گیاهچه های سبز بنابرای

شده در هر گلدان ثابت باقی ماند، عمل شمارش بذرهای سبز شده پایان یافت و این روز به عنوان روز آخر سبز شدن در نظر 

روز )از سبز شدن تا  05دوره آزمایش به مدت یز گستره سبز شدن بدست آمد گرفته شد. از تفاضل روز آخر و اول سبز شدن ن

انداز درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاه، تعداد و سطح برگ اندازه گیری شدند.پایان مرحله روزت( ادامه یافت. سپس صفات 

اندازه گیری شد. برای برگ  سطح یاندازه گیر دستگاه از استفاده آنها با سطح و شده جدا دمبرگ از برگ، پهنکها سطح گیری

اندازه گیری وزن خشک اندام هوایی گیاه ابتدا گیاه از قسمت باالی سطح خاک به طور کامل برداشت و سپس در آون با دمای 

http://www.joagr.jseas.ir/


1-16، ص 6131 روردینف، 1، جلد  22کشاورزی و علوم زراعت، شماره   
ISSN: 1394-0043 

http://www.joagr.jseas.ir  

 

5 
 

ساعت خشک و سپس وزن شدند. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم ها و تغییرت میزان  71درجه سانتیگراد برای مدت زمان  75

روز رشد نمونه برداری شد و فعالیت آنزیم ها و تغییرات میزان پروتئین به روش های زیر اندازه  05، از برگ گیاه بعد از پروتئین

های برداشت شده از برگ گیاهان در شرایط مختلف و اکسیدانت کلیه نمونههای آنتیبه منظور تعیین فعالیت آنزیمگیری شدند.

گیری نگهداری شدند. به منظور اندازه -15گیری در دمای نجمد شدند و تا زمان اندازهتیمارها مختلف در نیتروژن مایع م

گرم نمونه در هاون چینی به وسیله ازت مایع کامال  3/5های کاتاالز، آسکوربات پروکسیداز و گلوتاتیون پروکسیداز فعالیت آنزیم

 4دور در دمای  23555دقیقه با دور  20ول به مدت میلی لیتر بافر تریس به آن اضافه شد. سپس محل 3پودر شد و سپس 

های گراد سانتریفیوژ شد بعد از آن محلول رو شناور برای اندازه گیری فعالیت آنزیم استفاده شد. فعالیت آنزیمدرجه سانتی

قدار پروتئین بر مگیری شدند. گراد به روش اسپکتوفتومتری اندازهدرجه سانتی 10و آسکوربات پروکسیداز در دمای  کاتاالز

میکرولیتر عصاره  255میلی لیتر از محلول برادفورد به همراه  2طبق روش ارائه شده به وسیله بردفورد تعیین شد. بدین منظور 

نانومتر ثبت شد.  090آنزیمی پس از مخلوط شدن کامل، در دستگاه طیف سنج قرار داده شدو جذب محلول در طول موج 

های آماری با نرم افزار تجزیهی گرم بافت تازه با استفاده از منحنی استاندارد محاسبه شد.غلظت پروتئین بر حسب میل

MSTAT-C دار )دانکن( با یکدیگر مقایسه شدند. نمودارها ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیانجام شد و میانگین

  رسم شدند. Excelتوسط نرم افزار 

 نتایج و بحث

جزیه واریانس نشان داد که اثر پیش تیمار بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید بر روی شاخص های اندازه نتایج جدول ت   

گیری شده به جز تعداد برگ تحت شرایط تنش معنی دار بود، ولی برای تعداد برگ تنها اثر اصلی تنش شوری معنی دار بود 

ر روی اولین روز سیز شدن نشان داد که اثر تیمار بذر با جیبرلین تنش شوری ب× (. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار 2)جدول 

و سالیسیلیک اسید بر در شرایط بدون تنش اثری بر روی کاهش در اولین روز جوانه زنی نداشت و از لحاظ آماری تفاوت معنی 

مدت زمان اولین روز جوانه  داری با بذر بدون پرایم نداشت، ولی تحت شرایط تنش استفاده از پیش تیمار بذر سبب کاهش در

(، و از 1(. پیش تیمار بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید سبب کاهش در آخرین روز سبز شدن شدند )شکل 2زنی شد )شکل 

(. به نظر می رسد که پس از آغاز جوانه زنی، 3این طریق گستره سبز شدن نیز در بذر های تیمار شده نیز کاهش یافت )شکل 

د آب باعث افزایش در زمان الزم برای ظاهر شدن گیاهچه ها شده و روز آخر سبز شدن را از طریق کاهش در به تدریج کمبو

سرعت سبز شدن افزایش داده است که این امر خود گستره زمانی سبز شدن در تیمارهای تحت کمبود آب را افزایش داده است 
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( بر روی گیاه کلزا تحت شرایط تنش 1525صادقی و همکاران،(. چنین نتایج مشابهی نیز توسط )میار 3و  1، 2)شکل های 

خشکی گزارش شده است، و بیان کرده اند که پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید روز آخر سبز شدن و گستره سبز شدن را 

ن تنش بود، کاهش داد. بیشترین درصد سبز شدن مربوط به بذرهای تیمار شده با جیبرلین و سالیسیلیک اسید در شرایط بدو

همچنین با افزایش سطوح تنش تیمار های بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید سبب افزایش در سبز شدن بذر نسبت به تیمار 

( بیشترین درصد سبز شدن مربوط به تیمار بذر با دسی زیمنس(.  در پایین ترین سطح تنش )صفر 4شاهد شد )شکل 

( بیشترین درصد سبز شدن مربوط به تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بود زیمنسدسی  21جیبرلین و در باالترین سطح تنش )

(. در گیاه چاودار کوهی تحت شرایط تنش نشان داده شده است که درصد جوانه زنی با افزایش در سطوح تنش کاهش 4)شکل 

یش می یابد و افزایش در درصد می یابد ولی با استفاده از پیش تیمارهای مختلف درصد جوانه زنی به طور معنی داری افزا

)میار  (.1521انصاری وهمکاران،جوانه زنی به افزایش در مصرف مواد ذخیره ای در بذرهای تیمار شده نسبت داده شده است )

( گزارش کرده اند که روز اول، آخر و گستره سبز شدن همبستگی منفی و معنی داری را با شاخص  1525،و همکاران 2صادقی

کردن دارند. به عبارت دیگر، هرچه میزان شاخص و درصد سبز شدن در بذرها باالتر بود، بذرها زمان کمتری برای و درصد سبز 

سبز شدن نیاز داشتند و در نهایت، گستره زمانی الزم بزای سبز شدن در آن ها نیز کاهش پیدا کرد. قدرت باالی بذر )نظیر 

اهچه قوی، با توجه به کوتاه کردن روز از کاشت تا کامل کردن پوشش سرعت، یکنواختی و پوشش کامل در سبز شدن( در گی

زمین به استقرار مناسب ساختار جامعه گیاهی و به حداقل رساندن رقابت بین گیاهی منجر می شود که پتانسیل عملکرد باالتر 

رهای اعمال شده بر روی بذر پیش تیما(. 1552سلطانی وهمکاران،و به حداکثر رساندن تولید گیاهان زراعی منجر می شود )

(. تولید ماده خشک گیاه وابستگی قوی با سطح 0سبب افزایش در وزن خشک اندام هوایی گیاه در مقایسه با شاهد شد )شکل 

برگ و سرعت فتوسنتز برگ دارد و برای رسیدن به سرعت باالتر تولید ماده خشک الزم است که سرعت فتوسنتز با حفظ سطح 

(. دیگر نتایج در گیاهان مختلف نشان داده است که استفاده از 2999تاداشی وهمکاران،صل رشد باال نگه دارد)برگ در سرتاسر ف

پیش تیمار بذر با هورمون های گیاهی سبب افزایش در وزن خشک گیاه در مقایسه با بذر شاهد تحت شرایط تنش می شود 

اثر اصلی تنش شوری بر روی تعداد برگ نشان داد که با افزایش تنش شوری تعداد برگ کم می شود و  (.1،1554خوداری)

(. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار بذر و شوری نشان داد که با 6بیشترین تعداد برگ مربوط به شرایط بدون تنش بود )شکل 

                                                           
1 .Miar sadeghi and shekari 

2 .khodary 
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 نظر به (.7یمار بذر سبب افزایش در سطح برگ شد )شکل افزایش تنش شوری سطح برگ کاهش می یابد و استفاده از پیش ت

 باعث غذایی، عناصر سمیت و گیاه قابل استفاده آب کمبود غذایی، عناصر جذب در طریق محدودیت از شوری تنش که رسد می

 دراتکاهش کربوهی باعث موارد این . است داشته همراه به فتوسنتز را و برگ سطح کاهش و شده سلولی رشد کاهش قدرت

 برگ، سطح کاهش .گردید زیست توده کاهش سبب نهایت در که شده گیاه اجزای مختلف رشد کاهش نتیجه در و تولیدی

 (.1554وهمکاران، 1()انفراد1554وهمکاران،2علی)شده است گزارش نیز دیگر محققان توسط گیاه کل وزن خشک و برگ تعداد

ر روی میزان پروتئین نشان داد که میزان پروتئین تحت شرایط تنش کاهش نتایج مربوط به اثر تنش شوری و پیش تیمار بذر ب

(. رادیکال های آزاد اکسیژن تولید شده طی 1می یابد اما استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزایش در میزان پروتئین شد )شکل 

غشای سلولی، اسیدهای نوکلئیک و تنش شوری به علت میل ترکیبی زیادی که با پروتئین ها و لیپیدها دارند باعث تخریب 

(.  نتایج نشان داد که تنش شوری سبب افزایش در فعالیت آنزیم های 1551وهمکاران، 3پیلتزرپروتئین های سلولی می شوند )

(. این درحالی است که استفاده از پیش تیمار بذر با جیبرلین و سالیسیلیک 25و  9کاتاالز و آسکوربات پروکسیداز شد )شکل 

(.شرایط تنش شوری یکی از مهمترین ترکیبات سمی تولید شده ناشی 25و  9کاهش در فعالیت این آنزیم ها شد )شکل سبب 

(. آنزیم کاتاالز این مولکول را به آب و اکسیژن 2991وهمکاران، 4نوکتوراز رادیکال های آزاد اکسیژن، پراکسید هیدروژن است )

(. در 1552وهمکاران،  0)هجی دوسبه عنوان دهنده هیدروژن عمل می کند  تبدیل می کند و در طی این واکنش آسکوربات

واقع به نظر می رسد که افزایش آسکوربیک اسید خود عامل آنتی اکسیدان بوده که افزودن آن سبب کاهش احتمالی تنش و در 

کسیدان در شرایط تنش می نتیجه کاهش سطح فعالیت آنزیم کاتاالز شده است. همچنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی ا

تواند به عن.ان شاخصی برای افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن در نظر گرفته شود. به طوری که افزایش فعالیت آنزیم 

(. استفاده از پیش تیمار بذر سبب کاهش در فعالیت آنزیم 1550وهمکاران، 6کوکرجاهای فوق در شرایط تنش گزارش است )

ن شد، که این خود می تواند دلیلی بر از بین رفتن یا خنثی شدن رادیکال های آزاد اکسیژن توسط جیبرلین های آنتی اکسیدا
                                                           
1 .Ali and aslam 

2 .Enferad and poustini 

3 .peltzer and dreyer 

4 .Noctor and foyer 

5 Hegedus and erdei 

6 Kukreja and nandval 
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استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزایش در فعالیت آنزیم های کاتاالز و  و سالیسیلیک اسید و کاهش فعالیت آنزیم ها باشد. 

یش در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان می تواند سبب خنثی کردن آسکوربات پراکسیداز تحت شرایط تنش شد که این افزا

صدمات رادیکال های آزاد شده و از این طریق و با افزایش در مصرف مواد ذخیره ای بذر سبب افزایش در شاخص های مرتبط با 

 (.1523وهمکاران، 2انصاریجوانه زنی و رشد گیاه شوند )

 

 نتیجه گیری نهایی

یج این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری درصد سبز شدن کاهش می یابد و با کاهش در درصد به طور کلی نتا   

سبز شدن وزن خشک گیاه نیز کاهش یافت، اما استفاده از پیش تیمار بذر با جیبرلین و سالیسیلیک اسید سبب افزایش در 

میزان پروتئین و افزایش در فعالیت آنزیم های درصد سبز شدن و وزن خشک گیاه شد. همچنین تنش شوری سبب کاهش در 

کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز شد که استفاده از پیش تیمار بذر سبب افزاش میزان پروتئین و کاهش در فعالیت آنزیم های 

الیت اندازه گیری شده شد که افزایش در درصد سبز شدن در شرایط تنش در بذرهای تیمار شده را می توان به کاهش در فع

 .نتی اکسیدان در شرایط تنش ربط داردآنزیم های آ

                                                           
1 .Ansari and azadi 
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 .. جدول تجزیه واریانس اثر پیش تیمارهای مختلف و تنش شوری بر صفات اندازه گیری شده در کلزا2جدول 

 تعداد                سطح      وزن                        درصد                  اولین روز         آخرین روز            گستره          درجه                 منبع                             

 برگ                 برگ                 خشک         سبز شدن         سبز شدن              سبز شدن       سبز شدن                       آزادی                  تغییرات                  

   ns0.93               **713.48          369.5**            440.11 **                7.5**            21.33**            5.07**                 00.0تیمار بذری                               

 4..70414**           .47.1**         41.1.51 **        10.7.44**             40.20**           47.11**           41.41**                0.00تنش شوری                               

 ns0.41                 *57.17            40.1*                  44.77       **            0.5**             0.44              *      4.02*                  1.00تنش شوری      ×تیمار                

 00.24                   0.04             0.44                     0.74                   0.77              0.41                0.07                      00..4    خطای آزمایش                  

 0.74                40.75          7.24                   0.42              4..40             7.77            40.07             -ضریب تغییرات            

 

 دهد.را نشان میو عدم معنی داری یک درصد درصد،  داری در سطح پنجبه ترتیب معنی nsو  ** ، *
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سطوح  21و  6. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی اولین روز سبز شدن بذر کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، 2شکل 

 مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.
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سطوح  21و  6ز شدن بذر کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، . اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی آخرین روز سب1شکل 

 مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.
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سطوح  21و  6. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی گستره سبز شدن بذر کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، 3شکل 

 زیمنس بر متر می باشد(.مختلف شوری و بر حسب دسی 
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سطوح  21و  6. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی درصد سبز شدن بذر کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، 4شکل 

 مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.
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سطوح  21و  6ختلف بذر بر روی وزن خشک اندام هوایی کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، . اثر پیش تیمار های م0شکل 

 .مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(
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سطوح مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می  21و  6بر روی تعداد برگ کلزا )صفر،  تنش شوری. اثر 6شکل 

 باشد(.

 

سطوح مختلف شوری  21و  6برگ کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر،  سطح. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی 7شکل 

 و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.
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سطوح  21و  6تئین برگ کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، . اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی میزان پرو1شکل 

  مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.

 

و  6. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز برگ تحت شرایط تنش شوری )صفر، 9شکل 

 بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.سطوح مختلف شوری و  21
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 21و  6. اثر پیش تیمار های مختلف بذر بر روی فعالیت آنزیم کاتاالز برگ کلزا تحت شرایط تنش شوری )صفر، 25شکل 

 سطوح مختلف شوری و بر حسب دسی زیمنس بر متر می باشد(.
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