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  چکیده
تیمار پرایمینگ بذر به عنوان تیماري موثر به منظور افزایش سرعت و یکنواختی جوانه زنی در  مزرعه و ظهور گیاهان مقاوم، در 

به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی . ده قرار گرفته استاهان زراعی مورد استفبسیاري از گیا
هاي  ع روشا، انو)فرسوده و شاهد(تیمار هاي آزمایش، شامل تیمار پیري تسریع شده در دو سطح  .در چهار تکرار اجرا شد
 25و 15( و دماي پیش تیمار در دو سطح ) ن و نانو اکسید روي پرایمینگشاهد، هیدرو، هالو، هورمو( پرایمینگ در پنج سطح

چه،  ان داد که در اثر پیري تسریع شده صفات جوانه زنی شامل طول ریشهشنتایج پژوهش ن. در نظر گرفته شد) درجه سانتی گراد 
فاکتور دما در پرایمینگ بر طول .ابدی ، شاخص ویگور و همچنین وزن خشک گیاهچه کاهش میزنی جوانه و درصد چه و سرعت ساقه
چه به  چه و ساقه به طوریکه بیشترین طول ریشه درصد معنی دار شد 5چه به ترتیب در سطح احتمال یک درصد و  چه و ساقه ریشه

ی در زن گیري شده به جز درصد جوانه همچنین پرایمینگ بر تمامی صفات اندازه .به دست آمد Znoاز تیمار  46/12و   93/6ترتیب
زنی،  و نیز اثرات متقابل پرایمینگ و دما در فرسودگی بر صفات درصد جوانه. دار شد و اثر مثبت داشت درصد معنی 1سطح احتمال 

دار شد و بر سایر صفات اثر  چه و شاخص ویگور  گیاهچه در سطح احتمال یک درصد معنی چه،وزن خشک ساقه وزن خشک ریشه
به دست   Naclاز پرایم  43/11چه   و ساقه SA از پرایم میلی گرم 57/5چه  خشک ریشهبیشترین وزن  .داري نداشت معنی

ها نشان داد اثر متقابل پرایمینگ و دما بر تمامی صفات به جز سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه بر بقیه صفات در  بررسی.آمد
  سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است

  
  زنی ه، فرسودگی، پرایمینگ، جوانهتسریع شد سورگوم، پیري :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

درصد از غذاي  70به طور کلی حدود . دهند اي از تولید ومصرف غذاي جهان را به خود اختصاص می خانواده غالت بخش عمده
جهان به شمار ي  در این میان سورگوم یکی از منابع مهم غذایی بین گیاهان زراعی عمده. شود مردم دنیا توسط غالت تامین می

  ) .1382امام، ( و جو، مقام پنجم را داراست  ذرت ،این گیاه از نظر سطح زیر کشت ومیزان تولید پس از گندم، برنج. رود می
دهند، کیفیت زراعی  اي که عملکرد گیاه زراعی از جمله سورگوم را در شرایط مزرعه تحت تاثیر قرار می از میان عوامل عمده

  بر اساس مشاهدات گوناگون که در بررسی). 1984پاول و همکاران  ;1373قاسمی گلعذانی،(ي بذري است ها ها یا توده بذر
زنی یک  اي به عمل آمده ثابت شده است که درصد جوانه هاي مختلف گیاهی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه هاي بذري گونه توده

هاي موجود در قدرت بذر  این تغییرات به علت تفاوت. باشد زرعه متفاوت میها در م توده بذر در آزمایشگاه با میزان استقرار گیاهچه
)Seed vigour( زنی به تنهایی براي ارزیابی و تعیین کیفیت  رسد که آزمون جوانه بنابراین به نظر می. باشد هاي مختلف می توده

  رابرت و  ;1375قاسمی گلعذانی و همکاران، (  بذرها کافی نبوده و لزوم تعیین قدرت بذر به عنوان شاخص کیفی بذر ضروري است
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ساختار ژنتیکی، محیط و تغذیه گیاه مادري، ذخایر بذر، مرحله ).1984پاول و همکاران  ;1985، کاپلند و مکدونالد 1988اوسی 

اختار ژنتیکی، بعد از س. زا و فرسودگی بذر از جمله عوامل موثر بر قدرت بذر هستند رسیدگی در زمان برداشت، عوامل بیماري
  ).1988رابرت و اوسی، (بذر دارد  فرسودگی بذر بیشترین تاثیر را بر قدرت

؛دیفیگوریدو و 2005بسرا و همکاران، (، سبز شدن )1999رحمان و همکاران، (زنی داري جوانه فرسودگی بذر به طور معنی
استفاده از بذر هاي قوي . دهد را کاهش می) 1996، ؛ دالکویال و دي توي2003بسرا و همکاران، (و رشد گیاهچه ) 2005همکاران، 

هاي سبز شده از بذر هاي قوي،  اول اینکه درصد گیاهچه: ممکن است به دو صورت عمده موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی گردد
دستیابی به تراکم از این رو با کاشت بذر هاي قوي ، احتمال . باشد هاي حاصل از بذر هاي ضعیف و فرسوده می بیشتر از گیاهچه

دوم آنکه سرعت رشد چنین گیاهانی بیشتر از سرعت رشد گیاهان  .مطلوب حتی در شرایط نامساعد مزرعه بیشتر خواهد بود
 ).1981؛ رابرتز و الیس، 1373قاسمی گلعذانی، (باشد هاي ضعیف می حاصل از بذر

زنی سریع،  توان به جوانه اي افزایش دهنده قدرت بذر، میهاي انجام شده حاکی از آن هستند که با استفاده از تیماره آزمایش
این ر د. باشد ها پرایمینگ بذر می ازجمله این روش). 2002افضل و همکاران، (ظهور یکنواخت و استقرار قوي گیاه دست یافت 

زنی انجام شود، اما  یه جوانهشود بذرها مقداري از آب یا محلول مورد نظر را جذب کنند به طوري که مراحل اول روش اجازه داده می
). 1999مکدونالد، (شوند  کشت می) شاهد ( چه خارج نشود، بعد از تیمار بذرها خشک شده و همانند بذرهاي تیمار نشده  ریشه

ها، افزایش مقاومت به تنش هاي محیطی هنگام کاشت و  تر و سریع گیاهچه زنی، خروج یکنواخ پرایمینگ بذر سبب افزایش جوانه
گزارش هاي مختلف حاکی از آن است که پرایمینگ باعث افزایش درصد ، سرعت و یکنواختی . شود یش قدرت نمو گیاه میافزا

، سبب شده است تا  1آگاهی از وقوع ترمیم در طی آبنوشی بذر).  2006دمیر و همکران، (گردد  و سبز شدن بذر میزنی  هزن جوانه
  ). 1999مکدونالد، (از محصوالت مورد استفاده قرار گیردبراي بسیاري  2در صنعت بذر ، پرایم کردن

  
 هامواد و روش

به منظور بررسی فرسودگی بذور و اثرات پرایمینگ بر شاخص هاي جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال 
 که به منظور اعمال فرسودگی . انجام شد 1392تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

 
درجه  45بدون درز در داخل انکوباتور با دماي هاي آلومینیومی در پاکت ) رصد 16حدود ( با رطوبت معیینبر بذور، بذور سورگوم 

دراین مرحله از درصد رسید که تیمارهاي بذري  80بذور پس از پایان  روز چهارم به سطح فرسودگی . گراد قرار داده شدند سانتی
 ، هالو)پرایمینگ با آب( ، هیدرو)عدم پرایمینگ( شاهد شامل، تیمارهاي پرایمینگ نیز شامل پنج سطح. انکوباتور خارج شدند

درجه  25و 15( و نانو اکسید روي پرایمینگ و دماي پیش تیمار در دو سطح  )SAپرایمینگ با (  ، هورمون)Naclپرایمینگ با (
هاي پرایمینگ مورد نظر، بذور پرایمینگ شده توسط آب مقطر شستشو شده و  پس از اتمام دوره. ظر گرفته شددر ن) سانتی گراد 

زنی از روش  براي ارزیابی صفات مربوط به جوانه .تمامی بذور تا رسیدن به وزن اولیه در دماي اتاق و شرایط تاریکی خشک گردید
درجه سلسیوس و رطوبت  25بذري درون ژرمیناتور با دماي  50تکرار  کشت به صورت حوله کاغذي استفاده شد که در چهار

عدد بذر از هر توده بذري که به طور تصادفی جدا شده بودند بر روي هر  50بدین صورت که .درصد انجام گرفت 60-70نسبی 
 برگ دیگر از کاغذ صافی  در نهایت یک. برگ کاغذ صافی طوري چیده شدند که فاصله بذور نسبت به یکدیگر کامال یکسان باشد

                                                             
1Imbibition 
2Priming 
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بذوري که . تعداد بذور جوانه زده هر ورز تا رسیدن به روز دهم شمارش و یادداشت برداري شد .روي بذور کشت شده قرار گرفت

زنی و سایر صفات مریوط  سپس درصد جوانه. متر بود به عنوان بذر جوانه زده در نظر گرفته شد میلی 2چه آنها بیشتر از  طول ریشه
  .گیري شد هقدرت بذر اندازهب

چه، وزن خشک ریشه  چه، طول ساقه زنی و رشد گیاهچه، خصوصیات مرفولوزیکی گیاهچه شامل طول ریشه پس از ده روز جوانه
گیري  متري استفاده شدبراي اندازه کش میلی  چه از خط چه و ساقه گیري طول ریشه به منظور اندازه. گیري شد چه اندازه چه و ساقه 

هاي جداگانه قرار داده شدند و سپس در آون در  هاي مورد نظر در پاکت چه، پس از جدا کردن اندام چه و ساقه خشک ریشه وزن
. گیري شد اندازه 0001/0با استفاده از ترازوي با دقت  ساعت خشک شدند و سپس وزن آنها 24گرادبه مدت  درجه سانتی 80دماي 

، درصد و شاخص ویگور گیاهچه گیري به منظور اندازه .چه به دست آمد ریشه چه و ساقهگیري، میزان ماده خشک  پس از اندازه
  ).2007 اکبري و همکاران،(  استفاده شد زیر زنی از معادالت  سرعت جوانه

  
درصد جوانه زنی)=تعداد بذرهاي جوانه زده تا روز دهم/تعداد کل بذر ها(× 100  )1(رابطه   

 زنی جوانه سرعتR=)تعداد/روز(     )2(رابطه 

شاخص طولی = (%) زنی استاندارددرصد جوانه× ) Cm(میانگین طول گیاهچه   ) 3(رابطه 
    شاخص طولی قدرت= (%) زنی استاندارددرصد جوانه× ) Cm(وزن خشک گیاهچه   )4(رابطه قدرت

  
اي  واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنهمورد تجزیه  Exellو SASهاي  هاي بدست آمده، توسط نرم افزار در پایان داده

      .درصد انجام شد 5دانکن در سطح احتمال 
 
 

  نتایج و بحث
  :زنی درصد و سرعت جوانه

دار شد و  معنی 01/0در سطح احتمال  و زنی جوانه و سرعت بر درصدها نشان داد که عامل فرسودگی نتایج تجزیه واریانس داده
و براي درصد نیز اثرات متقابل فرسودگی و پرایمینگ . بود) درصد Zno )37/90زنی مربوط به تیمار پرایم با  هباالترین درصد جوان

هاي  هاي پرایمینگ و دما و نیز اثر متقابل عامل اثرات متقابل عامل.گردیددار  معنی 01/0زنی در سطح احتمال  جوانهسرعت 
 .)1جدول( دار شد زنی غیر معنی دار و سرعت جوانه معنی 01/0زنی در سطح احتمال  پرایمینگ، دما و فرسودگی براي درصد جوانه

زنی در پاسخ به پرایمینگ افزایش  جوانه براي گیاه کلزا نشان دادند که سرعت) 2006(و افضل و همکاران ) 2004(بسرا وهمکاران 
 .گردد زنی و کاهش حساسیت بذور به عوامل محیطی می زنی و یکنواختی جوانه یابد، پرایمینگ بذر باعث بهبود در سرعت جوانه می
  

  :چه چه و ساقه طول ریشه
اثر پرایمینگ نیز بر این دو . ر شددا معنی 01/0و  05/0چه به ترتیب در سطح احتمال  چه و ساقه فرسودگی بر صفات طول ریشه

بود که از تیمار  سانتی متر46/12و  93/6چه به ترتیب  چه و ساقه وباالترین طول ریشه. دار بود معنی 01/0صفت در سطح احتمال 
دار  نیمع 05/0و  01/0چه به ترتیب در سطح احتمال  چه و ساقه  اثر دما بر طول ریشه. )2جدول( به دست آمد Znoپرایمینگ با 

چه تاثیر  دار شده و بر طول ریشه معنی 01/0چه در سطح احتمال  اثرات متقابل فرسودگی و پرایمینگ بر شاخص طول ساقه.شد
 اثرات متقابل فرسودگی و دما همچنین پرایمینگ و دما و همینطور اثر متقابل سه عامل پرایمینگ، دما و . داري  نداشت معنی
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دار و  معنی 05/0و  05/0چه به ترتیب در سطح احتمال  دار و بر شاخص طول ساقه ه غیر معنیچ فرسودگی بر شاخص طولی ریشه

  .دار شد غیر معنی
  

  :چه چه و ریشه وزن خشک ساقه
اما اثر .داري نداشت چه تاثیر معنی دار و بر وزن خشک ساقه معنی 05/0در سطح احتمال چه عامل فرسودگی بر وزن خشک ریشه

چه از تیمار  و باالترین وزن خشک ساقه. دار شد معنی 01/0چه مثبت و در سطح احتمال  چه و ریشه شک ساقهپرایمینگ بر وزن خ
اثرات متقابل  . )2جدول( بود) گرم میلی 75/5( SAچه مربوط به تیمار  ترین وزن خشک ریشهو باال) گرم میلی Nacl )43/11پرایم

اثرات متقابل دو عامل فرسودگی و دما و همچنین پرایمینگ و . دار گردید معنی 05/0عوامل فرسودگی و پرایم در سطح احتمال 
دار در سطح احتمال  دار و معنی چه به ترتیب غیر معنی و بر وزن خشک ساقه 01/0چه در سطح احتمال  دما بر وزن خشک ریشه

 چه در وساقهجه  هاي وزن خشک ریشه صگانه فرسودگی، پرایمینگ و دما بر شاخ تاثیر متقابل عوامل فاکتورهاي سه. گردید 01/0
  ).1جدول(دار گردید معنی 01/0سطح احتمال 

 
  :شاخص ویگور گیاهچه

 01/0نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عوامل فرسودگی و همچنین پرایمینگ بر شاخص ویگور گیاهچه در سطح احتمال 
 15در دماي  Znoدار بودبه طوریکه بیشترین شاخص ویگور مربوط به پرایمینگ با  این شاخص غیر معنیدار اما تاثیر دما بر  معنی

همچنین نتایج نشان داد تمامی اثرات  ).2جدول( بود) 73/1411(وکمترین شاخص مربوط به فرسودگی . بود) 33/1758(درجه 

گیري شده اندازه نتایج تجزیه واریانس صفات - 1جدول  

ویگور شاخص  
 گیاهچه

خشک  وزن
چه ساقه  
 

خشک  وزن
چه ریشه  
 

طول 
چه ساقه  
 

طول 
چه ریشه  
 

سرعت 
زنی جوانه  

درصد 
زنی جوانه  

درجه 
 منابع تغییرات آزادي

**170183  11/9  **6/26  **22 *7 3797**  **1445  فرسودگی 1 
**211862  **3/25  **4/10  **9 **6 1399**  8/24  ns 4 پرایمینگ 

37424 ns 6/3  ns 01/1  ns *2  **2 114ns 8/33  ns 1 دما 

**260893  **9/36  **7/15  **2  ns12 693 ** پرایمینگ× فرسودگی 4 8/71**   

6404 ns 5/4  ns **0/30  *4  3 ns 37 ns 20 ns 1 دما×فرسودگی  

**87159  **5/8  **1/9  *3  2 ns 82 ns **3/102 4 دما×پرایمینگ  

**125632  **4/13  **4/13  7/1  ns 2 ns 97 ns **3/147 4 
× دما× پرایمینگ

 فرسودگی
94/8505  737/0  687/0  294/0  476/0  54/92  خطا 59  30/9 

92/5  79/8  62/16  79/4  17/11  68/40 (%)ضریب تغییرات   43/3   

ns ، *می باشد 0.01و  0.05به ترتیب نشان دهندهمعنی دار نبودن و معنی داري در سطح ** و.  
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به غیر از عامل اثرات متقابل . دار بود بر شاخص ویگور معنی 01/0متقابل فاکتورهاي دما و پرایمینگ و فرسودگی در سطح احتمال 
 )1جدول(دار نگردید فرسودگی و دما که بر این شاخص معنی
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گیري شده نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه - 2جدول  
وزن خشک  شاخص ویگور

چه ساقه  
(mg) 

وزن خشک 
چه ریشه  

(mg) 

چه طول ساقه  
(cm) 

چه طول ریشه  
(cm) 

سرعت 
زنی انهجو  

درصد 
زنی جوانه  

(%) 
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