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 چکیده

آزمایشگاه،  در زنیاین تحقیق به منظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر بر روي برخی از خصوصیات گیاه کلزا در مرحله جوانه 
اکاپی، (دو رقم کلزا اي آزمایشی شامل تیماره .انجام شد در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در چهار تکراربصورت فاکتوریل  آزمایشی

. شددار معنی برهمه صفات مورد ارزیابی پرایمینگ رقم و تاثیر که نشان داد نتایج .بود )و هیدروپرایمینگ شاهد(و پرایمینگ  )اپرا
میانگین زنی و د جوانهبر درص اما گذاشت، زنیزنی و میانگین زمان جوانهبر سرعت جوانه داريتاثیر معنی پرایمینگو  برهمکنش رقم

-ترین میانگین زمان جوانهزنی و کمرعت جوانهاکاپی هیدروپرایم شده داراي بیشترین س .مشاهده نشد داريزنی روزانه تاثیر معنیجوانه
   .باشدتفاوت بین ارقام در واکنش به هیدروپرایمینگ می نشان از زنی بود که

  
  زنی، کلزارعت جوانهزنی، سوانهدرصد جپرایمینگ،  :کلمات کلیدي

 
  مقدمه

 روشهاي کارگیري به رابطه این در. )1( است گیاهی محصوالت تولید فرآیند در حساس مرحله یک گیاهچه استقرار و زنیجوانه
 هاگیاهچه استقرار و قدرت که ايساده تکنیکهاي از یکی. رسدمی نظر به ضروري بسیار زنیجوانه قدرت و سرعت افزایش براي مختلف

 تحت که است روشهایی از یکی پرایمینگ واقع در). 2( باشدمی بذر پرایمینگ بخشد،می بهبود مزارع در را گیاه کارایی نتیجه در و
هاي روش). 3( گیردمی قرار استفاده مورد زنی،جوانه براي الزم فاکتورهاي از یک هر وجود عدم از ناشی محیطی نامساعد شرایط

، )جذب در محلول نمکی غیر آلی(، هالوپرایمینگ )جذب آب(هیدروپرایمینگ : دارد که عبارتند از پرایمینگ مختلفی وجود
، پرایمینگ در ماتریکس جامد )تیمار بذر با دماي باال یا پایین(، ترموپرایمینگ )جذب در محلول اسمزي مختلف آلی(اسموپرایمینگ 

 آب با بذرها هیدروپرایمینگ روش در). گیري از ترکیب بیولوژیکبا بهره هیدراسیون(و بیوپرایمینگ ) تیمار بذر با ماتریس جامد(
 از بذر توسط آب جذب مقدار .باشدمی ارزان و ساده بسیار روشی که شوندمی تیمار شیمیایی ماده هیچ از استفاده بدون و خالص

 متابولیکی هايفعالیت هیدروپرایمینگ اعمال اثر در. )4( شودمی کنترل هستند خالص آب با تماس در بذرها که زمانی مدت یقطر
 گیاهچه بنیه و هابوته رشد یکنواختی زنی،جوانه سرعت بهبود موجب که رسیده تعادل حال به اينقطه در و شده تحریک زنیجوانه

  ).7( گرددمی
  

  هامواد و روش
کشاورزي دانشگاه محقق  شی در دانشکده علومزنی بذور کلزا، آزمایهاي جوانهجهت بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر روي شاخص

ساعت در  8براي اعمال پیش تیمار، بذرها به مدت صفر و . بلوك کامل تصادفی انجام شد فاکتوریل در قالب طرح اردبیلی به صورت
دماي آزمایشگاه  ساعت در 8قرار گرفتند پس ازپرایم کردن بذور به مدت ) دو الیه زیر و دو الیه باال(داخل حوله کاغذي مرطوب 

عدد بذر کلزا به صورت حوله کاغذي که با آب مقطر مرطوب شده بودند، کشت  50زنی تعداد جوانه براي آزمون سرعت. خشک شدند
  جوانه زنی در این . شد
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انه انجام گردید زده به طور مرتب و روزشمارش تعداد بذور جوانه. ف گردیدچه به اندازه دو میلی متر تعریآزمایش به صورت خروج ریشه
این  که براساس گزارش ایستا) 8(هاي مختلف متفاوت است البته این دوره براي گونه. و تا پایان روز هفتم از شروع آزمایش ادامه یافت

زنی جوانهمیانگین  ،)2فرمول (زنی ، درصد جوانه)6() 1(زنی با استفاده از معادله سرعت جوانه. دوره براي کلزا هفت روز اعالم شده است
  : محاسبه گردید )4فرمول ( زنیو میانگین زمان جوانه) 3فرمول (روزانه 

n = ،تعداد بذور جوانه زده در هر روزD=  1(                                                                   تعداد روز از آغاز آزمایش (  ∑
∑

 
= 푅  

تعداد بذور جوانھ زده=یزندرصد جوانه
کل بذور کاشتھ شده

×  )2فرمول ( 100

=FGP زنی نهایی، درصد جوانه=D 3فرمول (                             )      طول دوره آزمایش(زنی تعداد روز تا رسیدن به حداکثر جوانه(  
MDG1= 

=d  ،تعداد روزها از شروع آزمایش=n 4فرمول (                                                  زده در هر روز               تعداد بذور جوانه (   
MTG2=∑( )

∑ 

 سطح در ایی دانکنچند دامنهآزمون  با هامیانگین. گرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد SASافزار  نرم با بدست آمده هايداده
  .شدند مقایسه درصد پنج احتمال

  
  نتایج و بحث

 داري برهمه صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصدتاثیر معنی پرایمینگها نشان داد که رقم و واریانس دادهتجزیه  نتایج
دار معنیزنی در سطح احتمال یک درصد زنی و میانگین زمان جوانهسرعت جوانه از نظر پرایمینگو  رقم اثر متقابل. )1جدول ( گذاشت

داراي  85/0با اکاپی پرایم شده ). 1جدول ( مشاهده نشد داريزنی روزانه تاثیر معنیمیانگین جوانه زنی ودرصد جوانهشد اما از لحاظ 
درصد،  25/88درصد نسبت به اپرا با  75/97با  رقم اکاپی. داراي کمترین سرعت جوانه زنی بود 42/0بیشترین و اپرا پرایم نشده با 

درصد نسبت به تیمار شاهد  96زنی شد بطوري که پیش تیمار آبی بود درصد جوانهپرایمینگ باعث به .زنی بیشتري داشتدرصد جوانه
زنی میانگین جوانه 60/12نسبت به اپرا با  95/13ین ارقام رقم اکاپی با ب .داشت بیشتريزنی درصد، درصد جوانه 90با ) عدم پرایم(

پیش تیمار آبی بذر از طریق کاهش مدت  .شد زنی روزانهانهبهبود میانگین جو یدروپرایمینگ نیز موجبه .روزانه بیشتري نشان داد
  .)9( گرددها میسریع گیاهچه زنی، سبز شدن و استقرارجذب آب، موجب بهبود جوانه الزم براي
  کلزا ارقام در آن با مرتبط صفات و زنی جوانه بر فرسودگی تاثیر واریانس تجزیه) 1(جدول

  

   
  

                                                             
1Mean daily germination (MDG) 
2 Mean time germination (MTG) 

   میانگین مربعات 
میانگین زمان 

 زنیجوانه
زنی میانگین جوانه

 روزانه
  درجه آزادي زنیسرعت جوانه زنیدرصد جوانه

015/0ns 738/0ns 36ns 016/0** 3  تکرار 
 رقم  1  **074/0 **361 **357/7 **743/0
 پرایمینگ 1 **357/0 **144 **949/2 **272/2
412/0** 187/0ns 9ns 013/0* 1 پرایمینگ*رقم 

 خطا 9 001/0 77/11 240/0 008/0
 ضریب تغییرات  98/5 69/3 695/3 71/5
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 غیر گیاهچه کاهش و گیاهچه خشک وزن و زنیجوانه سرعت و درصد افزایش باعث پرایمینگوهیدر کههاي دیگر نشان داد بررسی
  ). 5(گردید خشکی تنش شرایط در آفتابگردان در نرمال
  

  فات مورد ارزیابی در دو رقم کلزامقایسه میانگین اثرات اصلی بر ص). 2(جدول 
  

 
 
 
 
 
 
  
  

  زنی در دو رقم کلزا  مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماري بر صفات سرعت و میانگین زمان جوانه). 3(جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري کلینتیجه
اعمال تیمار هیدروپرایمینگ سبب بهبود صفات اندازه گیري شده نسبت به شاهد شد، همچنین رقم اکاپی نسبت به اپرا بهتر به 

ا این فرضیه است نتایج این تحقیق هماهنگ ب. هیدروپرایمگ واکنش نشان داد که دلیل تفاوت بین ارقام در واکنش هیدرپرایمگ است
شرایط متابولیکی مناسبی را در بذر بوجود آورده  درپرایمینگ در کلزاکه در شرایط نامساعد رشدي از جمله شرایط دیم اعمال تیمار هی

تر زنی، توسعه بهتر اندامهاي هوایی و زیرزمینی را موجب شده و باعث استقرار بهتر و زودکه مجموع این شرایط عالوه بر بهبود جوانه
  .شودها میگیاهچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سرعت    
  زنیجوانه

  درصد
  زنیجوانه

میانگین 
زنی جوانه

  روزانه

میانگین زمان 
  زنیجوانه

  76/0a 75/97a  95/13a 39/1b  اکاپی  رقم

  62/0b 25/88b  60/12b  82/1a  اپرا

  51/0b  90b  85/12b  98/1a  شاهد  پرایمینگ

  81/0a 96a  71/13a  23/1b  هیدروپرایمینگ

  زنیمیانگین زمان جوانه  زنیسرعت جوانه    ترکیب تیماري

  اکاپی
  c61/0  61/1b  شاهد

  85/0a 18/1c  هیدروپرایمیتگ

  d42/0  36/2a  شاهد  اپرا

  b77/0  29/1c  هیدروپرایمینگ

LSD%5    063/0  14/0  
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