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  ظهور و بنیه گیاهچه  بر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر راث
  و مزرعه در شرایط کنترل شدهدو رقم گندم دیم 

  
     4حسین صادقی و 3اسکویی بیتا ،2عباس زارعیان ،1*لیال یاري

  کرج مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انکارشناس -  3و1
  و گواهی بذر و نهال کرج پژوهش موسسه تحقیقات ثبت انمربی - 4و  2

  
  چکیده

 در شـرایط کنتـرل شـده    گلـدانی  آزمایشی گندم دیمدو رقم  گیاهچه ظهور و رشدپرایمینگ بذر براسموهیدروثیر أبه منظور بررسی ت
ادفی بـا  تص کامالً پایه طرح رفاکتوریل ب به صورت کرج سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمؤدر آزمایشگاه بذر  درون اتاقک رشد،

و سـرداري   2-مورد بررسی شامل دو رقم گندم آذر عوامل .سسه اجرا گردیدمؤ آن در مزرعه پژوهشی سازي پایه بلوك کامل برتکرار  4
)  KH2PO4( هیدرو فسفات پتاسـیم  ،درصد2 )KCl( کلرپتاسیم ،و هیدروپرایمینگ مقطر آب :سطح 4پرایمینگ بذر در اسموو تیمار 101

درصد  ، گیاهچه، در آزمایش گلدانی  .و شاهددرجه سانتی گراد  20ساعت در دماي  12به مدت درصد   PEG  (10 (۶٠٠٠، درصد 5/0
طول گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه، وزن ساقه چه و ریشه چـه و متوسـط سـرعت زمـان ظهـور گیاهچـه و در       

 پرایمینگ بذر بر طول ساقه ×اثرات متقابل رقمنتایج نشان داد . ه تیین شدندآزمایش مزرعه اي درصد و متوسط سرعت زمان ظهور گیاهچ
. گردیـد  معنـی دار  ظهـور گیاهچـه   متوسـط سـرعت  ، طـول گیاهچـه   ،و وزن خشک کل چه وزن خشک ساقه ،چه ، وزن خشک ریشهچه

و حداقل ایـن صـفت در شـاهد بدسـت      درصد PEG ( 10(پلی اتیلن گلیکول  محلول پرایمینگ با تیمار درظهور گیاهچه  بیشترین درصد
حـداکثر   گیاهچـه  شدن ظاهردرصد  مشخص شد. گردید ظهور گیاهچه در شرایط مزرعه  پرایمینگ با آب باعث افزایش در سرعت. آمد

 ونکـ گلی اسموپرایم شده با پلی اتیلن× 2-رقم آذر گیاهچه مربوط بهشدن ظاهرحداکثر درصد  ود شمشاهده  درصد PEG ( 10( پلی اتیلن
)PEG (10  بوددرصد . 

   
   گندمظهور گیاهچه، زمان  متوسط و پرایمینگ بذر، درصد: کلیدي واژه هاي
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  مقدمه
غذاي بیش از یک سوم جمعیـت جهـان را گنـدم    

ایـران نیـز یکـی از محصـوالت      درو  تشکیل می دهـد 
که سطح زیر کشـت   طوريه ب ،می باشد زراعی عمده

گیاهـان زراعـی   ی زیر کشـت  بالغ بر نیمی از اراض آن
از کل اراضی تحت کاشـت   . کشور را شامل می شود

درصـد   75/36در کشور1387-88در سال زاعی گندم 
تشـکیل   درصد را زراعـت دیـم   25/63و  زراعت آبی

کاشت میـزان مناسـب   . )Anonymus, 2009( می دهند
 ریع و یکنواخــتشــدن ســ ظــاهرجوانــه زنــی و  بــذر،

له اي أو دیمزارهـا مسـ   شـک در مناطق نیمه خ گیاهچه
چرا که اغلـب شـرایط جـوي در چنـین      ،باشد مهم می

تیمارهـاي   .باشد متغییر می مناطقی بعد از کاشت بسیار
 شامل هیـدرو پرایمینـگ   ،١مختلفی براي بهبود بنیه بذر

Hydroprimingاسمو پرایمینـگ )خیساندن در آب( ٢ ، 
Osmoprimingــا ، ٣ ــدپرایمینـــــگ بـــ ــواد جامـــ  مـــ

Drypermeationــا و ٤ تنظــیم کننــده هــاي  پرایمینــگ ب
 رهااند که باعث بهبود جوانه زنی بذ رشد شناخته شده

پرایمینـگ بـذر روشـی    .شـوند  و استقرار گیاهچـه مـی  
 اما از خروج بذر شروع، زنی در آن جوانه است که در

کـه از   مـی شـود، چـرا    اجتنـاب چه از پوسته بذر  ریشه
ري ـــ گیه جلوـــ چ خروج ریشه برايجذب کافی آب 

باعـث   هاپرایمینـگ بـذر   .Bradford, 1986) (شود  می
مــان زدت ـش مـ ــــاهــک ی،ـــ زن بهبـود درصـد جوانــه  

 ٥کـارکرد و  هـــ اهچــرار گیـــی، بهبود استقــزن هـوانج
رش ـگست همچنین باعث. Khan, 1992) ( گردد می آن

 گـردد  می هازنی بذر جوانه دامنه دماي مورد نیاز براي
بهبود بنیه بذر و کاهش خسـارت  وجب متواند  که می

ــر   ــت دی ــی از کاش ــهنناش ــدم گ ــوام در گن  1991(دش
Welbaum, .(  ــاران ــد و همک ,.Ahmadi et al( احم  

                                                              
1. Seed Vigonr 
2. Hydropriming 
3. Osmopriming 
4. Drypermeation 
5.  Performance 

تیمارهـاي   اثـر  گزارش نمودند، کـه در مقایسـه   )2007
ــگ ــا آب پرایمینـ ــگ ( بـ ــدرو پرایمینـ ــمو و  )هیـ اسـ

 بـر گیـاه گنـدم،   ) PEG( ولکـ پرایمینگ بـا اتـیلن گیلی  
شـدن ،   ظاهرباعث بهبود در سرعت مینگ هیدرو پرای

  .دــشاخص بنیه و وزن خشک گیاهچه گردیبه 
 زاده و همکــــاران  شریفــــی  ودـــن وجـــا ایـــب 

), 2006 et al Sharifzadeh (کـه تیمارهــاي   دریافتنــد
بـر فاکتورهـاي    سمو پرایمینگ اثر مثبـت معنـی داري  ا

ــتند  ــدم نداشـ ــی در گنـ ــه زنـ ــرا .جوانـ ــین باسـ  همچنـ
گـزارش نمودنـد کـه    ),.Basra et al 2003(وهمکـاران 

 24و  12مـدت  گندم بـراي   هايهیدرو پرایمینگ بذر
زنی و افزایش  زمان جوانه ساعت، باعث کاهش مدت

ــد بنیــه  هــریس و همکــاران  .گیاهچــه در گنــدم گردی
)Harris et al., 2010 (ــز ــه    نی ــد ک ــزارش نمودن گ

زنـی   باعث جوانـه  )درطول شب(پرایمینگ بذر گندم 
ه، ـاهچـ ـــترشـدن گی  قـوي  شدن بیشتر، ظاهرتر،  سریع
بزرگتـر شـدن سـنبله،     دهی زودتر، زنی بهتر، گل پنجه

ــام و  ــوغ زود هنگ ــترگردید  بل ــرد بیش ــین  .عملک همچن
که پرایمینگ بذر گندم باعث افزایش  گزارش نمودند

ــی    ــروژن م ــتفاده از نیت ــارایی اس ــردد ک ـــمی .گ سرا و ـ
یافتنـد کـه   در )Misra and Dwivedi, 1980(دویـودي 

 KCl(5 /2( پتاسـیم  کلرید محلول در هانمودن بذر خیس
سـاعت قبـل از کاشـت باعـث      12بـراي مـدت    درصد

   .گردید درصد15در حدود  دانهافزایش عملکرد 
) Singh and Agrawal, 1977( سـینگ و اگـراوال  

در آب  گندم هايکردن بذر خیس گزارش نمودند،نیز
ــذب    ــب، ج ــول ش ــولی در ط ــا   معم ــروژن را ت  11نیت

 نتایج فوق بیـانگر ایـن  . کیلوگرم در هکتار افزایش داد
ر ـــ ب یـــ رات مثبتـست کـه پرایمینـگ بـذر داراي اثـ    ا

رد ـــ شـدن، رشـد گیاهچـه و عملک    ظـاهر زنـی،   جوانه
 ري ویـ ج  ایـن درحـالی اسـت کـه     .دم مـی باشـد  ــگن

گـــزارش )and Schillinger, Giri  2003( شـــیلینگر
آب،کلرید  ام از بسترهاي پرایمینگنمودندکه هیچکد

ــیلن ،)KCL(پتاســیم ــی ات ــر ،)PEG(ولـیکــگل پل  از نظ
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ــاهر ــدن ظ ــه ش ــارکرد و گیاهچ ــه ک ــدم ١ اي مزرع گن
ــق،  ــا کاشــت عمی ــري   زمســتانه ب ــه شــاهد برت نســبت ب

گـزارش   )Bam et al., 2006( و همکـاران  بام. نداشتند
 هـاي  بـرنج در محلـول   هايبـذر نمودند که پرایمینگ 

 مــــ اسیــهیدرو فسفات پت مختلف ايـه تـلظداراي غ
)KH2 PO4  (  ــه ــرعت جوان ــزایش س ــث اف ــی باع و  زن

 داراي غلظـت  ايـــ ه ولــــ از محل پرایمینگ با اسـتفاد 

هیـدرو فسـفات    و KClپتاسـیم   کلرید فــمختلاي ــه
زنـی   کاهش مدت زمان جوانهسبب  )KH2PO4(پتاسیم

 از بررســــی بـــه منظــــور  ایــــن تحقیــــق. گردیدنـــد 
و  زنی پرایمینگ بذر بر جوانه روپرایمینگ و اسموهید
و سـرداري  2آذر  در دو رقـم گنـدم دیـم   گیاهچـه   بنیه

  .اجرا گردید در شرایط کنترل شده، 101
  

  ها مواد و روش
پایـه طـرح    رفاکتوریـل بـ  صـورت   هاین آزمایش بـ 

در 13787-88 تصادفی بـا چهـار تکـراردر سـال     الًمکا
ــه کیفــی آزمایشــگاه ــذر تجزی ــه و ات ب  اقــک رشــد و ب

و  کامال تصادفی صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوك
سسـه تحقیقـات   ؤم با چهار تکـراردر مزرعـه پژوهشـی   

 عوامـل  .ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجـرا گردیـد  
  101-و سرداري2 آذر گندم رقم شامل دو بررسی مورد

ــادري و   در ــه م ــار 4طبق ــو تیم ــدون پرایمینگ اس و ب
 )بدون پرایمینگ ( تیمار شاهد فهبه اضا بذرپرایمینگ 

رقـم   هـر از  گرم بـذر  100به میزان بدین منظور . ددنبو
ــا انتخــاب عــدد بــذر از هرکــدام 400و گنــدم  آب و ب
 محلولهـاي کلریـد پتاسـیم    با وپرایمینگ هیدرو  مقطر
KCl)( 2 پتاسـیم  هیدروفسفات ،درصد)KH2PO4( 5/0 

 د،ـدرص 10  (PEG)6000 پلی اتیلین گلیکول و درصد
 12ی گــراد بــه مــدت ــــانتــه ســــدرج 20اي ــــدر دم

 ,and Schillinger( .شـدند پرایمینگ اسـمو اعت ـــ س

2003 Giri ( .و بـا آب   خارج ها از محلول هاسپس بذر
                                                              
1. Field  Performance  

با اسـتفاده از کاغـذ خشـک کـن      مقطر شستشو شده و
ــک  ــد خش ــوادهی   و  گردیدن ــرایط ه ــا ش ــیط ب در مح

 )درصـد  12( یـه تـا بـه رطوبـت اول    مناسب قرار گرفتند
دسـتگاه رطوبـت    رطوبـت بـذر بـا اسـتفاده از     .رسیدند

) Dicykey-john corporation(الکتــریکـی مــدل   سنج
به مـدت دو هفتـه در    هاسپس بذر .گردید گیري اندازه

ــا دمــاي  نگهــداري و ســپس کاشــت   8 ± 2یخچــال ب
  .گردیدند

ــده   -1 ــرل ش ــرایط کنت ــایش( ش ــدان آزم ی در گل
 داراي مشخصـات  رد اسـتفاده خـاك مـو  ) اتاقک رشد

ــامل  ــن  1/7pH=  ،ds/m 7/1 =ECش ــزان ش  2/25، می
ــ ــیلت درص ــد 2/54د، س ــد و  6/20و رس  درص درص

بهم و با هوا خشک که .درصد بود 6/0میزان مواد آلی
داراي منافذي  کههاي پالستیکی  درگلدان زده شده و

گلـدان هـا    سـپس  .ریخته شـدند  کوچک در کف بود
کاشـت بـه صـورت یکسـان      براي آماده شـدن جهـت  

شیارهایی در سطح خـاك   پس از ایجاد .آبیاري شدند
عدد بـذر   100متر،  سانتی 1متر و عمق  سانتی 2باعرض 

 سانتی متـر  21به قطر  با دست در هر گلدان پالستیکی
 بـه ضـخامت   خاك مرطوب یک الیهکاشته شدند و با

بـا یــک الیـه خــاك    عاًســری سـپس  متــر و یـک سـانتی  
انگشت فشرده گردید تـا  فشارشده و با خشک پوشانده

عمق مورد نظر از خاك خشک بـا تـراکم مناسـب در    
و بـدین ترتیـب    باالي خـاك مرطـوب ایجـاد گردیـد    

عمـق کاشـت در    مـورد نظرکـه معمـوالً    عمق کاشـت 
هـا در   سـپس گلـدان   .شـد ایجـاد   شرایط کاشـت دیـم  

ــد   ــک رش ــده  ( اتاق ــرل ش ــیط کنت ــا) مح ــاعت  8  ب س
درجـه سـانتی    21ریکی، دماي ساعت تا 16، روشنایی

   .قرار گرفتند درصد 75گراد و رطوبت نسبی 
ــ ـــمت ــور گیـوسط زم ـــاهچــان ظه بــا  ٢)MET( هـ

سـاعت، از   24ها، در فاصله  شمارش جداگانه گیاهچه
 که دیگـر هـیچ   روز پس از کاشت شروع و تا زمانی 7

                                                              
2.  Mean Emergence Time 
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 1و بـا اسـتفاده از رابطـه      .گیاهچه جدیدي ظاهر نشـد 
 :محاسبه گردید

 :)1رابطه  (         
 

MET (day)=                                         
  

 Ni تعداد روز از شروع آزمـایش،   Tiاین رابطه در
تعـداد  S روز و  هـر  تعداد گیاهچه هاي ظاهر شـده در 

متوسـط سـرعت    .هسـتند  هاي ظـاهر شـده   کل گیاهچه
نیز بر حسب تعداد گیاهچه در  (MER)1  ظهور گیاهچه

ز بامعکوس نمودن متوسط زمان ظهور گیاهچه و با رو
  .محسابه گردید 2 استفاده از رابطه

  :)2رابطه (
MER=    
 

   (day -1)       ،در حدود یـک مـاه و نـیم بعـد از کاشـت
گلــدان هــا از اتاقــک رشــد خــارج گردیــده و از هــر  

گیـري   بوته به صورت تصادفی جهت انـدازه  10گلدان
 .ندصفات مورد نظر انتخاب گردید

ه ـــ ه چـــ ول ساقــــ گیري شده شـامل ط  صفات اندازه 
کش و بـر   استفاده از خط با جوانه  گیاهچه و چه ریشه

ــداز حســب ســانتی پس وزن ـســ. گیــري شــدند همتــر ان
 24ک نمونه ها با خشک کردن در آون به مدت ــخش

درجه سانتی گراد قرار گرفته و بـا   70ساعت در دماي 
چـه در گیاهچـه    سـاقه چـه ،   ریشـه وزن خشک توزین 

  .گیري شداندازه گرم% 1بوسیله ترازو
  

 اي مزرعهآزمایش 
مینـی  زهـاي آزمایشـی در    پس از تهیه زمین،کرت 

ــد  600مســاحت حــدود  بــه ــر مربــع آمــاده گردیدن . مت
متـر مربــع و در هــر   10مسـاحت هــر کـرت آزمایشــی   

ردیـف بـذرهایی کـه تحـت تـأثیر تیمارهـاي        5کرت 
عملیـات  . کشـت شـدند   بودنـد پرایمینگ قـرار گرفتـه   

. کاشت  و داشت در مزرعه با دسـت صـورت گرفـت   
 یک هفته پس از کاشت یاداشت برداري جهت تعیـین 

شدن نیـز   ظاهرمتوسط زمان ظهور گیاهچه و سرعت و 
ــه  ــتفاده از رابط ــا اس ــاي ب ــد  2و  1 ه ــام ش ــه  .انج تجزی

ها بـه روش آزمـون    و مقایسه میانگین ها داده واریانس
انجـام   SASبا استفاده از نرم افـزار  اي دانکن دامنه  چند

  .گرفت
  

  نتایج و بحث
  )آزمایش گلدانی در اتاقک رشد( شده شرایط کنترل

هــا نشــان داد کــه اثــر  نتــایج تجزیــه واریــانس داده
 پرایمینــگ بــذر بــراي وزن خشــک    ×رقــم   متقابــل

سـطح   چـه در  طول سـاقه  چه و چه، ریشه گیاهچه، ساقه
  هـگیاهچـ  ورـوسط سرعت ظهـ ـتم بر درصد و 1 احتمال

  .ودــــ ب دار یـد معنــدرص 5سطح  در هـاهچـگی ولـو ط
   ).1جدول( 

  
  

  

  اتاقک رشدصفات مورد بررسی در شرایط  )میانگین مربعات( واریانستجزیه  -1جدول
Table-1 Analyzes of variance mean squares of studied characteristics in laboratory. 

مان متوسط ز
  ظهور گیاهچه

Mean 
emergence 

time 

متوسط سرعت 
  ظهور گیاهچه
Mean Rate 
emergence  

وزن خشک 
  ریشه چه

Seedling 
root dry 
weight  

وزن خشک 
  ساقه چه

Seedling 
Stem dry 
weight  

وزن خشک 
  گیاهچه

Seedling 
dryweight  

  طول ساقه چه
Primary 

shoot 
length  

 هچطول ریشه 
Primary 

root 
length  

  طول گیاهچه
Seedling  

length  

درصد ظهور 
  گیاهچه

percent 
Seed ling 
energence 

درجه 
  آزادي

df 

  منبع تغیرات
s.o.v 

0.88 ns 0.000042 ns 0007ns /0  **0.54 *30.0  **146.77 0.49 ns 72.41 ns 365.78 ns 1  رقم 
Cultivar  

 پرایمینگ بذر  4 992.23** 349.95** 21.02** 143.46**  77.0** 0.60** 0.0035** 0.00136** 72.42**
Seed priming  

23.36 ns *0.00029 **0.014 **0.86 **1.46  **133.22 10.51 ns  *261.7 584.81 ns 4  
 پرایمینگ بذر×رقم

Cultivar* seed 
priming  

 خطاي آزمایشی  30 231.32 76.45 4.52 18.56 0.05  0.044 0.00031 0.000094  9.14
Error  

 کل 39         
Total  

 ) درصد(ضریب تغییرات    14.5 17.2  22.9 10.21 19.9 23.2 12.5 15.2  18.5
c.v%  

ns ،* درصد 1و  5 يراآمخطاي  معنی دار در سطح احتمال و معنی دار غیر: به ترتیب ** و   
   ns: not significant   * and **: significant at the 5% and 1% probablity levels, respectively 
 

1  . Mean Emergence Rate  

S
TiNi

MET
1
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اتاقک در شرایط  طول ریشه چه و متوسط زمان ظهور گیاهچه، درصد ظهور گیاهچه بذر بر پرایمینگاثر  مقایسه میانگین کلی -2جدول 
  رشد

Table2- Comparison of meansit effect of priming on seed ling emergences percenr, mean emergencetimenad 
primary root length in grauth chamber condirions. 

  )سانتی متر( طول ریشه چه
Primary root 
Length (cm)  

  )روز( متوسط زمان ظهور گیاهچه
Mean emergence time(day)  

  درصد ظهور گیاهچه
percent germination  

  پرایمینگ بذر
Seed priming  

11.95a 11.70c 68.75a* درصد 10اتیلن گلیکول  محلول پلیPEG10% 

9.03b 15.74b  54.88 abc  درصد  2محلول کلرید پتاسیمKCl2%  

9.42b 18.63ab 67.50 ab   درصد  5/0محلول هیدرو فسفات پتاسیم
KH2PO40/5%  

8.16b 16.03b  51.25 bc 
 Hydropriming byآب مقطرهیدروپرایمینگ با 

distilled water   
7.85b 19.38a 42.50c هد شاControl 

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  در سطح احتمالاختالف معنی داري بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن  ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 

 
ــذر، بیشــترین   ــگ ب ــین تیمارهــاي پرایمین  در مقایســه ب

ا ـــ گ بـــ پرایمین تیمار اسـمو  درصد ظهور گیاهچه در
هیـدرو فسـفات   درصـد و PEG( 10(پلی اتیلن گلیکـول 

حـداقل ایـن صــفت در    ،درصـد  KH2PO4 5/0 پتاسـیم  
 ه وعـالوه حـداکثر طـول گیاهچـ     هب .شاهد بدست آمد

پرایمینگ با پلی اتـیلن  تیمار اسموچه نیز در  طول ریشه
  .گلیکول بدست آمد

پرایمینـگ بـذر نشـان داد     ×بررسی اثرات متقابل رقم 
تـوأم   101 -که حداکثر طول گیاهچه در رقم سرداري

  ).3جدول (بدست آمد  درصد 2 )KCl(  با
 

ر شرایط آزمایشگاهاثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر طول گیاهچه د -3جدول   

Table3- Seed priming and cultivar interaction effect on seedling length in laboratory condition 

 شاهد
(Control) 

مقطر آب  
( Distilled Water) 

 درصد 5/0هیدروفسفات پتاسیم 
(KH2PO40/5%) 

  درصد2کلرید پتاسیم
(KCl 2%) 

 

پلی اتیلن گلیکول 
  درصد10

(PEG10%) 
 

  پرایمینگ بذر
Seed priming  

 Cultivar رقم

49.13 abc 46.71 bc 49.57 abc 41.24 c 60.5 ab* 2-آذرAzar-2 

51.43 abc 37.51 c 48.29 bc 62.87 a 60.5 ab 
  101-سرداري

Sardari-101  
 

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  ي در سطح احتمالبر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی دار ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 

 

 101 -سـرداري  حد اکثر طول ساقه چه نیز از رقـم 
صـد مشـاهده گردیـد کـه نسـبت بـه       در KCl 2 توأم بـا 
درصد افزایش داشت و حداقل این صفت  7/27شاهد 

ــأثیر  2-در رقــم آذر  ــود KCl 2 کــه تحــت ت درصــد ب
از نظــر تــأثیر بــر متوســط ). 4جــدول(مشـاهده گردیــد  

سرعت ظهور گیاهچه حـد اکثـر ایـن صـفت در الیـن      
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درصـد مشـاهده   PEG10توأم با محلـول   101-سرداري
اهد ـــــ ار شــــ ش آن نسبت بـه تیم ه افزایــد کــگردی

  ).5دولــج. (ودـــد بــدرص 5/37

  
اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر طول ساقه چه در شرایط آزمایشگاه -4جدول   

Table4- Seed priming and cultivar interaction effect on stem length in laboratory condition 

 شاهد
(Control) 

 

 آب
( Distilled Water) 

 درصد 5/0هیدروفسفات پتاسیم 
(KH2PO40/5%)  

 

  درصد2کلرید پتاسیم
(KCl 2%) 

 

  درصد10پلی اتیلن گلیکول 
(PEG10%) 

 

  Seed primingپرایمینگ بذر 
 Cultivar     رقم

 
41.77 bce 37.01 ce 40.1 bce 33.85 e 48.55 ab* 2-آذرAzar-2              

43.09 bc 37.69 ce 38.92 ce 52.19 a 48.55 ab 101-سرداريSardari-101          

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 

 
 
 
  
 

  اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر متوسط سرعت ضهور گیاهچه در شرایط آزمایشگاه مقایسه میانگین هاي -5جدول
Table5- Comparison of means of Seed priming and cultivar interaction effect on mean emergence rate in 

growth chamber condition 

 شاهد
(Control) 

 

  مقطر آب
(Distilled Water) 

  درصد 5/0هیدروفسفات پتاسیم 
(KH2PO40/5%) 

 

  درصد2کلرید پتاسیم
(KCl 2%) 

 

  %10پلی اتیلن گلیکول 
(PEG10%) 

 

  پرایمینگ بذر
Seed priming  

 Cultivar رقم 
 

0.062 cb 0.059 e  0.054 f 0.054 f 0.085 a* 2-آذرAzar-2 

0.048 h 0.058 e 0.053 f 0.075 b 0.087 a 101-سرداريSardari-101 

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 
 

و وزن خشک کل حـداکثر ایـن صـفات در الیـن     
 کلریـد پتاسـیم   که تحت تـأثیر محلـول   101-سرداري 

)KCl(2  ــ ــود مشاه ــه ب ــرار گرفت ـــده گردیـدرصــد ق د ـ
× نتــایج اثــرات متقابــل رقــم . )8و 7، 6اي جــدول هــ(

تـوأم   101-پرایمینگ بذر نشان داد که الین سـرداري  
در صفات طول گیاهچه، طـول  ) KCl( کلرید پتاسیم با

ساقه چه، وزن خشک کل، وزن خشـک سـاقه چـه و    
برتـري   2-سـبت بـه رقـم آذر   وزن خشک ریشه چـه، ن 

ــه    نشــان داد ــانگر واکــنش مثبــت ایــن الیــن ب وایــن بی
در حـالی کـه    .باشد یمارپرایمینگ با کلرید پتاسیم میت

ا ــــور تــوأم بــــات مذکــــحــداقل صف 2-در رقــم آذر
میسـرا و  . مشاهده گردیـد )  KCl(کلرید پتاسیم  ارــتیم

ــودي  گــزارش ) (Misra and Dwivedi, 1980دوی
کلریــد پتــاســـیم   نمودند که پرایمینگ بذور گندم با

) KCl (5/2  سـاعت، داراي اثراتـی    12درصد به مدت
مثبت بر رشد گیاه بوده و باعث افزایش عملکرد گندم 

  .درصد گردید 15در حدود 
دریافتنـد   )Farooq et al., 2008(و همکـاران   قفـارو  

کلرید پتاسیم  اده ازـذور گندم با استفـــکه پرایمنگ ب
)KCl  (و )CaCl2(سـاعت   12بـه مـدت    کلسیم کلرید
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تعـداد   شـدن، اسـتقرار گیاهچـه،    ظـاهر  ود درباعث بهب
عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شـاخص   ها، پنجه

ــاه  ــن گی ــت در ای ــد برداش ــاران   .گردی ــین و همک حس
)Hussain et al., 2006(   ــه ــد کـ گـــزارش نمودنـ

ــا  ــد ســدیم هیــدروپرایمینگ و اســموپرایمینگ ب  کلری
)NaCl (هاي پرایمینگ بـذر بـوده و    روشترین  از مهم
ــزایش  و شــدن ظــاهرعــث کــاهش متوســط زمــان  با اف

و افزایش عملکرد در  گیاهچه شدنظاهردرصد نهایی 
ــابگردان گردیــد ــایج  هـــا ایــن گــزارش. هیبریــد آفت نت

در  .نمایــد آمــده در ایــن تحقیــق را تأییــد مــی  بدســت
، کلیـه تیمارهـاي پرایمینـگ از    تیمارهـا بررسی اثرات 

شاهد برتـري  نظر درصد ظهور گیاهچـــه در مقایسه با 
ا ه گیاهچهشدن  ظاهر طوري که حداکثر نشان دادند، به

اسمو پرایمینگ با پلـی اتیلـن گلیکـــول   در تیمارهاي
)PEG  (10هیدروفســفات پتاســیمدرصــد و)KH2PO4  (

 گیاهچه نیـز در حداکثر سرعت ظهور . مشاهده گردید

ــمو ــا  اس ــگ ب ـــول   پرایمین ـــن گلیکـ ـــی اتیل ) PEG(پل
شــاهد مشــاهده  تیمارهــاي در آن درصــد و حــداقل10

کلیـه بـذرها   توان نتیجه گرفت کـه   بنابراین می. گردید
پرایمینگ در مقایسـه بـا شـاهد،     هاي اسموتحت تیمار

  . تر جوانه زدند سریع
گـزارش نمودنـد    Jie et al., 2002) ( جـی و همکـاران  

پلـــی اتیلـــن  کــه، شــرایط مناســب اســموپرایمیتگ بــا
باعــث افــزایش  1وحشــیدر چــاودار ) PEG( گلیکــول
و  )SOD(ســـوپر اکســـید دیســـموتاز آنـــزیم فعالیـــت 

پراکسیداز در این گیاه شده و درنتیجه باعـث افـزایش   
  .زنی گردید در سرعت جوانه

 نیـز  )Giri and Schillinger, 2003(جیـري و شـیلنگر    

ــگ کلریــد       ــترهاي پرایمین ــه بس ــد ک ــزارش نمودن گ
 شدن ظاهرد تاثیر مثبتی بر درص )KCL(، )PEG(پتاسیم

بعضــی از ارقــام آزمایشــی گنــدم در شــرایط  گیاهچــه
 . گلخانه اي داشت

  

اتاقک رشداثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر وزن خشک ریشه چه در شرایط  هاي مقایسه میانگین-6جدول   

Table6- Seed priming and cultivar interaction effect on root dry weight in laboratory condition 
 شاهد

(Contro)l 
مقطر  آب  

( Distilled Water) 
  درصد 5/0هیدروفسفات پتاسیم 

(KH2PO40/5%) 
  درصد2کلرید پتاسیم

(KCl 2%) 
  درصد10 پلی اتیلن گلیکول

(PEG10%) 
   Seed priming     پرایمینگ بذر   

 Cultivar            رقم    
0.14 bc 0.17 b 0.13 ce 0.10 e 0.14 bc* 2-آذر       Azar-2 

0.1 e 0.10 e 0.17 b 0.24 a 0.11 ce 101-سرداري    Sardari-101 
.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   

*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 

 
اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر وزن خشک ساقه چه در شرایط آزمایشگاه -7جدول  

Table7- Seed priming and cultivar interaction effect on stem dry weight in laboratory condition 
 شاهد

(Control) 
مقطر آب  

( Distilled Water) 
 رصد5هیدروفسفات پتاسیم 

(KH2PO40/5%) 
  درصد2کلرید پتاسیم

(KCl 2%) 
  درصد10پلی اتیلن گلیکول 

(PEG10%) 
       Seed primingپرایمینگ بذر

 Cultivarرقم       
0.79 ce 0.74 ce 0.59 e 0.51 e 1.3 0b* 2-آذر Azar-2                    
0.92 bce 0.61 e 0.62 e 1.88 a 1.06 bc 101-سرداريSardari-101 

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 

 
اثر متقابل رقم و پرایمینگ بذر بر وزن خشک گیاهچه در شرایط آزمایشگاه -8جدول  

Table8- Seed priming and cultivar interaction effect on seedling dry weight in laboratory condition 
 شاهد

(Control) 
 

مقطر آب  
( Distilled Water) 

  درصد 5/0هیدروفسفات پتاسیم 
(KH2PO40/5%) 

  

  درصد2کلرید پتاسیم
(KCl 2%) 

 

پلی اتیلن گلیکول 
  درصد10

          Seed primingپرایمینگ بذر
 Cultivar           رقم

1.39 b 1.01 bc 0.70 ce 0.60 e 1.46 b* 2 -آذر Azar-2         
0.85 ce 0.74 ce 0.79 ce 2.25 a 1.40 b 101-سرداريSardari-101 

.ندارند ، درصد 5 خطاي آماري  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال ،میانگین ها با حروف مشابهدر هر ستون *   
*Means  with same letter in each columns are not significantly different at the  5% probability level  according Duncan's 
Multiple Range Test (DMRT). 
1. Elymus chinensis 
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در این تحقیـق کلیـه تیمارهـاي پرایمینـگ بـذر از      
  نظر طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چـه نسـبت بـه    

زایش در طـول ریشـه چـه    افـ . شاهد برتري نشان دادند
ــزایش در گســترش ا ممکــن ــواره  ســت ناشــی از اف دی

  . سلولی جنین باشد
)  (Beckman et al., 1993و همکـاران    بیـک مـن  

نیز گزارش نمودند که ریشه چه در مقایسه با شاهد در 
طـور   هبـ ١واد جامدــا مـگ بــراس پرایمینــی گــوعــن

اي  خانـه داري باعث افزایش طـول در شـرایط گل   معنی
ست ناشـی از  ا افزایش در بیوماس گیاه ممکن. گردید

زنـی و اسـتقرار زود هنگـام بـذور      یکنواختی در جوانه
یافته هایی مشـابه توسـط   ).Kan, 1992(تیمار شده باشد

  .بدست آمد)  Nayyar et al., 1995(نایار و همکاران  
  

  اي مزرعهآزمایش 
 و ناـــ اثر تیمارهاي پرایمینگ بـذر بـر متوسـط زم   

 ظهـور گیاهچـه در مزرعـه   زنی، متوسط سرعت  جوانه
گیاهچـه در  شـدن   ظـاهر درصد وبر درصد  5در سطح 

 ). 9جـدول (دارگردیـد   درصد معنی 1در سطح مزرعه 
حداکثر سرعت جوانه زنی، در تیمار پرایمینگ با آب 

  . مشاهده گردید
نیـز  ) Ahmadi et al., 2007( احمـدي و همکـاران  
داري  طور معنی هروپرایمینگ بگزارش نمودند که هید

باعث تسریع و یکنواختی در جوانـه زنـی بـذور گنـدم     
) Harris et al., 2001 ( گردیـد هـریس و همکـاران   

 گزارش نمودند که پرایمینـگ بـذرهاي گنـدم باعـث    
. شدن بیشترآن گردید ظارو  هاتر بذر جوانه زنی سریع

و  DNA، RNAزنـــی ســـریع، ناشـــی از ســـنتز  جوانـــه
همچنـین   .باشـد  در طـی عمـل پرایمینـگ مـی    پروتئین 

                                                              
1 . Solid Matrix 

ــزیم ــاز و  آن ــل آمــیالز، پروتئ ــایی از قبی ــاز نقشــی  ه لیپ
کـه   طـوري  هاساسی در رشد و نمو اولیه جنین دارند، بـ 

هـا باعـث رشـد     گونه افزایشی در فعالیت این آنـزیم  هر
گیاهچه و در نتیجه بهبـود در اسـتقرار آن مـی     سریعتر
حـداقل سـرعت   ). Sharifzadeh et al., 2006( .گـردد 

 شـاهد و  درصـد،   PEG 10جوانـه زنـی در تیمارهـاي    
KH2PO4  5/0 درصد مشاهده گردید.  

رقم نیز از نظـر اثـر بـر    × متقابل پرایمینگ بذر اثر  
ــه در ســطح   ــد % 1درصــد ســبز مزرع ــی دار گردی معن

لیپـاز نقشـی اساسـی در     آمیالز، پروتئـاز و ). 9جدول (
گونـه   کـه هـر   طـوري  هبـ  دارنـد، جنین  رشد و نمو اولیه

تـر   ها باعـث رشـد سـریع    افزایشی در فعالیت این آنزیم
      .گـردد  اسـتقرار آن مـی   در نتیجـه بهبـود در   گیاهچه و

 )Sharifzadeh et al., 2006 .(    حـداقل سـرعت جوانـه
ــی در تیمــار ــد   KH2PO4 5/0زن درصــد مشــاهده گردی

  ).10جدول(
از نظر بررسـی اثـرات اصـلی، حداکثـــر درصـــد      

 )PEG(شدن گیاهچه در تیمار پلی اتیلن گلیکـول  ظاهر
در بررسـی اثـرات متقابـل،    . درصد مشاهده گردید10

درصـد مشـاهده   PEG10×2 -حداکثر آن در رقم آذر
ارقام مختلف نسـبت بـه تیمارهـاي پرایمینـگ     . گردید

  .عکس العمل متفاوتی را نشان دادند
 Dell-Aquila and Tritto, 1990; Farooq etنتـایج 

al., 2006; Kant et al., 2006) (ایـج فــوق ـمــویــد نت
 ,.Bam et al ) که بـام و همکـاران   در حالی. می باشند

هاي پرایمینگ بـذر   گزارش نمودند که محلول (2006
هـاي   با غلظت باال مانع از جذب آب و تولید رادیکـال 

ــر در     ــلولی و تغیی ــاء س ــه غش ــیب ب ــیژن، آس آزاد اکس
 اهشـــ ک ثـاً باعـ ـــ شـده و نهایت آنزیمـی   هاي فعالیت
  .گردند ها می شدن گیاهچه ظاهرزنی و میزان  جوانه
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 اي مزرعه آزمایشصفات مورد بررسی در )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -9 جدول

Table-3 Analysis of variance (mean squares) of  studied characteristics in field 

  متوسط زمان ظهور گیاهچه
Mean emergence time 

  متوسط سرعت ظهور گیاهچه
Mean Rate emergence 

  درصد ظهور گیاهچه
Percent germination 

  درجه آزادي
df 

 s.o.vمنبع تغیرات

11.05 0.0002 321.07 3 Replication            تکرار 
1.8 ns 0.00006 ns 56.4 ns 1                        رقمCultivar 
 Seed primingپرایمینگ بذر        4 ** 764.97 * 0.0002 * 8.7

0.3ns 0.00003 ns 287.89 ns 4 پرایمینگ بذر×رقم  
Cultivar* seed priming 

 Errorخطاي آزمایشی            27 121.89 0.0001 4.5
 Totalکل                               39   

 c.v %      )درصد(ضریب تغییرات   16.34 14.6 16.79

ns ، * 1و % 5عدم معنی دار، معنی دار در سطح احتمال : به ترتیب** و % 
   ns: not significant * and **: significant  at the  5%  and  1%  probablity levels, respectively  

 
ط سرعت ظهور گیاهچه درمزرعهمتوس و متوسط زمان ظهور گیاهچه، درصد ظهور گیاهچه براثر پرایمینگ بذر  -10جدول  

Table4-Effect of priming treatment on germination vigor in field 
در مزرعه متوسط سرعت ظهور گیاهچه  

Mean fild emergence Rate 
در مزرعه متوسط زمان ظهور گیاهچه  

Mean emergence time(day)  
در مزرعه درصد ظهور گیاهچه  

Percent germination 
یمینگ بذرپرا  

Seed priming 
0.081ab  12.37 a 81.31 a  درصد 10محلول پلی اتیلن گلیکول  

PEG10% 
0.077ab 12.5 ab 54.25 ab  درصد 2محلول کلرید پتاسیم  

KCl2% 
0.072b 14.4 a  65.12a  درصد 5/0محلول هیدرو فسفات پتاسیم  

KH2PO40/5% 
0.086a 11.71 b  66.43 b آب مقطر 

Distilled Water 
0.081ab 12.09ab 70.56 ab  شاهد  

control 
  .،اختالف معنی داري ندارند% 5میانگین هایی که در هر ستون داراي حداقل یک حرف مشترك هستند ،بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال * 

*Means in each column followed by the same letter are not significant different at the 5% probability level using  
Duncan's Multiple Range Test. 

  
محـیط   شـرایط  طور کلی در این تحقیـق کـه در   هب

 ی و در مزرعـه گلـدان  صـورت آزمـایش   بهکنترل شده 
، سـرعت  ظهـور گیاهچـه    از نظر درصد انجام گرفت،
اسـموپرایمینگ  رطـول گیاهچـه، تیما   و ظهور گیاهچه

نسـبت بـه    درصـد PEG (10(یلن گلیکـول بذر با پلی ات
از  101-الیـن سـرداري   . نشان داد سایر تیمارها برتري

  ، وزن خشک ریشه چـه، وزن  گیاهچهنظروزن خشک 
م ـــ ه رقـــ ت بـــ خشک ساقه چه و طول ساقه چـه نسب 

  در شـرایط مزرعـه نیـز از نظـر     . برتري نشان داد2-آذر

 تیمـار هیـدروپرایمینگ نسـبت بـه     سرعت جوانه زنی،
  در مقایســــه .ســــایر تیمارهــــا برتــــري نشــــان داد   

 گیاهچـه  شـدن  ظـاهر اثرات اصلی نیز حداکثر درصد  
) PEG(پلـی اتـیلن گلیکـول    تیمار اسموپرامینگ بـا  در
، در گیاهچـه  شـدن  ظـاهر حـداکثر درصـد   ودرصـد  10
ــ ــد  PEG10×2 -م آذرـرق ــاهده گردی ــد مش در . درص

مقایســه بــین ارقــام از نظــر متوســط زمــان جوانــه زنــی  
درشرایط مزرعـه، تفـاوت   شدن گیاهچه  ظاهرصد ودر

  .داري از نظر آماري  مشاهده نشد معنی
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