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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  88 بهار ،اول، شماره دومجلد 

144-137  
www.ejcp.info   

  
  )گزارش کوتاه علمی(

   رقم پیشتاز گندم و رشد گیاهچهزنی  بر جوانهبذر وزن اثر
  

   4نوری ، سیداحمد سادات3مهر ، محمدحسین کیان2، اسداهللا حجازی1علی مشتطی*
  5و محمدحسین قرینه

  دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات 2نشجوی دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، دا1
  های کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، استادیار گروه ماشین3پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 

   دانشگاه تهران،-دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس ابوریحان4

  یار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامیناستاد5
  15/2/1388: ؛ تاریخ پذیرش15/9/1387: تاریخ دریافت

  
  چکیده
آزمایشی در سال ، نی و رشد گیاهچه گندم رقم پیشتازز  بر جوانهبذر وزن اثرمنظور بررسی  به
در این آزمایش، در .  انجام شدگاه تهراندر آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانش 1384

وسیله فاکتورهای شیب طولی، شیب عرضی و فرکانس دستگاه جدا کننده وزنی،   بذرها بهمرحله اول،
به  تکرار 4  با تصادفی طرح کامالًاساسبر وزن هزار دانهتیمار  10در مرحله دوم . جداسازی شدند

زنی  ، در آزمون جوانهدر این آزمایش. وارد شدند چهزنی استاندارد و آزمون رشد گیاه آزمون جوانه
 و در آزمون رشد زنی  میانگین زمان جوانه وزنی زنی، سرعت جوانه  صفات درصد جوانهاستاندارد

نشان داد که در آزمون نتایج  .گیری شد  طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه اندازهگیاهچه صفات
 میانگین زمان  وزنی زنی، سرعت جوانه  درصد جوانهفات ص وزن هزار دانه برزنی استاندارد، جوانه
 طول گیاهچه و در آزمون رشد گیاهچه، وزن هزار دانه بر صفات. نداشتداری  ثیر معنیأزنی ت جوانه

چنین مقایسه میانگین نشان داد که در صفت وزن  داری داشت، هم ثیر معنیأ توزن خشک گیاهچه

                                                 
  alimoshatati@gmail.com:  مسئول مکاتبه-*
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 016/0 ( مقدارکمترین وزن هزار دانه و حداکثر مربوط به )م گر02/0 ( مقدارخشک گیاهچه، بیشترین
  .بود وزن هزار دانه حداقلمربوط به ) گرم

 
  زنی جوانهوزن دانه، گندم،  : کلیدیهای واژه

  
  مقدمه

 درصد انرژی موجود در جیره غذایی بشر 20کننده  مینأ که ت استترین گیاه زراعی دنیا گندم مهم
عنوان اندام تکثیر گیاهان و مهمترین نهاده تولید  کیفیت بذر به). 2004 ،احمدی و همکاران (باشد می

عی در مزرعه برخوردار ای در رشد و عملکرد مطلوب گیاهان زرا محصوالت زراعی از اهمیت ویژه
، بنیه، میزان نیز  جوانهابلیت ق یاثیر عوامل مختلفی مثل خصوصیات ژنتیکی، قوه نامیهأت  است که تحت
 یزن  میزان جوانهآنهاترین   ولی مهم،باشد یت انبارداری، قابلیت ماندگاری و سالمت بذر میرطوبت، کیف

طورکلی عواملی مثل ساختار ژنتیکی، محیط و  به ).2004 ،اکبری و همکاران(باشد   میبذرو قدرت 
تغذیه مادری، مرحله رسیدگی در زمان برداشت، صدمات مکانیکی، ذخایر بذر، سن و فرسودگی و 

یکی از معیارهای قدرت بذر، مقدار ماده خشک . ثیر دارندأزنی و قدرت بذر ت ها بر میزان جوانه اتوژنپ
جوانه زدن و ظهور گیاهچه به انرژی زیادی احتیاج دارد  .باشد عبارتی وزن آن می  یا به)ذخایر بذر (آن

ای کافی   مواد غذایی ذخیرهبذر باید. شود ای بذر تامین می اکسیداسیون مواد غذایی ذخیرهاز طریق که 
ای  کفا شود، به مواد ذخیره که گیاهچه خود مین گیاهچه در حال رشد داشته باشد، زیرا تا زمانیأبرای ت

 .باشد میوزن هزار دانه یکی از معیارهای مهم کیفی بذر  ).2004 و همکاران، قرینه(بذر وابسته است 
وزن هزار دانه . زدن و رویش بستگی دارد اد برای جوانهکیفیت مذکور به اندازه جنین و میزان ذخیره مو

های بیشتری به همراه   و تعداد بوتهیافتهزنی و سبز کردن افزایش  شود تا درصد جوانه باال موجب می
 ،نورمحمدی و همکاران( نیز موثر است عملکردسنبله تا زمان برداشت حفظ گردند که در نتیجه بر 

، استقرار بنیه بذر، نیز ثیر زیادی بر جوانهأ ت بذر وزن هزار دانهعبارتی هیا بترتیب وزن  بدین). 1995
 در طی  بعد از گلدهی واند که گزارش کرده) 1999(ندوا و نیکولوا  .گیاهچه و تولید محصول دارد

افزایش و درصد ) وزن خشک دانه( درصد رطوبت کاهش، درصد ماده خشک ،دوره پر شدن دانه گندم
اند که با افزایش وزن صد دانه گیاه  عنوان کرده) 2004(جورج و رای . یابد یش میزنی افزا جوانه
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 گرم، درصد 1/0 گرم به 08/0 با افزایش وزن صد دانه از یابد مثالً زنی افزایش می ، درصد جوانه1بابونه
زن  که با افزایش ونمودهگزارش ) 2003(خان  .یابد  درصد افزایش می80 درصد به 34زنی از  جوانه
زنی بذور   گرم، درصد جوانه14 تا 12 گرم به 6 تا 4 از .Artocarpos heterophyllus L  گیاه بذر

داری بین وزن   معنیمثبت و یابد یعنی همبستگی  درصد افزایش می85 درصد به حدود 15از حدود 
 هلو یا ه گیاه واریت5با آزمایش برروی ) 2003(مالکوم و همکاران . زنی وجود دارد بذر و درصد جوانه

Peach rootstockبا  .یابد زنی بذور افزایش می  عنوان نمودند که با افزایش اندازه بذر، درصد جوانه
 نگرفته مطالعه چندانی صورت  در این خصوصتوجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه در مورد گندم

زنی و رشد  های جوانه لفهؤم بر ثیر وزن هزار دانهأرو در تحقیق حاضر سعی شده است تا ت است، از این
  . مورد بررسی و مطالعه قرار گیردگیاهچه گندم

  
  ها مواد و روش

 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در 1384تحقیق حاضر در سال 
ستگاه وسیله د در مرحله اول، بذر گندم رقم پیشتاز به .شرقی تهران انجام شد  کیلومتری جنوب25
سه وسیله یک آزمایش فاکتوریل  در این مرحله، بذر به. قرار گرفت مورد تفکیک 2کننده وزنی بذرجدا

 درجه، شیب 75/2 و 5/2، 25/2کننده دستگاه در سه سطح  عاملی شامل شیب طولی صفحه جدا
  در سه سطح دستگاه درجه و فرکانس1  و75/0، 5/0 صفحه جدا کننده دستگاه در سه سطحعرضی 

 آزمایش تکرار مورد 4های کامل تصادفی در   دور در دقیقه براساس طرح پایه بلوک340 و 320، 300
 دستگاه و 1ترین بذور در سینی شماره  که سبک طوری  بهشده سینی تفکیک 5 بذور در .قرار گرفت

 و 1های   سینیاز بذور بعد از اتمام این مرحله،.  دستگاه قرار گرفت5 در سینی شماره آنهاترین  سنگین
وسیله دستگاه  سپس به. ای تصادفی برای محاسبه وزن هزار دانه جدا گردید  هر واحد آزمایشی نمونه5

در مرحله دوم، آزمایشی بر پایه طرح  .گردید بذر جداسازی و توزین 1000بذر شمار، از هر نمونه 
 تکرار در 4و حله قبل مختلف جداسازی شده در مر تیمار وزن هزار دانه 10 تصادفی با کامالً

های مرتبط، بذور جداسازی شده  زنی و بعضی ویژگی منظور تعیین درصد جوانه به. ژرمیناتور انجام شد

                                                 
1- Parthenium Argentatum 
2- Gravity Separator  
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هامپتون و ( 1المللی آزمون بذر زنی استاندارد مطابق با معیارهای انجمن بین مورد نظر در آزمون جوانه
روی بستر کاغذ )  بذری50 تکرار 4(ذر  ب200منظور تعداد  بدین. قرار گرفتند) 1995تکرونی، 

 روز اول برای آزمون 7( روز 14مدت  دار کشت گردید و به های پالستیکی درب زنی درون ظرف جوانه
گراد در   درجه سانتی20در دمای )  برای آزمون رشد گیاهچه14 تا 7زنی استاندارد و از روز  جوانه

 ،قرینه و همکاران(زنی نهایی   این آزمون، درصد جوانهپس از اتمام اجرای .ژرمیناتور قرار داده شدند
هایی مثل سرعت  چنین با شمارش روزانه تعداد بذرهای جوانه زده، ویژگی  هم.تعیین گردید) 2004
مشخص ) 2005 ،عندلیبی و همکاران(زنی   مدت جوانهمیانگینو ) 2005 ،رجبی و پوستینی(زنی  جوانه
طور تصادفی از هر   گیاهچه به25گیری بنیه گیاهچه تعداد  ر اندازهمنظو هم، بهددر روز چهار .گردید

سپس . متری تعیین گردید کش مدرج میلی واحد آزمایشی انتخاب و طول گیاهچه با استفاده از خط
 درجه 75 ساعت در آون با دمای 24مدت  ها به گیری وزن خشک گیاهچه، گیاهچه برای اندازه

دست آمده با استفاده از یک  های به داده .ند شدعد از خشک شدن توزین قرار داده شده و بگراد سانتی
 تجزیه  SASافزار آماری وسیله نرم  تکرار به4یمار وزن هزار دانه و  ت10 تصادفی دارای طرح کامالً

  .ای دانکن انجام شد وسیله آزمون چند دامنه  و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بههواریانس شد
 

  ثنتایج و بح
دارد زنی ن درصد جوانهبر صفت  داری ثیر معنیأنتایج نشان داد که وزن هزار دانه ت: زنی درصد جوانه

 داری وجود ندارد چنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنی ، هم)1 جدول(
 کمترین درصد که طوری به فت یازنی افزایش درصد جوانه ، با افزایش وزن هزار دانهحال اما با این

باشد   وزن هزار دانه میبیشترین آن متعلق به بیشترینزنی مربوط به کمترین وزن هزار دانه و  جوانه
دلیل تفاوت کم بین وزن هزار دانه و یا کم  دار شدن این صفت ممکن است به  عدم معنی).2جدول (

  با نتایج اکبری و همکارانزمایش حاضرنتایج آ. ها باشد زنی برای نشان دادن تفاوت بودن زمان جوانه
  .مطابقت دارد )2002( و کوردازو )2004(
  
  

                                                 
1- ISTA: International Seed Testing Association 
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  .گیری شده  میانگین مربعات صفات اندازه-1جدول 
  )MS(میانگین مربعات 

 وزن خشک
  گیاهچه

 طول
  گیاهچه

 میانگین زمان
  زنی جوانه

 سرعت
  زنی جوانه

 درصد
  زنی جوانه

درجه 
  آزادی

منابع 
 تغییرات

**00000542/0  **15/42  ns00095/0  ns51/1  ns21/1 9 تیمار  
  اشتباه  30  76/1  85/2  00321/0  10/1  00000059/0

  )C.V( ضریب تغییرات  37/1  89/1  52/4  61/3  22/4
ns درصد1دار در سطح احتمال   معنی ودار ترتیب غیرمعنی به: ** و .  
  

  .گیری شده  مقایسه میانگین صفات اندازه-2 جدول
وزن خشک 

  )گرم( هچهگیا
 گیاهچه طول

  )متر سانتی(
زمان  میانگین
  زنی جوانه

سرعت 
  زنی جوانه

 درصد
  زنی جوانه

دانه وزن هزار
  تیمار  )گرم(

e0166/0  f556/24  a2756/1 a025/88  a0/96  11/41 1 
de0169/0  ef254/25  a2585/1 a067/88  a0/97  30/42  2  
de0173/0  e204/26  a2595/1  a090/88  a5/96  85/43  3  
cd0179/0  d745/27  a2534/1 a150/88  a0/97  99/44  4  
cd0180/0 cd180/29  a2420/1  a567/88  a0/97  01/45  5  
cd0180/0 cd336/29  a2478/1  a937/88  a5/96  65/45  6  
cd0181/0 c424/30  a2366/1  a963/88  a0/97  84/45  7  
bc0189/0 b224/32  a2326/1  a358/89  a0/97  23/46  8  
b0193/0 ab863/32  a2304/1  a592/89  a5/98 49/46  9  
a0205/0 a949/33  a2256/1  a467/90  a5/97  92/46  10  

با استفاده از ) P≤0.05(هایی که حداقل در یک حرف یکسان باشند در سطح احتمال  در هر ستون برای هر صفت، میانگین
  .داری ندارند ای دانکن اختالف معنی آزمون چنددامنه

  

دارد زنی ن سرعت جوانهداری بر صفت  داد که وزن هزار دانه تأثیر معنییج نشان نتا: زنی سرعت جوانه
داری وجود ندارد  ن داد که بین تیمارها تفاوت معنیچنین مقایسه میانگین تیمارها نشا ، هم)1جدول (

ترین  کمکه طوری فت به یاافزایشزنی   جوانهسرعت ،با افزایش وزن هزار دانهکلی  طور بهحال  اما با این
دار  معنی عدم ).2جدول ( بود 10 متعلق به تیمار آن و بیشترین یکزنی مربوط به تیمار  سرعت جوانه

زنی برای  ار دانه و یا کم بودن زمان جوانهدلیل تفاوت کم بین وزن هز شدن این صفت ممکن است به
 جورج و رای  و)2004(  و همکارانقرینه با نتایج ها باشد نتایج آزمایش حاضر نشان دادن تفاوت

  .مطابقت دارد )2004(
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متوسط زمان بر صفت  داری أثیر معنینتایج نشان داد که وزن هزار دانه ت: زنی جوانه  زمانانگینیم
ن داد که بین تیمارها تفاوت ، همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشا)1جدول (دارد زنی ن جوانه
 فت،زنی کاهش یا  متوسط زمان جوانه،ش وزن هزار دانه با افزایحال اما با اینداری وجود ندارد  معنی

علق به  بیشترین مقدار این صفت مربوط به کمترین وزن هزار دانه و کمترین مقدار آن متکه طوری به
دلیل تفاوت  دار شدن این صفت ممکن است به عدم معنی ).2جدول (باشد  بیشترین وزن هزار دانه می

نتایج آزمایش . ها باشد زنی برای نشان دادن تفاوت بودن زمان جوانهار دانه و یا کم کم بین وزن هز
  .مطابقت دارد) 2003(و خان ) 2004(حاضر با نتایج اکبری و همکاران 

جدول ( گیاهچه دارد طولداری بر صفت  أثیر معنینتایج نشان داد که وزن هزار دانه ت: طول گیاهچه
اساس بر. داری وجود دارد د که بین تیمارها تفاوت معنین دا، همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشا)1

که کمترین  طوری ، صفت طول گیاهچه افزایش یافت بهنتایج مقایسه میانگین، با افزایش وزن هزار دانه
تفاوت مشاهده ). 2جدول ( بود 10طول گیاهچه مربوط به تیمار یک و بیشترین آن متعلق به تیمار 

و نشان زنی استاندارد  تر نسبت به آزمون جوانه ها در زمان طوالنی یاهچهدلیل رشد گ شده احتماالً به
و مالکولم و همکاران ) 2004(نتایج این آزمایش با نتایج قرینه و همکاران . باشد ها می دادن تفاوت

  .مطابقت دارد) 2003(
شک گیاهچه داری بر صفت وزن خ أثیر معنینتایج نشان داد که وزن هزار دانه ت: وزن خشک گیاهچه

داری وجود  ن داد که بین تیمارها تفاوت معنیچنین مقایسه میانگین تیمارها نشا ، هم)1جدول (دارد 
ت وزن خشک گیاهچه افزایش اساس نتایج مقایسه میانگین، با افزایش وزن هزار دانه، صفبر. دارد

ین مقدار آن متعلق به که کمترین مقدار وزن خشک گیاهچه مربوط به تیمار یک و بیشتر طوری یافت به
تر نسبت  در زمان طوالنیها  دلیل رشد گیاهچه تفاوت مشاهده شده احتماالً به). 2جدول ( بود 10تیمار 

باشد نتایج این آزمایش با نتایج اکبری و  ها می زنی استاندارد و نشان دادن تفاوت به آزمون جوانه
  .ردمطابقت دا) 1999(ندوا و نیکولووا و ) 2004(همکاران 

ر دست آمده، وزن هزار دانه بیشتر باعث رشد طولی و وزنی بیشت و با توجه به نتایج بهطور کلی  به
د عملکرد بیشتر گیاه  باعث استقرار بهتر گیاهچه و رشد و تولیشود که این موضوع احتماالً گیاهچه می

د تر طراحی و مور گکننده وزنی بذر را در مقیاس بزرتوان دستگاه جدا  لذا میشود، در مزرعه می
را برای موارد تر  کعنوان بذر کاشتنی و بذور سب تر را جداسازی و به استفاده قرار داد و بذور سنگین

  .دیگر استفاده کرد
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Abstract1 

In order to study effect of seed weight on germination and growth of wheat 
seedling, an experiment in seed technology laboratory of Aboureihan paradise 
university of Tehran in 2005 has been done. In this experiment, at first stage, the 
seeds separated by longitude step, latitude step and set frequency parameters of 
gravity separator set. In second stage, 10 treatments of 1000 seed weight entered in 
standard germination test and seedling growth test in CRD design in 4 replications. 
In this experiment, in standard germination test traits of seed germination 
percentage, germination rate and mean of germination time and in seedling growth 
test traits of seedling length and dry weight of seedlings have been measured. The 
results showed that in standard germination test 1000 seed weight had not any 
significant difference on germination percentage, germination rate and mean of 
germination time. In seedling growth test, 1000 seed weight had significant 
difference on seedling lengths and dry weight of seedling. Also, comparison of 
means showed that in dry weight of seedling trait, maximum amount (0.02g) 
related to maximum of 1000 seed weight and minimum amount (0.016g) related to 
minimum of 1000 seed weight. 
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