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 جوانه زني ارقام گندم آبي و ديمويژگي هاي بر  بذر تاثير هيدروپرايمينگ
 3بهرام مجد نصيري، 2سيد جليل نوربخشيان، 1عظيمه حيدريان*

  azime.heidarian@yahoo.comشهركرداسالمي واحد دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و تكنولوژي بذر دانشگاه آزاد * -1

 شهركرد طبيعي  منابع و اورزيكش تحقيقات مركز علمي هيات عضو -2

  شهركرد اسالمي واحد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد -3
  

  چكيده
به ويژه سبز شدن  و جوانه زني جوانه زني، درصد پرايمينگ يكي از تكنيك هاي بهبود بذر است كه مي تواند باعث افزايش سرعت

اين پژوهش پرايمينگ بذر كه تيمار بذر با آب است اشاره كرد. از روش هاي پرايمينگ بذر مي توان به هيدرو شرايط نامساعد شود. در
، اروم، الوند، بك كراس روشن 2آبي و ديم (آذرگندم ارقام به منظور تاثير پرايمينگ بذر بر برخي ويژگي هاي جوانه زني بذور 

. گرديدانجام  شهركرد كشاورزي يقاتزمستانه، پيشتاز، پيشگام، زارع، سپاهان، سرداري، سيوند، كاسكوژن) در آزمايشگاه مركز تحق
شاخص هاي جوانه . شدانجام  درجه سانتي گراد 25و در دماي  تكرار 4 فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي بابه صورت  آزمايش

ج نشان نتاي. ندبود سافه چهطول و  چه طول گياهچه ، طول ريشه، نهايي زني شامل اندازه گيري سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني
نشان افزايش در شرايط پرايمينگ  %22به ميزان  سرعت جوانه زني، معني داري داشت اثرصفات  تيمار هيدروپرايمينگ بر روي داد كه

) شاخص هاي بيشتري را در مقايسه 2سرداري و آذر  (ديد و ارقام ديم اوت معني داري مالحظه گرتفاز نظر صفات  نيز بين ارقام داد.
در شرايط پرايمينگ و عدم پرايمينگ نشان دادند. در كل نتايج اين آزمايش نشان داد كه تيمار پرايمينگ و ارقام ديم با ارقام آبي 

  شاخص هاي جوانه زني بيشتري را در مقايسه با ساير تيمارها داشتند.
  هيدرو پرايمينگ درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و پرايمينگ،  كليدي: واژه هاي

  
  مقدمه
و  بذر عيسر يجوانه زن ه زني، سبز شدن و استقرار گياهچه در مزرعه يكي از مهمترين جنبه هاي توليد گياهان زراعي مي باشند. جوان

برگ مناسب  سطح و شاخص نيتر به پوشش كامل زم عيسر يابيدست و هيسرعت رشد اول شيافزا سبببوته در مزرعه  عياستقرار سر
 شيهرز و كاهش فرسا اهانيبا گ يزراع اهيگ رقابت قدرت تيمانند تشعشع، تقو يطيده از عوامل محاستفا يبازده شيافزا جهيو در نت

پرايمينگ بذر شامل روشهاي بسيار ساده ). 6( )5) (2( مي گردد. اين موضوع به ويژه در كشت غالت پاييزه حائز اهميت است كخا
اهچه موثر باشد .در پرايمينگ اجازه داده مي شود كه بذر ها مقداري اي است كه مي تواند در جوانه زني بهتر و استقرار مطلوب گي

آب جذب كنند به طوري كه مراحل اوليه جوانه زني انجام شود اما ريشه چه خارج نشود. بذرها  تا مرحله دوم آبنوشي پيش مي روند 
با  ).3تيمار نشده ذخيره و كشت مي شوند ( اما وارد مرحله سوم نمي شوند. بعد از تيمار پرايمينگ بذرها خشك و همانند بذرهاي

توجه به اين كه مقايسه اي بين ارقام گندم آبي و ديم از نظر جوانه زني و تاثير پرايمينگ بر شاخص هاي جوانه زني آنها در دسترس 
  اين دو گروه گندم از نظر جوانه زني و تاثير پرايمينگ بر آنها اجرا شد.نبود اين تحقيق با هدف مقايسه 
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  مواد و روش
، اروم، الوند، بك كراس روشن زمستانه، پيشتاز، پيشگام، زارع، سپاهان، 2آذر :ارقام شاملنمونه بذر گندم  11در اين تحقيق تعداد 

درجه سانتي  25 از نظر شاخص هاي جوانه زني در دماي با آب و بدون پرايمينگ پرايمينگ شده در تيمارسرداري، سيوند، كاسكوژن 
تيمار پرايمينگ شامل ند. مورد ارزيابي قرار گرفت 1392در سال  آزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزي شهركردشرايط در  گراد

در هواي آزاد قرار گرفتند تا رطوبت آنها به .بذور بعد از پرايمينگ بود  ساعت 18به مدت  هيدروپرايمينگ بذرها با آب مقطر استريل
سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، طول گياهچه ، طول ريشه اندازه گيري اي جوانه زني شامل شاخص ه ميزان اوليه تقليل يابد.

درجه سانتي گراد انجام  25تكرار و در دماي  4به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با آزمايش بود. طول سافه چه  وچه 
گرفت .بذور قبل از كشت با ي يك اليه كاغذ صافي مرطوب قرار عدد بذر از هر رقم گندم در يك جعبه رو 50در هر تكرار شد. 

درجه سانتي گراد در دستگاه ژرميناتور قرار 25و جعبه ها سپس در دماي ثابت  ضد عفوني شدند يك درصدكلريد سديم ومحلول هيپ
 2معيار جوانه زني خروج  شد.ام ساعت پس از قرار دادن جعبه ها در دستگاه، شمارش بذور جوانه زده بطور روزانه انج 24. گرفتند

 روزدر  آزمايشدرپايان  .شدمحاسبه  نهايي با توجه  به شمارش هاي روزانه، سرعت  و درصد  جوانه زنيميلي متر ريشه چه بود. 
 و گياهچه هايي جزء جوانه زني نهايي شامل شدند كه داراي ريشه ساقه چه اندازه گيري شدو  چه طول گياهچه، طول ريشه هشتم

دانكن تجزيه واريانس و ميانگين ها با آزمون  SASبا استفاده از نرم افزار  داده ها  انتها كليهدر .چه ، برگ و اندامي طبيعي بودند
 مقايسه شدند.

  
  نتايج و بحث

ل ساقه طوو طول گياهچه، طول ريشه چه  ،، درصد جوانه زنيسرعت جوانه زني شاخص هاي براي با توجه به نتايج ، پرايمينگ بذر
  ).1( جدول  برتري نشان داد ينگدرمقايسه با عدم پرايم چه
  

  در شرايط پرايمينگ و عدم پرايمينگ . مقايسه ميانگين شاخص هاي جوانه زني ارقام گندم1جدول
زني جوانه سرعت دما زني جوانه درصد   (cm) چهگياهچهطول  (cm)طول ريشه چه    (cm)طول ساقه چه  

 a 94,8a 23,1a 11,8a 11,3a 32,8 پرايمينگ

گپرايمين عدم  26,9b 91,4b 21,7b 10,4b 10,6b 

  مقايسه شدند. دانكنميانگين ها با آزمون 
در بين ارقام آبي بيشترين و  به دست آمدنسبت به ارقام آبي   2براي ارقام ديم سرداري و آذربيشترين سرعت جوانه زني  در بين ارقام

كاسكوژن، سيوند و ارقام بود و  پيشتازو  ، زارع اروم، الوند، بك كراس روشن زمستانهپيشگام،  م ارقا متعلق بهزني سرعت جوانه 
كه تيمار پرايمينگ بذر سبب بهبود كليه شاخص هاي جوانه نتايج آزمايش بيانگر آن بود .را داشتند كمترين سرعت جوانه زني سپاهان

). اين موضوع بيانگر آن است كه تيمار پرايمينگ به دليل تاثير بر فعاليت هاي 1زني در ارقام گندم آبي و ديم گرديد(جدول
رامون پرايمينگ بذر بر جوانه فيزيولوژيكي و متابوليكي بذر سبب ارتقاء شاخص هاي جوانه زني در ارقام گندم گرديد.نتايج مثبتي پي

و سرداري) در شرايط  2). در بين اقام،  ارقام گندم ديم (آذر4زني و رشد بعدي محصول گندم آبي در مزرعه گزارش شده است(
 يمينگ و عدم پرايمينگ در مقايسه با ارقام آبي در بسياري از صفات برتري نشان دادند. اين برتري براي سرعت جوانه زني، طولپرا

كه اين ارقام تطابق مطلوبي را در جهت جوانه زني در شرايط گياهچه و طول ريشه چه بيشتر نمود داشت.اين نتايج بيانگر آن است 
ديم دارند و پرايمينگ بذر بر ارتقاء اين صفات افزوده است. لذا به نظر مي رسد كه استفاده از اين ارقام و اعمال تيمار پرايمينگ بر 
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جوانه زني در شرايط ديم گردد. در بين ارقام آبي، ارقام اروم، الوند، بك كراس روشن زمستانه، پيشگام و زارع سرعت آنها سبب بهبود 
  ).2جوانه زني بيشتري را نشان دادند. ساير صفات نيز بيانگر برتري اين ارقام در مقايسه با ارقام آبي ديگر بود(جدول

  
  تحت تيمار پرايمينگ ر شاخص هاي جوانه زنياز نظ گندم . مقايسه ميانگين ارقام2جدول 

(cm)طول ساقه چه  (cm) چهريشه طول  (cm)طول گياهچه چه  رقم سرعت جوانه زني درصد جوانه زني 

12,62ab 11,49bcd 24,11b 97,75a 40,06a  2آذر  

10,67cd 10,012de 20,68cd 92,5b 32,33b اروم 
11,462bc 10,2cde 21,66bc 93,2b 31,225b الوند 
10,71bcd 11,52abc 22,37bc 92,75b 31 b بك كراس 
10,6bcd 9,93de 20,78bcd 93,2b 27,46b پيشتاز 

10,512cd 12,162ab 22,67bc 97,5a 30,95b پيشگام 
11,01bcd 11,612bc 22,62bc 92,5b 30,05b زارع 

9,73d 10,875bcd 20,61cd 88,5c 16,97d سپاهان 

13,33a 13,187a 26,52a 97,5a 41,85a سرداري 

10,43cd 11,21bc 21,65bcd 93,5b 20,67cd سيوند 

10,075cd 9,425e 19,5cd 93b 26,5bc كاسكوژن 

  
 

  نتيجه گيري
نتايج كلي اين آزمايش نشان داد كه پرايمينگ بذر سبب بهبود شاخص هاي جوانه زني بذر در هر دو گروه آبي و ديم گرديد. ارقام 

هاي بهتري را در شرايط پرايمينگ و عدم پرايمينگ نشان دادند. در بين ارقام آبي، ارقام پيشگام، اروم، الوند، بك گندم ديم شاخص 
 كراس روشن و زارع در مقايسه با ساير ارقام در شرايط پرايمينگ و عدم پرايمينگ  برتر بودند.
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Abstract 
seed priming techniques Improve speed, percentage of germination and emergence in unfavovite conditions. 
Hydropriming is one method of seed priming that seeds imbibed water for certain time. In order to evaluation 
of seed priming effeds on some traits of seed germination in wheat cultivars, This study was carrid out in 
shahrekord in 2013.Experiment was arrenged in factorial test in CRD with 4 replication, teratments included 
: two priming (hydro and non priming) and 11 cultivars of rainfed and irrigation wheat (Azar 2, Orum, 
Alvand, Back cross roshan, Pishtaz, Pishgam, Zarea, Sepahan, Sardari, Sivand, Kaskvzhn) .germination rule, 
final germination, seedling, root and shoot length was measured in last of test. Results showed that 
hydropriming had significant effects on all traits and higher germination rate obtined of this treatment 
increasing (about 32%) .rainfed caltivars 9sardari and azar2) showed higher traits than irrigated in priming 
and nonpriming treatments. In generally hydropriming and rainfed cultivars had higher germination traits 
than other cultivars.  
 
Keywords: priming, germination percentage, germination rate and hydro-priming 
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