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  )Brassica napus( تأثير اسمو پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر كلزا
 

   2مهري صفاري 1مريم خالقي   1عمران دسترس

 emrandastres66@yahoo.comكرمان انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهيد باهنر  -1

 عت و اصالح نباتات دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشيار گروه زرا -2

  
  ده:يچك

ايجاد را در مولفه هاي جوانه زني خود  مثبت شود بذور در مقايسه با شرايط عادي تغييراتيباعث ميپيش تيمار يا پرايمينگ اعمال 
حائز ل پرايمينگ روي اين بذور حساس تر هستند اعمازني اوليه جوانه. از آنجايي كه بذور گياهان روغني بخصوص در مراحل كنند
بر جوانه زني  بذر كلزا در قالب يت مي باشد. اثرات اسمو پرايمينگ (قرار گرفتن بذور  در محلولهائي با فشار اسمزي مختلف) اهم

گرديد. ارزيابي  1392دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال  زراعت طرح كامال تصادفي در سه تكرار در آزمايشگاه
و آب مقطر به  درصد 2) با غلظت NaCl( سديمكلريد  ،درصد 2با غلظت  )KNO3(  پتاسيم نيتراتتيمارهاي مورد استفاده شامل 

جوانه زني شامل: سرعت جوانه زني، ارزش  اثر تيمارهاي مختلف روي صفات اندازه گيري شده . نتايج نشان دادبود عنوان شاهد
ها نيز نشان . مقايسه ميانگينشددرصد معني دار  1در سطح احتمال  ه زني، ضريب سرعت جوانه زنيجوانه زني، متوسط زمان جوان

يسه با شاهد در مقازني ارزش جوانه سرعت جوانه زني، ضريب سرعت جوانه زني وسديم تيمار شدند  كلريدبذور با  هنگامي كه داد
بيشترين اثر  پتاسيم. نيترات روند افزايشي را طي كردزني زمان جوانهمتوسط  با اين حال ؛ امانشان دادندكاهش قابل مالحظه اي 

 پتاسيمتوسط كلريد سديم و نيترات  كلزا ميتوان نتيجه گرفت كه پيش تيمار بذر. اعمال نمودرا روي متوسط زمان جوانه زني  يكاهش
 ، ممكن استي رشددر مراحل اوليه شود بلكه ميجوانه زني  مولفه هاي برخي از تخريب باعثو نه تنها چندان مفيد نخواهد بود 

  كلزا وارد كند.خسارت جبران ناپذيري به 
  ، كلزا، نيترات پتاسيمسديم كلريد جوانه زني، اسموپرايمينگ، كلمات كليدي:

  
  مقدمه: 

در ). 6ال مي شود (پرايمينگ به روش هاي مختلف بهبود دهنده بذور اطالق مي شود، كه در تمامي آنها آب دهي كنترل شده بذر اعم
ر مقداري آب جذب كنند به طوري كه مراحل اوليه جوانه زني انجام شود اما ريشه چه خارج وپرايمينگ اجازه داده مي شود كه بذ

بذرها  نمي شوند، بعد از تيمار پرايمينگنشود. به عبارت ديگر، بذرها تا مرحله دوم جذب آب پيش مي روند اما وارد مرحله سوم 
انند بذرهاي تيمار نشده (شاهد) ذخيره و كشت مي شوند. تيمار پرايمينگ باعث كوتاه كردن زمان كاشت تا سبز شدن و خشك و هم

حفاظت بذرها از عوامل زنده و غير زنده در مرحله بحراني استقرار گياهچه مي شود. همچنين اين تيمارها يكنواختي سبز شدن را 
مشاهده شده است كه تكنيك پرايمينگ ). 4و2( اخت و بهبود عملكرد در محصول مي شوندموجب مي شوند كه منجر به استقرار يكنو

حاكي از آن است كه مي توان با استفاده از تيمارهاي افزايش  آزمايشاتي). 7( گياهان شده است بعضي از باعث افزايش عملكرد در
). بذور هندوانه تيمار شده با كلريد سديم 1اه دست يافت (دهنده قدرت بذر، به جوانه زني سريع، ظهور يكنواخت و استقرار قوي گي

هدف از اين تحقيق مطالعه و ارزشيابي  ). 9( شددرجه سانتيگراد منجر به افزايش جوانه زني  20روز در دماي  3درصد براي  1
  باشد. پرايمينگ بذر كلزا و نحوه پاسخ آن به نيترات پتاسيم و كلريد سديم تحت شرايط آزمايشگاه مياسمو
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  مواد و روشها:
طرح كامال تصادفي در سه تكرار در آزمايشگاه زراعت آزمايشي بصورت به منظور بررسي كاربرد پرايمينگ بر جوانه زني بذر كلزا 

 سديم) و كلريد 3KNOاجراء گرديد. تيمارها شامل  نيترات پتاسيم ( 1392دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال 
)NaCl هاي ضد عفوني شده منتقل و در عدد بذر به پتري ديش 30. تعداد بودند) با غلظت دو درصد و آب مقطر به عنوان شاهد

درجه  25ساعت قرار گرفت و پس از آن بذور در دماي  2سي سي در پتري ديش به مدت  100محلول هاي مورد نظر به حجم 
يرين بذور كاغذ صافي قرار داده شده و آب مقطر به ميزان الزم به پتري سانتيگراد خشك و در پتري ديش كشت شدند. در سطح ز

انجام شد. براي محاسبه شاخص ها از روابط زير استفاده گرديد، پس از اتمام  روزانهها اضافه شد. شمارش بذور جوانه زده ديش
 انجام شد. LSDها توسط آزمون يه ميانگينتجزيه و تحليل شدند. مقايسه كل MSTAT-Cو  SASها بوسيله نرم افزارآزمايش، داده

  به شرح زير است: هاي مورد استفادهفرمول
 )Coefficient of Velocity of germinationضريب سرعت جوانه زني ( -1

)1معادله (                                                                                         
  1926فوق با استفاده از فرمول كوتكوكسكيمعادل 

  مي باشند. tو روزها (يا ساعات) بعد از كاشت برابر nجوانه زده اند برابر  tبدست آمده و تعداد بذوري كه جديدأ در زمان 
 ) Mean Germination Time متوسط زمان جوانه زني ( -2

)         2معادله (                                                                   
  

  بدست آمده است. 1968معادل فوق با استفاده از فرمول نيكولس 
 )Germination Value(ارزش جوانه زني  -3

)  3معادله (                                                                            

 
 Tو مدت آزمايش برابر  Gرببدست آمده و كل بذور جوانه زده در پايان آزمايش برا 1968از فرمول كزباتور  معادل فوق با استفاده

  است.
 )Germination Rateزني ( سرعت جوانه -4

  
  ام بود. nتعداد روز تا شمارش  Di  تعداد بذر جوانه زده در هر شمارش، Siسرعت جوانه زني (تعداد بذر در روز)،  Rsكه در آن 

 
 
 
 
 
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

  نتايج و بحث:
). بيشترين سرعت 1(جدول صفات سرعت جوانه زني معني دار شد  نتايج تجزيه واريانس  صفات نشان مي دهد كه اثر تيمار روي

  ). 2) حاصل گرديد (جدول 88/0) و كمترين آن در كلريد سديم(97/0جوانه زني در تيمار شاهد (
). بررسي 1زني بيانگر آن است كه تيمار در سطح آماري يك درصد معني دار شده است (جدولتجزيه واريانس متوسط زمان جوانه

 پتاسيم) و كمترين آن در تيمار نيترات 34/2ميانگين صفات نشان داد حداكثر متوسط زمان جوانه زني در تيمار كلريد سديم رخ داد (
  ). 2( جدول  بود) 01/2(

مارها از لحاظ آماري در سطح احتمال يك درصد روي ضريب يكنواختي جوانه زني  معني دار جدول تجزيه واريانس نشان داد اثر تي
) و كمترين آن در 53/0زني در تيمار شاهد ( ). بررسي ميانگين ها نشان داد بيشترين ضريب يكنواختي جوانه1شده است ( جدول 

  ).2) بوده است (جدول 48/0تيمار كلريد سديم با ميانگين (
زني بيانگر آن است كه اثر تيمار ها در سطح يك درصد معني دار شده است جزيه واريانس داده هاي صفت ارزش جوانهبررسي ت 

) و كمترين آن در 17/2). بررسي ميانگين صفات در ارقام مختلف بيشترين ارزش جوانه زني در تيمار شاهد با ميانگين (1(جدول
  شد.) مي با12/1تيمار كلريد سديم با ميانگين (

  نتايج تجزيه واريانس اثر تيمار روي صفات اندازه گيري شده در كلزا 1- جدول
 CV MGT GV GR درجه آزادي  منابع تغيير

  02/0** 421/4** 169/2** 07/0**  2 تيمار
  004/0 182/0 507/0 016/0  6 خطا

  درصد است 1** نشان دهنده معني دار بودن اثر مربوطه در سطح احتمال 
  

  
 LSDيسه ميانگين صفات مختلف در تيمارهاي(غلظت) مختلف بر اساس آزمونمقا - جدول

 CV MGT GV GR  صفات-غلظت

  a53/0 b06/2 a17/2  a 97/0  آب مقطر
  a52/0 b01/2 b71/1  b 91/0  پتاسيمنيترات

  ab48/0 ab34/2 c12/1  bc 88/0  كلريد سديم
  ).باشددرصد مي 5در سطح  LSDدار بين تيمار بر اساس آزمون *حروف مشابه در يك ستون بيانگر عدم تفاوت معني 

  
بيان كردند كه افزايش غلظت يك نمك محلول مانند كلريد سديم باعث كاهش جوانه زني در بذر يونجه  1994كاتاالن و همكاران، 

لرنگ گزارش كرد كه ميزان جوانه زني نسبت به با بررسي اثر كلريد سديم بر روي بذور ارقام گ 1985پاتيل بنگال،  .)5( مي شود
زني شده است. كلريد سديم گزارش كردند كلريد سديم باعث كاهش سرعت جوانه 1994.  بنت و همكاران، )8( شاهد كاهش يافت

 .)3( ها دچار اختالل مي نماينددهند و اكسيژن رساني را به ريشهبه اكسيژن اجازه عبور از ديواره سلولي را نمي
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The effects of osmopriming on germination and emergence of oil Rapeseed (Brassica napus) 
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Abstract: priming usually causes positive changes in seeds to germinate and emerge. Oil crop seeds are 
more sensitive in germination period, and priming treatment seems more useful in such seeds. In this 
research, the effects of osmopriming included KNo3 2% NaCl 2% and sterilized water as control; was 
investigated on Rapeseed seed germination components, in arandomized completely design in research lab, 
college of agriculture university of Shahid Bahonar, Kerman. The results showed that the effects of the 
priming treatments on seed germination and emergence was significantly different in 1% probability. Mean 
comparison showed that NaCl treatments showed lower germination rate, lower coefficient of volacity of 
germination and lower germination value, comparing to control; but mean germination time was increased.  
KNo3 caused lower mean germination time. So, it seems that KNo3 and NaCl osmopriming on Rapeseed; is 
not useful and have negative effects on seed germination aspects of  Rapeseed. 
Keywords: Osmopriming, germination, KNo3, NaCl, Rapeseed 
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