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( تحت شرایط تیمارهای .Pisum sativum Lزنی نخود فرنگی باغی )بهبود پارامترهای جوانه

 مختلف پرایمینگ بذر
  سيف اله فالح ،تنها یوسفي الهام

 تکنولوژي بذر و دانشيار گروه زراعت دانشگاه شهرکردترتيب دانشجوي کارشناسي ارشد علوم و به

*el_yusefi@yahoo.com 

  

 چکیده

زني در نخود فرنگي، آزمایشي فاکتوریل در قالب طرح به منظور بررسي اثر تيمارهاي مختلف پرایمينگ بذر بر صفات جوانه

پرایمينگ( پرایمينگ و هيدروپرایمينگ، هالوتيمارهاي آزمایشي شامل انواع پرایمينگ )اسمو تکرار اجرا شد. 4کامالً تصادفي با 

زني نسبي و شاخص ویگور زني، جوانهچه، درصد جوانهساعت( بودند. بيشترین طول ریشه 63و  24، 62و مدت زمان پرایمينگ )

I  چه در چه و ساقهچنين بيشترین وزن خشک ریشههم اعت بود.س 24گالیکول  و زمان اتيلنمگاپاسکال پلي 6/6مربوط به غلظت

زني به چه و سرعت جوانهساعت مشاهده شد. بيشترین ميزان طول ساقه 62گالیکول و زمان اتيلنمگاپاسکال پلي 6/6غلظت 

 .باشدساعت مي 24گالیکول در زمان اتيلنمگاپاسکال پلي 7/0ساعت و غلظت  24ترتيب مربوط به تيمار آب مقطر به مدت 

طور کلي ساعت مشاهده شد. به 63مگاپاسکال نيترات پتاسيم و زمان  2/6گيري شده در غلظت  کمترین ميزان صفات اندازه

 . باشدزني بذور گياه نخود فرنگي باغي مفيد ميبراي بهبود جوانه 24گالیکول با زمان اتيلنباالي پلي شود غلظتگيري مينتيجه

  : اسموپرایمينگ، ویگور، بذر، نيترات پتاسيم.کلمات کلیدی

 

 مقدمه

ویژه نخود فرنگي حبوبات و به رو هستند،در کشورهاي فقير و در حال توسعه که با کمبود مواد غذایي به ویژه پروتئين حيواني روبه

            (.6672آید )کوچکي و بنایان اول، هاي متنوع، از منابع غذایي مهم به شمار ميبرداريبهرهبا توجه به پتانسيل توليد و 

سرعت و یکنواختي سبزشدن بذر در مزرعه الزمه رسيدن به عملکرد باال با رعایت کيفيت و کميت در گياهان یکساله است 

 بهبود مزارع در را گياه کارایي نتيجه در و هااستقرار گياهچه و قدرت که ايساده هايتکنيک از (. یکي2005)سوبدي و ما، 

 درصد افزایش براي که شودگفته مي خاصي تيمارهاي به (. پرایمينگ6687 همکاران، و )یارنيا باشدمي بذر پرایمينگ بخشد،مي

 .(2062زاده، شود )انصاري و شریفمي گرفته کار به بذر بنيه هايشاخص و هاگياهچه رشد بذر و بهبود زنيجوانه یکنواختي و

زني و خصوصيات زني، سرعت جوانهبا ساليسيليک اسيد درصد جوانه (vulgaris L. Phaseolusپرایمينگ بذور لوبيا ) 

(. اسموپرایمينگ 2060ها را در مقایسه با بذور شاهد تحت شرایط تنش دماي پایين و بهينه بهبود بخشيد )قریب و حجازي، گياهچه

(. از آنجا که نخود 2060( در نمک پتاسيم ویگور بذر را بهبود بخشيد )یومير و همکاران، Vigna radiataبذور ماش سبز )

تواند در تثبيت زیستي نيتروژن و توليد فرنگي یکي از حبوبات ارزشمند است، کشت آن در اراضي زراعي کشور عالوه بر تنوع مي

هدف از مطالعه بنابراین زني آن موجود نيست ت که اطالعات کافي در خصوص پتانسيل جوانهپروتئين مؤثر باشد. این در حالي اس

 باشد.اثر تيمارهاي مختلف پرایمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر این محصول ميحاضر، بررسي 
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 مواد و روش
بدون پرایم(، آب مقطر )هيدروپرایم(، دو صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي با تيمارهایي شامل شاهد )این آزمایش به

مگاپاسکال( و سه زمان مختلف  6/6و  6/0، 7/0گالیکول )اتيلنمگاپاسکال(، سه سطح پلي 2/6و  3/0سطح پتاسيم نيترات )

بذور پس هاي مورد نظر در آب مقطر تهيه شدند. به منظور پرایمينگ، تکرار انجام شد. محلول 4ساعت( با  63و  24، 62پرایمينگ )

گراد در شرایط تاریکي در ژرميناتور درجه سانتي 65هاي مورد نظر قرار گرفتند و در دماي ها در غلظتدیشاز ضدعفوني در پتري

ساعت در دماي اتاق  24هاي مورد نظر نگهداري شدند. سپس بذرها با آب مقطر شست و شو داده شدند و به مدت طي مدت

ليتر آب ميلي 65متري روي کاغذ صافي قرار داده شد و سانتي 6هاي دیشذر پرایم شده در پتريعدد ب 25خشک شدند. پس از آن 

گراد در ژرميناتور در سانتيدرجه  20هاي حاوي بذور پرایم شده در دماي دیش اضافه شد. در نهایت پتري دیشمقطر به هر پتري

 2چه به اندازه زني خروج ریشهمبناي جوانه .ساعت ثبت شد 24زني هر روز نگهداري شدند. جوانه 8شرایط تاریکي به مدت 

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و مقایسه  SASها بوسيله نرم افزار متر بود. سپس صفات مورد نظر اندازه گيري شد. دادهميلي

 درصد انجام شد. 5در سطح  LSDميانگين نيز با آزمون 

 

 نتایج 

گيري شده ي صفات اندازهنتایج مربوط به تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف پرایمينگ بر کليه

زني نيز هاي مختلف پرایمينگ در تمامي صفات به استثناي سرعت جوانهدار بود. عالوه بر این بين زماندرصد معني 5در سطح 

 . مشاهده شدداري اختالف معني

ساعت با سایر تيمارها اختالف معني داري  63مگاپاسکال به مدت  2/6زني تيمار پتاسيم نيترات با غلظت درصد  و سرعت جوانه

زني به ترتيب زني مربوط به این تيمار بود در حاليکه بيشترین درصد و سرعت جوانهداشت و کمترین ميزان درصد و سرعت جوانه

زني نسبي تيمار پتاسيم (. جوانه6ساعت بود )جدول  24مگاپاسکال  به مدت  7/0و  6/6الیکول با غلظت گاتيلنمربوط به تيمار پلي

ساعت اختالف  24و  62هاي مگاپاسکال در زمان 2/6ساعت و  63و  24مگاپاسکال در دو زمان  3/0هاي نيترات با غلظت

شتند عالوه بر این کمترین و بيشترین ميزان درصد جوانه زني نسبي به داري داداري نداشتند اما با سایر تيمارها اختالف معنيمعني

 24گالیکول به مدت اتيلنمگاپاسکال پلي 6/6ساعت و غلظت  63مگاپاسکال به مدت  2/6ترتيب مربوط به پتاسيم نيترات با غلظت 

ساعت مشاهده شد که با همين  24ه مدت گالیکول باتيلنمگاپاسکال پلي 6/6چه در غلظت ساعت بود. بيشترین ميزان طول ریشه

چه مربوط به ها متفاوت بود. کمترین مقدار طول ریشهساعت اختالف معني داري نداشت اما با سایر تيمار 62تيمار و مدت زمان 

اري بود ساعت فاقد اختالف معني د 24ساعت بود که با همين تيمار و مدت زمان  63مگاپاسکال پتاسيم نيترات به مدت  2/6غلظت 

 (. 6)جدول 
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 زني نخود فرنگي تحت تيمارهاي مختلف پرایمينگ بذرمقایسه ميانگين پارامترهاي جوانه  -6جدول 

شاخص  

 Iویگور 

وزن خشک 

چه ساقه

)mg( 

وزن خشک 

چه ریشه

)mg( 

طول 

چه ساقه

)cm( 

طول 

چه ریشه

)cm( 

زني جوانه

 (%نسبي )

سرعت 

 زنيجوانه

درصد 

 زنيجوانه

زمان 

 پرایمينگ

 )ساعت(

 نوع پرایم

8/556h 66/7gh 65/5g 25/6i 5/6g 6/602abc 66/26ab 63a 62 NP 3/0 
6/682j 24/6k 72/2j 62/0j 66/2ij 72/85de 36/66c 78bc 24 NP 3/0 

6/678j 32/7h 37/5gh 76/6hi 65/2j 32/85de 66/20bc 86b 63 NP 3/0 

624hi 66/3i 06/3g 32/6hi 83/6f 26/88d 63/20abc 86b 62 NP 2/6 

65/30k 88/4j 46/6d 77/6h 84/0k 02/78e 03/68c 76c 24 NP 2/6 

03/60k 25/0m 66/0k 02/0k 36/0k 66/43f 76/66d 44d 63 NP 2/6 

6/768ef 65/62bc 32/6cd 405/6def 07/8d 6/605abc 50/26a 66a 62 PEG 7/0 
8/857de 35/66cd 54/6i 47/4ab 75/8c 7/607abc 24a 68a 24 PEG 7/0 
5/234i 23/6k 78/2j 75/0j 75/2hi 6/606abc 66/26ab 63a 63 PEG 7/0 
7/602hi 06/60f 86/8e 57/6d 26/6gh 600bc 80/22ab 64a 62 PEG 6/0 

6066b 63/66bc 003/7f 42/4b 46/60b 3/603abc 25/26ab 67a 24 PEG 6/0 
6066b 56/62ab 03/60bc 56/6de 56/60b 2/606abc 28/26ab 68a 63 PEG 6/0 
6658a 05/66a 66/60a 88/6c 82/66a 6/604abc 20/26ab 68a 62 PEG 6/6 
6688a 60/60e 37/6cd 36/4ab 88/66a 6/606a 76/26a 600a 24 PEG 6/6 

7/875cd 62/2l 28/5h 57/2g 66/8c 2/606abc 25/26ab 68a 63 PEG 6/6 
6/642c 88/66bcd 46/60ab 66/6ef 66/60b 66/68c 65/22ab 66a 62 W 

8/734f 84/60e 75/6i 35/4a 72/7d 8/608ab 36/26a 66a 24 W 

5/448g 22/66de 05/60bc 73/2g 32/4e 6/602abc 32/26a 67a 63 W 

7/748f 45/8g 22/7f 28/6f 067/8d 600bc 66/22ab 64a  Control 

 دار هستند.هستند، فاقد تفاوت آماري معني هاي هر ستون که داراي حروف مشترکميانگين

 

سطوح  يساعته بود که با کليه 24پرایمينگ چه نتایج نشان داد که بيشترین مقدار آن مربوط به هيدرودر رابطه با طول ساقه

داري بود اما با سایر تيمارها داراي اختالف معني داري بود و کمترین ساعت فاقد اختالف معني 24گالیکول به مدت اتيلنپلي

 6/6چه در تيمار ساعت بود. بيشترین ميزان وزن خشک ریشه 63مگاپاسکال پتاسيم نيترات به مدت  2/6ميزان آن مربوط به تيمار 

مگاپاسکال به  6/0ساعته، پلي اتيلن گالیکول:  63و  62پرایمينگ ساعت مشاهده شد که با تيمارهاي هيدرو 62مگاپاسکال با زمان 

 24مگاپاسکال پتاسيم نيترات  2/6ساعته و همچنين با غلظت  62ل مگاپاسکا 7/0ساعته و  24مگاپاسکال  6/6ساعت،  63مدت 

چه مربوط به ساعته فاقد اختالف معني داري بود اما با سایر تيمارها داراي اختالف معني داري بود. کمترین ميزان وزن خشک ریشه

چه به ترتيب مربوط به تيمار ن خشک ساقهساعت بود. بيشترین و کمترین ميزان وز 63مگاپاسکال پتاسيم نيترات به مدت  2/6تيمار 

 Iمگاپاسکال پتاسيم نيترات در زمان سوم بود. در رابطه با شاخص ویگور  2/6گالیکول در زمان اول و اتيلنمگاپاسکال پلي 6/6

زمان اول فاقد ساعت مشاهده شد که با همين غلظت در  24گالیکول به مدت اتيلنمگاپاسکال پلي 6/6بيشترین مقدار آن در تيمار 

نيز مربوط به تيمار  Iاختالف معني داري است اما با سایر تيمارها اختالف معني داري را نشان داد. کمترین ميزان شاخص ویگور 

 (.6ساعت بود که با همين غلظت در زمان دوم فاقد اختالف معني داري بود )جدول  63مگاپاسکال پتاسيم نيترات به مدت  2/6

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 پردیس کشاورزي دانشگاه تهران-6662اسفند  7                                           سایر حبوبات يو به نژاد يبه زراع يقاتتحق

 

743 

 

 

 

 بحث

هاي زني تحت تيمارهاي مختلف پرایمينگ نسبت به شاهد احتماالً به علت تحریک فعاليتافزایش ميزان پارامترهاي جوانه

(، 6663)جپ و همکاران،  DNAطوري که ممکن است در هنگام جذب آب همانند سازي متابوليکي در داخل جنين است، به

(، ترميم غشاي سلولي و افزایش غلظت 6666سون و همکاران، و در نتيجه پروتئين سازي )داوی RNAتحریک فعاليت 

( صورت گرفته که مجموعه این عوامل مقدمات 6667زني از جمله اتيلن )کوجنوسکي و کام، هاي محرک جوانههورمون

( گزارش کردند 6667اند. کوجنوسکي و کام )زني را فراهم نموده و در این شرایط در مقایسه با شاهد پاسخ بهتري نشان دادهجوانه

شود این ها ميزني و بهبود رشد گياهچهروز باعث افزایش سرعت جوانه 5الي  6که اسموپرایمينگ بذور آفتابگردان به مدت 

و پروتئين سازي در بذور پرایم شده را دليل  RNA، تحریک فعاليت ATPمحققان افزایش در فعاليت تنفسي و در نتيجه توليد 

 ند. چنين واکنشي ذکر کرد

زني بذر گياه نخود فرنگي تأثير دارد و در بين تيمارهاي مورد استفاده،  به طور کلي پرایمينگ بذر براي بهبود پارامترهاي جوانه

 .باشدود فرنگي باغي مفيد ميزني بذور گياه نخبراي بهبود جوانه 24گالیکول با زمان اتيلنباالي پلي غلظت

  منابع

 .667تا 660. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. صفحات6672کوچکي ع. و بنایان اول م. 

هرز تاج با عصاره علف ماريو اندازه بذر و ت نگيمیپرا . اثر6687ن.  يا. و نور يزیتبر يزاده معمارزاده و. فرجم. احمد ايارنی

و  ي. گرگان، دانشگاه علوم کشاورزرانیبذر ا يعلوم و تکنولوژ شیهما ني. خالصه مقاالت اولایو رشد سو يزنجوانهخروس بر 

 گرگان. يعيمنابع طب
Ansari O. and Sharifzadeh F. 2012. Osmo and hydro priming mediated germination improvment under 

cold stress conditions in mountain rye (Secale montanum). Cercetări Agronomice în Moldova 

3(151):53-62.   
 Chojnowski F.C. and come D. 1997. Physiological and biochemical changes induced in sunflower 

seeds by osmopriming and subsent drying, storage and aging. Seed Science Research. 7:323-331. 

 Davison P.A. Taylor R.M. and Bray C.M. 1991. Changes in ribosomal RNA integrity in leek (Allium 

porrum L.) seeds during osmopriming and drying osmopriming and drying- bak treatments. Seed 

Sciensie Research. 1:37-44.    
 Gharib F.A. and Hegazi A.Z. 2010.  Salicylic acid ameliorates germination, seedling growth, 

phytohormone and enzymes activity in bean (Phaseolus vulgaris L.) under cold stress. Journal of 

American Science 6(10):675-683. 

 Jaap G.V.P. Groot S.P.C Kraak H.L. Bergervoet J.H.U. and Bino R.J. 1996. Effects of pre-storage 

hydration  treatments on germination performance, moisture content, DNA synthesis and controlled 

deterioration tolerance of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) seeds. Seed Science research 

6:57-63. 

 Subedi K.D. and Ma B.L. 2005. Seed priming does not improve corn yield in a humid temperate 

environment. Agronomy Journal 97:211-218. 

 Umair A. Ali S. Bashir K. and Hussain S. 2010. Evaluation of different seed priming techniques in 

mung bean (Vigna radiate). Soil  & Environmental 29:181-186. 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

