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 زنی، بنیه و سبز کردن گیاهچه های لوبیا چیتیذر با سالیسیلیک اسید بر جوانهاثر پرایمینگ ب
 5و جالل صبا 2فرید شکاری -1*امیر حیدری

 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان -1

 ت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجانعضو هیات علمی گروه زراع  -5و2

agri.amir@yahoo.com 

 چکیده

جهت بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و هیدرو پرایم بر روی بنیه و برخی خصوصیات گیاهچه های لوبیا چیتی، رقم 

وک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در خمین آزمایشی در قالب طرح بل

میکرو موالر یک تیمار  2230، 1300، 330اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در پنج سطح شامل پرایمینگ با سطوح  32فروردین ماه 

حاکی از این بود که پرایمینگ با سالیسیلیک اسید  هیدرو پرایمینگ و تیمار شاهد )بذر تیمار نشده( بودند. نتایج بدست آمده

موجب گردید نه تنها سرعت ظهور گیاهچه ها بلکه درصد ظهور و تعداد گیاهچه های استقرار یافته نیز افزایش یابد. عالوه بر این 

از هیدرو پرایمینگ بوده و میانگین زمان سبز کردن بذرها کاهش یافت. همین طور پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بسیار موثرتر 

موجب افزایش بنیه و نمود گیاهچه های لوبیا چیتی گردید.به طور کلی هیدروپرایمینگ تاثیر چندانی بر افزایش کمیت صفات 

ارزیابی شده نداشت به گونه ای که در بیشتر صفات مورد ارزیابی کمترین مقادیر اندازه گیری شده در تیمار بذر شاهد و هیدرو 

 نگ مشاهده شدند.پرایمی

 .واژه های کلیدی: درصد و سرعت سبز کردن، پرایمینگ، لوبیا چیتی،  سالیسیلیک اسید

 مقدمه

از آمریکای مرکزی و جنوبی است که امروزه در همه مناطق گرمسیری و معتدل  (.Phaselouse vulgaris L)لوبیا خاستگاه 

ان دارای بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در بین حبوبات در جه (.Pyavat,2006)کشت می شود

 58183680هکتار و در جهان  123000سطح زیر کشت آن در ایران  (.Bagheri.2001;Parsa & Bagheri.2009)است

درصد پروتئین،  از نظر ارزش  22. دانه های این گیاه با داشتن حدود (FAOSTAT)گزارش شده است  2010هکتار در سال 

پرایمینگ بذر در مزرعه می تواند باعث افزایش  (.Bagheri.2009)وتین های حیوانی است غذایی جایگزین خوبی برای پر

سرعت و در صد جوانه زنی، بهبود استقرار گیاهچه، تسریع گلدهی و رسیدگی، مقاومت به خشکی، و افزایش عملکرد شود. ضمن 

قاومت بیشتری را در برابر آفات و بیماری داشته اینکه بذرهای پرایم شده از مواد غذایی بهتر استفاده کرده و می توانند م

گزارش های مختلف حاکی از آن است که پرایمینگ باعث افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه (. Harris,2006)باشند

. پرایمینگ سنتز و فعال شدن (Demir Kaya et al.,2006; Miardegi et al ., 2011)زنی و سبز شدن گیاهچه می گردد

که این آنزیم ها با اکسیداسیون (. Varier et al., 2010)آنزیم های هیدرولتیک چون آلفا و بتا آمیالز را تحریک می کند اولیه

شکاری و  (.Gardner,1999)مواد غذایی ذخیره ای بذر انرژی مورد نیاز برای جوانه زنی و ظهور گیاهچه را تامین می کنند
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کردند که پرایمینگ بذرهای گاوزبان با سالیسیلیک اسید موجب گردید تا سرعت  گزارش (Shekari et al., 2010)همکاران 

و درصد گیاهچه های سبز شده در مزرعه افزایش یابد. هدف از اجرای این آزمایش بررسی و مقایسه اثر گذاری دو روش هیدرو 

و تعیین و ارزیابی اختالف نمود بین بذرهای  ؛ پرایمینگ و پرایمینگ با  سالیسیلیک اسید روی بنیه بذر و گیاهچه های لوبیا چیتی

 تیمار شده و بذرهای شاهد از نظر شاخص های سبز کردن و رشد گیاهچه های تولید شده در شرایط مزرعه ای بود.

 مواد و روش ها

، رقم خمین، گیاهچه های لوبیا چیتی 1بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نمود جهت

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  1532آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

زنجان انجام گرفت. در این آزمایش تیمارهای آزمایشی شامل بذر شاهد )بذر تیمار نشده( و پرایمینگ بذر به وسیله سالیسیلیک 

میکروموالر و هیدرو پرایمینگ )تیمار با آب مقطر( انجام شد. جهت پرایمینگ پس از تهیه  2230 1300 330اسید در سه سطح 

ساعت در دمای اتاق، در غلظت های ذکر شده مختلف  24غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید، بذرهای لوبیا چیتی به مدت 

اعت خشک شده و پس از ضدعفونی با قارچ کش س 48سالیسیلیک اسید غوطه ور شدند. سپس بذرها در دمای اتاق به مدت 

متر و با  3ردیف کاشت به طول  3کاربوکسی تیرام به میزان دو در هزار، جهت کاشت به مزرعه منتقل شدند.هر کرت شامل 

 سانتی متر در نظر گرفته شد. پس از کاشت، تعداد گیاهچه های سبز 10سانتی متر بود. فاصله روی ردیف های کاشت  30فواصل 

کرده به صورت منظم مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمل شمارش زمانی برای هر کرت پایان یافت که تعداد گیاهچه های سبز کرده 

برای   (Ellis and Roberts,1981)روز متوالی ثابت باقی ماندند.سرعت سبز شدن با استفاده از رابطه الیس و رابرتز 5در طی 

N/∑(𝑛𝑖=ردید:                                                                   جوانه زنی به صورت زیر محاسبه گ × 𝑑𝑖)                        RE 

تعداد کل  N و id  تعداد گیاهچه های سبز شده در روز inو  (Emergence rate)سرعت سبز کردن  ERکه در این رابطه 

 گیاهچه های سبز شده است. 

                                                                                                                                                                       

بذرهای از آخرین تعداد گیاهچه های سبز شده و استقرار یافته به کل ( EP, Emergence Percent)درصد نهایی سبز شدن 

 N) iEP=100(n/                     کاشته شده به دست آمد.                                                                                                        

 in  تعداد گیاهچه های سبز شده وN  کل بذرهای کاشته شده می باشد. شاخص سبز شدن(Index EI, Emergence) با ،

 برای جوانه زنی به صورت زیر محاسبه گردید: ( Benech Arnold et al., 1991)استفاده از معادله تغییر یافته بنچ آرنولد 

)+…3*E3-n)+(d2*E2-n)+(d1*E1-nEI=(d 

 Mean)سبز کردن ام است. میانگین زمان  n، تعداد بذور سبز کرده در روز nE آخرین روزی که تمام بذور سبز کردند و  ndکه 

Time of Emergence)  با استفاده از رابطه تغییر یافته الیس و رابرتز(Ellis and Roberts,1981)    به صورت زیر محاسبه

/MTE=∑(𝑛𝑑) شد. ∑ 𝑛                                                                                                               
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∑، تعداد روزها از ابتدای سبز شدن dروز،  d تعداد بذور سبز شده در طی nدر این رابطه  𝑛  کل تعداد گیاهچه های سبز شده ،

می باشد. داده ها و مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از نرم افزار 

MSTATC .انجام شد 

 تایج و بحثن

(. پرایمینگ بذر با 1تمامی صفات اندازه گیری شده به طور معنی داری تحت تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید قرار گرفتند)جدول

(. در مقایسه با 2سالیسیلیک اسید باعث شد تا گیاهچه های سبز کرده و استقرار یافته به طور معنی داری افزایش یابد)جدول

رایمینگ با  سالیسیلیک اسید اثر نمایان تری را بر بنیه گیاهچه نشان داد، به نحوی که تیمار هیدرو پرایمینگ تنها هیدروپرایمینگ، پ

درصد نسبت به بذر شاهد تعداد گیاهچه های ظاهر شده و درصد سبز را افزایش دهد. در حالی که بذرهای تیمار شده با  10توانست 

درصد افزایش در درصد سبز را نشان دادند.  33درصد( نزدیک به   55/86زان درصد سبز )میکروموالر با بیشترین می 2230غلظت 

میکروموالر سالیسیلیک اسید مشاهده گردید. در مقابل،  1300. ( در بذرهای پرایم شده با غلظت 5321باالترین سرعت سبز )

میکروموالر  1300ختالف معنی داری با غلظت ( که ا5/203میکروموالر بود ) 2230بیشترین شاخص سبز مربوط به سطح پرایم 

(. 2( بدست آمد )جدول 6/160( و بذرهای پرایم شده با آب مقطر )4/133نداشت. کمترین میزان شاخص سبز در بذرهای شاهد )

 در مقایسه دو پارامتر شاخص سبز کردن و سرعت سبز کردن به نظر می رسد شاخص سبز کردن، شاخص مناسب تری در مقایسه با

سرعت سبز کردن برای ارزیابی تعداد گیاهچه های ظاهر شده در طول زمان باشد. زیرا در صفت سرعت سبز کردن تنها دو تیمار 

میکرو موالر  سالیسیلیک اسید و صفر )هیدرو پرایمینگ( به صورت مشخصی از یکدیگر مشخص شدند و اختالف معنی  1300

شد. در مقابل، شاخص سبز کردن توانست تیمار شاهد را از تیمارهای پرایمینگ و هم داری بین دیگر تیمارهای پرایمینگ مشاهده ن

چنین در داخل تیمارهای پرایمینگ تیمار هیدروپرایمینگ را از تیمارهای سالیسیلیک اسید تفکیک نماید. به طور کلی بذرهای 

تیمار هیدروپرایمینگ داشتند و سبز کردن بذرهای  پرایم شده با سالیسیلیک اسید سرعت سبز کردن بیشتری نسبت به تیمار شاهد و

 2230و  1300پرایم شده نسبت به بذرهای شاهد در زمان کوتاه تری اجرا شد. در ضمن بذرهای تیمار شده با غلظت های 

مینگ میکروموالر سالیسیلیک اسید دارای کمترین تعداد میانگین زمان سبز کردن وتیمار شاهد و پس از آن تیمار هیدروپرای

نیز اعالم کردند   (Donaldson et al., 2005)(. دونالدسون و همکاران 2بیشترین مقدار را برای این صفت نشان دادند )جدول

که یکی از روش هایی که برای افزایش بنیه بذر و در نتیجه بهبود کل جوانه زنی و رشد گیاهچه به کار می رود پرایمینگ بذر می 

مشاهده کردند که پرایم کردن بذر کلزا با سالیسیلیک اسید بر  (Miar Sadegi et al.,2011)ران باشد. میار صادقی و همکا

درصد و شاخص سبز کردن کلزا اثر معنی داری داشت و موجب افزایش مولفه های ذکر شده گردید. نخستین پاسخ ها به 

تقرار بهتر گیاه، افزایش عملکرد و کیفیت محصول پرایمینگ شامل، افزایش جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه است که باعث اس

 . (Halmer,2004)می شود
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 تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در مرحله گیاهچه ای لوبیا چیتی تحت تاثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید -1جدول 

 میانگین مربعات

 نگین زمان سبز شدنمیا شاخص سبز شدن سرعت سبز شدن درصد سبز شدن درجه آزادی منابع تغییر

 **12.651 **1108.303 **0.113 **1232.321 2 تکرار

 **0.015ns 216.543** 2.633 **326.538 4 پرایمینگ

 0.363 33.346 0.01 15.143 8 اشتباه آزمایشی

 26.63 6.31 51.13 3.13 - ضریب تغییرات )%(

 ی دارو عدم اختالف  معن 1و3به ترتیب معنی دار در سطح  ns*،** و 

 می باشند %3میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنی دار در سطح 
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 مقایسه میانگین صفات گیاهچه لوبیا چیتی تحت تاثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید -2جدول 

 میانگین زمان سبز شدن شاخص سبز شدن سرعت سبز شدن درصد سبز شدن سطوح پرایمینگ

 34.55f 0.2683ab 133.4e 4.316a یمار شاهدت

 33.3e 0.2362b 160.6e 4.442a هیدروپرایم

 63d 0.2332ab 163.5c 4.002ab میکروموالر 330

 63.85ed 0.5321a 202.3a 5.6ab میکروموالر 1300

 86.55a 0.5636ab 203.5a 2.811b میکروموالر 2230
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