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(Oryza sativa L.) اثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچه دو رقم برنج
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چکیده
 در آزمایشگاه بذر و مزرعه، این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار.پرایمینگ نقش مهمی بر بنیه بذر و گیاهچه دارد
 عامل اول این پژوهش؛ دو رقم برنج (خزر و هاشمی) و عامل دوم؛ ده تیمار پرایمینگ.) اجرا شد1131  و1132( آزمایشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به مدت دو سال
، پرایمینگ با سرما-T5 ، پرایمینگ با کلرید کلسیم-T4 ، پرایمینگ با اسید سالیسیلیک-T3 ،پرایمینگ با اسید آسکوربیک-T2 ، هایدروپرایمینگ-T1:) شاملT1-T10(
 ساعت قبل از اجرای آزمایش و22  پیشخیساندن بذر بهمدت-T9 ، بذرخشک بدون پرایم-T8 ، پوششدارکردن بذر-T7 ، سرما+  پرایمینگ با گرما-T6
 رقم، نتایج نشان داد که. انجام شدISTA  آزمونهای بنیه بذر و ارزیابی گیاهچه بر اساس شیوهنامه. ساعت قبل از اجرای آزمایش بود24  پیشخیساندن بذر بهمدت-T10
( در رقمR50)  جوانهزنی%11  مدت زمان الزم (ساعت) برای رسیدن به. نسبت به رقم هاشمی برتر بود،)1(  میلیگرم) و تعداد ریشهچه12/1( خزر از نظر وزن تر ریشهچه
 مقایسه مبانگین شاخص هدایت الکتریکی در. ساعت بود که بر این اساس رقم هاشمی از یکنواختی باالتری در جوانهزنی برخودار بود21 ، ساعت و در رقم هاشمی11 ،خزر
 درصد جوانهزنی به11  و11 ،1  کمترین زمان الزم برای رسیدن به. باالترین مقدار هدایت الکتریکی را ایجاد کردCaCl2 تیمارهای مختلف نشان داد که تیمار پرایمینگ با
31  کمترین زمان تا رسیدن به. همچنین بیشترین سرعت جوانهزنی مربوط به تیمار هایدروپرایمینگ بود. مربوط به تیمار هایدروپرایمینگ بود، ساعت12  و11 ،11 ترتیب با
 بیشترین استقرار گیاهچه در روز بیستم بعد از کاشت در مزرعه مربوط به بذر بدون تیمار. در تیمار هایدروپرایمینگ رقم هاشمی محاسبه شد، ساعت11 درصد جوانهزنی با
. تیمار هایدروپرایمینگ به دلیل هزینه پایین و اثرگذاری مثبت در سرعت و ضریب یکنواختی جوانهزنی در رقم هاشمی به کاربران توصیه میشود.پرایمینگ بود
. هایدروپرایمینگ، برنج، اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک، ارزیابی گیاهچه:کلمات کلیدی
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Abstract
Priming has an important role on vigority of seed and plantlet. This research was conducted according to randomized
completely block design with four replications in seed laboratory and experimental field of Islamic Azad University,
Rasht Branch on 2013 and 2014. The first factor was two rice cultivars (Khazar and Hashemi) and the second one was ten
priming treatment levels (T1-T10)including T1-Hydropriming, T2-Ascorbic acid, T3-Salicylic acid, T4-CaCl2, T5-Promature by cold, T6-Pro-mature by warm + cold, T7-Encapsulation of seed, T8-Dry seed and without priming, T9-Seed
with 24 h soaking and T10-Seed with 48 h soaking.Examination of seed vigority and seedling assessment was carried out
according to the ISTA protocol. Results showed that the root fresh weight (14.7 mg) and root number (5) was higher in
Khazar than those of Hashemi. The required time (hour) for reach to 50% germination (R50) was 50 hours for Khazar
and 41 hours for Hashemi, accordingly Hashemi was more uniformity in germination than Khazar.Mean comparison of
electrical conductivity index in difrerent treatmnets showed that the priming treatment with KCl created the highest
electrical conductivity. The minimum time duration to reach to 5, 10 and 50% of germination with 13, 16 and 32 hours,
respectively was related to hydro-priming treatment. Also, the highest germination rate was related to hydro-priming.
Minimum required time duration until reach to 95% germination with 66 hours was calculated in hydro-priming of
Hashemi. Most plantlet establishment on 20th day after cultivation in field was related to without priming-treated seed.
Hydro-priming treatment is recommended to user due to low cost and positive effectiveness on acceleration and
uniformity of germination in Hashemi.
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اخگری و همکاران

گیاهچه در شرایط تانش ،باذور گیااهی قبال از کاشات ،باه

مقدمه

روشهای مختلف تیمار میشوند که عمدهترین آنها تلقیح
با موجودات زنده ،پوششدارکاردن و پرایمیناگ اسات .باه

کشت مستقیم برنج نسبت به انتقاال نشااا از خزاناه باه

طورکلی ،انجام هر نوع عملیاتی روی باذر در فاصاله زماانی

مزرعه از سرعت کار بیشتری برخوردار است .پخاش باذر

برداشت تا کاشت مجدد را میتوان بهعنوان تیمارهای پایش

خشااک از دهااه  1311جااایگزین کشاات نشااایی باارنج در

از کاشت بذر تلقی نمود ( .)Maroufi et al., 2011بنابراین

قساااااامتهااااااای عماااااادهای از جهااااااان گردیااااااد

در دوره پرایمینااگ از روشهااایی اسااتااده ماایگااردد کااه

( .)Pandey and Velasco, 2002کشاات مسااتقیم دارای

بتاوان سارعت و ضاریب یکناواختی در جواناهزنای ایجااد

مزایااایی چااون حااذا عملیااات و زحماات کااارگری در

نماید .نوآوری هایی در زمینه استقرار هر چه بهتار گیاهچاه

خزانهگیری و نگهداری خزاناه ،نشااکاری و ساایر مساایل

توسط محققان مختلف صورت گرفته اسات کاه مایتاوان

مرباوط باه آ و خااک اسات (.)Farooq et al., 2010

رطوبتدهی و خشککردن بذر (،(Farooq et al., 2009

موفقیت در کشت مستقیم مناوط باه موفقیات در مادیریت

سرمادهی ( ،)Abdul Shukor et al., 2012شوک دمایی،

علف های هرز و ایجاد یکنواختی در سبزشدن گیاهچاههاا

هوادهی ،تیماار هورماونی و اساتااده از ماواد ایجادکنناده

است ) .(Farooq et al., 2006پایینبودن میزان جوانهزنای

پتانسیل اسمزی را ناام بارد ) .(Farooq et al., 2010bایان

باااذر ،عااادم یکناااواختی در اساااتقرار گیاهچاااه و هجاااوم

روش ها باعا

علف های هرز ،مهمتارین مواناگ گساترش کشات مساتقیم

کارآمادی کشات مساتقیم در تولیاد بارنج

گردیده و ضریب یکناواختی در جواناهزنای و عملکارد و

برنج محسو میشوند ).(Du and Tuang, 2002

کیایت بهتر را به دنبال داشتهاند (.)Rehman et al., 2011

ارقاام مختلف برنج واکنشهاای متاااوتی باه دماهاای

اسموهاردنینگ با  KClیا  CaCl2باع

پایین در مرحله جوانهزنی دارند و تنوع ژنتیکای بنیاه بااذر

بهبود جوانهزنای و

خروج گیاهچه ،میزان رشد ،عملکرد دانه و کیایت دانه در

عامل اصلی این تااوتها میباشاد ).(Akira et al., 2012

کشت مساتقیم ارقاام مختلاف بارنج در مقایساه باا شارایط

بنیه بذر نشاندهناده پتانسایل باذر بارای جواناهزنای ،رشاد

بدون پرایم گردید کاه ایان موضاوع ناشای از جواناهزنای

گیاهچه و تحمل شرایط نامطلو محیطای از جمله سرمای

منظم و افزایش قدرت گیاهچه بود).(Basra et al., 2004

اول فصل میباشد ) .(Cruz et al.,2006استااده از بذرهای

سرعت باال و یکنواختی ظهور گیاهچه در بذرهای پرایمشاده،

با بنیه قاویتار کاه سارعت ،یکناواختی و درصد جوانهزنای

ناشی از بهبود فعالیت آلااا-آمایالز و افازایش میازان قنادهای

بیشتری داشته باشند ،میتواند به تولید نشاهای قویتار بارای

محلول در ایان باذرها اسات .باه نظار مایرساد کاه تیییارات

دساتیاابی باه پتانسایل عملکرد در شارایط مختلاف محیطای

فیزیولوژیااک ایجادشااده بااهوساایله اسااموهاردنینگ ،ناشاای از

منتهی شود ).)Sikder et al., 2009گازارشهاای مختلاف

افزایش هیدرولیز نشاسته و تامین قندهای قابالدساترس بیشاتر

حااکی از تناوع ژنتیکی در ارقام مختلف برنج از نظار بنیاه

برای جنین بوده و باع افازایش قادرت جواناهزنای و بهباود

باذر اسات) .(Di Girolamo et al., 2012نتاایج برخای

رشاد ،عملکارد دانااه و خاوای کیااای و رسایدگی محصااول

مطالعات نشان داد که وزن گیاهچه ،طول ساقهچاه و طاول

میشاود ) .(Basra et al., 2004ساختکاردن باذر روشای

ریشه چه در شرایط محیطای مختلااف بااهعنااوان بهتاارین

است که در آن بذر در آ قرار داده میشاود تاا آ جاذ

شاااخصهااای بنیااه بااذر باارنج در نظاار گرفتااه ماایشااود

کاارده وساان

).(Redona and Mackill,1996

آن را خشااک ماایکننااد و ایاان کااار را تکاارار

مینمایند ) .(Basra et al., 2005ایان روش بارای افازایش

به منظور افازایش درصاد جواناهزنای و تساریگ اساتقرار

قدرت بذرهای برنج تیا
2

اینادیکا و بارنجهاای جاپونیکاا
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اثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچه...

اسااتقرار گیاهچااه بااه مقاادار  21-21درصااد در مقایسااه بااا

مورد استااده قرار میگیرد ( .)Basra et al., 2005هاری
نشان داد که پرایمینگ در سرعت جواناهزنای ،یکناواختی

شاارایط باادون پرایمینااگ بااذر گردیااد و باع ا

سبزشاادن گیاهچااههااا ،افاازایش درصااد جوانااهزناای بااذر،

عملکرد داناه باه میازان  11-22درصاد در  1ساال متاوالی

کوتاهکردن زمان کاشت تا سبزشادن ،رفاگ خاوا باذر و

گردیاد ( .)Singh et al., 2002در طاول مادت ارزیاابی

حااظت بذرها از عوامل زناده و غیرزناده مثال تانشهاای

روش های مختلف پرایمینگ در مزرعه در کشات مساتقیم

خشکی ،شوری و سرما در مرحله بحرانی استقرار گیاهچاه

در خاک اشباعشده ،پرایمیناگ اسامزی مجادد باا کلریاد

سااورگوم ماایشااود ( .)Harris, 1996همچنااین در یااک

پتاسیم یا کلرید کلسیم ،باع

بهبود استقرار گیاهچه ،رشد

گزارش نشان داده شد کاه بااالترین سارعت جواناهزنای و

گیاه و کیایت داناه در کشات مساتقیم در مزرعاه گردیاد

کمترین زمان بارای رسایدن باه  11درصادجوانهزنای باذر

( .)Rehman et al.,2011افزایش اسید جیبرلیک ،افازایش

ذرت مربوط به تیماار ترکیبای گرماا  +سارما  +گرماا باود

فعالیت آلاا-آمیالز و درصد جوانهزنی با هم مرتبط هستند

).(Ghiyasi et al., 2011

) .(Vieira et al., 2002تیمار بذر برنج با اساید جیبرلیاک
نشان داد که این تیمار باع

پرایمینگ مجدد بذر در بهبود جوانهزنی و یکناواختی آن
در بذر بارنج بسایار ما ثر باوده اسات (.)Basra et al., 2005

افاازایش

افزایش فعالیت ساوپر اکساید

دیسموتاز و کاتاالز گردید ).(Deshpande et al., 2003

پرایمینگ با کلرید کلسیم ،نیترات پتاسیم ،کلرید سدیم و پلی

با توجه به هزینه باالی تولید برنج در ایران و بحران رو

اتیلن گلیکول 4111-باع بهبود جوانهزنای و کااهش مادت

به گسترش کمبود آ در کشور (کاظمناژاد و همکااران،

زمان جوانهزنای در باذر بارنج گردیاد (.)Ruan et al., 2003

 ،)1141تیییر سیستم کاشت برنج از روش نشایی به کشات

پرایمینگ با محلول های نمکای ،یاک روش جدیاد بارای

مسااتقیم ضااروری ماایباشااد (

تقویت بنیاه باذر بارنج معرفای گردیاده اسات کاه هار دو

 .)2005بهمنظور دستیابی به ایان هادا ،یاافتن شایوههاای

عملیات خشک و ترکاردن و قاراردادن باذر در محایط باا

جدید جهت حذا محدودیتهای گسترش سیستم کشت

پتانسیل اسامزی پاایین باهطاور هام زماان انجاام مایشاود

مستقیم مانند افزایش قدرت جوانهزنی بذر و یکنواختی در

) .(Farooq et al., 2006قدرت گیاهچه برنج وقتی که بذر

جوانهزنی بذر مد نظر میباشد .بنابراین ،مطالعاه حاضار باه

بهوسیله یک عنصر مانند سوپرفساات ،منوآمونیوم فساات یا

اثر روش های پرایمینگ بذر روی بنیه بذر و گیاهچه بارنج

پتاساایم فساااات پوشااش داده شااد 21–11 ،درصاادافزایش

در آزمایشگاه و مزرعاه باهمنظاور دساتیابی باه شایوههاای

یافت ) .(Ross et al., 2000پوششدارکردن باذر باا سانگ

جدید برای حذا محدودیتهای مذکور طرحریزی شده

فساات ،روی جوانهزنی اثر نداشات و باعا

ایجااد تااخیر

Pandey and Velasco,

است.

 2-1روزه در جوانهزنی بذر برنج شد .پوششدارکردن بذر

مواد و روشها

موجااب افاازایش وزن خشااک ساااقهچااه شااد .اثاار تیمااار
پوششدارکردن بذر تا  21روز بعد از بذرپاشی بااقی ماناد

ایاان آزمااایش بااهصااورت فاکتوریاال در قالااب طاارح

) .(Ross et al., 2000در یک بررسی آزمایشاگاهی روی

بلوک های کامل تصادفی با چهار تکارار در بهاار دو ساال

بذر ارقام برنج شیرودی و فجار نشاان داده شاد کاه تیماار
حرارتی (گرما  +سرما) باع

 1132و 1131در آزمایشااگاه زراعاات و مزرعااه آزمایشاای

افازایش درصاد جواناهزنای

دانشکده کشاورزی دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد رشات،

بذر گردید ) .(Yari et al., 2012همچناین جاذ آ در

اجااارا شا اد .فااااکتور اول شاااامل دو رقااام بااارنج خااازر

بذر سه رقم از ارقام آپلند برنج در مادت  22سااعت و باه
دنباال آن خشاکاندن باذرها بااا جریاان هاوا ،باعا

(اصاالحشاده) و هاشاامی (باومی) باود .بااذر ایان ارقااام از

بهبااود
1
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روی  +نااانو کااالت آهاان  +قااار کااش متاالکساایل-ام

موسسه تحقیقاات بارنج کشاور در دو ساال  1132و 1131

کلیااه بااذر

تهیااه شااد .ایاان ارقااام بااهطااور عمااده نماینااده دو تیاا

( ،)Metalaxyl-Mپوشااش داده شااد .ساان

اصااالحشااده و بااومی بااوده و باار اساااس عملکاارد دانااه،

تیمارهای ذکر شده در دمای  1درجه سلسیوس در یخچال

خصوصاایات مورفولوژیااک ،کیایاات پخاات ،مقاوماات بااه

نگهااااداری شاااادند -T8 .بذرخشااااک باا ادون پاااارایم،

ورس و عک العمل به آفات و بیماریها ،متااوت ارزیابی

 -T9پیشخیساندن بذر بهمدت  22سااعت قبال از اجارای

می شوند و از گروههای رسایدگی متوساطرس و دیاررس

آزمایش و  -T10پیشخیساندن بذر بهمدت  24ساعت قبل

میباشند و وزن هزاردانه در رقم خزر 21 ،گارم و در رقام

از اجرای آزمایش) قرار گرفت ).(Farooq et al., 2006

هاشاامی 21 ،گاارم ماایباشااد (الااهقلاایپااور مهاارزاد و

از بااذرهای تیمارشااده ،باارای ارزیااابی خصوصاایات

محمدصااالحی .)1141 ،فاااکتور دوم ده تیمااار (،)T1-T10

جوانهزنی بذور با استااده از آزمون جوانهزنی استاندارد در

شامل  1111گرم باذر از هار رقام تحات تیمارهاای (-T1

ظااروا پتااری بااا قطاار  3سااانتیمتاار اسااتااده شااد .آزمااون

هایدروپرایمینگ :بهمدت  24ساعت در آ مقطر تاوام باا

جوانهزنی بذرهای پرایمشده و شاهد (بادون پارایم) جمعاا

هوادهی (عمل خیساندن بذر باه مادت  24سااعت در آ

 11تیمار که هر یک در چهار تکرار  21عددی در بستر دو

مقطار باا نسابت باذر باه محلاول پانج باه یاک ،در محایط

الیااه کاغااذ واتماان  21براساااس شاایوهنامااه  ISTAمااورد

هااواده

ارزیابی قرار گرفت .الزم به ذکر است که معیار جوانهزنی

از آن باذر از محلاول خاارج

در این بخش خاروج ریشاهچاه باه طاول  2میلایمتار باود

گردیاد و رطوباات آن در سااایه بااا اسااتااده از جریااان هااوا

) .(ISTA, 2009در طاول دوره آزماایش باهمادت  3روز،

(پنکهی هواده) به حد رطوبت اولیه بذر ( 11تا  12درصد)

بازدید از بذور هر  22ساعت یکباار صاورت گرفات .باا

کاااهش داده شااد .اناادازهگیااری رطوباات بااذر بااا دسااتگاه

اسااتااده از دادههااای بااهدسااتآمااده ،م لاااههااای ساارعت

رطوبااتساانج الکتریکاای غااالت ماادل G-WON GMK-

) ،(R50ضریب یکنواختی جوانهزنای) ،(GUمادت زماانی

 ،503Sساخت کره جنوبی انجام شد .همچنین این عملیات

(ساعت) که طول میکشد تا جوانهزنای باه 31 ،11 ،11 ،1

برای تیمارهای  T4,T3,T2نیز انجام شاد -T2 ،پرایمیناگ

و  31درصد حداکثر جوانهزنای برساد (

با اسید آسکوربیک :محلاول  11میلایگارم در لیتار اساید

 )D90, D95با استااده از برنامه نرمافزار  Germinمحاسابه

آسکوربیک -T3 ،اسید سالیسیلیک :محلول  11میلیگارم

شدند ( .)Soltani et al.,2001سارعت جواناهزنای ()R50

در لیتر اسید سالیسیلیک -T4 ،پرایمینگ با کلرید کلسایم:

بهصورت عک

زماان تاا رسایدن باه  11درصاد حاداکثر

محلول  22/2گارم در لیتار کلریاد کلسایم )-T5 ،)CaCl2

جوانهزنی و ضریب یکنواختی جوانهزنی ( )GUبهصاورت

پرایمینگ با سرما :بذر بهمادت  22سااعت در دماای –21

تکامل زمان برای رسیدن از  1درصد حاداکثر جواناهزنای

درجه سلسایوس در فریازر تیماار شاد -T6 ،پرایمیناگ باا

تااا  31درصااد حااداکثاار جوانااهزناای براساااس روابااط زیاار

گرما  +سرما :بذر در ظروا شیشهای درپاوشدار ابتادا باه

محاسبه گردید .هر چاه عادد باهدساتآماده کمتار باشاد،

مدت  22ساعت در انکوباتور  21درجه سلسیوس و سان

نشاندهنده یکنواختی بیشتر در جوانهزنای باذور مایباشاد

در محااایط سااارد ( -21درجاااه سلسااایوس) تیماااار شاااد،

(.)Soltani et al., 2001

آزمایشااگاه و دمااای  22درجااه سلساایوس بااا پما
آکواریوم انجاام شاد و پا

 -T7پوششدارکردن باذر :باذرهای هایادروپرایمشاده باا
ترکیباای از مااواد میااذی و محافظااتکننااده ( 11درصااد
سولاات کلسیم  11 +درصد کربنات کلسایم  11 +درصاد
صمغ عربی و چسب چو  +عناصر غذایی شامل سولاات
2

D5, D10, D50,
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اثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچه...

ارزیااابی قاادرت رویااش گیاهچااه (در بسااتر کاغااذ

وزن نمونه بذر (گرم)  /میزان هدایت الکتریکای بارای

حولااهای) در تیمارهااای مختلااف پرایمینااگ باار اساااس

بر سانتیمتر) = هدایت الکتریکی

هر ظرا (میکروزیمن

بر سانتیمتار بار گارم ()µS.cm-1.g-1

شیوهنامه  (ISTA, 2009) ISTAدر آزمایشگاه انجام شاد.

بذر (میکروزیمن

در پایان آزماایش (روز چهااردهم) تعاداد گیاهچااههااای

).(Farooq et al., 2006
به منظور ارزیابی گیاهچهها در مزرعاه ،از روز چهاارم

نرماال و اجازای گیاهچاههاا برآورد شدند که شامل طاول
ساااقهچااه (سااانتیمتاار) ،وزن تاار و خشااک ساااقهچااه

پ

(میلای گاارم) ،طااول ریشااهچااه (ساانتیمتار) ،وزن تار و

نسبت به شمارش تعداد بذر جوانهدارشده در  21سانتیمتار

خشک ریشهچه (میلی گرم) ،طاول گیاهچاه (ساانتیمتار)،

مربگ ،در سه خط کاشت (گیاهچاه خاارجشاده از خااک)

وزن خشاک گیاهچاه (میلی گرم) و سطح بار

گیاهچاه

اقدام شاد .آخارین شامارش در روز بیساتم انجاام شاد .از

با اساتااده از دساتگاه انادازهگیاری ساطح بار

رومیازی

اعااداد بااهدسااتآمااده میاازان اسااتقرار ،درصااد و ساارعت

دیجیتال سری  DA600شرکت  KEMژاپان انادازهگیاری

سبزشدن بذر در واحد سطح بر اساس تاراکم  111باذر در

شد .برای این منظور ،اجزای ده گیاهچه در روز چهاردهم

مترمربگ محاسابه گردیاد .باهمنظاور انادازهگیاری سارعت

جدا گردید و نسبت باه انادازهگیاری هار یاک از صااات

سبزشدن ،پ

از شروع سبزشدن ،هر روز به مدت  11روز

اقدام شد و بر اسااس متوساط یاک بوتاه محاسابه گردیاد

در دو خاط مشاخص از هاار واحاد آزمایشاای ،گیاهچاههااا

).(Basra, 2005

شااامارش گردیاااد و باااا باااا اساااتااده از :رابطاااه زیااار

باارای آزمااون هاادایت الکتریکاای (پایااداری غشاااهای

از کاشت باذر تیماار شاده در زماین ،باهطاور روزاناه

) (Bodsworth et al.,1981سرعت سبزشدن اندازهگیاری
شد.

سلولی) ،چهار نمونه  11بذری از هر تیمار و هر رقم تهیه و
در ارلاان  111میلااایلیتاااری حااااوی  211میلااایلیتااار آ
یونبرداریشده که قبالً (طی  22ساعت در دمای  21درجه
سانتیگراد) همدماا گردیاده باود ،قارار داده شاد .الزم باه

 = diروزسبزشدن از زمان کاشت

ذکر است که رطوبت دانه باید  11-12درصد باشاد .یاک

 = niتعداد گیاهچه سبزشده و در شمارش iام میباشد.

ظرا آ یونبرداریشده نیز باه عناوان شااهد قارار داده

دادههای بهدستآمده پ

شد .وزن بذرها قبل از واردکردن باه ارلان باا دقات صادم

واریااان

گرم تعیین گردید .کلیه ظروا با فویل پوشانده شده و در
شد و سن

اشااتباه آزمایشاای ( )F Maxبااهصااورت مرکااب

تجزیه واریان

دمای  21درجه سانتیگراد باهمادت  22سااعت قارار داده

شدند .تجزیه واریان

دادهها با اساتااده از

نرمافزار  SASو مقایساه میاانگینهاا باا اساتااده از آزماون

با هدایتسنج الکتریکی کالیبرهشده ،هر نمونه

 LSDدر سطح احتمال  1درصد انجام شد.

بهطور مجزا اندازهگیری شد .طول مدت اندازهگیری نباید
بیش از  11دقیقه باشد .ظروا حاوی بذر و آ را 11-11
ثانیه تکان داده و پ

از ارزیابی آزماون همگنای

نتایج و بحث

از آن برای قرائت هدایت الکتریکی

اقدام گردید ( .)ISTA, 2009میزان هدایت الکتریکای باه

نتایج ارزیابی بنیه بذر تحت تااثیر روشهاای مختلاف

ازای هر گرم وزن بذر مرباوط باه هار تیماار باا اساتااده از

پرایمینگ در دو رقم خزر و هاشمی (جادول  )1نشاان داد

دساتگاه هادایتسانج ماادل LF90 SER-NA31245385

که بین دو رقم خزر و هاشمی درصات ضریب یکناواختی

اندازهگیری شد و نتاایج بار حساب  µS.cm-1.g-1گازارش

جوانهزنی در سطح یاک درصاد تاااوت معنایدار وجاود

شد و با استااده از رابطه زیر بهدست آمد:

داشت .تجزیه واریان
1

دادهها نشان داد که اثار تیمارهاای
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اخگری و همکاران

پرایمینگ روی صاات هدایت الکتریکی ،سرعت رسایدن

معنیدار بود .اثر متقابل پرایمیناگ در رقام نیاز در صاات

بذر به  11درصد جوانهزنی ،تعداد گیاهچه در واحد سطح

تعداد ساعت تا  31درصد جوانهزنی در سطح یک درصاد

در روز بیسااتم بعااد از کاشاات و ماادت زمااان الزم باارای

معنیدار بود .همچنین اثار تیمارهاای پرایمیناگ بار تعاداد

رسیدن به  11 ،1و  11درصد جوانهزنی بذر ،در سطح یک

گیاهچه سبزشده در واحد ساطح در مزرعاه در روز بیساتم

درصااد و صااات ساارعتجوانااهزناای در سااطح  1درصااد

بعد از کاشت در سطح یک درصد معنیدار بود.

جدول  -1میانگین مربعات ارزیابی صاات بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه در دو رقم برنج خزر و هاشمی در تیمارهای پرایمینگ
Table 1- Mean squares of seed and plantlet measured traits in laboratory and field on two rice cultivars of
Khazar and Hashemi in priming treatments

ساعت تا  1درصد جوانهزنی

Hours until 5% of germination

ساعت تا  11درصد جوانهزنی

Hours until 10% of germination

ساعت تا  11درصد جوانهزنی

Hours until 50% of germination

ساعت تا  31درصد جوانهزنی

Hours until 95% of germination

هدایت الکتریکی

Electrical conductivity

Uniformity in germination

ضریب یکنواختی در جوانهزنی

Acceleration rate to 50% of germination

سرعت رسیدن به %11جوانهزنی

Acceleration of germination

سرعت جوانهزنی

Plantlet number in field at 10th day

تعداد گیاهچه در مزرعه روز دهم

Plantlet number/surfaces unit at 20th day

تعداد گیاهجه در واحد سطح ،روز بیستم

df

درجه آزادی

8464ns

8387.39ns

6699.29ns

692ns

12276ns

**3891

6699.29ns

305.58ns

36391ns

*46648.9

1

**966

**1047.9

**905.68

1103ns

**3112.72

362ns

**905.68

*104.62

7697ns

21114.73

9

151ns

164.59ns

60.87ns

**1227

524.44ns

228ns

60.87ns

1.7ns

5352ns

5162.78ns

9

**1130

445.95ns

438.44ns

169ns

*3019.34

37.1ns

438.44ns

4.54ns

316ns

600.61ns

1

129ns

148.51ns

166.7ns

*1005

349.13ns

527ns

166.7ns

19.97ns

4136ns

18038.99ns

9

**85

**114.13

**124.73

316ns

**303.11

277ns

**124.73

15.93ns

3865ns

7757.18ns

9

27.6

18.7

16.02

250

76.5

153.5

16.02

8.66

1977

6864

114

22.5

15.46

8.77

18.1

26.57

26.91

8.77

10.37

48

49

-

Source of variations

64.2

38.30

32.37

112

41.67

407

32.37

14.69

6428

21347.91

6

منابگ تیییرات

19.6ns

14.41ns

47.78ns

0.53ns

6.2ns

70.2ns

47.78ns

**70.19

*10352

**1295640.02

1

سال
Year
اشتباه 1
Error 1
رقم
Cultivar
پرایمینگ
Priming
رقم × پرایمینگ
× Cultivar
Priming
سال × رقم
Year × Cultivar
سال × پرایمینگ
Year × Priming
سال × رقم × پرایمینگ
× Year × Cultivar
Priming
اشتباه 2
Error 2
ضریب تیییرات (درصد)
)C.V. (%

 = nsغیرمعنیدار * ،و ** به ترتیب معنىدار در سطح احتمال  1و  1درصد
ns,* and **, non-significant, significant at 5% and 1% of probability, respectively

1
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اثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچه...

جدول  –1ادامه
Table 1- Continued

وزن تر ساقه چه

Shoot fresh weight

Root fresh weight

وزن تر ریشه چه

نسبت وزن خشک ریشه به ساقه

Ratio of root:shoot dry weight

درصد گیاهچه طبیعی

Percentage of normalplantlet

Root No.

چه تعدادریشه

سطح بر
گیاهچه

Leaf surface of plantlet

طول ساقهچه

Shoot length

Root length

طول ریشهچه

وزن خشک گیاهچه

Plantlet dry weight

وزن خشک ریشهچه

Root dry weight

Shoot dry weight

وزن خشک ساقهچه

Root density

چگالی ریشه

df

درجه آزادی

**366

**378

0.07ns

422.22ns

**30.62

**234.74

291.7ns

**150.5

0.74ns

3.87ns

**8.78

67117.05ns

1

**65

**35

0.08ns

76.69ns

**2.5

**208.75

2.8ns

**2.69

3.52ns

0.8ns

0.36ns

*26916.56

9

**100

**65

0.05ns

223.15ns

**2.95

**47.06

6.46ns

**3.95

3.23ns

0.41ns

0.65ns

27920.58ns

9

0.01ns

0.01ns

0.07ns

**2480

0.01ns

0.01ns

4.45ns

0.01ns

**17.62

*1.89

0.03ns

21183ns

1

0.001ns

0.01ns

0.08ns

339.35ns

0.01ns

0.01ns

7.12ns

0.001ns

1.82ns

*0.97

0.77ns

6658.51ns

9

0.001ns

0.01ns

0.06ns

93.22ns

0.01ns

0.01ns

**4.3

0.01ns

1.5ns

0.21ns

**0.98

**16880.95

9

29

15

0.032

53.9

0.67

33.9

1.4

1.1

2.3

0.2

0.3

6046

114

15

30

26.84

13.6

17.72

39.42

14.74

13.27

13.61

18.93

18.6

60.33

-

منابگ تیییرات

17

11

0.08

85.28

0.57

27.53

0.519

1.41

7.05

0.68

0.41

3601.91

6

Source of variations

0.0ns

0.0ns

**19.91

**78854

0.0ns

0.0ns

*7.35

0.0ns

**5660

**332.92

**142.31

5941.4ns

1

سال
Year
اشتباه 1
Error 1
رقم
Cultivar
پرایمینگ
Priming
رقم × پرایمینگ
× Cultivar
Priming
سال × رقم
Year × Cultivar
سال × پرایمینگ
Year × Priming
سال × رقم × پرایمینگ
× Year × Cultivar
Priming
اشتباه 2
Error 2
ضریب تیییرات (درصد)
)C.V. (%

 = nsغیرمعنیدار * ،و ** به ترتیب معنىدار در سطح احتمال  1و  1درصد
ns,* and **, non-significant, significant at 5% and 1% of probability, respectively

بر اساس نتایج ارزیابی خصوصیات گیاهچه در دو رقم

ریشهچه ،طول ریشهچه ،در ساطح یاک درصاد و چگاالی

خاازر و هاشاامی در آزمایشااگاه (جاادول  )1نشااان داد کااه

ریشه در سطح  1درصد وجود داشت .اثر متقابل پرایمینگ

صاات وزن تر ساقهچه و ریشهچه ،تعداد ریشهچاه ،ساطح

در رقم در صاات وزن تر ساقهچه ،وزن تر ریشهچه ،سطح

گیاهچه ،طول ریشهچه و وزن خشاک سااقهچاه ،در

بر  ،تعداد ریشهچه و طول ریشهچه در سطح یک درصد

بر

تااوت معنیدار نشان داد.

دو رقم در سطح یک درصد تاااوت معنایدار داشاتند .در
تیمارهای پرایمینگ اختالا معنایدار در صااات وزن تار

مقایسه میانگین دادهها در ارقام خزر و هاشمی (جدول

گیاهچاه ،تعاداد

 )2نشان داد که صات ضریب یکنواختی جوانهزنی در رقم

ساقهچه ،وزن تر ریشاهچاه ،ساطح بار

1
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اخگری و همکاران

خزر با  11/3درصد نسبت به رقم هاشمی با  21/1درصد از

داشت .همچنین رقم هاشمی با تعداد  141گیاهچاه در متار

مطلوبیت کمتری برخوردار بود .در یکنواختی جواناهزنای

مربگ نسبت به رقم خزر با  111گیاهچه در متر مربگ در روز

هر چقدر مطلق عدد بهدستآمده کمتر باشد ،نشااندهناده

بیسااتم بعااد از کاشاات در مزرعااه از مطلوبیاات باااالتری

این است که یکنواختی جواناهزنای بیشاتر اسات و مقایساه

برخوردار بود.تااوت موجود بین رقام خازر و هاشامی در

میااانگین دادههااای صاااات گیاهچااه در آزمایشااگاه کااه

صاات مذکور نشاندهنده اثر تنوع ژنتیکی در ارقام بر بنیه

معنیدار شادهاناد در دو رقام خازر و هاشامی (جادول )2

بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه میباشد .با توجه باه

نشان داد که رقم خزر با داشتن تعداد  1ریشهچاه ،وزن تار

نتایج حاصل از آزمایش می توان بیان داشات کاه ،قادرت

ریشهچه بااالتر ( 12/11میلایگارم) و چگاالی ریشاه 1/14

متابولیسم بذر رقم هاشامی بیشاتر باوده و تاا مراحال اولیاه

میلیگرم بر سانتیمتر نسبت باه رقام هاشامی از مطلوبیات

گیاهچهای و قدرت استقرار در مزرعه ،که هناوز گیاهچاه

باالتری برخوردار باود .از طارا دیگار ،رقام هاشامی در

از نظر تیذیه متکی به بذر میباشد ،از توان تولید گیاهچه با

صااات وزن خشااک ساااقهچااه ( 3/1میلاایگاارم) ،وزن تاار

بنیه باالتر برخوردار است .دلیل این امر میتواند به قادرت

گیاهچاه (11/4

باالتر بذر رقم هاشمی در فعالیت متابولیکی بیشتر و پویایی

ساقهچه ( 12/11میلیگرم) و ساطح بار

این مواد در انتقال به گیاهچه باشد.

ساانتی متار مرباگ) مطلوبیات بااالتری نسابت باه رقام خازر

جدول -2مقایسه میانگین اثر رقم بر صاات بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه
Table 2- Mean comparison of the effect of cultivar on seed and plantlet traits in laboratory and field.

روز بیستم بعد از کاشت

Plantlet number/surfaces unit
at 20th day after planting

تعداد گیاهجه در واحد سطح،

(میلی گرم در سانتی متر)

)Root density (mg/cm

چگالی ریشه

)Shoot dry weight (mg

وزن خشک ساقه چه (میلیگرم)

وزن تر ساقه چه (میلیگرم)

)Shoot fresh weight (mg

وزن تر ریشه چه (میلیگرم)

)Root fresh weight (mg

)Plantlet leaf surface (cm2

سطح بر
گیاهچه (سانتیمتر مربگ)

Root No.

تعدادریشه چه

Uniformity in germination
)(%

ضریب یکنواختی در جوانهزنی(درصد)

151b

168a

7.2b

34.05b

14.75a

13.3b

5.07a

50.9a

185a

147a

9.1a

37.07a

11.67b

15.8a

4.2b

41.1b

رقم
Cultivar

خزر
Khazar
هاشمی
Hashemi

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروا همسان هستند ،در سطح احتمال  1درصد آزمون چند دامنهای  LSDتااوت معنیداری ندارند
In each column, means with the same letters have no significant difference at probably level of 5% based on LSD test

مقایسه میانگین اثر تیمارهای پرایمینگ بار خصوصایات

شد .همچنین سارعت رسایدن باه  11درصاد جواناهزنای در

بنیه بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه (جادول  )1نشاان

تیمار هایدروپرایمینگ با  1/11باالترین سرعت مشاهده شد.

داد که کمترین زمان الزم برای حداکثر  11 ،1و  11درصاد

همچناااین در ایااان آزماااایش معلاااوم گردیاااد کاااه تیماااار

جوانهزنی ،در تیمار پرایمینگ با سارما  +گرماا باهترتیاب باا

هایدروپرایمینگ ،باع

افزایش سرعت جوانهزنی و کاهش

 13/1 ،11و  11/21سااعت ،باعا طاوالنیتار شادن ماادت

مدت زمان رسیدن به  11درصد جوانهزنی گردید .در صات

زمان جوانهزنی گردید و تیمار هایدروپرایمینگ بهترتیب باا

هاادایت الکتریکاای کمتاارین هاادایت الکتریکاای ثبااتشااده

بهبود سرعت جوانهزنای

مربوط باه تیماار اساید سالسایلیک باه مقادار  22/4میکارو-

 11/2 ،11/1و  12/11ساعت باع

4
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بر سانتیمتر بر گرم و باالترین هدایت الکتریکای باه

الکتریکی) مربوط باه تیماار پرایمیناگ باا کلریاد کلسایم و

بار ساانتیمتار بار گارم در تیماار

کمترین مقدار مربوط به تیمار پرایمینگ با اسید سالسایلیک

کلرید کلسایم مشااهده شاد .در مقایساه باا ساایر تیمارهاای

بااود .همچنااین مشاااهده شااد کااه تیمارهااای پرایمینااگ در

پرایمینااگ مااورد اسااتااده در ایاان آزمااایش ،تیمااار کلریااد

استقرار گیاهچه در روز بیستم بعد از کاشت باذر در مزرعاه

کلسیم قویترین نمک مورد استااده بوده اسات و باه هماین

نقااش مااوثری نداشااته اساات و بیشااترین تعااداد گیاهچااه

دلیل نیاز محایط ایان تیماار از بااالترین هادایت الکتریکای

اسااتقراریافته در مزرعااه در بااذر خشااک باادون پاارایم در

برخوردار بود .بیشترین ناپایداری غشای بذر (آزمون هدایت

تیمارهای کشت مستقیم بذر مشاهده گردید.

مقدار  12/2میکاروزیمن

جدول -1مقایسه میانگین اثر تیمارهای پرایمینگ بر صاات بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه
Table 3- Mean comparison of the effect of priming treatments on seed and plantlet traits in laboratory and field.
Plantlet number/surfaces unit
at 20th day after planting

روز بیستم بعد از کاشت

تعداد گیاهجه در واحد سطح،

)Root density (mg/cm

چگالی ریشه (میلی گرم در سانتی متر)

)Shoot dry weight (mg

وزن خشک ساقه چه (میلیگرم)

Acceleration to 50% of
)germination (R50

سرعت رسیدن به %11جوانهزنی

Hours until 5% of
)germination (D05

ساعت تا  1درصد جوانهزنی

Hours until 10% of
)germination (D10

ساعت تا  11درصد جوانهزنی

Hours until 50% of
)germination (D50

ساعت تا  1درصد جوانهزنی

Acceleration of germination

Electrical conduction

126d

234a

2.9b

0.03a

13.3d

16.2d

34.13e

32.7a

29.2b

پرایمینگ 1

163bcd

116b

2.9b

0.02b

13.5d

17.6cd

35.62de

31.9ab

24.5b

179abcd

132b

3.2a

0.02b

14.1d

18.9cd

38.24cde

29.5abc

22.8b

129d

150b

3a

0.02b

25.2bc

27.9bc

44.8bcd

27.8cde

72.2a

134d

102b

3.8a

0.02b

24.3bc

29.5b

51.18ab

28.5bcd

33.8b

163bcd

120b

3.1a

0.01c

35a

39.7a

56.26a

25.5de

28.5b

148cd

130b

3a

0.02b

21.2cd

28bc

46.3abc

28.6bcd

23.6b

207ab

85b

3.2a

0.01c

30.1abc

35.2ab

52.54ab

24.8e

27.8b

205abc

103b

3.2a

0.02b

31.4ab

36ab

51.09ab

26.1cde

32.8b

231a

110b

3.3a

0.02b

25.1bc

30.1ab

45.9bcd

27.9cde

33.6b

سرعت جوانهزنی

هدایت الکتریکی

Treatments

تیمارها

T1
پرایمینگ 2
T2
پرایمینگ 1
T3
پرایمینگ 2
T4
پرایمینگ 1
T5
پرایمینگ 1
T6
پرایمینگ 1
T7
پرایمینگ 4
T8
پرایمینگ 3
T9
پرایمینگ 11
T10

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروا همسان هستند ،در سطح احتمال  1درصد آزمون چند دامنهای  LSDتااوت معنیداری ندارند
پرایمینگها -T1 :هایدروپرایمینگ -T2 ،آسکوربیک اسید -T3 ،سالیسیلیک اسید -T4 ،کلرید کلسیم -T5 ،پیشاندازی با سرما -T6 ،پیشاندازی با گرما +
سرما –T7،پوششدارکردن بذر -T8 ،بذر خشک و بدون پرایم -T9،بذر با  22ساعت خیساندن و  -T10بذر با  24ساعت خیساندن(
In each column, means with the same letters have no significant difference at probably level of 5% based on LSD test
Treatments: T1-Hydropriming, T2-Ascorbic acid, T3-Salicylic acid, T4-CaCl2, T5-Pro-mature by cold, T6-Pro-mature by
warm + cold, T7-Encapsulation of seed, T8-Dry seed and without priming, T9-Seed with 24 h soaking and T10-Seed
with 48 h soaking
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شد تاا مادت زماانی کاه

ابتدای دوره در کشات مساتقیم باذر بارنج) .ایان موضاوع

طول میکشد تا جوانهزنی به  11درصد برسد کاهش یاباد

نشاندهنده عک العمل متااوت ارقام به تیمارهای مختلف

و بااذرهای پرایمینااگشااده جوانااهزناای خااود را نساابت بااه

پرایمینگ می باشد که میتواناد ناشای از پتانسایل ژنتبکای

بذرهای شاهد سریعتر شروع کنند وگیاهچه قویتار ایجااد

ارقام در ایجااد تاااوت معنایدار در تیمارهاای پرایمیناگ

نمایند .از بین تیمارهاای ماوثر در ایجااد گیاهچاه قاویتار

باشد .در رقم هاشامی افازایش سارعت جواناهزنای در اثار

میتوان به تیمار هایدروپرایمینگ اشااره نماود کاه ایان امار

هایدروپرایمینگ مشاهده شد.اثر متقابل پرایمینگ در رقم

میتواند به دلیل تاثیر هایدروپرایمینگ در جاذ آ اولیاه

(خاازر و هاشاامی) (جاادول  )2در صاااات معناایدارشااده

و تولید بیشتر آلاا-آمیالز در باذر و آماادگی بیشاتر باذر در

ارزیابی گیاهچه نشان داد که باالترین وزن تر سااقهچاه باا

تولید سریعتر ریشهچه و ساقهچه باشد کاه در پای آن نسابت

مقدار  21میلیگرم در هار گیاهچاه مرباوط باه تیماار باذر

انتقال مواد از بذر به گیاهچه افزایش می یابد .این امار نشاان

خشک بدون پرایمینگ رقم هاشمی بود و در صاات وزن

میدهاد کاه تیماار هایادروپرایمینگ ،در طاول دوره رشاد

تر ریشهچه رقم خزر در تیمار بذر خشک بدون پرایمینگ

گیاهچه با انتقال بیشتر مواد ذخیرهای بذر به اندامهای هوایی
باع

دارای باالترین مقدار ( 13میلیگرم در هار گیاهچاه) باود.

ایجاد گیاهچه قویتر گردید .سرعت جواناهزنای کاه

بیشترین تعداد ریشهچه ( )1/1در رقم خزر در تیماار اساید

نشاندهنده قادرت متابولیسام بااالتر اسات نیاز نشااندهناده

سالسیلیک بهدست آمد و بااالترین طاول ریشاهچاه (11/1

مناسببودن شرایط محیطی برای افزایش متابولیسم است .از
آنجایی که هایدروپرایمینگ باع

سانتیمتر) مربوط به رقم هاشمی در تیمار پوششدارکردن

تسریگ در آ نوشی بذر

میگردد و خشک و ترکردن باذر ،امکاان تانا

بذر مشااهده گردیاد و بااالترین ساطح بار

و تجزیاه

گیاهچاه باه

مقاادار  21/4سااانتیمتاار مربااگ در رقاام هاشاامی در تیمااار

بهتری برای بذر ایجاد مینماید ،در مجموع باع ایجاد ایان

پرایمینگ با سرما بهدست آمد.

مطلوبیت شده است (.)Basra et al., 2005

در یااک بررساای آزمایشااگاهی روی بااذر ارقااام باارنج

مقایسه میانگین اثر متقابل پرایمیناگ در رقام (جادول

شیرودی و فجر نشان داده شد که تیمار حرارتای (گرماا +

 ) 2در ارزیابی بنیه باذر در صاات حاداقل زماان (سااعت)

ساارما) باعاا

برای رسیدن به حداکثر  31درصد جوانهزنی نشان داد کاه

افاازایش درصاادجوانااهزناای بااذر گردیااد

) .(Yari et al., 2012پرایمینگ بذر ذرت اثر متاااوتی در

رقاام هاشاامی در تیمااار هایاادروپرایمینگ بااا زمااان 11/1

ارقام ،کیایت بذر ،روش اجراو وضعیت جوانهزنی داشات

ساعت توانست به حداکثر  31درصد جوانهزنی دست یابد.

( .)Ghiyasi et al., 2011علت افزایش طول کلئوپتیال در

این امار بار ایان نکتاه کاه رقام هاشامی در آ نوشای در

بذور هایدروپرایمینگشده را افازایش کربوهیادراتهاای

شرایط هایدروپرایمینگ از ناوذپذیری پوسته بذر و غشای

غیرساختاری بذور مایدانناد کاه موجاب افازایش فعالیات

باااالتری برخااوردار اساات تاکیااد دارد .بنااابراین ،پتانساایل

متااااابولیکی و اسااااتااده از ذخااااایر بااااذر ماااایگااااردد

اسمزی درون بذر یا ناوذپذیری پوسته بذر در رقم هاشمی

) .(Sung et al.,1993در آزمایشای تحات عناوان کااهش

باالتر از رقم خازر اسات ،کاه توانسات سارعت و ضاریب

تنش شوری در برنج معطار ریزداناه باا پرایمیناگ دو رقام

یکنواختی را برای رقم هاشمی در تیمار هایادروپرایمینگ

شاااهین باسااماتی (متحماال بااه تاانش) و باسااماتی 2111

ایجاد نماید .لذا با توجه به یکناواختی در جواناهزنای باذر

(حساس باه تانش) ،پرایمیناگ منجار باه افازایش ظرفیات

رقم هاشمی در این آزمایش میتوان اظهار داشت که رقام

جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه و وزن خشک

هاشمی از بنیه بذر قویتری نسبت به رقم خزر بارخاوردار

در شرایط شوری شاد .افازایش شاوری ،درصاد کلروفیال

است (قدرت باالی گیاهچاه در رقابات باا علاف هارز در

کل را در هر دو رقم کاهش داد.
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...اثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچه

 مقایسه میانگین اثر متقابل پرایمینگ در رقم (خزر و هاشمی) بر صاات بذر و گیاهچه در آزمایشگاه و مزرعه-2جدول

1 خزر × پرایمینگ
Khazar × T1
2 خزر × پرایمینگ
Khazar × T2
1 خزر × پرایمینگ
Khazar × T3
2 خزر × پرایمینگ
Khazar × T4
1 خزر × پرایمینگ
Khazar × T5
1 خزر × پرایمینگ
Khazar × T6
1 خزر × پرایمینگ
Khazar × T7
4 خزر × پرایمینگ
Khazar × T8
3 خزر × پرایمینگ
Khazar × T9
11 خزر × پرایمینگ
Khazar × T10
1 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T1
2 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T2
1 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T3
2 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T4
1 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T5
1 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T6
1 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T7
4 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T8
3 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T9
11 هاشمی × پرایمینگ
Hashemi × T10

)(میلیگرم

67.9d

6.4s

7t

5.5b

16d

36e

88.7abcd

7.2p

13.4l

5d

13h

33l

114.1a

7.7l

11.2o

5.7a

9l

36g

102.7ab

7.5m

18.1e

5.2c

14f

31m

91.9abcd

7.3o

17.3f

4h

12i

30o

90.1abcd

7.7k

15.4i

5d

16c

34j

78.1bcd

7.4n

10.1r

5d

17b

36g

96.5abc

7.2p

16h

5d

19a

35i

77.6cd

6.8o

10.9p

5d

13g

31n

84.3bcd

6.7r

14.1k

4.5f

15e

35h

66.6d

9.3d

11.7n

4h

8m

28p

80.3bcd

8.3h

16d

3.5j

13g

35h

72.9cd

9f

9.7s

4.7e

13g

36e

81.2bcd

9.1e

20.3c

3.5j

8m

34k

88.9abcd

8.2i

21.8a

4.7e

12h

39c

96.8abc

8.1j

18.7d

3.5j

12h

39c

80.3bcd

10.3a

13.2m

3.7i

12h

40b

89.1abcd

10.1c

10.7q

5d

12h

41a

99.7ab

10.1c

14.9j

4.2g

13h

39d

94.5abc

8.8g

20.7b

5d

10k

36f

Shoot fresh weight
(mg)

وزن تر ساقه چه

)(میلیگرم

Root fresh weight
(mg)

وزن تر ریشه چه

تعدادریشهچهی اصلی

(Original root No.)

)(سانتیمتر مربگ

Plantlet leaf surface
(cm2)

سطح بر
گیاهچه

Root length (cm)

طول ریشه

)(سانتیمتر

جوانهزنی

Treatments

Hours until 95% of
germination (D95)

تیمارها

 درصد31 ساعت تا

Table 4- Mean comparison of the interaction effect of priming and cultivar (Khazar and Hashemi)
onseed and plantlet traits in laboratory and field

 تااوت معنیداری ندارندLSD  درصد آزمون چند دامنهای1  در سطح احتمال،در هر ستون میانگینهایی که دارای حروا همسان هستند
، ساارما+  پاایشاناادازی بااا گرمااا-T6 ، پاایشاناادازی بااا ساارما-T5 ، کلریااد کلساایم-T4 ، سالیساایلیک اسااید-T3 ، آسااکوربیک اسااید-T2 ، هایاادروپرایمینگ-T1 :پرایمینااگهااا
( ساعت خیساندن24  بذر با-T10  ساعت خیساندن و22  بذر با-T9 ، بذر خشک و بدون پرایم-T8 ،– پوششدارکردن بذرT7
In each column, means with the same letters have no significant difference at probably level of 5% based on LSD test
Treatments: T1-Hydropriming, T2-Ascorbic acid, T3-Salicylic acid, T4-CaCl2, T5-Pro-mature by cold, T6-Pro-mature by warm + cold,
T7-Encapsulation of seed, T8-Dry seed and without priming, T9-Seed with 24 h soaking and T10-Seed with 48 h soaking
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علت این نتایج بیان نمودند (.)Judi et al., 2004

باالترین مقدار کلروفیل کل در سطوح کامال شاور در
رقاام متحماال بااه نمااک از بااذرهای پاارایمشااده بااا CaCl2

ضااریب همبسااتگی (جاادول  ،) 1در صاااات درصااد

مشخص شد ) .(Afzall et al., 2012بررسی فعالیت آلااا-

جوانهزنی با میاانگین مادت جواناهزنای ،همبساتگی مناای

آمایالز در باذرهای گنادم و برنج نشاان داد کاه در زماان

نشان داد (** .)r = -1/11همچنین نشان داده شاد کاه وزن

کاشات ،پتانساایل آبای و اساامزی در باذرهای خاای شااده

خشک ریشهچه با درصد سبز گیاهچه در روز بیستم بعد از

گنادم باه ترتیاب  -1/2و  -12/1مگاپاسکال و در بذرهای

کاشت در مزرعه که نشاندهنده استقرار گیاهچه در مزرعه

شاهد و تیمارنشده بهترتیب برابر  -2/4و  -3/3مگاپاسکال

می باشد ،همبستگی مثبات (** )r = 1/14نشاان داد .صاات

باود ،امااا در باذرهای باارنج ،خیسااندن در آ تیییااری در

چگالی طولی ریشهچه با وزن خشک ریشهچاه همبساتگی

پتانسیل آ و پتانسیل اسمزی ایجااد نکاارد .همچنااین در

مثبت داشت (** .)r = 1/11وزن خشک ساقهچه با درصاد

بذرهای خی شده گندم و جو ،فعالیات آلااا-آمایالز12 ،

از کاشاات در مزرعااه

ساابز گیاهچااه در روز بیسااتم پاا

از کاشات باهترتیاب  2/1و  2/4برابر بیشاتر از

همبسااتگی داشاات کااه ضاارایب همبسااتگی آن**r = -1/11

بذرهای تیمارنشده افزایش یافت و جواناهزنای و سبزشادن

میباشد .وزن خشک ریشاهچاه و وزن خشاک سااقهچاه باا

گیاهچههاا سااریگتاار بااهوقااوع پیوسات .محققاین نتیجاه

صاات درصد گیاهچه طبیعای (** r =1/41و **،)r = -1/11

گرفتند که بهبود جوانهزنی و سبزشاادن گیاهچاه ناشای از

درصد سبز در روز بیستم بعد کاشت در مزرعاه (**r =1/13

افزایش کربوهیدراتهاای محلاول بارای جنااین در حااال

و ** )r= -1/11و با چگالی طولی ریشاهچاه (** r =-1/11و

رشاااد باااود کاااه در اثااار افااازایش فعالیاات آلاااا-آماایالز

** )r = -1/11همبستگی داشت.

ساعت پا

برآیند نتایج بهدساتآماده نشااندهناده آن اسات کاه

بهوجود آمده است (.)Kobata et al., 2002
افااااازایش وزن خشاااااک گیاهچاااااه در باااااذرهای

ارقام در صاات جوانهزنی بذر با هم دارای تااوت هستند و

هایاادروپرایمینگشااده ماایتوانااد بااه علاات افاازایش ساانتز

رقم هاشمی نسبت باه رقام خازر از مطلوبیات بااالتری در

آناازیمهااای هایاادرولیتیک و بااه دنبااال آن افاازایش میاازان

جوانهزنی برخوردار است و تیمارهای مختلاف پرایمیناگ

پویایی ذخایر بذر و افزایش کارایی تبدیل ذخایر پویاشاده

بر صاات جواناهزنای باذر اثرگاذار باوده و بهتارین تیماار

باشاد ( .)Sivritepe et al., 2003افازایش در طاول ریشاه

جهت تقویت قدرت جوانهزنی باذر رقام هاشامی در ایان

بذری ،طول کلئوپتیل و وزن خشک گیاهچه در تیمارهای

آزمااایش تیمااار هایاادروپرایمینگ اساات .همچنیااین باارای

هایاادروپرایمینگ احتماااال باااهعلاات تحریااک فعالیااات

تقویت غشاای باذر جهات کااهش تاراوش غشاای باذر و

متااابولیکی در داخاال جنااین اساات .باارای مثااال در هنگااام

کاااهش زوال بااذر ،تیمااار اسااید سالساایلیک مااوثر بااود.

آ  ،همانندسازی  ،DNAتحریک فعالیت  RNAو

همبستگی صاات نشاندهنده ارتباط معنیدار باین سارعت

در نتیجه پروتئینساازی ،تارمیم غشاای سالولی و افازایش

جوانهزنی بذر در آزمایشگاه و اساتقرار بیشاتر باذر در روز

غلظت هورماونهاای محارک جواناهزنای از جملاه اتایلن

بیستم پ

از کاشت در مزرعه با وزن خشاک ریشاهچاه و

صورت گرفته که مجموع این عوامل مقدمات جواناهزنای

ساقهچاه اسات و از آنجاایی کاه در تیمارهاای پرایمیناگ

را فراهم میآورند .زمانی که ایان باذور تیمارشاده تحات

مورد آزمایش ،تیماار هایادروپرایمینگ در ایجااد قادرت

شرایط جوانهزنی قرار میگیرند در مقایسه با شااهد پیشای

بذر و گیاهچه نسبت به سایر تیمارها از مطلوبیات بااالتری

ماایگیرنااد .در آزمااایش روی جااو نشااان داده شااد کااه

برخوردار است .وجود همبستگی بین این صاات تاکیادی

جذ

هایدروپرایمینگ باع

بر اهمیت این تیمار در رقم هاشمی میباشد.

افزایش شاخص بنیه شاد .افازایش

طول کلئوپتیل ،طول ریشه بذری و افزایش وزن خشک را
12
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Table 5- Ccorrelation coefficient between seed vigority and plantlet traits in laboratory and field
y17

1

y16

y15

y14

y13

y12

y11

y10

y9

y8

y7

y6

y5

y4

y3

y2

y1
1

y1

1

**-0.87

y2

1

*0.89

**-0.94

y3

1

0.19

0.03

-0.10

y4

1

*0.26

*-0.27

**-0.33

**0.31

y5

1

**0.36

*0.31

*-0.22

*-0.25

*0.23

y6

1

-0.21

0.11

**-0.36

**-0.62

**-0.67

**0.64

y7

1

0.12

-0.05

-0.90

-0.15

0.02

-0.008

-0.01

y8

1

**-0.65

**-0.28

-0.5

-0.08

-0.02

*-0.17

**-0.23

*-0.18

y9

1

0.04

0.02

**-0.20

0.03

-0.11

*0.15

**0.25

**0.26

**-0.25

y10

1

0.009

**-0.71

**0.77

0.07

-0.10

0.002

-0.02

0.05

0.02

-0.03

y11

1

**0.72

0.01

**-0.70

**0.84

0.06

-0.08

-0.01

-0.03

0.09

0.05

-0.08

y12

1

0.06

0.12

*-0.19

-0.05

0.10

-0.11

*-0.17

-0.15

-0.04

**0.25

**0.21

**-0.21

y13

1

**0.50

**0.59

**0.61

-0.03

**-0.55

**0.53

0.04

**-0.22

-0.12

0.05

**0.20

0.13

*-0.16

y14

1

0.001

0.02

0.006

-0.007

-0.12

-0.03

0.03

-0.05

0.05

0.08

-0.01

-0.02

-0.007

-0.001

y15

1

**-0.18

**-0.46

-0.08

**-0.61

**-0.64

-0.02

**-0.36

**0.76

0.02

0.02

-0.04

0.03

-0.03

0.006

-0.1

y16

0.14

**-0.83

-0.03

-0.02

0.003

0.05

0.08

0.06

0.002

-0.06

-0.04

-0.10

-0.08

0.07

0.09

-0.03

y17

سرعت رسیدن به  %11جوانهزنی
R50
ساعت تا  11درصد جوانهزنی
D10
ساعت تا  11درصد جوانهزنی
D50
ساعت تا  31درصد جوانهزنی
D95
هدایت الکتریکی
Electerical conduction
مدت جوانهزنی
Germination time
سرعت جوانهزنی
Acceleration of germination
وزن خشک ریشه
Root dry weight
وزن خشک ساقه
Shoot dry weight
سطح بر گیاهچه
Plantlet leaf surface
نسبت وزن ریشه به ساقه
Ratio of root:shoot weight
درصدگیاهچه طبیعی
Natural plantlet percentage
تعداد گیاهچه روز دهم
Plantlet No. in 10th day
تعداد گیاهچه روز بیستم
Plantlet No. in 20th day
وزن تر ریشهچه
Root fresh weight
چگالی طولی ریشه
Root length density
ظرافت ریشه
Root delicacy
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مطالعااه روی اثاار روشهااای مختلااف پرایمینااگ باار

مج اال کااافی باارای بیاارونآماادن ریشااهچااه وجااود ناادارد

جوانااهزناای و رشااد گیاهچااه دو نااوع باارنج نشااان داد کااه

( .)Bradford, 1986بنااابراین در روش هایاادروپرایمینگ

اسموپرایمینگ بذور سخت باا  KClو باذور ریاز بارنج باا

سرعت و ضریب یکنواختی در جوانهزنی ایجاد میگاردد.

 ،CaCl2کمترین زمان تا  11درصد جواناهزنای و بااالترین

در.این آزمایش نیز نشاان داده شاد کاه هایادروپرایمینگ

میازان سبزشادن را داشات ( .)Farooq et al., 2006ساایر

میتواند در سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی باالتر در

نتااایج نشاااان دادنااد کاااه در کشااات پاااائیزه ،روشهاااای

مدت زمان کوتاهتر بسیار موثر باشد که این نتایج می تواند

مختلااااف هایااادروپرایمینگ و اساااموپرایمینگ موجاااب

بهدلیل تسریگ جذ آ در فاز اول و دوم از الگاوی ساه

در

مرحلهای جذ آ باشد .مرحله اول و دوم ،پایشمرحلاه

گیاه و کلش و دانههای جو گردیاد .نتاایج باهدساتآماده

بوده و مراحل خیلای حسااس بارای مراحال جواناهزنای و

مبنی بر مطلوبیت تیماار هایادروپرایمینگ در تقویات بنیاه

بساایار مهاام باارای موفقیاات پرایمینااگ بااذر ماایباشااند

بذر رقم هاشمی با نتایج آزماایش ساایر محققاان مطابقات

( .)Bewley, 1997در آزمایش حاضر نیاز نشاان داده شاد

دارد .این نتایج نشان داد که هایدروپرایمینگ باهمادت 24

که هایدروپرایمینگ باع

افزایش سرعت جوانهزنی باذر

ساعت موجب افزایش جوانهزنی بذر ،استقرار بهتر گیاهچه

گردید و در مدت زمان کوتاهتری باه  11درصاد حاداکثر

و رشااد و عملکاارد باااالتر گیاااه باارنج در کشاات مسااتقیم

جوانااهزناای دساات یافتنااد ،کااه ایاان ماایتوانااد ناشاای از

گردید ( )Farooq et al., 2006که با نتاایج ایان آزماایش

فعالیتهای بیوشیمیایی بذر نظیر آزادسازی آلاا-آمیالز در

مطابقااات دارد .ایااان موضاااوع نشااااندهناااده اثااار تیماااار

اثر پرایمینگ باشد .بیشترین سرعت جوانهزنای مرباوط باه

هایدروپرایمینگ در ساعتهای اولیه جوانهزنی اسات کاه

تیمارهااای هایاادروپرایمینگ ماایباشااد .مشاااهدات سااایر

میتوان بیان داشت هایدروپرایمینگ ،سارعت جواناهزنای

محققان نشان داد که بررسی اثر هورمون پرایمینگ با اسید

در بذر را افزایش میدهد .این پدیده ناشی از اثار عماومی

آبسیساایک ،اسااید سالیساایلیک و اسااید آسااکوربیک روی

هایدروپرایمینگ در جلو انداختن یاک مرحلاه از مراحال

جوانااهزناای و رشااد گیاهچااه بااذر باارنج در محاایط شااور

افزایش غلظت عناصر فسار ،روی ،آهن ،منگنز و ما

بر متر) و بدون شوری ( 2دسای زیمان

جااذ آ (مراحاال اول و دوم آ نوشاای) ماایباشااد .در

(11دسی زیمن

ارزن مرواریاادی مشاااهده شااد کااه آ نوشاای بااذر بااا

بر متر) حاکی از تاثیر مثبت ایان تیمارهاا بار جواناهزنای و

ویتامینهای گروه  Bسابب افازایش درصاد جواناه زنای و

رشد گیاهچه باود ( .)Farooq et al., 2005با توجهابتبابت

باالرفتن بنیه بذر گردید .در تحقیق دیگر مشخص شد کاه

عدمتمطلجبیا تصات دتدرتویر ریا رتیمینریمارتماجردت

هورمااون اسااید آبسیساایک ساابب تاارمیمپااذیری بااذرهای

یستت دهتدرترقمتخزر،تییشمه دتما تگامددتوا تبا تورییامتدرت

زوال یافته کلزا شد کاه ایان امار منجار باه افازایش درصاد

سطجحتویر ری تدرترقمتخزرتنسب تببتییدیتنراجد ترش ت

جوانااهزناای نساابت بااه بااذور باادون پرایمینااگ گردیااد.

یمینریمرتشتسطحتمطلجبتبمیرتآ تیقدیمتگمدد .ت

بازاحیایی خسارت ناشی از رادیکالهای آزاد روی غشاها،

نتیجهگیری نهایی

بااه حااداقلرساااندن پراکسیداساایون لینیااد در بااذرهای
زوالیافته و ترکیبات دیگری کاه در طاول فااز آ نوشای

نتایج این تحقیق نشان داد کاه تاااوت معنایدار در دو

تولید میشوند را می توان علت ایان مشااهدات بیاان نماود
(2007

al.,

et

Afshari

رقاام مااورد آزمااایش (خاازر و هاشاامی) در صاااات مااورد

 .)Tavakolدر روش

ارزیابی وجود دارد که نشاندهنده واکنش متاااوت ارقاام

هایااادروپرایمینگ باااه انااادازه کاااافی آ بااارای شاااروع

بااا پتانساایل ژنتیکاای متااااوت در ایجاااد بنیااه بااذر و تولیااد

فعالیتهای متابولیکی قبل از جوانهزنی تامین میگردد ،اما
12
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اثرگذاری مثبت در سرعت و ضریب یکنواختی جوانهزنی

گیاهچه بود ومشاخص شاد کاه رقام هاشامی از بنیاه باذر

 اما قبل از این کاار.در رقم هاشمی به کاربران توصیه نمود

 بار اسااس.قویتری نسبت به رقام خازر برخاوردار اسات

نیاز به آزماایشهاای تکمیلای در مزرعاه باه منظاور تاییاد

نتایج بهدستآمده در این آزمایش میتوان بیاان کارد کاه

.مایدبودن این روش در مزرعه نیزمیباشد

تیماااار هایااادروپرایمینگ در ایجااااد سااارعت و ضاااریب
یکنواختی در جوانهزنی باذرها و تیماار کلریاد کلسایم در

سپاسگزاری

ایجاد مقاومت باه شارایط فشاار اسامزی بااال از مطلوبیات
اثر متقابال پرایمیناگ در رقام.باالتری برخوردار می باشاد

نگارناادگان تشااکر خالصااانه خااود را از دانشااگاه آزاد

 درصاد31 نشان داد که کمترین زمان الزم برای رسیدن به

اساالمی واحاد رشات کاه در انجاام مطالعاه حاضار نقااش

جوانهزنی مربوط به تیمار هایدروپرایمینگ در رقم هاشمی

 کلیه اعتبار مالی طرح.برجستهای داشتهاند تقدیم میدارند

 ایاان مطلااب نشاااندهنااده واکاانش متااااوت ارقااام بااه.بااود

 توسط معاونت پژوهش و فنااوری دانشاگاه آزاد،پژوهشی

تیمارهای مختلف پرایمینگ است که در ایجاد بنیه باذر و

.اسالمی واحد رشت تامین شده است

 بهطاور کلای مایتاوان تیماار.گیاهچه نقش متااوت دارند
هایاادروپرایمینگ را بااهدلیاال هزینااه پااایین انجااام آن و
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