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   چكيده

شامل درصد جوانه  سرداريرقم  )Triticum aestivum  L.( گندمبذر جوانه زني  خصوصياتبر  اندازه قطر بذربه منظور بررسي اثر 
در شرايط كنترل شده نور در قالب طرح پايه كامال تصادفي آزمايشي  ،ريشه چه يطولرشد  ساقه چه و يطولرشد زني، سرعت جوانه زني، 

در سه ميلي متر  <8/2و  6/2-8/2، 4/2-6/2، 2/2-4/2 ،2-2/2 شامل ميزان اندازه قطر بذر پنجدر اين آزمايش  .حله اجرا درآمدبه مرو دما 
بر درصد جوانه زني، رشد طولي ساقه چه و رشد  اندازه قطر بذراثر  دست آمده نشان داد كهه نتايج ب .قرار گرفتندبررسي مورد  تكرار

باالترين  .شد معني داردرصد آماري  يكدر سطح  بر سرعت جوانه زني بذوراثر اندازه قطر بذر ولي . ر نمي باشدطولي ريشه چه معني دا
   .به دست آمد ميلي متر 2-4/2قطر بذر هاي داراي در ميزان سرعت جوانه زني 

  .رقم سرداري ،گندم، جوانه زني، قطر بذر :كليديواژگان 
  

   مقدمه
 6/6سطح زيركشت گندم در ايران . مي باشد  ه غذايي و قسمت اعظم پروتئين و كالري مورد نياز جامعهگندم تامين كننده اصلي جير

گندم مورد بنابراين استقالل غذايي و خود كفايي در تأمين  .باشد ميليون هكتار آن به صورت ديم مي 2/4كه حدود است ميليون هكتار 
از جمله . مستلزم توجه زياد به زراعت در زمين هاي ديم است موجودآب دود حمابع استفاده بهينه از من در جهت، به ويژه كشور نياز

  اوليه رشد و استقرا گياهچه  ، به ويژه در شرايطدوره زماني دسترسي گياه به آب كوتاه بودن، ديم كننده كشت گندم عوامل محدود
و مي توان با اهميت فراوان بوده  دارايعوامل مرتبط  شناخت و بررسي چگونگي جوانه زني بذور گندم ودر اين رابطه . مي باشد
از . )2006فاروق و همكاران، ( گياهچه، دامنه كشت ديم را افزايش داد استقرارزمان مورد نياز براي در نتيجه كاهش سرعت و افزايش 
بذر يك رقم تحت تاثير  .كشت مي باشدمورد گندم، خصوصيات بذر سرعت جوانه زني و استقرار گياهچه  عوامل موثر برجمله 

قرار گرفته و با دارا مادري رطوبت، دما و ميزان دسترسي به مواد غذايي در طول دوره رشد گياه پتانسيل ذاتي، عوامل مختلف مانند 
در اين رابطه  ).2004امام، (بودن اندازه و در نتيجه اندوخته غذايي مختلف، داراي خصوصيات جوانه زني مختلف نيز مي باشد 

اثر  لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي .حائز اهميت باشدبا تاثير بر خصوصيات جوانه زني مي تواند  اندازه قطر بذراز جمله واملي ع
  .به مرحله اجرا در آمدرقم سرداري  گندمجوانه زني خصوصيات بر  اندازه قطر بذر

  
  ها مواد و روش
در قالب  ،در شرايط كنترل شده نور و دماديم ر خصوصيات جوانه زني بذر گندم به منظور بررسي اثر اندازه قطر بذر بمطالعه حاضر 

 <T5(8/2(و  8/2 -6/2)T1(2/2 -2 ،)T2(4/2 -2/2 ،)T3(6/2 -4/2 ،)T4( پنج ميزان اندازه قطر بذر شامل در طرح پايه كامال تصادفي
رشد زني شامل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، در اين آزمايش خصوصيات جوانه  .سه تكرار به مرحله اجرا درآمددر ميلي متر 
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ابتدا بذور مورد آزمايش قطر سنجي شده  .قرار گرفت مطالعهمورد در گندم رقم ديم سرداري ساقه چه  يطولرشد  و ريشه چه يطول
ايط نور مناسب بر روي كاغذ مخصوص كاشت در شر تيمارهر بذور  سپس. عدد بذر متناسب انتخاب شد 25و براي هر تيمار تعداد 

به صورت روزانه ميزان جوانه زني بذور مورد بررسي قرار . داده شدقرار يك هفته  درجه سانتي گراد براي مدت 20و در دماي 
) 1987(ميلي متر و سرعت جوانه زني با استفاده از روش اليس و همكاران  4جوانه زني با معيار رشد طولي ريشه چه به ميزان . گرفت

محاسبات آماري با  . پس از تعيين درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه با خط كش اندازه گيري شد .محاسبه شد
و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال يك درصد انجام  MSTATCو  Excelاستفاده از نرم افزارهاي 

 .شد

  
  نتايج و بحث

با . زمايش نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار در اثر اندازه قطر بذر بر درصد جوانه زني مي باشدنتايج به دست آمده در اين آ
در شرايط . گونه به نظر مي رسد كه با افزايش قطر بذر تا يك حد مشخص همواره درصد جوانه زني افزايش مي يابد اين وجود اين
اندازه بذر بر سرعت  اثر ).1شكل (درصد مشاهده شد  54/96 ه ميزانب T4باالترين ميزان جوانه زني مربوط به تيمار اين آزمايش 

تيمار هاي مختلف از نظر آماري در رابطه با ميزان سرعت جوانه زني در سه . جوانه زني در سطح احتمال يك درصد معني دار شد
اين ميزان سرعت جوانه زني فاقد اختالف . مشاهده شد 42/58به ميزان  T1 ان سرعت در تيمارباالترين ميز. دسته جداگانه قرار گرفتند

افزايش اندازه بذر در محدوده مورد آزمايش باعث كاهش سرعت ). 2شكل (بود   07/58با سرعت جوانه زني  T2معني دار با تيمار 
كه اندازه قطر بذر داراي  مبني بر اين) 2007(قرباني و همكاران  نتايج مشابهي در اين رابطه توسط. درصدي جوانه زني گرديد 69/12

به طوري كه بذر هاي ريز داراي سرعت جوانه زني بيشتر نسبت به بذر هاي درشت تر ، مي باشداثر معني دار بر سرعت جوانه زني 
مواد اندوخته اي داخلي و در نتيجه جذب باالتر سطح بيروني بذر به ميزان  احتماال اين امر به سبب نسبت .گزارش شده است، هستند

ميزان رشد با اين وجود باالترين . همچنين اثر اندازه قطر بذر بر رشد طولي ساقه چه و ريشه چه معني دار نشد. سريعتر آب مي باشد
  . مشاهده شد T2و  T1 هاي تيمارميلي متر در  1/61و  1/70طولي ساقه چه و ريشه چه به ترتيب به ميزان مقادير 
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   كلي گيري نتيجه

با افزايش سرعت استقرار گياهچه در شرايط كمبود  مراحل جوانه زني و عوامل موثر بر آن در زراعت ديم مي توان شناخت كاملبا 
استفاده از اين آزمايش، با توجه به نتايج به دست آمده در  .داافزايش دكارآيي زمين و آب  را به همراه افزايش كشت ديمآب امكان 

در شرايطي كه دوره رطوبتي اوليه زمين مورد كشت ديم محدود مي باشد، ) ميلي متر 2-4/2با قطر (بذر هاي ريز گندم سرداري 
  .توصيه مي شود
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Effect of Seed Size on Germination of Sardari Wheat Cultivar 
Akbari-Famileh, M.* and Houshmandfar, A. 
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Abstract 
The aim of this research was to determine the effect of seed size on germination percentage, 
germination rate, shoot elongation and root elongation of Sardari wheat cultivar  . The experiment 
was laid out in a completely randomized design with five different seed diameter size treatments 
included 2-2.2, 2.2-2.4, 2.4-2.6, 2.6-2.8 and >2.8 mm in three replications. The effect of seed size 
wasn't significant for seed germination percentage, shoot elongation and root elongation. However, 
Seed germination rate was significantly decreased with increasing seed size. The maximum 
germination rate was obtained for 2-2.4 mm seed size.  
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