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بر سرعت و درصد جوانه زني بذور  پتاسيم نمكيدر محلول هاي  بذر پرايمينگبررسي تاثير 
 كلزا

  3و جعفر علي اوالد 2ميرسيدحسينيميرحسين ،1ندا محمدي
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  چكيده

آزمايشي ، سرعت و درصد جوانه زني بذور كلزااثرات آن بر  وپتاسيم  از نمكهاي جهت بررسي تاثير پرايمينگ بذر در محلول هاي مختلف

محلول هاي پتاسيم بذور در انجام آزمايشات جوانه زني، ابتدا  براي .ي با سه تكرار انجام شدبه صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادف

KH2PO4, KNO3, KCl, K2SO4 مورد تيمار بذور  ، بدين ترتيبه شدندساعت خيساند 24و18،12 به مدتدرصد و  3و2،1ي ها غلظت با

داخل پتري ديش هاي استريل شده  شده در پيش تيمار بذر عدد 20)تري ديشپ( آزمايشي واحد براي هر در مرحله بعد .قرار گرفتندپرايمينگ 

سرعت و گرفت و در پايان مورد بررسي قرارISTA  طبق روش اتحاديه بين المللي آزمون بذربر  روقابليت جوانه زني بذ و شدندداده  قرار

وانه زني نشان داد كه پرايمينگ بذر باعث افزايش سرعت و نتايج تجزيه و تحليل هاي آماري در مرحله ج. محاسبه گرديد درصد جوانه زني

اثرات سطوح مختلف محلول هاي غذايي پتاسيم، غلظت محلول ها و مدت . درصد جوانه زني بذور پرايم شده نسبت به بذور شاهد مي شود

% 2از بين تيمارهاي اعمال شده تيمار درمجموع . درصد معني دار گرديد5زمان پرايمينگ بر سرعت و درصد جوانه زني بذور كلزا در سطح 

KH2PO4 12 1ساعت پرايمينگ بيشترين سرعت جوانه زني و تيمار %KH2PO4 24ساعت پرايمينگ بيشترين درصد جوانه زني را داشتند.  

  .پرايمينگ بذر، درصد و سرعت جوانه زني، غلظت محلول، كلزا، مدت زمان پرايمينگ:  كليديگان واژ

  مقدمه
جوانه زني بذور دو فاكتور كيفي مهم در استقرار گياهان محسوب مي گردد و در هنگام كاشت تحت تأثير كيفيت بذر و سرعت و درصد 

بر اساس مطالعات انجام شده مشخص گرديد، در بسياري از مزارع در زمان جوانه زني، بذور با تنش محيطي . شرايط محيطي قرار مي گيرند
در سالهاي گذشته تالشهاي زيادي براي بهبود شرايط جوانه زني و قدرت رويش . روبرو مي شوند... مانند شوري، خشكي، دماي پايين و 
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يكي از روش هاي پيشرفته، استفاده از تكنيك تكنولوژي . بذر و گياهچه براي كاشت در محيطهاي ويژه انجام شده است
مهمترين فايده . بذور در شرايط مواجهه با تنش را افزايش دهند بذر توسط محققين است تا بتوانند ازاين طريق توان) hydration(آبگيري

مطالعاتي در مورد جوانه زني بذور پرايم شده سويا انجام گرديد و مشاهده شد كه . پرايمينگ تسريع و يكنواختي سرعت جوانه زني مي باشد
  . )1384رياضي،(فزايش داد با استفاده از روش اسموپرايمينگ مي توان درصد جوانه زني بذور پرايم شده را ا

  مواد و روشها 
فاكتورهاي مورد بررسي شامل چهار سطح محلول هاي . بود Hayola 308رقم مورد استفاده  ، در اين پژوهش از گياه كلزا استفاده شد

ساندن ساعت براي خي 24و  18، 12درصد و سه سطح زماني  3و 2،  1، سه سطح غلظتي  ,KNO3 ، KH2PO4،KCl  K2SO4 غذايي
ابتدا آزمايش پرايمينگ بذر براي تيمار كردن . اين پژوهش به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كامال تصادفي با سه تكرار انجام شد .بودند

تكنيك مورد استفاده در اين آزمايش روش اسموپرايمينگ مي باشد كه در آن از محلول هاي اسمزي با پتانسيل اسمزي . بذور انجام گرديد
ساعت بود،  24و 18، 12باتوجه به اينكه مدت زمان هاي پرايمينگ مورد ارزيابي در اين تحقيق  . )1384رياضي،( ن استفاده مي شودپايي

بعد از انجام مرحله پرايمينگ، بذور . گرم از بذور بعد از گذشت هر يك از زمان هاي فوق به ترتيب از محلول ها خارج گرديدند 1مقدار 
به منظور ارزيابي اثرات اسموپرايمينگ محلول هاي پتاسيم بر جوانه زني بذور . ق خشك و رطوبت اضافي آنها گرفته شودبايد در دماي اطا

عدد بذر پيش تيمار شده در داخل پتري ديش هاي  20براي مطالعه جوانه زني تعداد . كلزا، آزمايش جوانه زني به مورد اجرا گذاشته شد
cm 9 ساعت استريل شده بودند 24درجه سانتي گراد به مدت  120اين پتري ها قبال در دماي . في قرار داده شدندبا بستر دو اليه كاغذ صا .

ميلي ليتر آب مقطر استريل اضافه شد و قابليت جوانه زني بذور طبق روش اتحاديه بين المللي آزمون بذر  7سپس به هر يك از اين پتري ها 
)ISTA  ( روز مورد بررسي قرار گرفت 7در درون اطاقك رشد و در شرايط بدون نور به مدت  درجه سانتي گراد 25در دماي 

(Anthony,M.H and E.W.R.,Barlow.1987).  در اين آزمايش هر پتري ديش به عنوان يك واحد آزمايشي درنظر گرفته شد، و
واحد آزمايشي مورد ارزيابي قرار  108تيماري،  تركيب 36در مجموع با توجه به . براي هر تركيب تيماري نيز سه تكرار قرار داده شد

شاهد بذوري هستند كه هيچ گونه تيمار . گرفت، در ضمن سه تكرار شاهد براي هر تركيب تيماري به صورت جداگانه درنظر گرفته شد
د اندازه گيري در آزمايش صفات مور.در پايان هر روز تعداد بذور جوانه زده شمارش شده و يادداشت گرديدند. پرايمينگ دريافت نكردند
  سرعت جوانه زني و درصد جوانه زني: جوانه زني عبارت بودند از

  نتايج و بحث
بر اساس نتايج تجريه و تحليل هاي آماري برهمكنش سطوح مختلف انواع محلول هاي پتاسيم و غلظت محلول هـا برسـرعت و درصـد    

يج مقايسه ميانگين نشان داد كـه تـاثير سـطوح مختلـف پرايمينـگ در تيمارهـاي       نتا. درصد معني دار گرديد5جوانه زني بذور كلزا در سطح 
كمتـرين  ، و   KH2PO4% 1همچنين بيشترين سرعت و درصد جوانـه زنـي مربـوط بـه تيمـار       . مختلف با شاهد اختالف معني داري دارد

ط اين تحقيق افزايش غلظت محلول هاي پرايمينگ به نظر مي رسد كه در شراي. بود   KCl% 3سرعت و درصد جوانه زني مربوط به تيمار  
باتوجه به نتايج تجريـه و  .Bradford,K.J. and A.M.Haigh.1994 )(جوانه زني بذور اثر مثبتي نداشته باشدو درصد  بر روي سرعت



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

  1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     

 
 

3 
 

سرعت و درصد جوانه  برهمكنش سطوح مختلف انواع محلول هاي پتاسيم و مدت زمان پرايمينگ برمشخص گرديد كه  تحليل هاي آماري
جوانـه زنـي در سـطوح    و درصـد   تغييـرات سـرعت  نشان مي دهـد   نتايج مقايسه ميانگين، درصد معني دار گرديد5زني بذور كلزا در سطح 

درصـد جوانـه زنـي     و مختلف انواع محلول هاي پتاسيم در سطوح مختلف مدت زمان پرايمينگ يكسان نبوده به طوري كه بيشترين سرعت
  .ساعت مشاهده گرديدK2SO4 18درصد جوانه زني در تيمار  وكمترين سرعت و  ساعت پرايمينگKNO3  12مار بذور در تي

با اين حال بنظر مي رسد كـه افـزايش   . نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مدت زمان پرايمينگ برسرعت جوانه زني اثر معني داري دارد 
سـرعت جوانـه زنـي بـذور مختلـف در      . اعث افزايش سرعت جوانه زني بذور نمي شودمدت زمان پرايمينگ با محلولهاي غذايي مختلف ب

درجه حرارت، پتانسيل آبي و زمانهاي مختلف پرايمينگ مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان دادند كه بذور تيمارشده سـرعت جوانـه زنـي    
هاي پتاسيم، غلظـت محلولهـا و مـدت زمـان پرايمينـگ بـر        اثرات سه گانه انواع سطوح مختلف محلول.باالتري نسبت به بذور شاهد دارند

كه تغييرات درصد جوانه زني  نشان مي دهد نتايج مقايسه ميانگين . درصد معني دار گرديد5سرعت و درصد جوانه زني بذور كلزا در سطح 
وت است به طوريكه باتوجه به چهـار  بذور در تيمارهاي مختلف محلول هاي نمكي و غلظت محلول ها با افزايش مدت زمان پرايمينگ متفا

  K2SO4  1% 12h  ،KH2PO4 2% 12h ، KCl  1% سطح مختلف محلول هاي نمكي بيشترين سـرعت و درصـد جوانـه زنـي در    

18h وKNO3  1%  12h مشاهده شد .  
  گيري كلي نتيجه

با اين حال بنظر مي رسـد كـه افـزايش    . دارد نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مدت زمان پرايمينگ برسرعت جوانه زني اثر معني داري
سـرعت جوانـه زنـي بـذور مختلـف در      . مدت زمان پرايمينگ با محلولهاي غذايي مختلف باعث افزايش سرعت جوانه زني بذور نمي شود

سـرعت جوانـه زنـي    درجه حرارت، پتانسيل آبي و زمانهاي مختلف پرايمينگ مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان دادند كه بذور تيمارشده 
بر اساس نتايج تجريه و تحليل هاي آماري برهمكنش سطوح مختلف انواع محلول هاي پتاسيم و غلظت  .باالتري نسبت به بذور شاهد دارند

 نتايج مقايسه ميانگين نشان داد كه تاثير سطوح مختلف. درصد معني دار گرديد5محلول ها برسرعت و درصد جوانه زني بذور كلزا در سطح 
% 1همچنين بيشـترين سـرعت و درصـد جوانـه زنـي مربـوط بـه تيمـار          . پرايمينگ در تيمارهاي مختلف با شاهد اختالف معني داري دارد

KH2PO4   3كمترين سرعت و درصد جوانه زني مربوط به تيمار  ، و %KCl   بود.  
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Effect of seed priming with potassium nutrient solution on germination rate and 

percentage of Brassica napas 
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Abstract: 

This research was undertaken to investigate the effect of seed priming with potassium nutrient 

solution on germination rate and percentage of  Canola (Brassica napas) with a completely 

randomized design with three replications. For germination experiment, seeds were soaked in 

potassium solutions K2SO4, KCl, KNO3, KH2PO4  with three solution concentration levels  1,2,3%  at 

three durations of priming 12,18, 24 hours. In the next stage, for each experimental unit (Petri dish), 

20 primed seeds were placed in strilized petri dish and ability of seed germination was investigated 

according to  ISTA and finaly germination rate and percentage was calculated. Statistical analysis of 

the results showed that seed priming dramatically increased germination rate and percentage in primed 

seeds companed to control. Seed priming had significant effect on germination rate and percentage (α 

=0.05). The maximum germination rate and percentage was observed at the KH2PO4 2% 12h  and  

KH2PO4 1% 24h, respectively. 

Keywords:  Canola,   Duration of priming,  Germination percentage and rate,  Seed priming,  

Solution concentration 

 

 

 

 

 


