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   چكيده
، آزمايشي فاكتوريل در قالب )Triticum aestivum  L.( گندمبذر زني  جوانهسرعت پيش تيمار آبي بر مدت زمان به منظور بررسي اثر 

سرداري و آذر و ديم دو رقم گندم  تيمار هاي آزمايش شامل .به مرحله اجرا درآمددر شرايط كنترل شده نور و دما طرح پايه كامال تصادفي 
دست آمده نشان ه نتايج ب .قرار گرفتندبررسي مورد  اردر سه تكرساعت  36و  30، 24، 18، 12، 6 آبي سطح مدت زمان پيش تيمار شش

در سطح  بر سرعت جوانه زني بذور آبي اثر مدت زمان پيش تيمارولي  معني دار نمي باشد گندمجوانه زني بذور سرعتبر  رقماثر داد كه 
   .ساعت به دست آمد 12در مدت زمان پيش تيمار آبي باالترين ميزان سرعت جوانه زني  .شد معني داردرصد آماري  پنج

  .گندم جوانه زني،، مدت زمان، پيش تيمار آبي :كليديواژگان 
  

   مقدمه
  و تامين كننده اصلي جيره غذايي و قسمت اعظم پروتئين و كالري مورد نياز جامعه بودهگندم از مهمترين محصوالت زراعي كشور 

 زمين هاي زراعي را شامل  كه بيشترين سطح زير كشت بودهتار ميليون هك 4سطح زير كشت گندم ديم در ايران بيش از . مي باشد
آب دود حماستفاده بهينه از منابع  در جهت، به ويژه كشور گندم مورد نيازخود كفايي در تأمين بنابراين استقالل غذايي و . مي شود
دوره زماني  كوتاه بودن، ديم شت گندمعوامل محدود كننده كاز جمله . مستلزم توجه زياد به زراعت در زمين هاي ديم است موجود

 سرعت رشد و استقرار گياهچه دارايدر اين رابطه . مي باشداوليه رشد و استقرا گياهچه  ، به ويژه در شرايطدسترسي گياه به آب
ديم را افزايش گياهچه، دامنه كشت  استقرارزمان مورد نياز براي در نتيجه كاهش سرعت و و مي توان با افزايش اهميت فراوان بوده 

افزايش سرعت جوانه زني و استقرار گياهچه گياهان زراعي، استفاده از موثر در از جمله روش هاي . )2006فاروق و همكاران، ( داد
روش هاي يولوژيكي و مواد جامد ماتريكي از پيش تيمارهاي هورموني، آبي، دمايي، بدر اين رابطه . پيش تيمارهاي بذر مي باشد

كه مي تواند باعث  استپيش تيمار آبي روشي ساده و بسيار ارزان . )2005اشرف و فوالد، (مي باشند  داراي اهميتو شناخته شده 
در اين رابطه عواملي ). 1997بوبرياك و همكاران، (شود رشد سريع جوانه در نتيجه ، افزايش متابوليسم و ATPافزايش سرعت توليد 

لذا  ). 2007عبدالرحماني و همكاران، ( ي، گونه و ژنوتيپ گياهي مي تواند حائز اهميت باشدمدت زمان اعمال پيش تيمار آباز جمله 
  .به مرحله اجرا در آمد ارقام گندمپيش تيمار آبي بر جوانه زني مدت زمان اثر  تحقيق حاضر به منظور بررسي
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  ها مواد و روش
در شرايط كنترل شده نور  سرداري و آذر، ديم گندم ارقامبر جوانه زني پيش تيمار آبي مدت زمان اثر  به منظور بررسيمطالعه حاضر 

، 24، 18، 12، 6شامل  آبيسطح مدت زمان پيش تيمار  شش دردر قالب طرح پايه كامال تصادفي  آزمايش فاكتوريلبه صورت  و دما
مدت زمان تيماري  با توجه بههر كدام  ،آبي رتيماپيش  اعمال به منظور هانمونه  .در سه تكرار به مرحله اجرا درآمد ساعت 36و  30

بر روي كاغذ ، گندمعدد بذر  100شامل  تيمار، هر سپس. گرفتندقرار سانتيگراد  درجه 23در دماي در داخل آب مقطر  خود
ان به صورت روزانه ميز. داده شدروز قرار  5درجه سانتي گراد براي مدت  23مخصوص كاشت در شرايط نور مناسب و در دماي 

ميلي متر و سرعت جوانه زني با استفاده  4جوانه زني با معيار رشد طولي ريشه چه به ميزان . جوانه زني بذور مورد بررسي قرار گرفت
  .انجام شد MSTATCو  Excelمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي . محاسبه شد) 1987(از روش اليس و همكاران 

  
  نتايج و بحث
با افزايش مدت زمان پيش تيمار آبي بذور، ميزان . شددرصد آماري معني دار  پنجآبي بر سرعت جوانه زني در سطح  اثر پيش تيمار

گزارشات مشابهي در اين رابطه مبني بر اثر معني دار و مثبت ). 2و  1شكل (سرعت جوانه زني تا يك حد مشخص افزايش نشان داد 
 در). 2005و همكاران،  رشيد(است توسط محققين ديگر نيز ارائه شده گياهان زراعي ي مدت زمان پيش تيمار آبي بر سرعت جوانه زن

ساعت پيش تيمار آبي  12به طوري كه با اعمال . ساعت به دست آمد 12اين آزمايش باالترين ميزان سرعت جوانه زني در پيش تيمار 
ترين زمان مورد نياز براي استقرار گياهچه اوليه حاصل مورد آزمايش، بيشترين سرعت جوانه زني و در نتيجه كمديم بذور گندم 

ساعت گزارش شده است  16- 12بين  غالتدر مطالعات ديگر محققان حد بحراني پيش تيمار آبي در موارد متعدد براي . گرديد
  .)2003، ينگريلگيري و ش(

افزايش با يج به دست آمده اين گونه به نظر مي رسد كه اين وجود با توجه به نتابا . شدنبر سرعت جوانه زني معني دار  فاكتور رقماثر 
در شرايط اين . )شكل يك(كاهش مي يابد ، سرعت جوانه زني ساعت 12از  بيشتررقم آذر  مگند مدت زمان پيش تيمار آبي بذور

به ميزان ساعت و  6و  12باالترين و پايين ترين ميزان سرعت جوانه زني در گندم رقم آذر به ترتيب مربوط به پيش تيمار آزمايش 
در رقم سرداري . در سرعت جوانه زني را نشان مي دهد درصد 32/10اين ميزان افزايشي معادل  .مشاهده شد 480/0و  465/0مقادير 

، رسيد 485/0ح خود به ميزان زايش نشان داده و به باالترين سطنه زني افواساعت اعمال پيش تيمار آبي سرعت ج 12ابتدا تا ميزان 
ساعت مشاهده شده و مجدداً حالت افزايشي در  24كاهش در سرعت تا ساعت مقداري  12افزايش مدت پيش تيمار آبي از  باپس س

پايين ترين . اين ميزان افزايش در رابطه با رقم آذر بسيار اندك مشاهده شد). 2شكل (ساعت به دست آمد  36سرعت جوانه زني تا 
در اين رقم افزايش  .بود 462/0ساعت به ميزان  6داري مربوط به پيش تيمار آبي به مدت زمان ميزان سرعت جوانه زني در رقم سر

  .درصدي در مقايسه پايين ترين و باالترين ميزان سرعت جوانه زني مشاهده شد 49/10
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  رقم آذر گندم ارتباط بين مدت زمان پيش تيمار آبي و سرعت جوانه زني: 1شكل 

  

  
  رقم سرداريگندم ارتباط بين مدت زمان پيش تيمار آبي و سرعت جوانه زني : 2 شكل

  
   كلي گيري نتيجه

مـي توانـد در    گنـدم  پيش تيمار آبي روشي بسيار ارزان، ساده و قابل استفاده مي باشد كه با افزايش سرعت استقرار گياهچه در كشت
با توجه به نتايج به دست آمده در ايـن   .را افزايش دهدكيفي گندم كشور  و در نتيجه توليد كمي وكشت ديم شرايط كمبود آب امكان 

پيشـنهاد   ارقام ديم آذر و سـرداري  گندم استقرار گياهچه هاي سرعتبه منظور افزايش ساعت  12آزمايش، مدت زمان پيش تيمار آبي 
  .مي شود
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Abstract 
The aim of this research was to determine the effect of seed hydro-priming duration on germination 
rate of different wheat cultivars (Triticum aestivum L.). The factorial experiment was laid out in a 
completely randomized design with two wheat cultivars included Sardari and Azar, and six seed 
hydro-priming duration treatments in three replications. Hydro-priming treatments were included 6, 
12, 18, 24, 30 and 36 hour durations. The effect of wheat's cultivars wasn't significant for seed 
germination rate. However, Seed germination rate was significantly increased with increasing seed 
hydro-priming duration. The maximum germination rate was obtained for 12 hour seed hydro-
priming duration.  
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