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  چكيده
 3رسي تيمار پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر گياه نخود، آزمايشي بصورت طـرح كـامالً تصـادفي در    به منظور بر     

تيمارها شامل پلي اتـيلن   .در آزمايشگاه واحد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر انجام پذيرفت1388تكرار در سال 
و يـك درصـد و كلريـد     5/0ظـت  لبـا دو غ ) KNO3(سـيم درصـد، نيتـرات پتا  10و  5با دو غلظت ) PEG 6000(گليكول 
كـه بيشـترين سـرعت     داد باشند، نتايج نشانساعت مي12و  8و  4درصد در طي زمان هاي 2و  1با دو غلظت ) KCL(پتاسيم
سـاعت   8ساعت و حداكثر وزن خشك ريشه چه مربوط به مـدت پـرايم    4زني مربوط به مدت پرايم  زني و درصد جوانه جوانه
بـا   PEGچـه مربـوط در پـرايم     زني و وزن خشك ساقه چه، درصد جوانه چه، طول ساقه همچنين بيشترين طول ريشه. شدبامي

بـا غلظـت    KNO3ازطرفي حداكثر و حداقل سرعت جوانه زني به ترتيب مربوط به پـرايم  . درصد حاصل شده است5غلظت 
با  KCLباالترين وزن خشك ريشه چه و درصد، 10ظت با غل PEGپرايم . باشددرصد مي10با غلظت  PEGدرصد و پرايم 2

صفاتهايي چون طـول ريشـه چـه،طول سـاقه چـه،      . انددرصد باالترين نسبت طول ريشه چه را به خود اختصاص داده2غلظت 
سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني و وزن خشك ساقه چه تحت تاًثير اثر متقابل زمان در پرايم در سطح احتمال يك درصـد  

  .انددار شده نيمع
  .ني، نخود، طول دوره اسموپرايمينگز محلول اسمزي، جوانه: كليدي واژگان

 
  مقدمه

يكي از مهم ترين تكنيك جهت بهبود كاركرد و افزايش كيفيت بذر در شرايط نامساعد ) پش تيمار بذر(استفاده از روش پرايمينگ      
گزارش كردند كه پرايمينگ باعث افـزايش درصـد، سـرعت    ) 2006(و همكاران  دمير كايا). 2004بسرا و همكاران، (باشد محيطي مي

هـدف از ايـن   . جوانه زني، وزن خشك گياهچه و كاهش گياهچه هاي غير نرمال آفتابگردان در شرايط تـنش خشـكي گرديـده اسـت    
  . باشد اي بذر نخود مي زني و صفات گياهچه آزمايش بررسي اثر اسموپرايمينگ بر جوانه

  
  ها و روشمواد 
تكـرار و در آزمايشـگاه    3اين تحقيق به منظور تعيين تأثير پرايمينگ بر جوانه زني بذر نخـود در قالـب طـرح كـامالً تصـادفي در           

تيمارها آزمايشي شامل پتانسيل هاي اسمزي محلول پلـي اتـيلن   . دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر انجام گرفت
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بـا  ) KCL(درصد و كلريد پتاسـيم 1و  5/0با دو غلظت ) KNO3(درصد نيترات پتاسيم10و  5با دو غلظت ) PEG 6000( گليكول

دراين مطالعه بذر گياه نخود در داخل تيمارهاي تهيه شده قـرار گرفتـه و پـس از طـي     . درصد مورد استفاده قرار گرفت2و1دو غلظت 
 3عدد بذر بـا    50واي آزاد قرار داده شد و آنگاه در ظرف مخصوص كشت ساعت از محلول خارج و سپس در ه12و  8،  4زمانهاي 

زني و نحوه كشت  گراد در تاريكي قرار داده شده اند شرايط جوانهدرجه سانتي22تكرار قرار گرفته و اين ظروف در اتاق رشد با دماي 
االترين درصد و سرعت جوانه زنـي اسـت سـرعت    چون مالك انتخاب بهترين تيمار، داشتن ب. باشدمي  ISTAاز كتاب دستورالعمل 

  :جوانه زني از فرمول زير محاسبه شد

3

3

2

21

1 T

N

T

N

T

N
GS   

GS  :،1سرعت جوانه زنيN :،1تعداد بذر جوانه زده در اولين روز پس از كاشتT :،2اولين روز پس از كاشتN:  تعداد بذور جوانه
. كنـد شمارش بذور جوانه زده تا ثابت شدن جوانه زني ادامه پيدا مي. دومين روز پس از كاشت: 2Tزده در دومين روز پس از كاشت،

ي ا دامنـه  مورد تجزيه ورايانس و مقايسات ميانگين توسـط آزمـون چنـد    MSTATCهاي آماري بدست آمده از طريق نرم افزار  داده
  .درصد انجام گرديد 5دانكن در سطح احتمال 

  
  نتايج و بحث

پـرايم نيـز تـأثير    . دار بـود  درصد معني 1چه در سطح احتمال  زني و وزن خشك ريشه زني، درصد جوانه اثر زمان بر سرعت جوانه     
چه و  چه، ساقه زني، وزن خشك ريشه جوانه زني، درصد چه، سرعت جوانه چه، ساقه درصد بر طول ريشه 1داري در سطح احتمال  معني

چـه،   چـه، طـول سـاقه    اثر متقابل زمان و پرايم نيز بر طول ريشـه . چه داشت چه يه ساقه درصد بر نسبت طول ريشه 5در سطح احتمال 
سـرعت   بيشـترين ). 1جـدول  (دار گرديـد   درصد معني 1چه در سطح احتمال  زني و وزن خشك ساقه زني، درصد جوانه سرعت جوانه

. باشدساعت مي 8ساعت و حداكثر وزن خشك ريشه چه مربوط به مدت پرايم  4زني مربوط به مدت پرايم  زني و درصد جوانه جوانه
درصـد  5بـا غلظـت    PEGچه مربـوط در پـرايم    زني و وزن خشك ساقه چه، درصد جوانه چه، طول ساقه همچنين بيشترين طول ريشه

با  PEGدرصد و پرايم 2با غلظت  KNO3حداقل سرعت جوانه زني به ترتيب مربوط به پرايم ازطرفي حداكثر و . حاصل شده است
درصد باالترين نسبت 2با غلظت  KCLدرصد و باالترين وزن خشك ريشه چه و 10با غلظت  PEGپرايم . باشددرصد مي10غلظت 

 . اندطول ريشه چه را به خود اختصاص داده
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  .زني در بذر نخود تجزيه واريانس بعضي از صفات جوانه -1جدول 

ميانگين             
  مربعات

      

درجه   منابع تغيير
  آزادي

طول 
  چه ريشه

طول 
  چه ساقه

سرعت 
  زني جوانه

درصد 
  زني جوانه

وزن 
خشك 

  چه ريشه

وزن 
خشك 

  چه ساقه

  نسبت طول
چه  ريشه

  چه ساقه/

  نسبت وزن
/ چه ريشه
  چه ساقه

  421/0  130/0  0001/0  0001/0**  620/539**  727/299**  596/5  218/9  2  زمان
  317/0  387/0*  0001/0**  0001/0**  543/468**  793/94**  686/21** 966/15**  5  پرايم

  375/0  193/0  0001/0**  0001/0 159/284** 551/22** 522/8** 064/11**  10  پرايم×زمان
  278/0  157/0  0001/0  0001/0 470/73 682/2 327/2 01/3  36  خطا

 .باشددرصد و يك درصد معني دار مي 5به ترتيب در سطح ** و * 

 
  .ميانگين ساده بر روي برخي از صفات جوانه زني بذر نخود -2جدول 

  تيمارهاي
  آزمايشي 

طول ريشه 
  چه

طول ساقه 
  چه

  سرعت
جوانه  

  زني

  درصد 
  جوانه زني

  وزن خشك
  ساقه چه

  وزن خشك
  ريشه چه 

نسبت طول 
/ ريشه چه 
  ساقه چه

نسبت وزن 
خشك ريشه 

  ساقه چه/ چه 
                  زمان

  b8/3  b 629/4  c64/14  b 40/87  a02639/0  b 025/0  a 93/0  a 98/0  ساعت 12
  a3/5  ab 171/5  b 59/20  a 52/93  a 02922/0  a 032/0  a 03/1  a 25/1  ساعت 8 
  ab7/4  a 744/5  a 45/22  a 33/98  a 03017/0  ab 032/0  a 86/0  a 23/1  ساعت 4 

                  غلظت
  KCl  c4/2  b 580/3  d33/13  c00/80  b 02211/0  b 024/0  ab 82/0  a 23/1درصد4
  KCl  bc7/3  b 393/3  b 84/19  ab 66/96  ab 02889/0  ab 027/0  a 24/1  a 0/1درصد2
درصد5/0

PEG 
a3/6  a 084/6  ab 16/21  a 63/99  a 03322/0  ab 031/0  ab 04/1  a 07/1  

درصد10
PEG 

ab 0/5  a 990/6  c78/17  ab 44/94  ab 02600/0  a 036/0  b 69/0  a 46/1  

درصد1
KNO3 

ab 2/5  a 513/6  ab 28/21  b 00/90  ab0306/0  ab 033/0  b 76/0  a 21/1  

درصد3
KNO3 

ab 8/4  b 529/4  a96/21  ab 78/97  ab 0306/0  ab027/0  ab 1/1  a 94/0  

  . باشنددرصد براساس آزمون دانكن مي 5باشند فاقد تفاوت معني دار در سطح اعداد هر ستنون كه حداقل در يك حرف مشترك مي* 
  

  گيري كلي نتيجه
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  .باشد زني در شرايط تنش مي زني و درصد جوانه استفاده از تيمار پرايمينگ راهكاري موثر در افزايش سرعت جوانه     
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Shahri, M. M*., Yazdpour, H., Mobaser, H. R., Soleymani, A., Shahrajabian, M. H., 
Sharifianzadeh, M. 

(*Corresponding Email address: mm.Shahri@yahoo.com) 
Abstract 
In order to determine the seed priming on germination of pea, an experiment was conducted as 
randomized complete design with 3 replicatinos in Islamic Azad University Ghaemshar ,s 
laboratory. PEG 6000 included 5 and 10 percentage, KNO3 included 0/5 and 1 percentage and KCL 
included 1 and 2 pecentage, and the duration of priming was 4, 8 and 12 hours. The results showed 
that the highest germination rate and germination percentage was related to 4 hours and the highest 
radicle weight was obtained by 8 hours of priming. Also, the maximum radicle length, stem length, 
germination percentage and dry stem weight was related to priming with PEG with 5 percentage of 
density. However, the amximum and minimum germination rate was related to priming with 2 
percentage of KNO3 priming and 10 percentage of PEG priming, respectively. Priming with PEG 
with density of 10 percentage  had the highest dry radicle weight and KCL with density of 2 
percentage had the maximum radicle length. Some traits, such as radicle and stem length, 
germination rate, germination percentage and dry stem weight were affected by the interaction 
between time and priming in 1 percentage of probability. 
 
Keywords: Osmotic solution, Germination, Pea, Duration of osmo priming 


