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چکيده
بهمنظوربررسیاثرفرسودگیبذربرجوانهزنییورشی گیاهچیهدورقی رر درشیرایطآزمایشی اهی،

بهصور فاکتوریلدرقالبطرحکامالًتصادفیباچهارتکراردرآزمایش اهکنتیر وگیواهیبیذردر
آزمایشی 
پژوهشتاثیرزمانهایمختلفپیریشیامل،72،48

مرکزتحقیقا کشاورزیاستانگلستانانجامش .دراین
120،96و144ساعتبربذرهایدوهیبری سین لکراسرر 704و700بررسیش .بذرهاتحتشرایط
سانتیگرادورطوبتنسبی100درص قرارگرفتن .نتایجتجزیهوارییان 
پیریتسریعش هدردمای41درجه 
نشاندادکهاثرم

زمانزوا بذربردرص جوانهزنیبذردرسطحاحتما یکدرص معنیداربیود،تیمیار

جوانهزنیبذرباالتریندرصی جوانیهزنییراداشیتهوتیمیار144سیاعتزوا بیذر
شاه با96/187درص  
انهزنی)راداشت.بینتیمارهایرق بذرازنظراینصیفتدرسیطح
کمترینمیزانصفت(21/775درص جو 
احتما یکدرص اختالفمعنیداریمشاه هش ،رق سین لکراس704با(55/020درص )باالترینورق 
سین لکراس700نیزکمتریندرص جوانهزنیراداشتن .اثرا زوا بذربرطو ریشهچه،طیو سیاقهچیه،
معنیدارش .ولیبرنسبترش یآلومتریکمعنیدارنبود.اثررقی 
چهوریشهچه 


وزنخشکساقه
بنیهبذرو
معنیداریداشت.
بذربرهمهشاخصهایتاثیر 

تحتتاثیرزوا 
سرعتجوانهزنیوبنیهبذر

واژههاي کليدي :زوا بذر،رر ،درص جوانهزنی،

مقدمه

1

بذرها عضوی زن ه ازحیا طبیعی هستن ،که برای حفظ حیا
تج ی حیا
حیا

خود تازمانی که شرایط مکانی و زمانی جهیت

آنهامساع شود به شکل منحصر به فردی تجهیز ش ه ان  .اگرچهبیذرها نییز ماننی  سیایر شیکلهیای


نمی توانن تا اب زن هبمانن و در اثر عوامل محیطی و با گذشت زمان بهت ریجزوا یافتیه و مییمیرنی  .زوا 

بذریک مشکل ج ی درکشورهای درحا توسعه است که بذرها ب ون کنتر مناسبازلحاظدماورطوبت،رخییره
میشون .دماو رطوبتبذریارطوبتنسبیبذرفاکتورهایمیثثردرزوا کیاهشظرفییتن هی اریبیذرمییباشی 
(.)Basra, 2010رخیرهسازی مناسب محصو نقش مهمی در تضمینتأمین میواد غیذایی مصیرفی ،حفیظ کیفییت و
ق ر

بذر دارد(.)Joao, 1999نوسانا

درجه حرار  ،رطوبت ورخیرهسازی طوالنیم

باعی  کیاهش رخیایر

شود.جوانهزنی و رش گیاهچه یکی از مهمترین مراحلرش ی گیاه است که تعیینکننی ه

غذایی در بذرهای گن م می
میشود(.)Shah, 2002زوا بذر(پیریتسریعش ه)سببکاهشمییزان
درجه موفقیتسیست های زراعی در تولی  
میشود(.)Musavi Nik, 2011کاهشرشی رویشییگیاهچیههیا
وآسیبپذیرینسبتبهتنشها 

جوانهزنی
ظرفیت 
*نویسن همسئو  s.ghanae2000@gmail.com:
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یکیازپیام هایزوا بذرمیباش کهمنجربهکاهشق ر رقابتگیاه،استفادهازامکانا محیطوتیوانتحمیلدر
برابرشرایطنامساع محیطیمیشودودرزمانبرداشتممکیناسیتسیببکیاهشعملکیردشیود(

Mohammadi,

.)2008بازوا بذر،ق ر بذراولینبخشازکیفیتبذراستکهکاهشمییاب وبهدنبا آنظرفیتجوانهزنینیز
بهطورقطعانبارداریبذورمختلف ق ر زن ه مانی بذر را بهبود نمیبخشی  ،ولیی
ک میشود( .)McDonald, 1999
میتوان طو عمربذر را با شرایط ن ه اری مناسب ،رطوبت ک بیذر وکیاهش دمیای
بهجهتاجباردرانبارمانیبذر 
انبار طوالنی کرد(.)Arefi, 2003در طو انبیارداری،برخیی تغیییرا  در زوا بیذرها نقیش دارد ،اگرچیه مییزان آن
بست ی به رطوبت بذر و دمای انبار بست ی دارد .پتانسیلعمر انبارداری بذر از گونهای به گونیه دی یر و حتییارقیام
همان گونه متفاو

معنیداریجوانیهزنییبیذر،سیبز
است( .)Basra, 2010مطالعا نشانداد،طیزوا بذربهطور 

ییاب (.)Rahman, 1999کاهشرش گیاهچهوگیاهگن ممنجربهکاهشتیوانرقابیت
ش نورش گیاهچهکاهشم 
باعلفهایهرز،سایهان ازیکمتررویسطحخاکوکاهشرطوبیتخیاکازطرییبتبخییرمییشیود(


Soltani,

.)2002گیاهچههایضعیفکهرش کمتریازگیاهچههاینرما دارن ازامکانا محیطیمثلنور،رطوبیتومیواد
غذاییخاککمتراستفادهمیکنن وبهشرایطنامساع محیطیحساسترهستن .ایینتفیاو دررشی اولییهگیاهیان

ممکناستتازمانبرداشتمحصو ادامهیاب وبررویعملکردگیاهتاثیرداشتهباشی (.)Rao, 2006عوامیلکیاهش
دهن ه کیفیت بذر ،مانع استقرار مناسب گیاهچههای رر

در شرایط مزرعهای خواهن ش که فرسودگی بیذریکیی از

میباش  .فرسودگی بذور به هن ام ن ه اری بذرها در انبار از پ ی هرایج بوده و هر چه شرایط ن هی اری
این عوامل 
بذور از نظر رطوبت و دما نامناسبتر باش ش

فرسودگی بیشتر خواه بیود()1995(Kalpana.)McDonald, 1999

اثرپیریتسریعش هبرجوانهزنیبروموسراموردبررسیقراردادن ،نتایجنشاندادکیهپییریتسیریعشی هسیبب
جوانهزنیبذرهایارقاممیوردمطالعیهآنهیااز92درصی بعی از7روزپییری
کاهشقابلیتوتواناییبذرودرص  
تسریعش هبه12درص دردورق وح ود54درص درارقامدی رش .عواملکاهشدهن ه کیفییت بیذر ،میانع
استقرار مناسب گیاهچههای رر

میباش  .
در شرایط مزرعهای خواهن ش که فرسودگی بذریکی از این عوامل 

زوا بذرعموماًدرمناطبمریستمیبذرآغازمیشیودوریشیهچیهممکیناسیتبییشتیرمسیتع زوا باشی 
گیاهچههایکیازپیام هایزوا بذراستکهمنجربیهکیاهشقی ر 

(.)Ajamnorouzi, 2009کاهشرش رویشی
رقابتگیاه،استفادهازامکانا محیطوق ر تحملدربرابرشرایطنامساع محیطییمییشیودودرصیور ادامیه
یافتناینوضعیتتازمانبرداشت محصو ممکناستسبب کاهشرش منجربهکاهشتیوانرقابیتبیاکیاهش
عملکردشود(.)Mohammadi, 2008بازوا بذردرگن ممیزانفعالیتآلفاوبتاآمییالزکیهازآنیزی هیایمیوثردر
زنیاست،کاهشمییاب (مکدونال )1999،کهمیتوان رویجزءاو رش هترتروفیکموثرباش .همچنیین

جوانه
میشودکهباع افزایشتنف درگییاهچیهمییشیود(.)Krishnan, 2008
درخال فرسودگیبذرمیزانگلوکززیاد 
سنتتازوسنتزپروتئیندراثرفرسودگیبذرکاهشمییاب ()Murthy, 2003کهمییتوانی بیرجیزءدوم

مق ارDNA
رش هتروتروفیکموثرباش .پ گیاهچههایبذورفرسودهضعیفترازگیاهچیههیایدی یرهسیتن .ازایینروبیا
کاشتبذرهایقویاحتما دستیابیبهتراک مطلوب،حتیدرشرایطنامساع مزرعهبیشیترخواهی بیود.زوا بیذر
یکعاملمهمیبرایسنجشبنیهبذرمحسوبمیشود.پیریتسریعشی هییکآزمیونبنییهمناسیببیرایبیذرهای
میشود.درپیریتسریعش هبنیهبیذرزودتیرازقابلییتزنی همیانیکیاهش
گیاهانزراعیازجملهرر محسوب 
مییاب (.)Murthy, 2003باتوجهبهارزشبذربهعنوانیکنهادهمه کشیاورزیونقیشکلیی یبیذورسیال در
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بذربرشاخصهایجوانهزنییو

عملکرد،دراینآزمایشتالشش هاستکهازطریباجرایپژوهش،اثرفرسودگی
رش هتروتروفیکارزیابیش هواهمیتانبارداریمطلوبروشنگردد .
مواد و روشها
بهمنظوربررسیتاثیرزوا بذررر درشرایطپیریتسیریعشی هازدوهیبری سیین لکیراسرر 704و700

استفادهش .تیمارهایزوا شاملزمانهایمختلف120،96،72،48و144ساعتبیود.تیمیارپییریتسیریعشی ه
درجهسانتیگرادورطوبتنسبی95درص انجامش .پ ازض عفونیتمامیظروفمورداستفادهبیه

بذرهادر41
م

یکهفتهدرمحلو درص هیپوکلریتس ی (وایتک )وآبقراردادهش ن ،پ ازآنباآبمقطیرشستشیو

دادهش ن  .
بذرها روی یک توری سیمی ازجن

آلومینیوم قرار داده ش ن و به درون ظرفهایپالستیکی که از قبل در داخیل

آنها آب مقطر ریخته ش هبود ،منتقل ش ن (بهطوری که بذرها با آب تماس ن اشتهباشن )و سپ

ظرفها در دمیای


مورد نظر قرار گرفتن .وپ ازگذشتزمانتعیینش هازژرمیناتورخارجش ن (.)Hampton, 1995بیرایآزمیایش
جوانهزنی درروز

جوانهزنی نهائی (درص

جوانهزنیازهرتیمارتسریعپیری25،ع دبنیه بذر از حاصلضرب درص
آخر) در طو گیاهچه بهدست آم ( .)Agrawal, 2003
جوانهزنی نهائی = شاخص بنیه بذر(شاخص وی ور بذر) 

طو گیاهچه×درص
بذردرداخلسهالیهحولهکاغذیبهابعیاد٣0× 45سیانتیمتیردر4تکیرارقیراردادهشی وسیپ درداخیل
سانتیگرادقرارگرفتن (.)Tekrony, 1995بیرایاطمینیانازصیحتدمیاو
انکوباتوردردمایکنتر ش ه 25درجه 
رطوبتازیکدست اهرطوبتسنجودماسنجدیجیتا م ( TFAآلمان)درژرمیناتوراستفادهش .بازدی بیذرهاهیر
میلیمتریابیشتربیود.ایین آزمیون 10
روزیکبارصور می رفتومعیاربذرجوانهزدهخروجریشهچهبهان ازه 2
روز پ

از شروع آزمون جوانهزنیبراساس قوانین ایستا انجام ش .پ

از ثبت اطالعا آزمون جوانیهزنیی ،بیذرها

گیاهچههای طبیعیاز باقیمان ه لپیه بیا دقیت

ویژگیهای رش گیاهچهن ه اریش ن  .با استفاده از تیغ،

برای ارزیابی
بهم
سانتیگراد 

ج ا ش ن .وزن خشک گیاهچهنیز باقراردادن آنها در آون با دمای  75درجه

 24سیاعت و سیپ 

توزین آنها با ترازوی با دقت 0/0001گرم ،محاسبه ش  .
چهبهریشهچهشاخصآلومتریکبهدسیتآمی ()Soltani, 2003تجزییهوتحلییل

ه چنینازتقسی طو ساقه
نرمافزارهایSASورس نموداربااستفادهازنیرمافیزارExcelانجیام
صفا موردارزیابیدراینتحقیببااستفادهاز 
گرفت(.)Soltani, 2001همچنینمقایسهمیان یندادههابیااسیتفادهازآزمیونLSDدرسیطحاحتمیا پینجدرصی 
صور گرفت .

نتایج و بحث
جوانهزنیمعنیداریبود.بیشتریندرص جوانهزنیمربوطبهرق سین لکراس704
تاثیرتیمارهایبذربردرص  
معاد 55/02درص وکمتریندرص جوانهزنینیزازرق سیین لکیراس700معیاد 54/29درصی حاصیلشی 
جوانهزنی استان ارد و نتایج حاصل ازآزمون پیری تسریع ش ه از بینارقیام

(ج و .)٣با توجهمقایسه به نتایج آزمون
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جوانهزنیی

جوانهزنی کمتری را دارا بودن کهعلت کاهش درص

مورد بررسی ارقام دوروم نسبت به ارقام نان درص
پروتئینهای اینرق گن مبود( .)Tobe, 2004

این ارقام به دلیل تأثیر فرسودگی بر سنتزو تخریب


جوانهزنیبذوررر
شکل  :1اثررق بررویدرص  

باتوجهبااینکهارقامدورومنسبتبهارقامنانسریعتردچارتخریبوزوا ش هودرنتیجهدرصی جوانیهزنیی
جوانهزنیدرسطحاحتما 1درص تحتتاثیرآزمیون

مییاب (روزرخ و قاسمیگلعذانی.)1٣77،درص
آنهاکاهش 
جوانهزنیازتیماربی ونزوا بیا96/18درصی وکی تیرین

شتریندرص
پیری تسریع ش ه قرارگرفت(ج و .)2بی 
جوانهزنیبهدستآم (ج و  .)٣
جوانهزنیازتیمار144ساعتزوا بذربا21/77درص  
درص  
بهعبار دی رافزایشدورهزوا بذربرح اکثردرص جوانهزنیتاثیرمنفیمیگذاردوباافیزایشزوا بیذرازدر

ص جوانهزنیکاستهش هاست.یعنیبذوررر مانن بذورسایرگیاهانزراعیدرشرایطنامناسبانبارداریبازوا 
بیشتروق ر جوانهزنیکمترهمراهمیشون بیهدلییلپیایینآمی نقیوهنامییهمییباشی )1999(Rahman.وBasra
(.)2010دی یر محققیین در گیاهیان مختلیف نییز گیزارش کردنی  کیه بیا افیزایش دوره پییری بیهطیور معنییداری
جوانهزنی،کاستهمیشود( .)Ansari, 2012

ازدرص

جوانهزنیبذوررر
شکل  :2اثرسطوحمختلفزوا بذربردرص  
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معنیداریبرطیو ریشیهچیه
میشودکه،رق تاثیر 
طول ریشهچه :مطاببج و تجزیهواریان (ج و )2مشاه ه 
میلیمتروکمتیرینطیو ریشیهچیهاز
داشت(ج و .)2بیشترینطو ریشهچهازرق سین لکراس )44/70(704
زمیانزوا بیذربیرطیو 

متربهدستآم (جی و .)٣همچنیینمی
تیماررق سین لکراس)٣6/54(700میلی 

ریشهچهدرسطحاحتما 1درص معنیداربود(ج و .)2بیشترینوکمترینطو ریشهچهمعیاد 58/65و24/7٣

متربهترتیبمربوطبهتمیار48زوا و 144ساعتزوا بود(ج و .)٣تفاو درانی ازهبیذورییکژنوتیی 

میلی
ممکن استتحت تاثیرعواملژنتیکیومحیطیمثثردرهن امرش ونموگیاهمادریخصوصاًدرهن یامپیرشی ن
بذرورسی گیبذرباش .ان ازهبذرتحتتأثیران وختهرخیرهایاست،بنابراینجرمبزرگتربذرمعموالًنشان رسطح
بهجوانهزنیوافزایشان ازهگیاهچهمنجرمیشود(.)Soltani, 2012بهعبارتیباافزایشمی

باالتررخایراستکه



زمانزوا دهیبرطو ریشهچهتاثیرمنفیمیگذاردوازطو ریشهچهنسبتبهشاه ک مییشیود،بیهدلییلاینکیه
مناطبمریستمیجنینبهخصوصریشهچهبیشترتحتتیاثیرزوا دهییقیرارمییگیرنی )2004(McDonald et al..
نتایجمشابهیگزارشکردن )2012(Aghabarati.بامطالعهم
کردن ،باافزایشم

زوا بذربرطیو ریشیهچیهگییاهافیراگیزارش

زوا طو ریشهچهکاهشمییاب )2015(Kapilan.گزارشکرد،باافزایشدورهزوا طو 

معنیداریکاهشیافت.طو ساقهچهنتایجنشاندادکهاثررق برطیو سیاقهچیهدرسیطح
ریشهچهرر بهطور 
احتما یکدرص معنیداربود(جی و .)1بیشیترینوزنطیو سیاقهچیهازرقی سیین لکیراس704بیا27/٣7٣
میلیمتروکمترینآنازرق سین لکراس700معاد 26/11میلیمتیربیهدسیتآمی (جی و .)٣ورمیا( )200٣بیا

معنیداریازنظرشاخصهایموردبررسی
بررسی اثر فرسودگی بذر بر روی ارقامکلزانتیجهگرفت،بینارقامتفاو  
وجودداشت.طو ساقهچهتحتتأثیرم

یکیهدرتیمیاربی ونزوا 
زمانزوا قرارگرفیت(جی و )1بیهطیور 

بیشترینطو ریشهچه(٣7/55میلیمتیر)وتیمیار144سیاعتزوا کمتیرینطیو سیاقهچیه(16/5٣میلییمتیر)را
دارابودن (ج و  .)٣


جدول :1تجزیهواریان اثرصفا موردبررسیارقامرر تحتتاثیرفرسودگیبذر 
منابعتغیرا



درجه
آزادی 

میان ینمربعا
درص 

طو  

طو  

جوانهزنی()%


ریشهچه 


ساقهچه

سرعتجوانهزنی


بنیهبذر

ارقام

1

*5/296

**655/448

** 15/912

**8/798

**1654862/44

زوا بذر 

4

**757٣/90٣

**1426/059

**559/500

**289/562

**95074٣/5

رق × زوا بذر

4

** 5/078

11/548ns

**18/202

**

٣/76٣

102496/02ns

خطا

٣0

0/99٣

5/20٣

0/٣76

0/٣69

287٣8/4

ضریبتغیرا ()cv


-

1/8٣

5/9٣

2/29

٣/74

4/29

معنیدارد 
یداردرسطحاحتما 5و1درص وnsع متفاو  
*و**:بهترتیبمعن 

)2004(McDonald et alبامطالعهفرسودگی بذر بر روی رر و سورگوم مشخص کردن که طیو سیاقهچیه تحیت
مییاب )2012(McDonald et al.درآزمایشیرویچاودارکوهینشیاندادنی کیهبیاافیزایش
تأثیر فرسودگی کاهش 
زوا بذر،طو گیاهچهکاهشیافت .
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میتوانچنینبیانکردکهزوا بذربیشتررویبنیهبذراثرمعنیدارداردوممکیناسیت
بهگفته( )Kaya, 2014
بذردرص جوانهزنی،مطلوبیداشتهباش ولیازبنیهضعیفیبرخوردارباش .دراینصور ه ه گیاهچهحاصیلاز
بذرضعیفبودهوپ ازقرارگرفتندرشرایطمزرعهایممکناستازاسیتقرارگیاهچیهمناسیبیبرخیوردارنبیودهو
نهایتاًمنجربهسبزغیریکنواختشود .
جوانهزنییاز
جوانهزنینشانداد کهتأثیررق نیزبرسرعت 
سرعت جوانهزنی:نتایج حاصلاز تجزیه واریان سرعت 
معنیداربود(ج و .)1رق سین لکراس704با16/78درص باالترینورق سین لکیراس700بیا
لحاظآماری 
جوانهزنیراداشتن (ج و .)٣ارقامباق ر بذریباالترمیتوانن کیارکرد بهتیریدر
15/77درص کمترینسرعت 
تنشهایمحیطیداشتهباشن (قاسمیگلعذانیوهمکاران .)2008،
جوانهزنیتحتتأثیر 
درص وسرعت 
هر چه ارقام بذری بتوانن در م

جوانهزنی بیاالتری

جوانهزنیبیشتری داشته باشن از سرعت

زمان کمتری ،درص

جوانهزنی در بذرهای با ق ر باالتر بیشتر ازبذرهایی با ق ر پایین اسیت(.)Verma, 2003

برخوردار هستن ،سرعت
از بین ارقام دوروم و نان ،ارقام نان ریز بذرتر و درنتیجه سرعت جوانه زنویبهتری نسبت به ارقیام دوروم دارنی (قربانی،
.)2007نتایجحاصلازتأثیرم

زمانتسریعپیریبرسرعتجوانهزنینشاندادکهعاملم

تأثیرمعنیداریبرسرعتجوانهزنیگذاشت(ج و .)1مقایسهمیان یناثیرمی

زمانتسریعپییری

زمیانتسیریعپییریبیرسیرعت

جوانهزنی(ج و )٣نشاندادکهبیشترینسرعتجوانهزنیبا٣7/55درص مربیوطبیهتیمیار48وکمتیرینآنبیا
16/5٣0درص مربوطبه144ساعتم

زمانزوا بود.روزخوقاسمیگلعیذانی()2008بیامطالعیهتیاثیرپییری

تسریعش هبرنخود،گزارشکردن باافزایشم

کاهشمییابی .

جوانهزنی
زمانزوا بذرسرعت 

McDonald et

جوانهزنیباافزایشزمانزوا بذر
)200٣(al.بامطالعهپیریتسریعش هبررر وسورگوممشخصکردن ،سرعت 
کاهشمییاب .بان اهبهایننتایج،میتواننتیجهگرفتکهزوا بذربرصفتجوانهزنیاثرکاهن هایداشیتهوایین
کاهشبهدلیلاثررطوبتوحرار برآنزی هاییبودهکهدرجوانهزنیموثرن (روزرخوقاسیمیگلعیذانی.)2008،
ساقهچیه،طیو  ریشیهچیه ،وزن

آزمایشی روی اثر فرسودگی بذر بر رش هتروتروفیک گن م نشان دادن که صفا طو
ریشهچه،وزن خشک گیاهچه ،درص جوانهزنی و سرعت جوانهزنیرابطیه خطیی منفیی

ساقهچه ،وزن خشک
خشک 
طوریکه با افزایش دوره پیری کاهش معنیداری در این صفا دی ه ش که بیشتریناثیر

معنیداری با زوا بذر دارن  ،
به
ریشهچه مشاه ه ش  .

جوانهزنی و کمترین اثر در طو

منفی در سرعت


جدول :2تجزیهواریان اثرصفا موردبررسیارقامرر تحتتاثیرفرسودگیبذر 
منابعتغیرا

میان ینمربعا

درجه
آزادی

وزنریشهچه

وزنساقهچه

نسبتآلومتریک

ارقام

1

**./19781

**0/0058

**0/264

زوا بذر 

4

**0/42٣

**0/2069

0/0012ns

رق × زوا بذر

4

0/00٣ns

0/0067ns

*0/00٣6

خطا

٣0

0/001

0/0001

0/0009

ضریبتغیرا ( )cv

-

1/8٣

2/9٣

4/65

یداردرسطحاحتما 5و1درص وnsع متفاو معنیدارد .
*و**:بهترتیبمعن 
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بنيه بذر :بنیهبذردرسطحیکدرص تحتتأثیررق گرفت(ج و .)1مقایسهمیان یننشاندادکهبنیهبیذردررقی 
سین لکراس704با4417/20بیشازسین لکراس700با4010/29بود(ج و .)٣بامطالعهجوانیهزنییوپییری
زودرسبینارقامموردکشتش هنانودورم،ارقامدورمدارایدرص جوانهزنیکمتروشاخصبنییهکمتیربودنی 
)آزاد و توبه.)1٣78،بهگفته(پترسون)1995،ان ازهبذرمهمترینویژگیمثثربربنیهبذرمحسوبمیشیود.بیهطیور
کلیبذرهایدرشتتربهدلیلداشتنموادغذاییبیشتربرایرویشبذرامکانایجیادگیاهچیههیایقیویتریراقبیلاز
استقرارکاملگیاهدارن .بذرهایکوچکومتوسطسویاسرعتجوانهزنیوسرعتظهوربیشتریدارن .بان یاهبیه
ج و تجزیهواریان (ج و )1مشاه همیکنی کهبنیهبذرتحتتأثیرم

زمانزوا نیزقیرارگرفیت.بیشیترین

بنیهبذرمربوطبهتیمار48با6150/1٣وکمترینآنمربوطبهتیمارزوا بذررر بهم

144سیاعتبیا899/74

بود(ج و  .)٣
آزمون برای سنجش بنیه بذر ،آزمون پیری تسریع ش ه است .این آزمون درابت ا به عنوان آزمونی برای تعیینطو هیر
بذربرای رخیره کردن استفاده می ش ،ولی بع اً به عنوان شاخصی برای تعیین ق ر بذر استفاده گردی )دهقیان شیعار و
زوا بیذربنییهبیذرکیاهش

همکاران)2012(Aghabarati and Maralian.)1٣84،گزارشکردن باافیزایشمی

مییاب .تسریعپیریموجبآسیببهموادرخیرهایبذرش هوبرعملکردمیتوکن ریازطریبتخرییبغشیاءتیاثیر

جوانهزنیی
میگردد.اینمسئلهمنجربهکاهش 
جوانهزنی 
منفیمیگذاردکهموجبکاهشمیزانATPتشکیلش هدر 

میشود .
جدول :3میان ینهایصفا موردبررسیرر
تیمارها

درص جوانهزنی

طو ریشهچه

طو ساقهچه

(درص )

(میلیمتر)


(میلیمتر)



سرعتجوانهزنی


بنیهبذر

ارقام
سین لکراس704

55/02a

44/70a

27/٣7٣a

16/708b

4417/20

سین لکراس700

54/29b

٣6/54ab

26/111a

15/770a

4010/29b

زوا بذر
48

96/18a

58/65a

٣7/551a

2٣/4٣6a

9255/11a

72

75/95b

48/72bb

٣2/250b

20/٣٣5b

6150/ 1٣b

96

45/98c

٣8/468c

25/887c

16/886c

2964/25bc

120

٣٣/٣8ad

٣2/56

21/942d

11/٣65d

d1800/25d

144

21/77e

24/7٣e

16/5٣0e

9/10٣e

899/27e

اع ادهرگروهکهح اقلدریکحرفمشترکهستن ،فاق تفاو آماریبراساسآزمون LSDهستن

وزن خشک ریشهچه :نتایجحاصلازتأثیررق بروزنریشهچهنشاندادکهعاملرق تأثیرمعنیداریبروزنریشه
چهگذاشت(ج و .)2مقایسه میان یناثررق بروزنخشکریشیهچیه(جی و )4نشیاندادکیهبیشیترینوزن
خشکریشهچهبا0/7707گرممربوطبهسین لکراس704وکمترینآنبا0/6٣01گرمدرمربوطبهسین لکراس

700بود.نتایجمطالعا )2004(Tobeنشاندادکهارقاممختلفگن مدارایوزنخشکگیاهچهمتفاوتیبودن که
بست یبهق ر جوانهزنیبذرهررق داشت.تجزیهواریان حاصلازدادههایآزمایشنشیاندادکیهاثیرسیطوح
یداربود(ج و .)2مقایسهمیان ینوزنخشیک
مختلفزوا بذربروزنخشکریشهچهدرسطحیکدرص معن 
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ریشهچهتحتتأثیرسطوحمختلفزوا بذرحاکیازبرتریوزنخشیکریشیهچیهدرتیمیار48سیاعت(1/011
گرم)نسبتبهسایرتیمارهامیباش (ج و .)4راحمیکاریزکیوهمکیاران()2012تفیاو معنییداریدرصیفت
وزنخشکریشهچهدربینسطوحمختلفزوا بذرمشاه هکردن ،کهعلتآنرابهکاهشدخیرهبیذربیاافیزایش

م

زمانزوا نسبتدادن .همچنین،پژوهش)1999(McDonald et al.نیزنشاندادکهدرسیطوحمتفیاو زوا 

میباش  .
بذربینتیمارهاازنظراینشاخصتفاو معنیدارمشاه همیشودکهناشیازکاهشق ر بذر 
وزن خشک ساقهچه:ارقامنیزازنظروزنخشکساقهچهتفاو معنیدارینشاندادن .بیشترینوزنخشیکسیاقه
چهمربوطبهالینسین لکراس704با0/526گرموکمترینوزنخشکساقهچهمربیوطبیهرقی سیین لکیراس
700با0/52گرمبود.اختالف ان ازه بذر در ژنوتی های مختلفتحت تیأثیر عوامیل مختلیف محیطیی شیامل رخیایر
).بررسیهای()Abbasian, 2013نشان دادن که بیذرهای

میگیرد(تیلور1997،
غذاییگیاهمادری و منابع ژنتیکی قرار 
درشتتروزن خشک نهاییساقه و لپه بیشتری نسبت به بذرهای ریزتر داشتن کهاین نتیجه نشان دهن ه کسیر و کیارایی

میباش  .
درشتتر نسبت به بذرهای ریزتر 

انتقا رخایر باالتردر بذرهای
نتایجتجزیهواریان (ج و )2بیان رآناستکهم
یکدرص اثرمعنیداریداشت.مقایسهمیان یناثرم

زمانزوا دهیبذربروزنخشکسیاقهچیهدرسیطح
زمانزوا دهیبروزنخشکساقهچه(جی و )4نشیان

وزنخشکساقهچهبا0/7202گرممربوطبهتیمار48سیاعتبیود.وزنخشیکسیاقهچیهدر

میده ،کهبیشترین
تیمار144ساعتزوا دهیبذر0/٣17گرمبود.انصاریوهمکاران ( )201٣گزارش کردن که هرچیهطیو ،طیو 
دورهزوا دهیبذرافزایشیاب ،شاخصوزنساقهچهوریشهچهکیاهشمیییابی )1999(McDonald et al..نییز
چهکاهشمییاب .محققاننشان دادن کهبا

گزارشکردن کهباافزایشطو دورهزوا بذرشاخصهایرش یگیاه
زوا بذروزنگیاهچهگن مکاهشمییاب ( )Soltani, 2003
جدول  :3میان ینهایصفا موردبررسیرر
تیمارها

وزنریشهچه 


وزنساقهچه 


(گرم) 

(گرم) 

نسبترش آلومتریک 

ارقام
سین لکراس704

0/770a

0/526a

0/758a

سین لکراس700

0/6٣0b

0/502b

0/589b

زوا بذر
48

1/01a

0/722a

0/679a

72

0/8٣9b

0/620b

0/677a

96

0/66٣c

0/497c

0/677a

120

0/562d

0/41٣d

 0/688a

144

0/426e

0/٣17e

0/469a

اع ادهرگروهکهح اقلدریکحرفمشترکهستن ،فاق تفاو آماریبراساسآزمون LSDهستن 
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سین ل.)2  اثررق برنسبترش آلومتریکدرسطحاحتما یکدرص معنیدارش (ج و:نسبت رشد آلومتریک
 .برتریداشت700نسبتبهتیمارسین لکراس0/589معنیداریبهمیزان
 برتری0/758با704کراس
-بیانکردطو ریشهچهوساقه،بابررسیتأثیرفرسودگیبذربردورق نخودGhassemi-Golezan et al., 2008
(بابررسیتاثیرفرسیودگیبیذربرشاخصیهایTobe et al., 2004)چهارقامتحتتأثیرفرسودگیبذرتفاو داشت
معنیداریدربینارقامدی همیشیودکیهبیرروینسیبت
  گزارشکردنکهتفاو،رش یگیاهچهارقامدورومونان
 .معنیدارنبود
 تاثیرسطوحمختلفزوا بذربراینشاخص.رش آلومتریکنیزتاثیرگذاراست
نتيجهگيري نهایی
جوانهزنیاثرگذاشیت
 ریشهچهبذررر درطیمرحله
 ساقهچهو
 سطوحمختلفزوا بذربرانتقا موادازلپهبه
. زوا کیاهشپیی اکنی

ساقهچهباافزایشمی
 رش ریشهچهو، وفعالیتآنزیمیرادچارمشکلکردوسببش

درمرحلهجوانهزنیبامشکلمواجهش هودرنهایتکشتاینبیذرها، نتیجهمیگیری بذرهاییکهانبارمانیداشتهان

برایکشیت704 میرس رق
 باتوجهبهنتایجاینآزمایشبهنظر.موجبب سبزیمزرعهوکاهشعملکردمیگردد
 . بهدلیلاینکهتاثیرکمتریاززوا بذرداشتهمناسبمیباش
  درمنطقهگنب
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