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تاثير روشهای متفاوت پيش تيمار بذر بر جوانهزني ،رشد و استقرار گياهچه سويا
نبي خليلي اقدم ،*3تورج

ميرمحمودی2

1استادیار گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،سقز ،ایران
2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران
تاريخ پذيرش3333/05/03 :

تاريخ دريافت3333/04/07 :

چكيده
امروزه تكنيك پيشتيمار كردن بذر بهعنوان عامل بهبود دهنده جوانهزني و استقررار نهتا ي اياه ته در
مرابل تنشهاي محيطي و ا جاد كنواخقي در پوشش اياهي معرفي شده است .بر ا ن استا

تحريرتي

در دو محيط آزما شگاه (طرح كامالً تصادفي) و مزرعه (طرح بلوکهاي كامل تصادفي) بتراي بررستي
تأثير روشهاي مخقلف پيشتيمار در ك دوره زماني ثابت ( 81ساعت) با پتن تيمتار شتامل

KNO3

(غلظت  2درصد) 81( ZnSO4 ،ميليمول) 22( KH2PO4 ،ميليمول فسفر) و پيشتيمار با آب مرطر در
سه تكرار به اجرا درآمد .نقا

نشان داد كه اعمال تيمارهاي پرا مينگ اثرات معنيداري بر كليه صتفات

مورد مطالعه داشت .تيمار هيدروپرا مينگ بتهطتور چشتمگيري منجتر بته افتزا ش درصتد و سترعت
جوانهزني ،اوزان خشك ر شهچه و ساقهچه و باالخره اسقررار نها ي اياه ه در مرا سه با سا ر تيمارها
بهخصوص تيمار شاهد (بدون پرا م) شد .اثر سا ر تيمارهاي نمكي نيز بتر صتفات متورد مطالعته نيتز
افزا شي بود و در كليه موارد از تيمار شاهد بيشتقر بتود بتا ا تن تفتاوت كته اختقالی بتين تيمارهتاي
اسموپرا مينگ در مورد اكثر صفات معني دار نبتود و تيمتار نقيجته بهقتري در پيتدا ش جوانته و وزن
اياه ه داشقه است .در كل ميتوان چنين اسقنباط نمود كه اسقفاده از تكنيك پرا مينگ صرفنظر از نوع
تركيب بكارفقه در ا ن روش منجر به افزا ش خصوصيات مرتبط با جوانهزني و اسقرراراياه ه خواهد
شد و در ا ن بين مطلوبيت در اسقفاده از تيمار هيدروپرا مينگ است.
واژگان كليدي :جوانهزني ،اسقررار اياه ه ،پيشتيمار ،سو ا.

8

مقدمه
سو ا كي از اياهان دانه روغني و علوفهاي است كه مبداء آن را آستياي شترقي متيداننتد .ستو ا استامي فارستي
مخقلفي دارد مانند سوژا ،لوبياي چيني ،پشم باقال ،خر

باقال ،كترد بتاقال و لوبيتاي دانته روغنتي كته بتومي چتين و

من وري ميباشد .دانههاي سو اي روغني داراي حتدود  81-22درصتد روغتن ختوراكي بستيار مرغتوب و 63 – 01
درصد پروتئين ميباشد كه در آسياي شرقي آن را به مناسبت ز ادي پروتئين ،اوشت متزارع ناميتدهانتد .ستهم جهتاني
سو ا در تأمين روغن خوراكي ،حدود  00درصد است ( .)Yazdi-samadi & Abde-Mishani, 1991با ا ن حال ،توليتد

*نو سنده مسئول nkhaliliaqdam@yahoo.com
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ا ن اياه زراعي مهم در قارههاي آسيا (به اسقثناي چين) و آفر را ،تنها  2درصد از كل توليد جهاني سو ا است (

FAO,

 .)2010اسقررار اياه ه و نيز ا جاد كنواخقي در پوشش اياهي در دسقيابي به عملكرد باال نرش اساسي داشتقه استت
( .)Fernandez et al., 2008لذا روشها و تكنيكها ي كه در رسيدن به ا ن هدی نرش دارند ،حائز اهميتت استت .در
ا ن راسقا ،پيش تيمار بذر ك اسقراتژي مقداول براي افزا ش درصد ،سرعت و كنواخقي جوانهزني و سبز شدن بذرها
بخصوص در شرا ط نامساعد و تحت تنشهاي فيز كي و شيميا ي ميباشد و از مهمتر ن تكنيكهتاي بهبتود كمتي و
كيفي محصول در ارتراء رشد و قابل قبول براي كشاورزان ،به دليل كم هز نه و ساده بودن متيباشتد

( Demir-kaya et

.)al., 2006
خيساندن بذر ( )Primingبه تعدادي از روشهاي مخقلف بهبوددهنده بتذرها اطتالم متيشتود كته در تمتامي آنهتا،
آبدهي كنقرل شده بذر (تا قبل از خترو ر شتهچته) اعمتال متيشتود ( .)Farooq et al., 2006را ت تتر ن روشهتاي
پرا مينگ شامل هيدرو پرا مينگ و اسموپرا مينگ ميباشند .اسموپرا مينگ ،نوع خاصتي از آمتادهستازي پتيش از كاشتت
بذرها ميباشد كه از طر ق خواباندن بذرها در محلولها ي با پقانسيل اسمزي پا ين ،حاوي متواد شتيميا ي مخقلفتي نظيتر
پلياتيلن اليكول ( ،)PEGمانيقول و كودهاي شيميا ي نظير اوره صورت متيايترد ( .)Ashraf & Foolad, 2005در روش
هيدروپرا مينگ ،بذرها با آب خالص و بدون اسقفاده از هيچ ماده شيميا ي تيمار ميشوند كته ا تن نتوع پرا مينتگ بستيار
ساده و ارزان بوده و مردار جذب آب از طر ق مدت زماني كه بذرها در تما

با آب هستقند كنقترل متيشتوند ( & Judi

 )2116( Ghana & Schillinger .)Sharifzadeh, 2006در تحريرات آنهتا بتر روي دو رقتم انتدز زمستقانه در افقنتد كته
هييدروپرا مينگ بذرهاي اندز و هم نين ،اسموپرا مينگ ا ن بذرها با پلياتيلناليكول ( ،)PEGباعث تسر ع جوانتهزنتي
و سبز شدن در آزما شگاه و در بعضتي متوارد در الخانته ارد تد ،ولتي تتأثيري بتر عملكترد انتدز در مزرعته مشتاهده
نشد Harris .و همكاران ( )2118ازارش نمودند كه پرا مينگ بذر اندز باعث جوانتهزنتي ستر عتتر ،ستبز شتدن بيشتقر،
قويتر شدن اياه ه ،پنجهزني بهقر ،الدهي زودتر ،بزرگ تر شتدن ستنبله ،بلتوو زود هنگتاز و عملكترد بيشتقر ارد تد.
هم

نين ازارش نمودند كه پرا مينگ بذر اندز باعث افزا ش كارا ي اسقفاده از نيقروژن مياترددMohamad & Shahza .

( )2112اظهار داشقند كه پرا مينگ بذر برن باعث بهبود در تشتكيل ر شته و در نقيجته آن ،بهبتود در جتذب نيقتروژن و
باعث افزا ش فعاليت آنز م آميالز در بذرها مياردد .بهطور طبيعي ،هر چه سرعت جوانهزني و درصد بذرهاي جوانتهزده
در مزرعه بيشقر باشد ،اسقفاده از منابع رشد نظير نور ،آب و عناصر غذا ي بهقر خواهد بود (.)Foti et al., 2002
تأخير و كاهش در رو ش و برآمداي اياه ه باعث تشكيل ناهمگوني در اياه ،عدز كدستقي و برختورد ايتاه بتا
شرا ط نامساعد ميشود ،كه پيشتيمار بذر ،با كاهش دادن زمان جوانهزني و رخ دادن جوانهزني در ك دورهي كوتتاه،
در بهبود زندهماني ،افزا ش درصد جوانه زني و نيز الدهي و بلوو زودر

و باالخره توليتد بتاال در ستو ا را موجتب

ميشود ( .)Afzal et al., 2006هم نتين پتيش تيمتار دانته بتا بازستازي پتروتئينهتاي آستيب د تده RNA ،و ،DNA
جوانهزني را بهقر ميكند و با افزا ش  ،ATPترميم قسمتهاي خراب شده در بذر و جذب آب توسط آندوستررز بتذر
كه باعث رشد سر ع رو ان ميشود ،باعث مراوز شدن دانهها

ميشود ( .)Passam et al., 1994بنا به ازارش & Ashraf

 )2001( Raoufپيشتيمار بذر با محلولهاي اسموتيك و ا آب در اياه ذرت ،جوانهزنتي و استقررار اوليته در شترا ط
تنش شوري را افزا ش داد .در ا ن پژوهش ،تكنيكهاي پيشتيمار بذر شامل پيشتيمار كردن اسمزي و پيشتيمار آبتي
اسقفاده شد كه هدی بررسي اثرات ا ن روشها در بهبود جوانهزنتي و جنبتههتاي مربتوط بته آن و شناستا ي بهقتر ن
محلول پيش تيمار بذر ميباشد.
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مواد و روشها
ا ن آزما ش در آزما شگاه باغباني دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد در شتهر ور ستال  8618در قالتب طترح پا ته
كامالً تصادفي در چهار تكرار اجرا ارد د .بذور مورد نياز نيز از مركز تحريرات كشاورزي اروميه تهيه شدند .محقو ات
رطوبقي در ابقدا اندازه ايري شد و با روش اسقفاده از دسيكاتور در حد مطلوب ( 82/2-88درصد) تنظيم شتدند .قبتل
از تهيه محلولهاي پيشتيمار ،ابقدا بذرها براي ممانعت از هجوز قارچها به مدت  61ثانيه با سم كاربنداز م ضدعفوني
شدند .سرس با آب مرطر كامالً شسقشو داده و به  2ز ر نمونه براي اعمال تيمارهاي آزما شي ترسيم شدند .براي اعمال
تيمارهاي پرا مينگ ،بذور در محلولهاي حاوي  KNO3با غلظت  2درصد ZnSO4 ،بتا غلظتت  81ميلتيمتول روي و
 22 KH2PO4ميلي مول فسفر و آب مرطر به مدت  81ستاعت در انكوبتاتور بتا دمتاي  81-21درجته ستانقياتراد در
تار كي تيمار شدند .بذر هر بعد از خيس شدن در محلولهاي اسمزي و آب 6 ،بار در آب مرطر شسقشو داده و بعد تا
رسيدن به رطوبت اوليه ( 82/2-88درصد) در دماي اتام ( 22درجه سانقياراد) خشكانده شدند و در صتورت نيتاز از
دسقگاه دسيكاتور نيز اسقفاده شد.
آزمونهاي جوانه زني اسقاندارد و رشد اياه ه مطابق دسقورالعمل ا سقا ( )2111انجاز شد .ظهور ر شه اوليه به
طول  2ميليمقر معيار جوانهزني در نظر افقه شد .بذور جوانهزده در هر  20ساعت بهمدت  80روز ثبت شدند .حداكثر
درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني نيز با اسقفاده از برنامه  Germinمحاسبه شدند (سلطاني و مداح زدي.)2181 ،
در پا ان آزما ش ،ر شهچهها و جوانهها بر ده شده و در آون به دماي  52درجه سانقياراد بهمدت ك روز خشكانده
شدند و اوزان خشك ر شهچه ،ساقهچه و وزن خشك اياه ه اندازهايري شدند .در آزمون هدا تالكقر كي نيز 21
بذر با وزن مشخص در  0تكرار ،در  221ميليليقر آب در ظروی پالسقيكي درپوش دار در دماي  21درجه سانقياراد
بهمدت  20ساعت قرار داده شدند EC .توسط دسقگاه هدا ت سن اندازهايري شد ( .)μs/cm/grبراي تجز ه و تحليل
دادهها از نرزافزار  )SAS, 2001( SASو براي رسم نمودارها از نرزافزار  Excelاسقفاده شد .مرا سه ميانگين دادهها،
حداقل اخقالفات معنيدار در سطح احقمال  2درصد انجاز ارد د .در آزما ش مزرعهاي نيز بذور ضدعفوني شده با
قارچكش كاربنداز م در كرتهاي  81مقرمربعي با  3رد ف در عمق  2سانقيمقري به تعداد مشخص كشت شدند.
بذور سبز شده روزانه شمارش شده و سرعت و درصد سبز شدن نيز با اسقفاده از برنامه ( Germinسلطاني و مداح
زدي )2181 ،محاسبه شدند.
نتايج و بحث
درصد جوانهزنی :نقا

تجز ه وار انس نشان داد كه درصد جوانهزنتي از نظتر آمتاري تحتت تتأثير پتيشتيمتار قترار

ارفت(جدول  .)8بيشقر ن درصد جوانهزني ( 11/22درصد) به بذرهاي تحت تيمار با آب و كمقر ن مردار آن (51/61
درصتتد) بتته بتتذرهاي شتتاهد اخقصتتاص داشتتت (جتتدول  .)2در خصتتوص اثتترات مطلتتوب پرا مينتتگ بتتو ژه روش
هيدروپرا مينگ ،نقا

نشان داده كه پرا مينگ ،سنقز و فعال شدن اوليه آنز مهاي هيتدروليقيك چتون  αو  βآمتيالز را

تحر ك ميكند ( )Varier et al., 2010كه ا ن آنز مها با اكسيداسيون مواد غذا ي ذخيرهاي بذر ،انرژي مورد نياز بتراي
جوانهزدن و ظهور اياه ه را تأمين ميكنند ( .)Gardner, 1999لذا ميتوان چنين اسقنباط نمود كه خيساندن بتذرها در
آب ،براي دورههاي زماني كوتاه ،بر درصد جوانهزني و رشد اياهچهها در مراحل بعتدي اثتر مطلتوبي دارد و ا تن اثتر
مثبت ،پس از خشك كتردن مجتدد بتذر نيتز حفت متيشتود .ميرمحمتودي و همكتاران ( )2186نيتز در مطالعته اثتر
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هيدروپرا مينگ بر جوانهزني و اسقررار اياه ه سو ا نشان دادند كه هيدروپرا منيگ به نحو موثري سبب بهبود صفات
مرتبط با جوانهزني بذر شده است.
جدول  -1تجز ه وار انس اثر تكنيكهاي پرا مينگ بر درصد و سرعت جوانهزني ،هدا تالكقر كي و اوزان خشك ر شهچه،
ساقهچه و اياه ه در شرا ط آزما شگاهي.

جوانهزني

جوانهزني

تيمار

0

**313/61

**1/225

**1/306

**8/260

**1/111

**2612/53

تكرار

82

61/866

1/1123

1/185

1/26

1/1118

081/25

ضر ب تغييرات

-

28/25

0/562

82/08

81/1

1/262

20/62

منبع تغييرات

درجه آزادي

هدا ت

وزن

الكقر كي

خشك

وزن خشك

وزنخشك

سرعت

درصد

ر شهچه

اياهچه

اياه ه

** معنيداري در سطح احقمال  8درصد.

جدول  -2مرا سه ميانگين اثر تكنيكهاي پرا مينگ بر درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني ،اوزان خشك ر شهچه ،ساقهچه و
اياه ه و هدا ت الكقر كي بذور سو ا.
سرعت

وزن خشك

وزن خشك

وزن خشك

جوانهزني

ر شهچه

ساقهچه

اياهچه

(بر ساعت)

(ارز)

(ارز)

(ارز)

H2O

11/22 a

1/812 a

8/22 a

8/58 a

2/815 a

82 a

KH2PO4

11/21 a

1/111 c

1/12 b

1/12 c

8/282 b

01/2 a

KNO3

16/11 a

1/112 c

1/152 b

1/135 c

8/22 b

02 b

ZnSO4

13/52 a

1/88 b

8/152 a

8/822 b

8/612 b

26 b

شاهد

51/61 b

1/1222 d

1/812 c

1/522 d

1/12 c

81/2 c

LSD

21/02

1/8

1/21

1/11

1/20

0/16

تكنيك پرا مينگ

درصد جوانه-
زني

(درصد)

هدا ت الكقر كي
(ميكرو ز منس بر ارز بر سانقي مقر)

حروی غير مشابه در هر سقون اخقالی معنيدار در سطح احقمال  2درصد را نشان ميدهد.

سرعت جوانهزنی :سرعت جوانهزني نيز از نظر آماري تحت تأثير پرا مينگ در سطح احقمال ك درصد قترار ارفتت
(جدول  .)8به نحوي كه در تيمار هيدروپرا مينگ بيشقر ن ( 1/812بر ساعت) و در تيمار شاهد كمقتر ن ( 1/1222بتر
ساعت) سرعت جوانه زني مشاهده شد (جدول  .)2اار جذب آب توسط بذر دچار اخقالل اردد و ا جذب به آرامتي
صورت ايرد ،فعاليتهاي مقابوليكي جوانهزني در داخل بذر به آرامي انجاز خواهند شد و در نقيجه ،متدت زمتان الزز
براي خرو ر شهچه از بذر افزا ش افقه و سرعت جوانهزني كاهش متي ابتد ( .)De & Kar, 1994پرا مينتگ بتذرها
باعث بهبود در سرعت جوانهزني ،كنواخقي جوانهزني و كاهش حساسيت بذرها به عوامل محيطي مياردد .علت ا ن
واكنش ،افزا ش در فعاليتهاي تنفسي ،توليد  ،ATPتحر ك فعاليت  RNAو پروتئينسازي در بذرهاي پرا مشده بيتان
شده است .اسقررار سر عتر ،بنيه باالتر ،توسعه سر عتر ،الدهي زودتر و عملكرد باالتر از پيامتدهاي پرا مينتگ بتذرها
ميباشد ( Afzal .)Hafeez et al., 2007و همكاران ( )2113براي اياه كلزا نشان دادند كه سرعت جوانهزنتي در پاست
به پرا مينگ افزا ش مي ابد .طبق ازارش  Arinو  ،)2116( Kiyakپرا مينگ بذور اوجهفرنگتي بتا محلتول  2درصتد
نيقرات پقاسيم در دماي  21درجه سانقياراد و بهمدت  2روز ،موجب افزا ش سرعت جوانهزني بذرها شد ولي تأثيري
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روي درصد جوانهزني نداشت Arif .و همكاران ( )2111نيز نشان دادند كه پرا مينگ ميتوانتد روشتي مناستب بتراي
افزا ش سرعت و ميزان جوانهزني در بذور كم بنيه سو ا باشد.
وزن خشک اجزاي گياهچه :نقا

تجز ه وار انس نشان داد كه كل اوزان خشك اياه ه از نظتر آمتاري تحتت تتأثير

تكنيكهاي پرا مينگ در سطح احقمال ك قرار ارفقند (جتدول  .)8بيشتقر ن وزن خشتك ر شتهچته ( 8/22اترز)،
ساقهچه ( 8/58ارز) و اياهچه ( 2/815ارز) به پيشتيمار آب و كمقر ن آنها بهترتيب با  1/522 ،1/812و  1/12ارز،
به تيمار شاهد اخقصاص داشت .عواملي كه سرعت رشد محور رو اني را تحت تأثير قرار ميدهند ،ميتوانند بر تحرک
مواد غذا ي و انقرال آنها از لرهها به محور رو اني تأثير بگذارند .پرا مينگ بذر بر رشد محور جنينتي و نمتو اياه ته
اونهها و شرا ط پرا مينگ مقفاوت استت .اختقالی در رشتد ر شتهچته و

تأثير اذاشقه و ميزان ا ن تغييرات بر اسا

ساقهچه بين بذرهاي پرا م شده و پرا م نشده ،در شرا ط نامناستب محيطتي بيشتقر آشتكار متيشتود (.)ISTA, 2008
 Basraو همكاران ( ،)2113افزا ش رشد ر شهچه و ساقهچه در بذور پياز پرا م شده را نقيجه ارفقند Jet .و همكتاران
( )8113نيز در ارز ابي كلم بروكلي ،به افزا ش رشد ر شهچه در اثر پرا مينگ اشاره داشقند.
هدايت الكتريكی :ميزان هدا ت الكقر كي ( )ECمواد نشت افقه از بذرها به طور معنيداري تحتت تتأثير پتيشتيمتار
قرار ارفت (جدول  .)8هدا ت الكقر كي مواد نشقي از بذور پيشتيمار شده با  KNO3بيشقر ( 02ميكرو ز مس بر ارز
بر سانقيمقر) و بذور شاهد ( 81/21ميكرو ز مس بر ارز بر سانقيمقر) كمقر از سا ر پتيشتيمتار بتوده استت .در بتين
تكنيكهاي مخقلف پرا مينگ ،روش پيشتيمار با آب مرطر كمقر ن ميزان ( 82ميكرو ز مس بتر اترز بتر ستانقيمقتر)
هدا ت الكقر كي مواد نشت افقه از بذرها را داشت (جدول  )2111( McDonald .)2افتزا ش متواد نشتقي را بتهدليتل
كاهش توانا ي در سازماندهي سر ع و كامل غشاء هنگاز جذب آب ازارش كرده است .وي اظهار داشقه استت كته در
طول پيشتيمار ،فرآ ندهاي ترميم و فرسوداي همزمان اتفام ميافقتد و فرآ نتدي كته بيشتقر ن تتأثير را داشتقه باشتد
موفريت ا عدز موفريت تيمار مورد نظر را تعيين ميكند.
درصد سبز شدن :طبق نقا

تجز ه وار انس (جدول  ،)6اخقالی شاهد و نيز سا ر تكنيكهاي پيشتيمار از نظر

درصد سبز شدن معنيدار بود .بيشقر ن درصد سبز شدن در مزرعه مربوط به بذرهاي پرا م شده با آب مرطر و كمقر ن
ميزان ،به بذرهاي شاهد اخقصاص داشت (شكل  .)8افزا ش فعاليت آنز مهاي هيدروليك چون  αو  βآميالز،
ا زوسيقرات لياز ( )Varier et al., 2010اسقروئاز ،فسفاتاز و  -6فسفواليسير د دهيدروژناز

( Sivritepe & Dourado,

 )1995در بذرهاي پرا م شده ،ميتواند توجيهي در بهبود سبز شدن و ظهور اياه ه در بذرها باشد.
جدول  -3تجز ه وار انس اثر تكنيكهاي پرا مينگ بر درصد و سرعت سبز شدن در مزرعه.
درجه آزادي ()df

درصد سبز شدن ()FE

سرعت سبز شدن ()FR

تيمار ()T

0

**622/65

**1/111

خطا ()E

82

2/533

1/1118

8/112

1/561

منابع تغييرات

ضر ب تغييرات()%
** معنيداري در سطح احقمال  8درصد.
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شكل  -1مرا سه ميانگين اثر تكنيكهاي پرا مينگ بر درصد و سبز شدن اياه هها در مزرعه.

سرعت سبز شدن :اثر تكنيكهاي پيشتيمار بر سرعت سبز شدن اياه هها معنيدار بود (جدول  .)8كمقر ن ميتانگين
سرعت سبز شدن در اياه ههاي حاصل از بذور شاهد و بيشقر ن مردار در بتذرهاي پتيشتيمتار شتده بتا آب مرطتر
مشاهده شد (شكل  .)8ا ن افزا ش مربوط به تسر ع فعاليتهاي آنز مي كه موجب تجز ه سر ع آندوسررز شده و آنهم
باعث شكافقن پوسقه بذر است ،متيباشتد ( Farooq .)Demir & Mavi, 2004و همكتاران ( )2006اعتالز كردنتد كته
تيمارهاي پرا م شده بهطور معني داري ظهور اياه ه ،سترعت و استقررار آن را در ايتاه بترن تغييتر و بهبتود دادنتد.
هم نين ،ا ن افراد ازارش كردند كه سبز شدن سر عتر و كنواختتر در بذرهاي پرا م شده بترن  ،بته دليتل افتزا ش
فعاليت  αآميالز در ا ن بذرها ميباشد كه ميزان قندهاي محلول را براي جنتين افتزا ش متيدهتد Ashraf .و

Foolad

( )2005اظهار داشقند كه ،بذرهاي خيس شده در مرا سه با بذرهاي خيس نشده با سرعت بيشتقري جوانته متيزننتد و
جوانهزني سر ع و سبز شدن كنواخت ،براي اسقررار موفريتآميز اياه زراعي در هر دو شترا ط تتنش و بتدون تتنش
ضروري است .در اندز الوند ،كاربرد محلول اوره در جر ان اسموپرا مينگ بذرها ،عامتل افتزا ش درصتد ستبز شتدن
ازارش شده است ( .) Aboutalebian et al., 2009تيمار پرا مينگ باعث كوتتاه كتردن زمتان كاشتت تتا ستبز شتدن و
حفاظت بذرها از عوامل زنده و غيرزنده در مرحله بحراني اسقررار اياه ه ميشود .پتيشتيمتار آبتي بتذرهاي انتدز،
سرعت سبز شدن و قدرت اياه ه را بهطور معنيداري افزا ش ميدهد ،بهطوريكه پيش تيمار آبي موجب استقررار و
كنواخقي ميشود (.)Basra et al., 2002
نتيجهگيري نهايی
دانههاي پيشتيمار شده با آب ZnSO4 ،KH2PO4 ،و  KNO3با پيشرفت فرآ نتدهاي مقتابوليكي ،سترعت و درصتد
سبز شدن باالتري در مرا سه با دانههاي پيش تيمار نشده داشقند .ا ن بد ن معناست كته هتيچ تتأثير منفتي از  KNO3و
 ZnSO4و  KH2PO4به سبب تراكم وني در اياهك وجود نداشقه است .خيساندن با نمكهاي غيرآلي نه تنها رو تش
دانه اكثر محصوالت را باال ميبرد بلكه رشد سر ع تر فرآ نتدهاي مقتابوليكي و محصتول نهتا ي را تحر تك متيكنتد.
بنابرا ن چنين نقيجه ارفقه مي شود كه اسقفاده از روشهاي پيشتيمار بذر باعث بهبود بنيه بذر و اسقررار اياهچههتا در
شرا ط مزرعهاي ميشود كه انجاز ا ن تكنيك براي بذرهاي داراي اياه ههاي ضعيف همانند سو ا ميتواند باعث باال
بردن توان بذر و كاهش حساسيت اياهچه به عوامل محيطي شود .در مجموع پيشتيمار بذرهاي سو ا بتا آب مرطتر بتا
01

... رشد،تاثیر روشهای متفاوت پیش تیمار بذر بر جوانهزني

 توسعه بهقر اندازهاي هتوا ي و ز رزمينتي را،ا جاد ك سري شرا ط مقابوليكي مناسب در بذر ضمن تسر ع جوانهزني
. اسقررار بهقر و زودتر اياهچههاست،موجب مياردد كه نقيجه آن
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