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  بادام زميني دربذر  زنيهاي انرژي، ارزش و قدرت جوانهارزيابي شاخص
)Arachis hypogaea L.(  

  3و سيدمصطفي صادقي 2، محمدنقي صفرزاده*1سيدعلي نورحسيني

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان رشت،واحد ، دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت 1
  و اصالح نباتات عتگروه زرا رشت،واحد ، دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت 2

  زراعت و اصالح نباتاتگروه ، جانيواحد اله ،گاه آزاد اسالميشدان الهيجان، 3

  20/11/94 :تاريخ پذيرش  20/7/94 :تاريخ دريافت

  چكيده

دانشگاه آزاد زراعت در آزمايشگاه زني بذر بادام زميني، هاي انرژي، ارزش و قدرت جوانهارزيابي شاخص اين تحقيق با هدف
زني استاندارد، سرما، پيري تسريع شده  هاي جوانهاين تحقيق با استفاده از آزمون. گرفت انجام 1390در سال  مي واحد رشتاسال

هاي كامل تصادفي با سه تكرار به ها با استفاده از آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوكهر يك از آزمون. تيمار اجرا شدو پيش
هر منطقه به سه هاي حاصل از نيامبذرهاي  تهيه شد و ده، امشل و كياشهرورد بررسي از مناطق نقرهبذرهاي م. مرحله اجرا درآمد

تيمار رطوبتي و اسمزي بذر بادام زميني به ترتيب از آب مقطر با به منظور پيش .شدند بنديتقسيم سبك، متوسط و سنگيندسته 
هاي نتايج نشان داد كه اثر منطقه توليد بذر بر شاخص. ستفاده شدادرصد  1/0 با غلظت كلريد كلسيماسيديته خنثي و محلول 

دار بود كه بيشترين ميانگين اين معني) P<0.01(زني استاندارد و سرما هاي جوانهزني در آزمونانرژي، ارزش و قدرت جوانه
هاي مذكور يد در اندازه بذر بر شاخصدر آزمون پيري تسريع شده نيز اثر متقابل منطقه تول. ها متعلق به منطقه امشل بودشاخص

)P<0.01 (تيمار بر اثر نوع پيش. دار بود كه بيشترين مقادير را در بذرهاي سنگين وزن توليد شده در منطقه امشل نشان دادمعني
زني نهتيمار اسمزي داراي بيشترين انرژي و ارزش جوابه طوري كه پيش. دار بودمعني) P<0.05(زني و ارزش جوانه انرژي
در زني را بيشترين قدرت جوانه ،نيز) P<0.05(زني تيمار در مدت زمان آن بر شاخص قدرت جوانهاثر متقابل نوع پيش. بودند
  .نشان داد تيمار اسمزيدقيقه پيش 120

  زني، منطقه توليدتيمار، جوانه، بادام زميني، پيشاندازه بذر :هاي كليديواژه

  Noorhosseini.SA@gmail.com: يپست الكترونيك ، 09112423827 :تلفننويسنده مسئول،  *

  مقدمه
يكي از مهمترين و ) .Arachis hypogaea L(زميني بادام

- هاي روغني در مناطق گرمسيري و نيمهترين دانهاقتصادي

گرمسيري است كه بيشتر به منظور توليد روغن و پروتئين 
خاك بذر  زميني محيطدر بادام. )30و  18( شودميكشت 

و شرايط آب و هوايي منطقه عوامل مهمي هستند كه 
 .)22( دهندكيفيت بذر بادام زميني را تحت تأثير قرار مي

باشد كه از محيط تأثير اندازه بذر نيز يكي از عواملي مي

بادام در  .)31( باشدپذيرفته و به ظاهر نيز قابل رؤيت مي
كه كيفيت يك است يك ويژگي مهمي اندازه بذر نيز زميني 
زميني بذرهاي درشت بادام .)15( كندتعيين ميرا  رقم

به طوريكه كه . كنندهاي بزرگتري را نيز توليد ميگياهچه
هاي به وجود آمده از بذرهاي بزرگتر استقرار گياهچه

در  .)28( بهتري در مزرعه نسبت به بذرهاي كوچكتر دارند
ن مواد غذايي تر به دليل داشتبادام زميني بذرهاي درشت
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تري قبل از استقرار هاي قويبيشتر باعث ايجاد گياهچه
در اين راستا، كاشت ارقامي از  .)20( شوندكامل گياه مي

هاي بزرگ، متوسط و كوچك نشان داد بادام زميني با اندازه
كه درصد سبز شدن به طور قابل توجهي بين آنها متفاوت 

روي گياه بادام زميني  اي ديگر بردر مطالعه .)26 و 18( بود
گزارش شد كه سرعت سبز شدن و سبز شدن جزئي 
بذرهاي كوچك نسبت به بذرهاي بزرگ بادام زميني در 

  .)27( تمام اعماق كاشت بيشتر بود

تواند در تيمار كردن بذرها ميعالوه بر اين عدم پيش
. ها نقش داشته باشدزني و قدرت گياهچهكاهش جوانه

زني هاي جوانهمار باعث افزايش شاخصتياستفاده از پيش
شود و قدرت و رشد در دامنه وسيعي از شرايط محيطي مي

تيمارها ترين پيشيكي از ساده. يابدگياهچه نيز بهبود مي
اين روش شامل خيساندن يا . باشدبذر استفاده از آب مي

مرطوب كردن بذر با آب و خشك كردن مجدد آنها قبل 
چه است، اما برخي از روج ريشهزني و ختكميل جوانه

هاي ناشي از جذب سريع آب توانند آسيبانواع بذور نمي
تيمار اسمزي با پتانسيل لذا استفاده از پيش. را تحمل كنند
 تواند تا حدودي اين مشكل را رفع نمايدآبي پايين مي

)32( .Datta  و همكاران )تيمار گزارش كردند كه پيش )5
با استفاده از كلريد كلسيم باعث  بذرهاي بادام زميني

- تغييرات قابل توجهي در بسياري از خصوصيات گياهچه

 )25(و همكاران   Rangaswamy. شودهاي جوانه زده مي
در  گزارش كردند كه بذرهاي بادام زميني خيس خورده

زني شد و باعث افزايش درصد جوانه كلريد كلسيم
هاي بادام ر گياهچهچه را دريشهچه به ساقه نسبتباالترين 

 و Narayanaswamy. زميني به همراه داشت

Channrayappa  )21(  نيز گزارش كردند كه بذرهاي بادام
 زنيكلريد كلسيم بيشترين درصد جوانه زميني تيمار شده با

 )7( همكارانو  Fu. سبز شدن در مزرعه را نشان دادندو 
لسيم نيز گزارش كردند كه پرايمينگ بادام زميني با ك

  .ها را به همراه داردافزايش قدرت گياهچه

ها جهت تعيين كيفيت بذر با استفاده از ترين ارزيابيساده
رد كه توانايي يگزني استاندارد صورت ميآزمون جوانه
-زني بذرها را در يك توده بذري مشخص ميبالقوه جوانه

درعين حال استفاده از اين آزمون در شرايط . )11( نمايد
هاي محيطي در مزرعه و تفاوت در مقاومت تنش بروز

شود، لذا اين وجود بذرها تخمين قابل قبولي را موجب نمي
هاي سرما و پيري تسريع شده چنين شرايطي از آزمون

تر تواند تخمين كاملزني استاندارد ميهمراه با آزمون جوانه
در اين راستا تحقيق  .)8( كيفيت را به همراه داشته باشد

هاي انرژي، ارزش و ر با هدف ارزيابي شاخصحاض
هاي با استفاده از آزمون زني در بادام زمينيقدرت جوانه

تيمار شده و پيشزني استاندارد، سرما، پيري تسريعجوانه
  .رطوبتي و اسمزي صورت گرفته است

 مواد و روشها

دانشگاه  زراعت و تكنولوژي بذردر آزمايشگاه  بررسياين 
 انجام 1390سال  در اواخر واحد رشتآزاد اسالمي 

 ،با استفاده از نقشه جغرافياييبراي اين منظور . گرفت
سه زميني در شهرستان آستانه اشرفيه به منطقه توليد بادام

پس از  .گرديدتقسيم  ده، امشل و كياشهرنقره قسمت
ارزيابي مناطق مورد بررسي، سه مزرعه متعلق به كشاورزان 

بيشترين سطح . م زميني انتخاب شدندنمونه در كشت بادا
زميني در اين مناطق به رقم نورث كارولينا زير كشت بادام

2 )NC2 (كه پس از برداشت از مزارع مذكور  تعلق دارد
براي . زني مورد مطالعه قرار گرفتندهاي جوانهجهت آزمون
هر هاي حاصل از نيامبذرهاي زني، هاي جوانهانجام آزمون

 بنديتقسيم سبك، متوسط و سنگيندسته منطقه به سه 
براي اين منظور از از ترازويي با دقت ده هزارم گرم  .شدند

سپس جهت جلوگيري از اثرگذاري رطوبت . استفاده شد
هايي ها، به طور تصادفي مقدار رطوبت نمونهاندازه بذربر 

ي انجام گرفته با هاهر يك از آزمون. گيري شداز بذر اندازه
هاي كامل بلوكز آزمايش فاكتوريل با طرح پايه استفاده ا
فاكتور اول منطقه توليد . مورد بررسي قرار گرفتندتصادفي 
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و فاكتور ] و بندر كياشهر و امشل دهنقره[بذر در سه سطح 
بذرهاي داراي وزن (سنگين [سه سطح در  اندازه بذرنيز  دوم

رم گ 8/0بين بذرهاي داراي وزن (متوسط ، )گرم 1بيشتر از 
)] گرم 8/0كمتر از بذرهاي داراي وزن (سبك و ) گرم 1و 

زني استاندارد، سرما و پيري سپس از آزمون جوانه .بودند
زني بادام شده جهت ارزيابي ارزش و قدرت جوانهتسريع

ها به شرح زميني استفاده شد كه نحوه انجام هريك از آزمون
  :زير است

زني جوانه در آزمون: زني استانداردجوانهآزمون 
تايي قرار  50تكرار  سهدر  هر يك از تيمارهااستاندارد، 

درجه  25ثابت  دمايروز در  10براي مدت سپس  .ندگرفت
قرار زني در شرايط جوانهگراد درون ژرميناتور سانتي
زني بين جهت انجام اين آزمون از روش جوانه. ندگرفت

با شده در نظر گرفته  هايظرف. كاغذ مرطوب استفاده شد
. )8( درصد ضد عفوني شدند 15هيپوكلريت سديم 

ضدعفوني بذرهاي بادام زميني نيز با استفاده از كلريد جيوه 
  .)22( درصد صورت گرفت 1

 پيري تسريع شده نيز آزمون در: پيري تسريع شده آزمون
بذري به طور  50تكرار  سه بذرها دراز هر دسته از 

بذرها جهت اطمينان  رطوبت نمونه .ندتصادفي انتخاب شد
جهت ايجاد . گيري شددرصد باشند، اندازه 14از اينكه زير 

هاي پالستيكي درب دار اتاقك پيري تسريع از ظرف
هاي براي قرار دادن بذرها درون اين اتاقك. استفاده شد

-هاي كوچكتري كه به صورت توريتسريع پيري از ظرف

جلوگيري از  براي. هاي سوراخ دار بودند، استفاده گرديد
ها به خوبي با محلول هاي قارچي، ظرفآلودگي

. درصد شسته و خشك گرديدند 15هيپوكلريت سديم 
ليتر آب مقطر در هر اتاقك تسريع پيري ميلي 40حجم 

هاي دروني حاوي بذر پس از آن ظرف. بيروني ريخته شد
. هاي بيروني قرار گرفته و درب آنها بسته شددرون ظرف

 43درصد و  95روز در شرايط رطوبتي  3به مدت  سپس
بالفاصله  پس از آن ).8( گرفتندگراد قرار درجه سانتي

در داخل ژرميناتور قرار  زني استانداردبذرها جهت جوانه
  .تندگرف

هر بذري از  50سه تكرار ، در آزمون سرما: آزمون سرما
المللي انجمن بينها بر اساس دستورالعمل دسته از بذر
حاوي هاي پالستيكي در داخل ظرف) ISTA( آزمون بذر

روز در  7و به مدت  كاغذهاي مرطوب قرار داده شدند
بذرها در  سپس .)8( ندگراد قرار گرفتدرجه سانتي 8دماي 

  .ندقرار گرفت زني استانداردشرايط جوانه

تيمار رطوبتي و پيش به منظور: بذر تيمارآزمون پيش
از آب مقطر با اسيديته  بذر بادام زميني به ترتيب اسمزي

استفاده درصد  1/0 با غلظت كلريد كلسيمخنثي و محلول 
آزمايش فاكتوريل با طرح پايه  به اين منظور يك. شد

 .صادفي در سه تكرار به اجرا درآمدهاي كامل تبلوك
تر سبك(متوسط وزن [در دو سطح  اندازه بذرفاكتور اول 

، فاكتور )]گرم 1تر از سنگين(و سنگين وزن ) گرم 1از 
و فاكتور  ]اسمزيو  رطوبتي[در دو سطح  تيمارپيشدوم 

در چهار سطح  تيمارپيشسوم نيز تيمارهاي مدت زمان 
با تعداد نيز اين آزمون  .بودند] دقيقه 120و  90، 60، 30[

 50تكرار  3عدد بذر از هر تيمار آزمايشي به صورت  150
ضدعفوني  نيز ارتيمپيشقبل از انجام . بذري انجام گرفت

درصد  1بذرهاي بادام زميني با استفاده از كلريد جيوه 
مدت زمان خشك كردن بذرهاي . )22( صورت گرفت

سپس بعد از اعمال هر يك . شده نيم ساعت بود تيمارپيش
زني استاندارد به طور همزمان جهت آزمون جوانه تيمارها

  .ندقرار گرفت در بستر كشت

شناسايي و شمارش : هاشاخصگيري و محاسبه اندازه
عادي بر اساس دستورالعمل و غير عادي هايگياهچه

 10تا  5از روز ) ISTA(المللي آزمون بذر انجمن بين
هاي آزمونآخرين روز  در .)13و  6( صورت گرفت

ساعت درون آون با  24ها به مدت گياهچه، زنيجوانه
جهت . )18( گراد خشك گرديدنددرجه سانتي 60دماي 
ها به ترتيب از ترازويي با گياهچهو طول وزن گيري اندازه
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كش با دقت در حد ميليمتر استفاده خطدقت هزارم گرم و 
گياهچه  10در انتها ميانگين وزن و طول تعداد . ندشد

سپس با استفاده . عادي براي هر واحد آزمايشي محاسبه شد
هاي انجام گيريهاي صورت گرفته و اندازهاز شمارش

-، ارزش جوانه)GE(زني انرژي جوانههاي شاخصده؛ ش

، ضريب آلومتري )GVI(زني ، قدرت جوانه)GV(زني 
)AC(زني روزانه ، سرعت جوانه)DGS(ميانگين جوانه ،-

زني روزانه ، حداكثر ميانگين جوانه)MDG(زني روزانه 
)PV ( و درصد آب بافت گياهچه)STWP ( با استفاده از

  ).1جدول ( نداسبه شدحم 8تا  1هاي رابطه
  

  هاي مورد مطالعهروابط محاسباتي شاخص -1جدول 
  

  منابع  هانحوه محاسبات شاخص هاي مورد مطالعهشاخص  شماره معادله
 )Germination Energy( GE = MCGP/N×100 )3(زنيانرژي جوانه ]1[

  )Germination Value( GV = MDG×PV )23(زنيارزش جوانه  ]2[
  )Germination Vigour ( GVI = GP × Mean(PL+RL)/100 )12(زنيدرت جوانهق  ]3[
  )Allometric Coefficient( AC =PL/RL )10(ضريب آلومتري  ]4[
  )Daily Germination Speed( DGS = 1/MDG )17(زني روزانهسرعت جوانه  ]5[
  )Mean Daily Germination( MDG= GP/T )9(زني روزانهميانگين جوانه  ]6[
  )Maximum Mean Daily Germination(  PV (Peak Value) = MCGP/ti )24(زني روزانه حداكثر ميانگين جوانه  ]7[
  )Seedling Tissue Water Percentage( STWP= SFW– SDW/ SFW ×100 )34(درصد آب بافت گياهچه  ]8[

MCGP =زني تجمعي،حداكثر درصد جوانهN=كاشته شده،تعداد كل بذرهايti=زني، تعداد روزهاي پس از شروع جوانهGP  =درصد جوانه -

- سانتي(چه طول ساقه= PL، )گرم(وزن خشك گياهچه =  SDW، )گرم(وزن تر گياهچه =  SFW، )روز(زني ي جوانهطول دوره=  Tزني نهايي، 

  ).مترسانتي(چه طول ريشه=  RL و) متر
با  هاي بدست آمدهداده :ها و محاسبات آمارينرم افزار

آماري قرار مورد تجزيه  MSTAT-Cافزار نرماستفاده از 
ها عالوه بر تجزيه واريانس از مقايسه ميانگين داده. گرفت

  .به روش توكي براي تحليل نتايج بدست آمده استفاده شد

  نتايج
در مورد پس از انجام تجزيه واريانس، در اين مطالعه 

دار بودند، مقايسه قابل آنها معنيكه اثرات مت هاييشاخص
-شاخصبراي ساير . انجام گرفت آنها بين سطوح مختلف

مقايسه ميانگين د، دندار نبوآنها معني هايي كه اثرات متقابل
   .آنها انجام گرفت اصلياثرات 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر : زنيقدرت جوانه
اخص قدرت اصلي منطقه توليد بذر بادام زميني بر ش

در (زني استاندارد و سرما هاي جوانهزني در آزمونجوانه
نتايج . )2جدول ( دار بودمعني) درصد 1سطح احتمال 

ها نشان داد كه بيشترين ميانگين قدرت مقايسه ميانگين داده

در آزمون استاندارد و (زني متعلق به منطقه امشل جوانه
بود ) 552/5 و 559/14هاي سرما به ترتيب با ميانگين

در آزمون پيري تسريع شده نيز اثر اصلي منطقه ). 4جدول (
توليد و اندازه بذر و همچنين اثر متقابل منطقه توليد در 

 1در سطح احتمال (زني اندازه بذر بر شاخص قدرت جوانه
، اما در اين آزمون بيشترين )2جدول (دار شد معني) درصد

ر بذرهاي سنگين د) 033/10(زني ميانگين قدرت جوانه
). 3جدول (ده مشاهده شد وزن توليد شده در منطقه نقره

تيمار در و همچنين اثر متقابل نوع پيش اندازه بذراثر اصلي 
در سطح (زني مدت زمان آن بر شاخص قدرت جوانه

نتايج مقايسه ). 5جدول (دار بود معني) درصد 5احتمال 
 120زني در ميانگين نشان داد كه بيشترين قدرت جوانه

  ).1شكل (تيمار اسمزي  بدست آمد دقيقه پيش

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر : زنيانرژي جوانه
در  زنيمنطقه توليد بذر بر شاخص انرژي جوانهاصلي 
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  ). 2جدول ( بوددار معني )درصد 1در سطح احتمال (زني استاندارد و سرما هاي جوانهآزمون

  
  زميني بادام زنيجوانه قدرت شاخص بر تيمارپيش زمان مدت در تيمارپيش نوع اثرمتقابل انگينمي مقايسه -1شكل 

ها نشان داد كه بيشترين ميانگين نتايج مقايسه ميانگين داده
در آزمون استاندارد (زني متعلق به منطقه امشل انرژي جوانه

بود ) 815/0و  733/1هاي و سرما به ترتيب با ميانگين
در آزمون پيري تسريع شده نيز اثر اصلي منطقه ). 4 جدول(

توليد و اندازه بذر و همچنين اثر متقابل منطقه توليد در 
 1در سطح احتمال (زني اندازه بذر بر شاخص انرژي جوانه

كه بيشترين ميانگين آن ) 2جدول (دار شد معني) درصد
سنگين وزن توليد شده در منطقه در بذرهاي ) 911/1(

در ادامه اين مطالعه براي  ).3جدول (شاهده شد امشل م
تيمار از بذرهاي متوسط و سنگين توليد شده آزمايش پيش

در منطقه امشل كه از كيفيت باالتري برخوردار بودند، 
و نوع  اندازه بذركه اثر اصلي نتايج نشان داد . استفاده شد

 1به ترتيب در سطح احتمال ( زنيجوانه تيمار بر انرژيپيش
به طوري كه ). 5جدول (دار بود معني) درصد 5درصد و 

تيمار اسمزي  داراي بذرهاي درشت و همچنين پيش
  ).7جدول (زني بودند بيشترين انرژي جوانه

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر : زنيارزش جوانه
اصلي منطقه توليد بذر بادام زميني بر شاخص ارزش 

در (زني استاندارد و سرما انههاي جوزني در آزمونجوانه
نتايج ). 2جدول ( دار بودمعني) درصد 1سطح احتمال 

ها نشان داد كه بيشترين ميانگين ارزش مقايسه ميانگين داده
در آزمون استاندارد و (زني متعلق به منطقه امشل جوانه

بود ) 666/66و  246/319هاي سرما به ترتيب با ميانگين
يري تسريع شده نيز اثر اصلي منطقه در آزمون پ). 4جدول (

توليد و اندازه بذر و همچنين اثر متقابل منطقه توليد در 
 1در سطح احتمال (زني اندازه بذر بر شاخص ارزش جوانه

كه بيشترين ميانگين آن ) 2جدول (دار شد معني) درصد
در بذرهاي سنگين وزن توليد شده در منطقه ) 070/681(

نتايج نشان داد كه اثر اصلي  ).3 جدول(امشل مشاهده شد 
به ترتيب (زني جوانه تيمار بر ارزشو نوع پيش اندازه بذر

جدول (دار بود معني) درصد 5درصد و  1در سطح احتمال 
تيمار به طوري كه بذرهاي درشت و همچنين پيش). 5

  ).7جدول (زني بودند اسمزي داراي بيشترين ارزش جوانه

نتايج تجزيه واريانس نشان داد  :زني روزانهسرعت جوانه
كه اثر اصلي منطقه توليد بذر بادام زميني بر شاخص 

هاي سرما و پيري زني روزانه در آزمونسرعت جوانه
 دار بودمعني) درصد 1در سطح احتمال (شده  تسريع

ها نشان داد كه نتايج مقايسه ميانگين داده ).2جدول (
در (ق به منطقه امشل زني روزانه متعلكمترين سرعت جوانه

هاي شده به ترتيب با ميانگينآزمون سرما و پيري تسريع
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زني در آزمون جوانه). 4جدول (بود ) 095/0و  154/0
استاندارد نيز اثر اصلي منطقه توليد و همچنين اثر متقابل 

زني منطقه توليد در اندازه بذر بر شاخص سرعت جوانه
دار معني) درصد 5و  1به ترتيب در سطح احتمال (روزانه 

زني ، در اين آزمون كمترين سرعت جوانه)2جدول (شد 
در بذرهاي سنگين وزن توليد شده در ) 067/0(روزانه 

نتايج نشان داد كه اثر  ).3جدول (منطقه امشل مشاهده شد 
 زنيجوانه تيمار بر سرعتو نوع پيش اندازه بذراصلي 
) درصد 5و  درصد 1به ترتيب در سطح احتمال (روزانه 
به طوري كه بذرهاي درشت و ). 5جدول (دار بود معني

-سرعت جوانهتيمار اسمزي داراي كمترين همچنين پيش

  ).7جدول (بودند  زني روزانه

نتايج تجزيه واريانس نشان داد : زني روزانهميانگين جوانه
زني روزانه كه اثر اصلي منطقه توليد بذر بر ميانگين جوانه

در سطح (زني استاندارد و سرما جوانه هايدر آزمون
نتايج مقايسه  ).2جدول ( دار بودمعني) درصد 1احتمال 

زني ها نشان داد كه بيشترين ميانگين جوانهميانگين داده
در آزمون استاندارد و سرما (روزانه متعلق به منطقه امشل 

جدول (بود ) 790/6و  444/14هاي به ترتيب با ميانگين
ن پيري تسريع شده نيز اثر اصلي منطقه توليد و در آزمو). 4

اندازه بذر و همچنين اثر متقابل منطقه توليد در اندازه بذر 
) درصد 1در سطح احتمال (زني روزانه بر ميانگين جوانه

) 926/15(كه بيشترين ميانگين آن ) 2جدول (دار شد معني
در بذرهاي سنگين وزن توليد شده در منطقه امشل مشاهده 

و نوع  اندازه بذرنتايج نشان داد كه اثر اصلي  ).3جدول (د ش
به ترتيب در سطح (روزانه  زنيجوانه تيمار بر ميانگينپيش

به ). 5جدول (دار بود معني) درصد 5درصد و  1احتمال 
تيمار اسمزي طوري كه بذرهاي درشت و همچنين پيش

  ).7 جدول(بودند  زني روزانهميانگين جوانهداراي بيشترين 

نتايج تجزيه واريانس  :زني روزانهحداكثر ميانگين جوانه
نشان داد كه اثر اصلي منطقه توليد بذر بر حداكثر ميانگين 

زني استاندارد و سرما هاي جوانهزني روزانه در آزمونجوانه

نتايج ). 2جدول ( دار بودمعني) درصد 1در سطح احتمال (
بيشترين حداكثر  ها نشان داد كهمقايسه ميانگين داده

در آزمون (زني روزانه متعلق به منطقه امشل ميانگين جوانه
و  864/21هاي استاندارد و سرما به ترتيب با ميانگين

سريع شده نيز در آزمون پيري ت). 4جدول (بود ) 111/11
اثر اصلي منطقه توليد و اندازه بذر و همچنين اثر متقابل 

زني منطقه توليد در اندازه بذر بر حداكثر ميانگين جوانه
) 2جدول (دار شد معني) درصد 1در سطح احتمال (روزانه 

در بذرهاي سنگين وزن ) 593/42(كه بيشترين ميانگين آن 
نتايج  ).3جدول ( توليد شده در منطقه امشل مشاهده شد

تيمار بر و نوع پيش اندازه بذرنشان داد كه اثر اصلي 
 1در سطح احتمال (روزانه  زنيجوانه حداكثر ميانگين

به طوري كه بذرهاي ). 5جدول (دار بود معني) درصد
تيمار اسمزي داراي بيشترين درشت و همچنين پيش

  ).7جدول (بودند  زني روزانهميانگين جوانهحداكثر 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد : درصد آب بافت گياهچه
كه اثر ساده منطقه توليد بر درصد آب بافت گياهچه در 

دار درصد معني 1شده در سطح احتمال آزمون پيري تسريع
اثر ساده اندازه بذر و همچنين اثرمتقابل منطقه توليد . بود

 هايدر اندازه بذر بر درصد آب بافت گياهچه در آزمون
و پيري ) درصد 5در سطح احتمال (زني استاندارد جوانه
دار بود معني) درصد 1در سطح احتمال (شده تسريع

ها نشان داد كه نتايج مقايسه ميانگين داده ).2جدول (
كمترين درصد آب بافت گياهچه مربوط به بذرهاي درشت 

هاي استاندارد و پيري در آزمون(توليد شده در منطقه امشل 
بود ) درصد 995/92و  908/89شده به ترتيب تسريع

مدت ×تيمارنوع پيش×اندازه بذرگانه اثر سه). 3جدول (
در سطح (گياهچه  بافت آب تيمار بر درصدزمان پيش

نتايج مقايسه ). 5جدول (دار شد معني) درصد 1احتمال 
دقيقه  90ميانگين نشان داد كه بذرهاي سنگين وزني كه 

بودند داراي بيشترين درصد آب  پرايمينگ رطوبتي شده
  ).6جدول (بودند ) درصد 555/93(بافت گياهچه 
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نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر : ضريب آلومتري
مون پيري تسريع ساده اندازه بذر بر ضريب آلومتري در آز

شده و همچنين اثر ساده منطقه توليد و اثر متقابل منطقه 
هاي سرما توليد در اندازه بذر بر ضريب آلومتري در آزمون

دار معني) درصد 1در سطح احتمال (شده و پيري تسريع
بيشترين ضريب آلومتري در آزمون سرما   ).2جدول (بود 

منطقه كياشهر و در متعلق به بذرهاي متوسط توليد شده در 
آزمون پير تسريع شده بذرهاي سنگين وزن توليد شده در 

-اثر نوع و مدت زمان پيش). 3جدول (منطقه امشل بود 

دار نشد تيمار بر ضريب آلومتري گياهچه بادام زميني معني
  ).5جدول (

  
  زني بادام زمينيارزش جوانه انرژي وهايبر شاخصتيمارو  نوع پيشاندازه بذرمقايسه ميانگين اثر -7جدول 

  زني روزانهميانگين جوانه  زني روزانهسرعت جوانه  زنيجوانه ارزش  زنيجوانه انرژي  تيمارها
زني حداكثر ميانگين جوانه

  روزانه

  اندازه بذر
 b411/1  b246/153 a088/0  b759/11  b648/12  متوسط

  a608/1 a503/188 b076/0 a403/13  a907/13  سنگين

تيمارپيشنوع 
  b436/1 b830/154 a086/0 b968/11  b630/12  رطوبتي
  a583/1  a919/186  b077/0  a194/13  a926/13  اسمزي

  .باشندنمي دارمعني توكي آزمون درصد بر اساس 5 سطح در آماري نظر از مشترك حروف با هايميانگين ستون، هر در
 

  بحث 
و قدرت هايي در ارزش، انرژي در اين مطالعه تفاوت

وجود  زني بذرهاي توليد شده در مناطق مختلفجوانه
رسد كه عوامل محيطي همچون داشت كه به نظر مي

اين حاصلخيزي خاك و شرايط آب و هوايي بر تفاوت 
. در بذرهاي مناطق مختلف مؤثر بوده استها شاخص

تفاوت در عناصر موجود در بذرهاي مناطق مختلف نيز 
از  .)30( تأثيرگذار بر آن باشد تواند از جمله عواملمي

هاي طرف ديگر اختالف عناصري نظير كلسيم در خاك
ها گياهچه قدرتتواند دليلي بر تغييرات مناطق مختلف مي

هاي حاصل از كمبود مواد غذايي به طوري كه تنش. باشد
 30، 18، 4( اثر دارند گياهچه قدرتبه طور مستقيم برروي 

هرچند رقم محلي شده است كه گزارش اي در مطالعه .)35
هاي مختلف ساير ارقام، به تنش زميني در مقايسه بابادام

توان از اين قبيل اثرات محيطي باشد اما نميتر ميمتحمل
از آزمون حاضر  تحقيقدر همچنين ). 1(پوشي كرد چشم

شده و آزمون سرما نيز بهره گرفته شد كه پيري تسريع
هاي دمايي و تنشبرخي از شرايط در زميني بادامزني جوانه

در اين راستا گزارش شده است كه . رطوبتي بررسي گردد
زني و رشد گياهچه زوال بذر، جوانهبا افزايش دما و 

اين موضوع در شرايط انبارداري ظوالني و . يابدكاهش مي
  ).2(آب و هواي گرم و مرطوب بسيار حائز اهميت است 

از  زنيقدرت جوانه انرژي و در ادامه اين تحقيق، بيشترين
بذرهاي درشت بادام زميني به . بذرهاي درشت بدست آمد

هاي دليل داشتن مواد غذايي بيشتر از جمله كلسيم گياهچه
در حالي كه  .)20 و 18، 7( كنندتري را ايجاد ميقوي

در بذرهاي كوچك بادام زميني به دليل زني قدرت جوانه
نكته  .)33( يابدمي چه كاهشكم شدن وزن خشك ريشه

- قابل توجه اين است كه مقدار كلسيم خاك بر اندازه دانه

به طور كلي به نظر . )14( هاي توليد شده نيز مؤثر است
رسد كه عوامل محيطي در هنگام رشد گياهان مادري در مي

ها و رسيدگي آنها بر مناطق مختلف در هنگام پر شدن دانه
و به تبع آن با توليد بذرهاي ها اثر گذار بوده قدرت گياهچه

  .هاي بزرگتري را به همراه داشتندتر گياهچهدرشت

زني روزانه در بذرهاي در اين آزمون كمترين سرعت جوانه
سنگين وزن توليد شده در منطقه امشل بود و بذرهاي 
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اي در مطالعه. زني بيشتري را داشتندكوچك سرعت جوانه
Razzaque )27 ( بر روي گياه بادام زميني نيز نتايج مشابهي

گزارش شد، مبني براينكه سرعت سبز شدن و سبز شدن 
جزئي بذرهاي كوچك نسبت به بذرهاي بزرگ بادام زميني 

  .در تمام اعماق كاشت بيشتر بود

هاي مختلف بذر داري بين اندازههمچنين، تغييرات معني
درصد آب بافت بادام زميني و مناطق توليد از لحاظ 

نحوه تفاوت در  رسدبه نظر مي. ود داشتوج گياهچه
ها در مناطق مختلف اثرات قابل تكامل دانه در غالف

گذاشت كه منجر به تغييرات در بر اين شاخص توجهي 
 و 18( زني بذرها شدهاي حاصل از جوانهوزن گياهچه

همواره در كليه مناطق توليد بذر بادام زميني بذرهاي . )30
كه اين  دهندميتري را نشان درشت وزن تر گياهچه بيش

 امر ناشي از ذخيره بيشتر تركيبات شيميايي داخل بذر است
هاي به طوري كه مقدار كلسيم موجود در دانه. )20، 18(

كه  )14( هاي متوسط و كوچك استدرشت بيشتر از دانه
  .تواند مؤثر باشدهاي با وزن زياد ميدر توليد گياهچه

يق حاضر بيشترين انرژي، همانطور كه بيان شد در تحق
تيمار اسمزي با كلريد زني در پيشارزش و قدرت جوانه

 و همكاران  Rangaswamy. درصد بدست آمد 1/0كلسيم 
نيز  )19( Channrayappaو  Narayanaswamy؛ )25(

زني بذرهاي بادام زميني را به ترتيب بيشترين قابليت جوانه
يم گزارش درصد كلريد كلس 5/0و  4/0هاي در غلظت

نيز گزارش كردند كه  )19( و همكاران  Massarat. كردند
استفاده از كلريد كلسيم نيز بيشترين بنيه گياهچه بادام 

نيز گزارش كردند  )7( و همكاران  Fu. زميني را سبب شد
ها تيمار بادام زميني با كلسيم افزايش قدرت گياهچهكه پيش

عث كنترل جذب تيمار اسمزي باپيش. را به همراه دارد
ها، آب، بهبودي غشاي پالسمايي، كاهش اتالف الكتروليت

  Rangaswamy .)16( شودبهبود قوه ناميه و بنيه بذرها مي
چه را چه به ريشهنيز باالترين نسبت ساقه) 25(و همكاران 

و   Singh. درصد گزارش كردند 3/0در كلريد كلسيم 

ترتيب گزارش  به )5( و همكاران  Datta؛ )29( همكاران
كردند كه هيدروكسيد كلسيم و كلريد كلسيم باعث افزايش 

. چه بادام زميني شدچه، هيپوكوتيل ساقهوزن خشك ريشه
Maiti   وEbeling )18(  نيز با مروري بر مطالعات انجام

زني بادام زميني را شده اثر كلريد كلسيم بر قدرت جوانه
م عالوه بر اينكه تأييد كرد و بيان ميكند كه كلريد كلسي

ها را شود، رشد برتر گياهچهباعث افزايش كلسيم بذر مي
نيز به همراه دارد كه عمدتاً به دليل اثر مثبت برروي انتقال 

  .)18(باشد مجدد مواد ذخيره شده در بذر مي

  گيرينتيجه

به طور كلي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 
يفيت باالتري برخوردار بذرهاي توليد شده در امشل از ك

از ) بزرگتر از يك گرم(همچنين بذرهاي درشت . بودند
هاي در حالي كه گياهچه. وضعيت بهتري برخوردار بودند
تر بودند كه از تر و ضعيفحاصل از بذرهاي ريز، كوچك

-هاي مزرعهاين نظر ممكن است توانايي كمتري در رقابت

لذا بايستي به اين . اي نيز در ابتداي فصل رشد داشته باشند
مسئله توجه ويژه نمود و بذرهايي كه جهت كاشت توليد 

تري جهت ي مناسبشود حاصل از منطقه و مزرعهمي
. ها باشدافزايش كيفيت بذر در راستاي ارزش زراعي آن

الزم به ذكر است كه كيفيت نامطلوب بذر و بذرهايي كه 
كنند نيز د ميهاي ضعيفي توليقوه ناميه پايين و يا گياهچه

بنابراين انتخاب بذرهايي با . توانند مزيد بر علت باشندمي
تر و اندازه مناسب و همچنين خصوصيات كيفي مطلوب
تر، عالوه بر اين ميزان ميزان توليد در مزرعه مناسب

دهد تخمين بهتري مصرف بذر در واحد سطح را كاهش مي
تواند به همراه بهتري را نيز از عملكرد اقتصادي گياه را مي

تيمار اسمزي نيز راه حل مناسبي در ادامه پيش. داشته باشد
به طوري . براي افرايش كيفيت بذر بادام زميني پيشنهاد شد

تيمار بذر بادام زميني با كلريد كلسيم پيش هدقيق 120كه 
لذا در . را نشان دادزني بادام زمينيبيشترين قدرت جوانه

كه عالوه بر توجه شرايط توليد  شودگيري ميمجموع نتيجه
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- توان از پيشو گزينش بذرهاي درشت و با كيفيت، مي

براي بهبود توليد تيمارهاي مختلف از جمله اسمزي 
 .بهره گرفتها گياهچه
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Abstract 

This study aimed to evaluation of energy, value and vigour of seed germination in 
peanut, a research was performed in agronomy laboratory of Rasht branch Islamic Azad 
University during 2011. This research was carried out using tests of standard 
germination, cold, accelerated aging and priming. Any of mentioned tests were 
performed using factorial experiment with randomized complete block design in 3 
replications. Seeds were obtained region of Noghredeh, Amshal and Kiyashahr. Seeds 
were classified into three categories: heavy, medium and light. In order to hydropriming 
and osmopriming of peanut seeds was used distilled water at neutral pH and calcium 
chloride solution with 0.1% concentration, respectively. Results indicated that effect of 
production region on the germination energy, value and vigour were significant in 
standard germination and cold tests (P <0.01) that the maximum means were in the 
Amshal region. Also, interaction of the region in Seed weight on these indexes was 
significant (P <0.01) in accelerated aging test that greatest amount of studied parameters 
was observed from heavyweight seeds of Amshal region. The effect of priming type 
were significant (P <0.05) on germination energy and value. The maximum germination 
energy and value was related to osmopriming. Interaction of priming type in priming 
time (P <0.05) showed that the maximum germination vigour were in the treatment of 
osmopriming during 120 minutes. 

Key words: Seed weight, Peanut, Priming Germination, Production Region  

 

 

 

 

 


