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  چکیده

اثرات پرایمینگ با . پرایمینگ به عنوان روشی مناسب جهت یکنواختی و کاهش زمان سبز کردن بسیاري از بذرها پیشنهاد شده است

 -5/1 تا -1(در شش سطح پتانسیل اسمزي  )دو نمکو ترکیب  KNO3، KH2PO4 ،مانیتول اتیلن گلیکول،  پلی( اسموتیک پنج محلول

بهترین نتایج با غلظت باالي . زنی بذر طالبی در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی مقایسه شد  بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه) مگاپاسکال

KNO3ساعت 48 الی 36طور متوسط گراد به درجه سانتی19ا در دماي زنی ر  که جوانهطوريدست آمد، بههاي پایین مانیتول به   و غلظت 

) یک تا چهار درصد(زنی را اندکی   زنی را درپی داشت ولی در برخی موارد درصد جوانه  نسبت به شاهد جلو انداخت و یکنواختی جوانه

در آزمایش . اد ولی آثار پرایمینگ حفظ شدهمچنین نگهداري بذور در دماي محیط به مدت چهار ماه کیفیت بذور را کاهش د. کاهش داد

 22 و 19زنی در دماي  و مانیتول قرار گرفتند و مقایسه جوانهKNO3دوم، بذور به صورت معلق در محلول و درون کیسه در دو محلول 

زنی در   آثار پرایمینگ بر جوانه. مددست آ به-5/1زنی در تیمار مانیتول با کیسه و پتانسیل   ترین جوانه  سریع. گراد انجام گردیددرجه سانتی

  .تر نتایج بهتري داشتند  هاي داراي پتانسیل پایینزنی همواره محلول بود و از نظر یکنواختی جوانهرت  دماهاي پایین آشکار

  زنی، خیساندن بذر، زمان کشت، سرعت، یکنواختی  سازي بذر، پیش جوانه   آماده:کلمات کلیدي
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                                     مقدمه

زنی  طالبی از محصوالت مهم جالیزي است که جوانه

رار اي در استق  کنندهمناسب بذر آن در ابتداي بهار نقش تعیین

جالیزکاران براي . ها و تولید محصول زودرس دارد  تر بوتهسریع

یک روز جلوتر در آب  ،صورت سنتیه باین منظور بذر را 

پذیرند و بذور خیس شده بسیار آسیب. نمایند خیس می

چه ضمن ایجاد اختالل در کشت،   درصورت ظهور ریشه

اده که به هر دلیل کشت به تعویق افتد قابل استفدرصورتی

زنی کند و غیریکنواخت در جوانه ،همچنین. نخواهند بود

که انجام عملیات زراعی را با مشکل دماهاي پایین عالوه بر این

ها نسبت به   سازد، سبب حساسیت بیشتر گیاهچه  مواجه می

طور مضاعف کاهش محصول شود و به  زي میهاي خاك  بیماري

  ).3 و 2(را درپی خواهد داشت 

پرایمینگ(سازي بذر   آمادهاي اخیر تیمار ه  در سال
1

به ) 

کاهش فاصله عنوان جایگزین مناسب خیساندن بذور جهت 

مورد استفاده زمانی بین بذرافشانی و سبز کردن یکنواخت بذور 

 یافته تکامل روش حقیقتپرایمینگ در  .قرار گرفته است

مقدار  آن کردن بذر است که طی دار  جوانهپیش  و خیساندن

شود که مرحله جذب آب و بخش نسیل آب طوري کنترل میپتا

. چه خارج نگردد   ولی ریشه،عمده فعالیت آنزیمی انجام شود

با استفاده از این عمل ممکن است به روشهاي مختلف 

 ،مواد ماتریکسی، )پرایمینگ اسمزي( هاي نمکی محلول

ها   ها و جلبک  ها، قارچ  موجودات زنده نظیر باکتري

ایمینگپر  بیو(
2

پرایمینگ (و یا استفاده از آب در ظروف متحرك ) 

دروم
3

براي استفاده تجاري از پرایمینگ بذر ). 15(انجام شود ) 

تا سطح رطوبت  شده را در شرایط مناسب   توان بذور تیمار  می

این قابلیت نیز ). 12(اولیه خشک و براي مدتی نگهداري نمود 

ویژه در ذر بهدر مقایسه با روش معمول خیس کردن ب

ریزي زمانی و   محصوالت سبزي و صیفی به دلیل سهولت برنامه

                                          
1 - Seed priming

2 - Bio-priming

3 - Drum priming

جلوگیري از بهم چسبیدن و فساد بذور در هنگام کشت مزیت 

  .شود  مهمی محسوب می

میزان جذب آب در طول پرایمینگ به نوع ماده اسمزي، 

پتانسیل اسمزي محلول، مدت زمان پرایمینگ و خصوصیات 

در پرایمینگ اسمزي از . ذور بستگی داردفیزیکی و شیمیایی ب

پتاسیم، هاي معدنی نظیر نیترات پتاسیم، فسفات  محلول نمک

اتیلن   سدیم یا برخی مواد آلی نظیر پلی منیزیم، کلریدسولفات

پروپیونات سدیم جهت کاهش   گلیکول، مانیتول، گلیسرول و پلی

حلول هوادهی مناسب م. شود  پتانسیل اسمزي آب استفاده می

هاي اسمزي درحین پرایمینگ جهت تنفس بذرها در مورد دانه

درشت ضروري و در مورد سایر بذرها نیز اغلب مفید گزارش 

پتانسیل اسمزي از عوامل مؤثر بر پرایمینگ بذر است . شده است

هاي گیاهی مختلف تعیین  که باید میزان مطلوب آن در گونه

 - 5/1 تا -5/0 بار یا -15ا  ت-5طورکلی، در محدوده   گردد، اما به

  .)15(شود   مگاپاسکال توصیه می

هاي معدنی مختلف   در پرایمینگ اسمزي بذور طالبی نمک

مخلوط نیترات، پتاسیمهیدروژن دينظیر نیترات پتاسیم، فسفات

هیدروژن پتاسیم، کلریدسدیم و برخی مواد پتاسیم و فسفات دي

استفاده شده است، ولی اتیلن گلیکول و مانیتول  آلی نظیر پلی

رغم تأکید بر نقش پتانسیل اسمزي محلول بر پرایمینگ بذر علی

، 14، 11، 3، 2، 1(در این مورد بررسی کمتري انجام شده است 

به جاي استفاده از تالش نمودند  محققین .)20 و 18، 16

سازي بذرهاي طالبی از قراردادن هاي اسمزي براي آماده محلول

گراد استفاده    درجه سانتی10 تا پنج روز در آنها به مدت یک

   ).13(شود 

باتوجه به سهولت نسبی تیمار پرایمینگ و مزایاي حاصل 

هاي زودهنگام در بهار و از طرفی ویژه براي کشت به،از آن

سطح زیرکشت و اهمیت اقتصادي گیاهان جالیزي در کشور 

ف از هد. رسیدانجام تحقیق در این خصوص ضروري به نظر می

ماده اسموتیک و تعیین بهترین عالوه بر  این پژوهش،انجام 

دست زنی بذر طالبی، بهبراي جوانهترین غلظت آن   مناسب
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   بیشتر درخصوص اثرات متقابل مواد وآوردن اطالعات

.هاي اسمزي مختلف در تیمار پرایمینگ بوده استپتانسیل

  

  هامواد و روش

علوم باغبانی پردیس  در گروه 1385این تحقیق در سال 

 واقع در شهرستان پاکدشت، بر روي ابوریحان، دانشگاه تهران

 منطقه مهممحصوالت طالبی سمسوري به عنوان یکی از ر وبذ

  .انجام گرفت

  طرح آزمایشی

 ، اولآزمایشدر . این مطالعه در دو آزمایش انجام شد

 اسموتیک ماده پنجبذرهاي طالبی رقم سمسوري ورامین با 

 و )مانیتول ( یک ماده قندياتیلن گلیکول، پلی6000لیمر  پشامل

 و هیدروژن پتاسیم   فسفات دي،پتاسیمنیترات دو ماده نمکی

 در شش )به عنوان عامل اول( KNO3 و KH2PO4ترکیب 

  ،-1/1، -1هاي اسمزي   که پتانسیلطوريبهغلظت مختلف 

به عنوان (را ایجاد نمایند مگاپاسکال  -5/1  و-4/1، - 3/1 ،-2/1

به صورت فاکتوریل بر پایه آزمایش . تیمار شدند) عامل دوم

انجام  طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی

 پتانسیل اسمزيها و مانیتول باتوجه به   غلظت نمک. شد

هو  موردنظر با استفاده از معادله ونت
1

اتیلن گلیکول    و غلظت پلی

یشل و کافمنبا استفاده از فرمول م
2

 محاسبه و پتانسیل اسمزي 

سازي با دستگاه اسمومتر کنترل گردید   ها پس از آماده  محلول

 هاي پالستیکی گرم بذر در بطري20به منظور انجام تیمار، ). 7(

 به  از هر یک از مواد یاد شده موالللیتر محلول   میلی200داراي 

ر گرفت و گراد قرا   درجه سانتی25 در دماي  روزششمدت 

در روز سوم، بذرها . هوادهی شدلوله متصل به پمپ یک توسط 

 بذرها از ،در روز ششم. هاي جدید قرار گرفتند  در محلول

کن در محلول خارج و پس از شستشو بر روي کاغذ خشک

)  درصد50گراد و رطوبت نسبی    درجه سانتی25(هواي محیط 

                                          
1 - Van't Hoff equation  

2 - Michel & Kaffman  

  

زنی بذرها   خصوصیات جوانه. آوري گردیدند  خشک و جمع

بالفاصله پس از تیمار به همراه بذور شاهد که هیچ تیماري روي 

 خصوصیات ،همچنین. گیري شد  آنها انجام نشده بود، اندازه

زنی بذرها به منظور بررسی اثرات تیمار در طول زمان   جوانه

چهار ماه پس از نگهداري آنها در شرایط آزمایشگاه مجدداً 

.گیري شداندازه

  گیري شده  ازهصفات اند

زنی در هر واحد آزمایشی   براي بررسی خصوصیات جوانه

 عدد بذر داخل چهار ظرف پتري داراي دو برگ کاغذ صافی 25

 25لیتر آب مقطر خیس شده بود در دماي   که با حدود پنج میلی

ظروف محتوي بذرها با فاصله . گراد قرار گرفتند  درجه سانتی

زده از پتري خارج و   ر جوانهزمانی شش ساعت بازبینی و بذو

چه زنی خروج ریشه  مالك جوانه. ها یادداشت گردید تعداد آن

و زمان  میانگین. بود) متر  حداقل به طول یک میلی(قابل رویت 

  :هاي زیر محاسبه گردید  زنی با استفاده از فرمول  یکنواختی جوانه

  

زنیمیانگین زمان جوانه 
3

=



fi

fixi                                                                                         

1(

شاخص یکنواختی 
4

= 1/   







1

/
22

fi

fifixifixi

                  

2(

زده در هر شمارش و    جوانه تعداد بذرfiدر این معادالت، 

xi باشد  می زمان سپري شده از ابتداي آزمایش.   

  ارزیابی در گلخانه 

کاشت حاوي هاي   در سینیبا کشت آنها زنی بذور   جوانه

بذور در عمق یک . گیري شد  اندازهپیت و پرالیت مخلوط 

شد،   که لپه آنها از خاك خارج میمتري کشت و زمانی  سانتی

 بذر از هر تیمار در چهار تکرار 12. شدند  ده محسوب میز  جوانه

بار   ساعت یک24داخل گلخانه کشت و شمارش به فواصل 

  .انجام شد

                                          
3 - Mean germination time  

4 - Uniformity Index  
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  آزمایش دوم 

حرکت بذرها در داخل باتوجه به ابهامی که درباره تأثیر 

زنی آنها وجود داشت، در این آزمایش، دو   محلول روي جوانه

و دو حالت ) تول و نیترات پتاسیممانی(ماده برتر آزمایش اول 

. قرار گرفتن بذور داخل کیسه و معلق در محلول مقایسه شدند

همچنین، از بذرهاي . مابقی مراحل مطابق آزمایش اول انجام شد

زنی   سازي شده در این آزمایش جهت تعیین درصد جوانهآماده

  . گراد استفاده شد  درجه سانتی23 و 19در دو دماي 

  يتجزیه آمار

در . ها انجام شد  براي تمام صفات آزمون نرمال بودن داده

ها   اسکور براي آزمون نرمال بودن داده   آماره کاي،آزمایش اول

لذا براي صفات درصد، میانگین و یکنواختی . دار بودمعنی

 Log، (ARC SIN x)اي   هاي زاویه  ترتیب از تبدیلزنی به  جوانه

در آزمایش دوم، . ها را نرمال کرد   استفاده شد که دادهLnو 

دو صفت دیگر از  اما براي ،زنی نرمال بود  میانگین زمان جوانه

پس از تجزیه واریانس و . الذکر استفاده شد  همان دو تبدیل فوق

ها به مقیاس   هاي تبدیل شده، داده  مقایسه میانگین روي داده

اده از آزمون مقایسه میانگین با استف. اصلی خود بازگردانده شدند

. اي دانکن و در سطح احتمال پنج درصد انجام شد  چنددامنه

  SASافزار  از نرمتجزیه واریانس و مقایسه میانگین با استفاده 

 رسم Excelافزار ها با استفاده از نرم  انجام گرفت و نمودار

  . گردید

  

  و بحث ایجتن

داري در سطح نتایج تجزیه واریانس اختالف بسیار معنی

زنی   یک درصد از لحاظ درصد، میانگین زمان و یکنواختی جوانه

بر این اساس تجزیه . میان بذرهاي تیمار شده و شاهد نشان داد

مواد . ها براي تعیین بهترین تیمارها انجام شدمیانگین داده

هاي پایین   ویژه در غلظتاسمزي مختلف در برخی موارد به

زنی را اندکی  رصد جوانهد)  مگاپاسکال- 2/1 تا -1پتانسیل (

زنی   کاهش دادند ولی باعث کاهش زمان و یکنواختی جوانه

زنی    میانگین کمترین زمان الزم براي جوانه).1شکل (گردیدند 

 تیمار مانیتول مربوط بهزنی   ترین جوانه   سریع،یا به عبارت دیگر

از . بود)  ساعت15(پتاسیم  و پس از آن نیترات)  ساعت13(

و پتاسیم  زنی نیز برترین تیمار نیترات  نواختی جوانهلحاظ یک

هاي اسمزي   در پتانسیل.)1شکل  (مانیتول بوده استسپس 

 درصد 60 مگاپاسکال موجب -1مختلف پتانسیل اسمزي 

هاي اسمزي اثر   زنی گردید ولی سایر پتانسیل کاهش جوانه

 کاهش پتانسیل اسمزي. زنی نداشتند داري بر درصد جوانه معنی

 مگاپاسکال سبب افزایش سرعت و کاهش یکنواختی -3/1تا 

  . زنی شد، اما کاهش بیشتر آن اثرات معکوس داشت جوانه

 و کدار بودن اثر متقابل نوع ماده اسموتیباتوجه به معنی

هاي اسمزي   هاي اسمزي مختلف مقایسه میانگین غلظت  غلظت

ترین و    سریع).1   شکل(طور جداگانه انجام شد براي هر ماده به

هاي باالي نیترات   زنی مربوط به غلظت  ترین جوانه  یکنواخت

 و - 4/1هاي    گرم در لیتر براي تولید پتانسیل38 و 5/35(پتاسیم 

هاي پایین آن اثرات   بود و تیمار با غلظت)  مگاپاسکال-5/1

 در مورد مانیتول  کهزنی داشت  مطلوبی بر درصد جوانه  نا

 مگاپاسکال -3/1 و -2/1هاي   پتانسیل(تر   نهاي پایی  غلظت

نتیجه بهتري داشت )  گرم در لیتر95 و 88حاصل از غلظت 

  ). 1شکل (

 قبل و بذرهاي تیمار شدهزنی   جوانهخصوصیات تفاوت 

فواید . نشان داده شده است) 2(بعد از نگهداري آنها در شکل 

د بذور تا حماه نگهداري  چهار پس از پرایمینگحاصل از 

آنها زنی    جوانهمیانگین زمانحفظ شد ولی قوه نامیه و زیادي 

زنی در    جوانهمیانگین زماننامیه و  این کاهش قوه. یافتکاهش 

  .بوده استکمتر تر   هاي اسمزي پایین  پتانسیل
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زنی  و شاخص یکنواختی جوانه) وسط(ن زمان ، میانگی)باال(هاي مختلف بر درصد  تأثیر پرایمینگ با مواد اسمزي و غلظت- 1شکل 

  .خصوصیات بذور شاهد در هر نمودار به صورت خط تراز افقی نشان داده شده است. بذور طالبی) پایین(

  .طور جداگانه در هر ماده مقایسه شده استباشد که بهگر تفاوت میانگین براساس آزمون دانکن میحروف مختلف بیان

  

  

  

زنیدرصد جوانه

واد اسمزيم

مواد اسمزي

مواد اسمزي

  

  میانگین زمان

)روز(زنی جوانه

  

شاخص یکنواختی
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بذرهاي پرایمینگ شده ) پایین(زنی  و شاخص یکنواختی جوانه) وسط(زنی  ، میانگین زمان جوانه)باال(زنی   تغییرات درصد جوانه- 2شکل 

  بالفاصله پس از تیمار و چهار ماه پس از نگهداري آنها

  

زنیدرصد جوانه

  

  میانگین زمان

)روز(زنی جوانه

  

شاخص یکنواختی

  بالفاصله پس از تیمار

چهار ماه پس از تیمار

  

شاخص یکنواختی

  بالفاصله پس از تیمار

چهار ماه پس از تیمار

   پس از تیماربالفاصله

چهار ماه پس از تیمار

  بالفاصله پس از تیمار

چهار ماه پس از تیمار

  پتانسیل اسمزي

  زمان اسمزي

  پتانسیل اسمزي

  زمان اسمزي

  پتانسیل اسمزي

  زمان اسمزي
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داري اختالف معنینیز آزمایش دوم نتایج تجزیه واریانس 

. یمار شده و شاهد نشان داددر تمام خصوصیات میان بذرهاي ت

 ،آزمایش که در تکمیل آزمایش اول طراحی شده بوددر این 

پتاسیم با   نیتراتجزهزنی بذرها در تمام تیمارها ب  درصد جوانه

میانگین زمان و ). 1جدول ( در حد مطلوبی حفظ شده بود کیسه

 نیز در تمام تیمارها زنی بذرها   سرعت جوانه،یا به عبارت دیگر

شاهد بود و در این خصوصیت تبمار داري بهتر از  طور معنیهب

از ). 1جدول (پتاسیم نتیجه بهتري داشتند  تیمارهاي نیترات

   .تیمارها تفاوت جزیی نشان دادندزنی   لحاظ یکنواختی جوانه

بود زنی در دماهاي کمتر آشکارتر   آثار پرایمینگ در جوانه

ایج آزمایشگاهی را تأیید اي نیز نت  مشاهدات گلخانه). 1جدول (

زنی مربوط   ترین جوانه  ترین و یکنواخت  که سریعطورينمود به

ها نشان داده داده( مگاپاسکال نیترات پتاسیم بود - 5/1به تیمار 

  ).نشده است

  

  زنیجوانه مايددر  مقایسه خصوصیات بذرهاي تیمار شده با مانیتول و نیترات پتاسیم در دو حالت آزاد و داخل کیسه و - 1جدول 

  گراد درجه سانتی22 و 19

  

  یکنواختیشاخص   )روز( زنیزمان جوانهمیانگین زنیدرصد جوانه

  

◦C19  ◦C22  ◦C19  ◦C22  ◦C19  ◦C22  

7/95بذرها معلق
a

5/92
a

76/1
c

51/1
b

39/3
b

90/3
a

ماتیتول

7/94بذرها در کیسه
a

0/93
a

62/1
bc

54/1
b

91/3
a

76/3
a

8/91بذرها معلق
a

2/91
a

56/1
b

38/1
a

00/4
a

18/4
a

سیمنیترات پتا

0/78بذرها در کیسه
b

6/82
b

51/1
b

44/1
ab

29/3
b

87/3
a

0/95شاهد
a

0/94
a

97/1
d

72/1
c

37/3
b

00/4
a

  .طور جداگانه در هر ماده مقایسه شده استباشد که بهگر تفاوت میانگین براساس آزمون دانکن می حروف مختلف بیان-

  

نتایج این تحقیق که به منظور بررسی اثرات متقابل 

ها و مواد مختلف اسمزي انجام شد، نشان داد که باتوجه   پتانسیل

 مختلف حتی اگر پتانسیل آنها یکسان کبه ماهیت مواد اسموتی

در . زنی دارند  تنظیم شده باشد، اثرات متفاوتی در کنترل جوانه

ترات پتاسیم بهترین کارآیی بین مواد اسمزي مختلف مانیتول و نی

که با کمترین تأثیر طوري به،را براي پرایمینگ بذر طالبی داشتند

زنی   ترین جوانه  ترین و یکنواخت  زنی سریع  منفی بر درصد جوانه

  . را سبب شدند

از سوي دیگر، با وجود تأکیدي که اغلب براي استفاده از 

ت تداخلی آن در اتیلن گلیکول به دلیل عدم جذب و اثرا  پلی

شود، این ماده در این آزمایش به هیچ   عملیات پرایمینگ می

تواند به دلیل درشت عنوان نتایج مطلوبی نداشت که این امر می

بودن بذرهاي طالبی و گرانروي
1

اتیلن   هاي پلی   باالي محلول

                                          
1 - Viscosity
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گلیکول و درنتیجه محدودیت دسترسی به اکسیژن در آن باشد 

  ).15 و 11(

هیدروژن پتاسیم و یا مخلوط آن با   سفات ديتیمار ف

هاي حاصل از   یون. نیترات پتاسیم نیز نتیجه مطلوبی ایجاد نکرد

امالح ممکن است جذب شوند و یا حتی اثرات مثبت یا منفی 

ها   تأثیر و میزان نفوذ یون). 15 و 4(زنی داشته باشند   روي جوانه

اگرچه توضیح .  باشدبه نوع بذر و شاید اندازه آن بستگی داشته

موجهی درخصوص واکنش منفی نمک فسفات پتاسیم نسبت به 

 ولی این اثر نامطلوب حتی در ،نمک نیتراته آن وجود ندارد

نیز بهترین سایر محققین . تیمار مخلوط آنها نیز مشاهده شد

هاي نیترات   سازي بذر طالبی را محلول نمکتیمار براي آماده

  ). 6(اند عنوان کرده

گونه که اشاره شد به   حلیل پتانسیل اسمزي مناسب همانت

زنی،   دلیل اثرات متفاوت بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه

اثر متقابل آن با مواد مختلف و همچنین تغییرات آن در طی دوره 

  توان گفت که پتانسیل  کم می  تیمار پیچیده است، ولی دست

ب را در بذر  مگاپاسکال کمتر از حدي است که جذب آ-1

. طالبی محدود نماید و براي پرایمینگ بذر طالبی مناسب نیست

هاي   گونه که اشاره شد بین مواد و پتانسیل  از سوي دیگر، همان

 -5/1 و -4/1هاي   مختلف اثر متقابل وجود دارد و لذا پتانسیل

 مگاپاسکال مانیتول -3/1 و -2/1مگاپاسکال نیترات پتاسیم و 

اگرچه تاکنون مطالعه جامعی براساس . شتندنتایج بهتري دا

پتانسیل اسمزي انجام نشده است ولی گزارشات مختلفی در این 

کاهش پتانسیل اسمزي در محلول . خصوص وجود دارد

زنی بذور    مگاپاسکال مانع جوانه-1 به - 5/0پرایمینگ بذور از 

که پتانسیل اسمزي فرنگی زمانی  در گوجه). 4(هویج شدند 

 مگاپاسکال بود درمقایسه با مقدار کمتر از آن -1بیش از محلول 

تر صورت گرفت ولی همان طیف پتانسیل   زنی سریع  جوانه

  پتانسیل). 4(اسمزي در مورد بذور پیاز تغییري ایجاد نکرد 

 روز براي بذور 10-14 مگاپاسگال براي مدت -1/1اسمزي 

ز پتانسیل براي بذور کلم براکلی ا). 10(فلفل توصیه شده است 

 مگاپاسکال استفاده شد که پس از جذب آب به -1/1اسمزي 

در پرایمینگ ماتریکسی ). 8( مگاپاسکال کاهش یافت -3/1

 - 77/1 تا - 34/1هاي   ها پتانسیل  هاي مختلف سبزي  بذور گونه

در پرایمینگ ). 19(مگاپاسکال مورد استفاده قرار گرفته است 

اتیلن گلیکول با پتانسیل  بذور بنفشه سه رنگ در محلول پلی

که در  مگاپاسکال تمامی بذور جوانه زدند، درحالی- 8/0اسمزي 

براي ). 15(زنی رخ نداد    مگاپاسکال جوانه-1پتانسیل اسمزي 

تر پتانسیل اسمزي مناسب براي پرایمینگ بذر طالبی   تعیین دقیق

با  و -8/1 تا -2/1هاي بعدي در دامنه   گردد آزمایش  پیشنهاد می

  .فواصل بیشتر انجام شود

 آثار پرایمینگ در در آزمایش دوم مشاهده شد که

لب اغدر این موضوع .  استزنی در دماهاي کمتر آشکارتر  جوانه

 نیز در مورد بذور خربزه تأکید شده است و از مطالعات پیشین

هاي اول بهار   زنی در کشت  نظر آماده بودن و سرعت عمل جوانه

 و 5(باشد بسیار اهمیت دارد   ر از حد مطلوب میت  که دما پایین

 پیش از این نیز اشاره شده است که تیمار پرایمینگ ).12

 شرایط نامساعدتر و   دامنه دمایی وسیعزنی در   تواند جوانه  می

مشخص شده است که . محیطی هنگام کشت را فراهم سازد

یش تیمار بذور خربزه با محلول نمکی کلرید سدیم موجب افزا

تحمل گیاه به شوري شده و امکان کاشت مستقیم خربزه در 

عنوان شده  ،همچنین). 17(آورد میهاي شور را فراهم   محیط

 درجه 17زنی بذور خربزه را در    پرایمینگ درصد جوانهاست

  . دهد  گراد افزایش می  سانتی

قرار دادن بذور در داخل کیسه در هنگام تیمار اگرچه 

راي مدیریت بهتر بذور ریز توصیه شده باشد، ولی ممکن است ب

رسد با ایجاد اختالل در تنفس بذرهاي طالبی به   به نظر می

ور ساختن   رساند و درمجموع، غوطهزنی آنها آسیب می  جوانه

  ).7(شود   بذرها در محلول ترجیح داده می
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Abstract

The effects of priming treatment using five osmotic solutions (PEG, manitol, KNO3, KH2PO4

and combination of two salts) in six osmotic potentials (-1 to -1.5 MPa) was studied on germination 

percentage, rate and uniformity of melon seeds. The best results were obtained with high 

concentrations of KNO3 and lower concentrations of manitol. Mean germination time of melon 

seeds in 19°C was preceeded 36 to 48 hours and more uniformity observed but percent germination 

decayed a little (1-4 percent) reduced in some cases. In addition, storage of primed seeds in room 

temperature for four months reduced their quality lightly however major priming effects were 

conserved. In second trial which was done using KNO3 and manitol seeds were suspended in 

solutions freely or inside bags and also under temperatures 19°C and 22°C, the fastest germination 

was occurred using manitol inside bags and -1.5 MPa. Effects of priming were more abvious in 

lower temperatures and also lower potentials showed had better results for uniformity, consistantly. 

Keywords: Germination rate, Pre-emergence, Seed priming, Seed soaking, Sowing date, 

Uniformity
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