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 گیاهان زراعی رون بر روی بذپرایمینگ و تاثیرات آ
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 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل2

 * نویسنده مسئول
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 چکیده

 عدم و خاك ناهمگنى هستند، روبه رو آن با توسعه حال در كشورهاى در كشاورزان كه مشکالتى از یکى

 یکنواخت شدن سبز عدم و جوانه زنى درصد كاهش مانند مسائلى بروز كه سبب است خاك مناسب شرایط

 مواد و نور مانند منابعى از استفاده در با یکدیگر آنها نابرابر رقابت و جوانه زده یاهانگ نابرابر رشد محصول،

شود. مى گونه گیاهان یك عملکرد نهایتا   و گیاهان تودة زیست در تفاوت سبب امر این و شودمى آب و غذایى

كه به تکنیکی است پرایمینگ بذر  درجهت بهبود این مشکالت پرایمینگ بذور میتواند چاره ساز باشد،

در شرایط كنترل شده از نظر رطوبت، تهویه و درجه خود اصلی واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر 

مواجهه با شرایط قبل از  این تیمارهای قبل از كاشت روی بذر موجب می شود، بذر وقرار می گیرند  حرارت

پیدا كند، كه این موضوع زنی را به مادگی جوانهاكولوژیکی محیط، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آ

افزایش كمی و و نیز  های محیطی، زودرسیبرداری از نهادهزنی، استقرار اولیه نبات، بهرهجوانهباعث بهبود 

 باالتر زنىجوانه و سرعت درصد به دستیابى زنى،مراحل جوانه بر تأثیر با این تکنیكمی گردد. كیفی محصول 

خود  گیاهچه سریعتر كه استقرار شودمی سبب را مزارع یکنواخت در و همگن زنىجوانه دبه خصوص ایجا

 كند. ایجاد و شورى خشکى نظیر محیطى، تنش هاى برابر را در گیاهچه بیشتر مقاومت تواندمى
 
 

 پرایمینگ، اثرات پرایم، بذر واژگان كلیدی:
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 مقدمه

آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اكولوژیکی محیط، به  پرایمینگ بذر تکنیکی است كه به واسطه     

تواند سبب بروز تظاهرات زیستی و آورند. این امر میزنی را به دست میلحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه

زنی، استقرار توان در چگونگی جوانهن موارد را میكه ایطوریفیزیولوژیکی متعددی در بذر پرایم شده و گیاه حاصل از آن گردد به

 مختلفى هاىبه روش . پرایمینگهای محیطی، زودرسی، افزایش كمی و كیفی محصول مشاهده كردبرداری از نهادهاولیه نبات، بهره

 ،Osmoprimingیمینگ اُسموپرا ،Hydroprimingهیدروپرایمینگ  مثل مواردى نهامیان آ از كه شودمى انجام خاصى با اهداف و

، بیوپرایمینگ Thermopriming،ترموپرایمینگ Haloprimingهالوپرایمینگ  ، Matric primingپرایمینگ  ماتریکو

Bioprimingپرایمینگ ، درام Drumpriming چهار از حال حاضر در برد. نام توانمى را گیاهى هاى رشدهورمون با پرایمینگ و 

پرایمینگ  براى تجارى به طور ، Pregermination پیش جوانه زنى و پرایمینگ ماترى پرایمینگ،هیدروپرایمینگ، اسمو تکنیك

 .مى شود استفاده بذر

 فواید پرایمینگ

 )كه خیلی مضر است( خاكبستن  سله از قبل سبز شدن گیاه  .1

  هرز های علفافزایش قدرت رقابت گیاه زراعی با  .2

 مانبندی و مصرف آب امکان مدیرت بهتر مزرعه در خصوص برنامه ز .3

 قابل انتقال از طریق بذر. های باكتری و ها قارچ حذف یا كاهش قابل توجه  .4

زنی و استقرار اولیه گیاهچهثیر پرایمینگ بذر بر جوانهتا   

طول  زنی ، بنیه بذر،های مربوط به آن اعم از متوسط زمان جوانهزنی و شاخصگزارشات بسیار زیادی حاكی از بهبود رفتار جوانه

 (. 2000باشد )لی و كیم ، زنی و استقرار اولیه در بذور پرایم شده میریشه، طول ساقچه، نرخ جوانه

عملکرد جوانه زنیروی اثر پرایمینگ بذر  

باشد. این موضوع از طریق تری میدر بذور پرایم شده، عملکرد و ساختار غشاء سلولی در مقایسه با بذور شاهد در وضعیت مطلوب 

های درون سلولی از غشاء بذور پرایم شده كه تراوش متابولیتطوریه هدایت الکتریکی عصاره بذری قابل بررسی است. بهمطالع

كمتر بوده و به تبع آن هدایت الکتریکی عصاره این بذور نیز كمتر باشد. این امر در مورد بذور پرایم شده ذرت شیرین، چغندرقند، 

. تر در بذور تیمار شده باشدزنی مطلوبتواند توجیهی برای جوانهت رسیده است. این موضوع نیز میآلو، تربچه، گندم و جو به اثبا

یابد. برای مثال در این بذور بخشی از زنی تحقق میایی تغییرات متابولیکی و بیوشیمیایی به نفع جوانهدر بذور پرایم شده پاره

شوند. زنی میهای هیدرولیزكننده شکسته شده و آماده شركت در فرآیند جوانهاكنشها و وها در اثر آنزیمها و كربوهیدراتپروتئین

  .زنی باشد زنی و كاهش متوسط زمان جوانهتواند توجیهی برای تسریع جوانهاین مساله می

اثیر پرایمینگ بذر بر افزایش محصول دانه و بیوماس ت  

تر، زده و در پی این امر استقرار در گیاهان حاصل از این بذور سریعر جوانهبذور پرایم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود زودت

پذیرد. در واقع چنین گیاهی در مقایسه با گیاهان به وجود آمده از بذور تیمار نشده در تر انجام میبهتر و در عین حال یکنواخت

های سبز فتوسنتز تر آب و مواد غذایی و تولید بخشای خود را گسترش داده و با جذب مطلوبتری سیستم ریشهطی زمان كوتاه

ایی به گیاهان حاصل از بذور رسند. تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و اكولوژیکی موقعیت ویژهكننده به مرحله اتوتروفی می

محققان عملکرد محصول ذرت، برنج، نخود، كلزا، گندم و جو در اثر كاربرد بر پایه گزارشات منتشره توسط  .دهدپرایم شده می

مطالعات  .های مختلف پرایمینگ بذر اعم از هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، هاردنینگ و بیوپرایمینگ بهبود یافته استروش
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ن عملکرد گندم را بسته به شرایط ( نشان داد هیدروپرایمینگ بذر در كشورهای هند، نپال و پاكستا2001هریس و همکاران )

 دهد. درصد افزایش می 36تا  5ناحیه كشت به میزان 

است زودرسی یکی از نتایج بسیار متداولی   

زنی و غیره ها، پنجهبندی، پرشدن دانهحیاتی گیاه مثل شروع گلدهی، دانه هایی خاص از چرخهاندازی دورهزودرسی و یا پیش

ایی بر روی تاثیر پرایمینگ بذر بر روی ذرت در كشور ( نیز طی مطالعه2001(. هریس و همکاران )1994، باشد )پاررا و كنلیف می

كنند های تاجی خود را ظاهر میتری گلهای حاصل از بذور پرایم شده در فاصله زمانی كوتاهزیمبابوه، مشاهده نمودند بوته

داری تسریع گردید. نتایج مطالعات موسی و همکاران طور معنیان بهها در این گیاههمینطور تشکیل و تکامل بالل .3-4شکل

 ها را در گیاه نخود در پی دارد. ( نیز نشان داد پرایمینگ بذر زودرسی گلدهی و تشکیل غالف2001)

 تاثیر پرایمینگ بذر بر بهبود کارایی مصرف آب

یابد. در پی این امر گسترش ای كاهش میطور قابل مالحظهچه بهزنی و ظهور گیاهدر اثر كاربرد بذور پرایم شده، مدت زمان جوانه

زنی یکنواخت تر این بذور باعث باشد. این امر در كنار جوانهتر میتاج پوش گیاهی در مزرعه حاصل از كاشت بذور پرایم شده سریع

رابطه نزدیکی با تولید آسمیالت و فتوسنتز شود كه سهم تعرق از تخلیه رطوبتی افزایش یابد. از آنجا كه برخالف تبخیر، تعرق می

 .شود برداری از رطوبت خاك توسط گیاهان استقرار یافته از بذور پرایم شده میدارد لذا این امر باعث بهبود بهره

 دالیلی برای انجام پرایمینگ

 شکستن یا كاهش خواب بذر در گیاهانی نظیر كاهو 

 كاهش زمان الزم برای جوانه زنی و سبز شدن  

 بهبود یکنواختی سبز شدن،مدیریت تولید و افزایش یکنواختی در زمان برداشت 

 توسعه دامنه حرارتی كه بذر می تواند جوانه بزند 

  افزایش سرعت  جوانه زنی در هر درجه حرارت مخصوص 

 نتیجه گیری:

 و همگن جوانه زنى به خصوص ایجاد رباالت جوانه زنى و سرعت درصد به دستیابى مراحل جوانه زنى، بر تأثیر با بذر پرایمینگ

 تنش هاى برابر را در گیاهچه بیشتر مقاومت خود مى تواند گیاهچه سریعتر كه استقرار می شود سبب را مزارع یکنواخت در

 .كند ایجاد و شورى خشکى نظیر محیطى،
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Abstract 

One problem that the developing countries are facing with is soil heterogeneity and improper soil 

condition which cause problems such as reducing germination percentage and non-uniform growing of 

product, uneven growth of germinated plants, and their non-equal competition with each other in using 

resources such as light, nutrients, and water. This matter makes difference in plants biomass and finally 

one species plants performance. Seeds priming can be helpful to improve this problem. Seed priming is a 

technic by which seeds are controlled in their main beds based on humidity, ventilation, and temperature, 

and these treatments on seeds before planting provide them an opportunity for germination based on 

environment ecological conditions biochemically and physiologically which improves germination, initial 

establishment of plants, utilization of environmental inputs, early maturity, and the quantitative, and 

qualitative increase of the product. This technic provides influence on germination steps, obtaining higher 

germination percentage and speed particularly uniform and steady germination in gardens that quick 

seedling establishment can make more resistance of seedling against environmental stresses such as 

drought and salinity. 
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