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 چکیده

آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با بیماری های بذرزاد کلزا با استفاده از بیوپرایمینگ، جوانه زنی و کنترل به منظور بررسی 

تیمار های آزمایش شامل بیوپرایمینگ با . اه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام گرفتسه تکرار در آزمایشگ

نتایج تجزیه واریانس معنی دار بودن اثر . بودتیمار شاهد و( آویشن، خرزهره و بالنگوی شهری و شیرازی ) عصاره چهارگیاه

مشاهده شد که در مقایسه . بیوپرایمنیگ حاصل شده از عصاره آبی گیاهان را بر شاخص های جوانه زنی و رشدی کلزا نشان داد

و عاله براین کلزا داشت های جوانه زنی و رشدی بین عصاره های آبی گیاهان و شاهد، عصاره آویشن بیشترین تأثیر را بر شاخص

 .به شکل قابل توجه ای بیماری قارچی بذرزاد کلزا را کنترل کرد

 

 بیوپرایمینگ، عصاره،کلزا: کلمات کلیدی

 
 مقدمه

دگرآسیببه صورتپیش تیماربذریقبالزکاشتمیتواند باعثبهبوددرصدجوانه زنی،قدرتجوانه زنی،شاخص غلظت های پایین ترکیبات 

تکنیک پرایمینگ بذرجهت کاهش زمان ظهور، یکنواختی سبز شدن و همگنی . چه،وزنتروخشک گرددجوانه زنی،طولریشه 

ترکیبات دگرآسیب باعث افزایش رشد گیاهان و . به کار گرفته می شود( زمان طی در گیاهان مختلف بخشهای رشد در تغییر)بهتر

تحریک کنندگی ترکیبات دگر آسیب بر گیاهان انجام  مطالعات کمی در خصوص اثرات. مقاومت آن ها به عوامل تنش زا می شود

افزایش کمیکال های محرک رشد برای ثرترین منبع کاربرد اکزوژنی آللوعصاره آبی گیاهی می تواند ارزان ترین و مو. شده است

جدید برای بیوپرایمینگ یک روش . (1)این روش سالمو نزدیک به طبیعت است. عملکرد گیاهان به صورت پایداری باشدرشد و

شامل استفاده از میکروارگانیسم های مفید  کی کنترل بیماری را ادغام می کندتیمار بذر است که جنبه های بیولوژیکی و فیزیولوژی

یا عوامل کنترل بیولوژیکی در ریشه یا بذر است که بهبود رشد گیاه یا کنترل بیماری ها را فراهم می کند و اخیرا به عنوان یک 

 زاد بذر بیماریهای. (2)ی خاک زاد استفاده می شود برای کنترل بسیاری ازبیماری های بذر و عوامل بیماری زا روش جایگزین

 کش آفت محصوالت توسط از زیادی مقدار حاضر حال در. شوند می محسوب محصول کیفیت و عملکرد برای جدی تهدیدی
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 از و غذایی محصوالت در زیست، تجمع محیط آلودگی باعث سموم این که است شده مشخص اما. شوند می تیمار شیمیایی های

 تیمارهای ارگانیک کشاورزی در طرفی از. هستند تماس در باآنها دائما که گردند می کسانی سالمت افتادن خطر به طرفی

 تولید تیمارهایی چنین نبود چراکه در باشد می زاد بذر بیماریهای کنترل در اساسی نیازهای از یکی شیمیایی مواد جایگزین

هدف از این . (3)یکی از راه های حل این مشکالت استفاده از تیمار های بیولوژیک بذراست .خواهدشد مواجه مشکل با محصول

کنترل با عصاره های آبی گیاهان آویشن، خرزهره و بالنگوی شهری و شیرازی بر جوانه زنی و تأثیربیو پرایمینگ  تحقیق بررسی

 .کلزا بود بیماری های بذرزاد

 

 موادو روش ها

تیمار . انجام شددر قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار  یآزمایش به منظور بررسی جواه زنی و کنترل بیماری بذرزاد کلزا،

بذرهای . بود( خرزهره،آویشن، بالنگوی شهری و شیرازیشاهد، ) عصاره آبی گیاهان استفاده از  بانگ یپرایم بیو آزمایش شامل

ساعت  22از آن بذور به مدت ه سانتی گراد خیسانده شدند و پس درج 22ساعت در دمای  8در عصاره های آبی به مدت کلزا 

درجه  22تایی از بذور در دمای  22آزمایش جوانه زنی با سه تکرار. درجه ژرمیناتور کشت شدند 22خشک شدند و در دما ی 

پارامترهای وابسته به جوانه زنی نظیر درصد . میلیمتر ریشه چه منظورگردید 2زمان جوانه زنی خروج . سانتی گراد انجام گردید

جدول تجزیه . محاسبه شد Germinجوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، یکنواختی و متوسط زمان جوانه زنی  با استفاده از نرم افزار 

 .سطح احتمال پنج درصد انجام شدبا استفاده از آزمون دانکن در SASواریانس داده ها با استفاده از نرم افزار 

 

 نتیجه و بحث

تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت و میانگین زمان جوانه زنی و طول ریشه  اثر بیوپرایمینگ عصاره آبی گیاهاننتایج نشان داد که 

تیمار عصاره گیاه آویشن بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی و طول  .داشتچه و همچنین وزن تر و خشک گیاهچه ه چه و ساق

تیمار شادهد داشت و عالوه بر این  نسبت به دیگر عصاره آبی گیاهان وریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه کلزا 

بهبود مطابق با این نتایج، گزارش شده است  که بیوپرایمینگ . کردرا به خوبی کنترل رها قارچ های بذمشاهده شد که این عصاره 

قند به طور چغندر رهای بیوپرایمینگ بذهمچنین  مطالعات نشان داده است که (. 1)رشد گیاه یا کنترل بیماری ها را فراهم می کند 

(2)بوده و سبب کنترل بیماری های قارچی شده است ه زنی و رشد گیاهچه موثر وانمعنی داری بر درصد ج



3 

 تجزیه واریانس اثر بیوپرایمینگ با استفاده از عصاره آبی گیاهان بر شاخص های جوانه زنی و رشدی کلزا -1جدول 

 جوانه زنی درجه آزادی

میانگین زمان 

 جوانه زنی

یکنواختی جوانه 

 زنی

سرعت جوانه 

 وزن خشک وزن تر طول ساقه چه طول ریشه چه زنی

6/313 2 بیوپرایمینگ ** 23/2 ** 8/16 n.s 1/228 ** 23/22 ** 23/13 ** 2222/2 ** 22223/2 ** 

33/2 12 خطا  3/6  66/6  62/8  21/2  226/2  6/2 ×12-6
 3/2 ×12-6

 

62/2 ضریب تغییرات  26/2  66/2  66/3  31/1  38/1  62/2  36/2  

 

 
 مقایسه میانگین اثر بیوپرایمینگ با استفاده از عصاره آبی گیاهان بر شاخص های جوانه زنی و رشدی کلزا -2جدول

 وزن خشک وزن تر طول ساقه چه طول ریشه چه سرعت جوانه زنی یکنواختی جوانه زنی میانگین زمان جوانه زنی جوانه زنی تیمار

) (درصد) عصاره آبی ساعت/یک  (گرم) (گرم) (سانتی متر) (سانتی متر)(ساعت) (

63/28 شاهد e 21/2 c 23/121 b 2/83 a 2/2 d 2d 13/2 d 21/2 d 

63/68 آویشن a 22/2 a 33/123 ab 6/23 b 23/6 a 23/8 a 12/2 a 22/2 a 

63/86 خرزهره b 22/2 b 61/122 ab 63/62 b 6/3 b 3/3 b 12/2 b 22/2 b 

33/33 شهری c 21/2 c 63/123 a 82a 6/6 c 6c 13/2 c 21/2 c 

33/66 شیرازی d 21/2 c 63/122 ab 63/86 a 3/2 e 23/2 e 12/2 e 21/2 e 
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Effect germination and control of seed diseases of canola by bioperiming 
 

Abstract 

In order to investigate the effect of rapeseed seed priming on improvement of germination and control of 

experimental seed diseases, a completely randomized design with three replications was conducted at 

Seed Science and Technology Laboratory of Shahed University. Experimental treatments included bio-

priming with four extracts (Thymus, Oleander and Dragon’ head and Lady’s mantle) and control 

treatment. The aim of this study was to investigate the effect of bio-priming of seed on germination and 

control of canola seed diseases. According to the results of the experiment, it was the best treatment for 

thyme extract, in addition to significantly increasing the percentage and rate of germination and 

increasing root and shoot length significantly controlling the pathogenicity of the seeds. 
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