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  چکیده
زنی بذر و بنیه گیاهچه بذرهاي بادام زمینی، نهبه منظور بررسی اثر منطقه تولید و وزن بذر بر برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوا

آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه و در سه مزرعه تولید بذر بادام 1391تا  1389هاي در سالتحقیقی 
ري تسریع شده اجرا شد. هر یک از زنی استاندارد، سرما و پیهاي جوانهانجام شد. این تحقیق با استفاده از آزمون اسالمی واحد رشت

هاي کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول منطقه تولید ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوكآزمون
گرم)،  1راي وزن بیشتر از ده و امشل و بندر کیاشهر] و فاکتور دوم نیز وزن بذر در سه سطح [سنگین (بذرهاي دابذر در سه سطح [نقره

گرم)] در نظر گرفته شدند. خصوصیات  8/0گرم) و سبک (بذرهاي داراي وزن کمتر از  1گرم و  8/0متوسط (بذرهاي داراي وزن بین 
چه، چه، وزن خشک هیپوکوتیل، وزن خشک ساقهزنی نهایی، بنیه گیاهچه، وزن خشک ریشهمورد بررسی عبارت بودند از: درصد جوانه

زنی نهایی، بنیه گیاهچه و وزن خشک اي و وزن خشک گیاهچه. نتایج نشان داد که اثر منطقه بر درصد جوانههاي لپهن خشک برگوز
چه، وزن خشک هیپوکوتیل، وزن داري بر وزن خشک ریشههاي بذر بادام زمینی نیز اثر معنیدار بود. وزنها معنیچه در کلیه آزمونریشه

ها داشت. اثر متقابل منطقه در وزن بذر بر بنیه گیاهچه بذرهاي ها و وزن خشک گیاهچه در کلیه آزمونشک لپهچه، وزن خخشک ساقه
ها دار بود. در آزمون پیري تسریع شده این اثر متقابل بر کلیه صفات مورد ارزیابی به جز وزن خشک لپهها معنیبادام زمینی در کلیه آزمون

صفات مورد بررسی نیز نشان داد که بیشترین مقدار پارامترهاي بررسی شده در  بذرهاي سنگین به دست آمده  دار شد. مقایسه میانگینمعنی
درصد در بذر تولید شده در منطقه امشل و بیشترین بنیه گیاهچه نیز  67/86زنی با میانگین از منطقه امشل مشاهده شد. بیشترین درصد جوانه

  زنی استاندارد) بدست آمد. (جوانه  24/54قه امشل با میانگین در بذرهاي سنگین تولید شده در منط
  

  زنی، منطقه تولید، وزن بذر بادام زمینی، بنیه گیاهچه، جوانه کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
-ترین دانهزمینی یکی از مهمترین و اقتصاديبادام

گرمسیري هاي روغنی در مناطق گرمسیري و نیمه
روغن و پروتئین کشت  است که بیشتر به منظور تولید

سطح زیر کشت ). Maiti and Ebeling, 2002شود (می
هزار  3هکتار است که  3500این گیاه در ایران حدود 

 ,Safarzadehباشد (هکتار آن در استان گیالن می

-هاي مؤثر در برآورد هزینهبذر یکی از نهاده). 2008

هاي تولید گیاهان زراعی است. تولید و کاشت 
مرغوب جهت دستیابی به محصول مناسب بذرهاي 

هاي حاصل اهمیت فراوانی دارد. سرعت رشد گیاهچه
هاي از بذرهاي خوب بیشتر از سرعت رشد گیاهچه
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 Maiti andباشد (حاصل از بذرهاي ضعیف می

Ebeling, 2002 مرغوبیت بذر از نظر فعالیت، سالمت .(
گردد و و توان طبیعی آن باعث تعیین بنیه بذر می

ها در شرایط زنی سریع و استقرار بهتر گیاهچهوانهج
 .Tekrony, D.M., D.Bمحیطی مختلف به دنبال دارد (

Egli, 1993; Woodstock, 1969 .(ترین عواملی مهم
دهند ساختار ژنتیکی، که بنیه بذر را تحت تأثیر قرار می

محیط، تغذیه گیاه مادري، مرحله رسیدگی در زمان 
 ,Perryباشند (ر و سن بذر میبرداشت، ذخایر بذ

زمینی نیز محیط خاك بذر و شرایط در بادام ).1981
آب و هوایی عوامل مهمی هستند که کیفیت بذر بادام 

). Nautiyal, 2009دهند (زمینی را تحت تأثیر قرار می
یکی از عواملی که تحت تأثیر محیط در هنگام رشد 

یک گیرد، اندازه بذرهاي گیاه مادري قرار می
در بذراندازه ). Soltani et al., 2001ژنوتیپ است (

است که کیفیت یک نیز یک ویژگی مهم بادام زمینی 
کند. بذرهاي یک رقم از بادام زمینی تعیین میرا  رقم

 Knauftهاي مختلفی باشند(توانند داراي اندازهنیز می

et al., 1991(. زمینی درصدهاي بذرهاي درشت بادام
 Maiti andدهند (التري را نشان میزنی باجوانه

Ebeling, 2002هاي به وجود آمده از ). گیاهچه
بذرهاي بزرگتر استقرار بهتري در مزرعه نسبت به 

 ,Sibuga and Nsengaبذرهاي کوچکتر دارند (

هاي ). همچنین بذرهاي درشت، گیاهچه2003
). Soltani et al., 2001کنند (بزرگتري را نیز تولید می

ترین زه بذر بادام زمینی نیز یکی از مشخصاندا
شود. به محسوب می 1هاي مؤثر بر بنیه بذرویژگی

تر به دلیل داشتن مواد طوري که بذرهاي درشت

                                                                              

1Seed Vigour 

تري قبل از هاي قويغذایی بیشتر باعث ایجاد گیاهچه
 Mugnisjah andشوند (استقرار کامل گیاه می

Nakamura, 1986شد  اي دیگر گزارش).در مطالعه
آناثرگذار بود. به بنیه بادام زمینی بر اندازه بذر که 

بطور قابل توجهی در چه طوري که وزن خشک ریشه
 Trivedi and( بذرهاي کوچک و چروکیده کمتر بود

Bhatt, 1994(.  ي مانندجذب عناصرعالوه بر این 
-میبیشتر  تررهایدرشتنیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذ

هاي حاصل لذا بوته ).Maiti and Ebeling, 2002باشد (
از این بذرهاي درشت، رشد بیشتر و عملکرد باالتري 

 ,.Knauft et alنسبت به بذرهاي کوچک دارند (

1990; Detroja et al., 1993; Vindhavarmaan et al., 
1990; Detroja et al., 1995; Sibuga and Nsenga, 

اشد که از ب). اندازه بذر تنها یکی از عوامل می2003
باشد. محیط تأثیر پذیرفته و به ظاهر نیز قابل رؤیت می

هاي منطقه و لذا آگاهی و توجه به تمامی ویژگی
-مزرعه تولید جهت تعیین کیفیت بذر ضرورت می

-ها با استفاده از آزمون جوانهترین ارزیابییابد. ساده

گردد که توانایی بالقوه زنی استاندارد صورت می
-ذرها را در یک توده بذري مشخص میزنی بجوانه

). درعین حال استفاده از Anonymous, 1993نماید. (
هاي محیطی در این آزمون در شرایط بروز تنش

مزرعه و تفاوت در مقاومت بذرها تخمین قابل قبولی 
شود، لذا در وجود چنین شرایطی به را موجب نمی

هایی مکمل نیاز است تا در شرایط کارگیري آزمون
تري از کیفیت بذرها جهت نامساعد نیز تخمین مناسب

کاشت وجود داشته باشد. در این راستا استفاده از 
هاي سرما و پیري تسریع شده همراه با آزمون آزمون
تر کیفیت و تواند تخمین کاملزنی استاندارد میجوانه

بنیه بذر را به همراه داشته باشد. آزمون سرما جهت 
ه با شرایط نامساعد حاکم بر ایجاد شرایطی مشاب

گیرد زنی در آزمایشگاه انجام میمزرعه طی جوانه
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)Hampton and TeKrony, 1995.(  براي آزمون سرما
گراد به درجه سانتی 8در بذرهاي بادام زمینی دماي 

سازد طور مطلوبی نفاوت بنیه بذرها را آشکار می
)Maiti and Ebeling, 2002ده ش). آزمون پیري تسریع

بینی با هدف تخمین طول عمر بذر در انبار براي پیش
هاي مدت زمان زنده بودن بذرهاي تعدادي از گونه

 Deloucheh andمختلف گیاهی بکار گرفته شد (

Baskin, 1973( بعدها این آزمون به صورت شاخصی .
هاي گیاهی در از بذر در تعداد بسیار زیادي از گونه

ابطه خود را با خروج و آمیزي رآمد و بطور موفقیت
 Hampton andاستقرار گیاهچه در مزرعه نشان داد (

TeKrony, 1995; TeKrony, 1983; Ferguson, 1990 .(
در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثر وزن 
بذر بر بنیه بذر بادام زمینی تولید شده در سه مزرعه با 

سرما و  زنی استاندارد،هاي جوانهاستفاده از آزمون
 شده صورت گرفته است.پیري تسریع

  
  هامواد و روش

در سه  1391تا  1389هاي سال بررسی دراین 
زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه و در مزرعه بادام

 آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
  .گرفت انجام

  

  شرایط مزارع نمونه
طقه تولید من ،با استفاده از نقشه جغرافیاییابتدا 

 قسمتسه زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه به بادام
پس از ارزیابی  .گردیدتقسیم  ده، امشل و کیاشهرنقره

مناطق مورد بررسی، سه مزرعه متعلق به کشاورزان 
نمونه در کشت بادام زمینی انتخاب شدند. جهت تهیه 
بستر کاشت، زمین در اوایل بهار ابتدا شخم نسبتاً 

س دیسک زده شد. کاشت بذرهاي بادام عمیق و سپ
به طور همزمان در  1389زمینی در اواخر اردیبهشت 

مزرعه، به صورت مسطح و در شرایط دیم (بدون  3
آبیاري) انجام گرفت. بذرهاي اولیه بادام زمینی متعلق 
به هر کشاورز نیز با آرایش کاشت مربع و با فاصله 

ي خاك مترسانتی 4متر و در عمق سانتی 40×40
 ,Bell et al., 1987; Gardner and Aumaکشت شدند (

1988; Mishra and Singh, 1989ها ). تراکم بوته
بوته در هکتار بود. در زمان کاشت  62500معادل 

مقدار نیتروژن مورد نیاز گیاه (به عنوان کود پایه) از 
کیلوگرم در هکتار و فسفر مورد  60منبع اوره و مقدار 

کیلوگرم  100سوپرفسفات تریپل به مقدار  نیاز از منبع
هاي کاشت و به صورت در هکتار در بین ردیف

متري خاك قرار داده سانتی 10تا  5نواري و در عمق 
-از آنجایی که بیشترین سطح زیر کشت بادامشدند. 

) NC2( 2زمینی در این مناطق به رقم نورث کارولینا 
کشت و اي بنابراین فقط از این رقم بر، تعلق دارد

). Ahmadi, 1983( استفاده شد تولید بذرهاي نمونه
کش تیرام به نسبت دو در بذرها قبل از کاشت با قارچ

ها کنترل هزار ضدعفونی شد. در طول رشد بوته
هاي هرز نیز به صورت دستی انجام گرفت... علف
اي صورت گرفت برداري با حذف اثرات حاشیهنمونه

زمینی تولید شده در بادامهاي منیااز  هاییسپس تودهو 
گردید. کشاورز تهیه  سهبه طور تصادفی از  این مزارع

ها به مدت یک هفته زیر نور آفتاب خشک ابتدا نیام
ها در اوایل شدند. با توجه به اینکه زمان استفاده از نیام

ا در ــهامـداري این نیـود، نگهـب 1390ال ـار سـبه
 ,.Nautiyal et alگرفت ( اتیلنی صورتهاي پلیگونی

1993 .(  
 6هاي خاك محل آزمایش، جهت تعیین ویژگی

نمونه خاك از نقاط مختلف مزرعه مورد کشت در 
سانتیمتر به طور تصادفی  30هر منطقه از عمق صفر تا 

برداشت شده و از ترکیب آنها نمونه مرکبی تهیه 



    و همکاران نور حسینی                                                                                                                                                                78 

برداري خاك همزمان با تهیه گردید. زمان نمونه
ي بادام زمینی و قبل کاشت فصل زراعی جدید هاتوده

بود. خصوصیات فیزیکی و  1390در اوایل بهار 
ها درآازمایشگاه آب و خاك شیمیایی نمونه خاك

دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 
ها در بافت خاكتعیین گردید.  1390در زمستان 

شهر ده لومی شنی و در مزارع امشل و کیامزرعه نقره
لومی بودند و هدایت الکتریکی خاك سه مزرعه 

 2/179و  8/218، 5/221مذکور به ترتیب 
سانتیمتر بدست آمد. استیدیه خاك  بر میکروزیمنس

در سه مزرعه مورد بررسی تقریباً یکسان (با میانگین 
جذب و  قابل ) بود. از لحاظ نیتروژن کل، فسفر8/7

ه تفاوت هاي سه مزرعجذب بین خاك قابل منیزیم
 055/0چندانی وجود نداشت (به ترتیب با میانگین 

کیلوگرم)، اما  بر گرممیلی 78/4و  27/2درصد، 
کلسیم محلول و کلسیم تبادلی به ترتیب در مزررعه 

لیتر) و مزرعه امشل  در واالناکیمیلی 7/201کیاشهر (
لیتر) داراي مقادیر بیشتري  در واالناکیمیلی 05/9(

  بودند.
 

  آزمایشگاهیبخش 
حاصل از بذرهاي هاي بنیه بذر، براي انجام آزمون

 سبک، متوسط و سنگینهر منطقه به سه دسته هاي نیام
براي این منظور از از ترازویی با  شدند. بنديتقسیم

دقت ده هزارم گرم استفاده شد. سپس جهت 
جلوگیري از اثرگذاري رطوبت بر وزن بذرها، به طور 

گیري هایی از بذر اندازهنمونه تصادفی مقدار رطوبت
ي انجام گرفته با استفاده از هاهر یک از آزمونشد. 

هاي کامل بلوكآزمایش فاکتوریل با طرح پایه 
مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتور اول منطقه تصادفی 

و بندر کیاشهر]  و امشل دهنقرهتولید بذر در سه سطح [
[سنگین سه سطح در بذر  نیز وزن و فاکتور دوم

متوسط ، )گرم 1بیشتر از (بذرهاي داراي وزن 
سبک و ) گرم 1گرم و  8/0بین (بذرهاي داراي وزن 
سپس  .)] بودندگرم 8/0کمتر از (بذرهاي داراي وزن 

شده جهت ارزیابی بنیه از آزمون سرما و پیري تسریع
بذرهاي بادام زمینی استفاده شد. همچنین جهت 

یگر از بنیه بذر برآورد ها با یکدمقایسه این آزمون
زنی استاندارد استفاده شد. شده توسط آزمون جوانه

هاي این بخش به شرح نحوه انجام هریک از آزمون
  زیر است:

 هر یک از تیمارها، 1زنی استانداردجوانهدر آزمون 
براي مدت سپس  .ندتایی قرار گرفت 50تکرار  سهدر 
درون گراد درجه سانتی 25ثابت  دمايروز در  10

جهت . ندقرار گرفتزنی در شرایط جوانهژرمیناتور 
زنی بین کاغذ انجام این آزمون از روش جوانه

با در نظر گرفته شده  هايظرفمرطوب استفاده شد. 
درصد ضد عفونی شدند  15هیپوکلریت سدیم 

)Hampton and TeKrony, 1995 ضدعفونی بذرهاي .(
درصد  1جیوه بادام زمینی نیز با استفاده از کلرید 

شناسایی و شمارش ). Nautiyal, 2009صورت گرفت (
عادي بر اساس دستورالعمل و غیر عادي هايگیاهچه

 10تا  5از روز ) ISTAالمللی آزمون بذر (انجمن بین
 .)Anonymous, 2011; Don, 2009( صورت گرفت

المللی همچنین بر اساس دستورالعمل انجمن بین
 7به مدت  مون سرما بذرها)، در آزISTAآزمون بذر (

و در آزمون پیري گراد درجه سانتی 8روز در دماي 
 95روز در شرایط رطوبتی  3به مدت تسریع شده 

 Hampton( گرفتندقرار گراد درجه سانتی 43درصد و 

and TeKrony, 1995(. بالفاصله بذرها  پس از آن

                                                                              

1. Standard Germination Test 
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در داخل ژرمیناتور قرار  زنی استانداردجهت جوانه
، زنیهاي جوانهآزمونآخرین روز  در .تندگرف

 60ساعت درون آون با دماي  24ها به مدت گیاهچه
 Maiti andگراد خشک گردیدند (درجه سانتی

Ebeling, 2002هاي مختلف ها و قسمت). ابتدا لپه
گیري گیاهچه از هم جدا شدند. سپس جهت اندازه

وزن ، وزن خشک هیپوکوتیل، چهوزن خشک ریشه
وزن اي و هاي لپه، وزن خشک برگچههخشک ساق

از ترازویی با دقت هزارم گرم استفاده  خشک گیاهچه
گیاهچه عادي براي هر  10هاي شد که میانگین وزن

زنی واحد آزمایشی محاسبه شد. در انتها درصد جوانه
با استفاده از  1نهایی بذرها و شاخص بنیه وزنی گیاهچه

  هاي زیر محاسبه شد: رابطه
  

    زنی نهایی:)  درصد جوانه1طه (راب
  

 FGP= ×100  
  

FGP = زنی نهایی،درصد جوانه n =  شمار بذرهاي
  شمار کل بذرها = N جوانه زده عادي و

  

 ;Sharma et al., 2013( ) بنیه وزنی گیاهچه2رابطه (

Gowda and Reddy, 2008; Souhani, 2010(:  
SWVI= FGP × SDW 

SWVI = نی بنیه گیاهچهشاخص وز ،FGP =  درصد
  وزن خشک گیاهچه = SDW زنی نهایی وجوانه

  

  ها و محاسبات آمارينرم افزار
افزار نرمبا استفاده از  هاي بدست آمدهداده

MSTAT-C  آماري قرار گرفت. عالوه مورد تجزیه
ها به روش بر تجزیه واریانس از مقایسه میانگین داده

  ت آمده استفاده شد.توکی براي تحلیل نتایج بدس
                                                                              

1. Seedling Weight Vigour Index 

  نتایج و بحث
ارائه شده است  1نتایج تجزیه واریانس در جدول 

که در ادامه جزئیات اثر تیمارهاي منطقه تولید و وزن 
زنی و بنیه بذر بر خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه

  گیاهچه بادام زمینی مطرح گردیده است. 
  

  زنی نهاییدرصد جوانه
داد که اثر منطقه تولید  نتایج تجزیه واریانس نشان

ها زنی نهایی در کلیه آزمونبادام زمینی بر درصد جوانه
بذر بر درصد وزن دار بود. در حالی که اثر بسیار معنی

زنی نهایی فقط در آزمون پیري تسریع شده بسیار جوانه
بذر بادام وزن دار شد. اثر متقابل منطقه تولید و معنی

هاي سرما و ایی در آزمونزنی نهزمینی بر درصد جوانه
در آزمون  ).1دار بود (جدول پیري تسریع شده معنی

زنی در زنی استاندارد، بیشترین درصد جوانهجوانه
 67/86بذرهاي تولید شده در منطقه امشل با میانگین 

در آزمون الف).  - 1درصد به دست آمد (شکل 
سرما، بذرهاي درشت تولید شده در منطقه امشل با 

زنی همراه بودند که در مقایسه با درصد جوانه 89/48
-درصد کاهش جوانه 45زنی استاندارد آزمون جوانه

زنی را به همراه داشتند. درحالی که بذرهاي کوچک 
-درصد کاهش جوانه 62تولید شده در منطقه امشل با 

درصد رسیدند. به طور کلی تنش سرما  70/23زنی به 
ط آزمایشگاهی زنی بذرها در شرایقبل از جوانه

زنی را به همراه کاهش قابل توجهی از درصد جوانه
ده و کیاشهر به داشت که بذرهاي مناطق امشل، نقره

زنی را نسبت درصد کاهش جوانه 55و  47، 53ترتیب 
ب). در  - 1 شکلبه آزمون استاندارد نشان دادند (

-بیشترین درصد جوانهآزمون پیري تسریع شده نیز، 

بزرگ تولید شده در منطقه امشل با زنی در بذرهاي 
). ج -1 درصد حاصل شد (شکل 55/95میانگین 
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هاي تولید شده تفاوت در مقدار کلسیم و نیتروژن دانه
در مناطق مختلف از جمله عوامل مؤثر بر اختالف قوه 

 Smartt, 1994; Fu( باشدنامیه بذرهاي تولید شده می

et al., 1993; Cox, 1997(.  ناشی از تفاوت این امر نیز
هاي بادام زمینی هاي زمیندر مقدار کلسیم خاك

 Fernandez et al., 2000; Zode( باشدمورد مطالعه می

et al., 1995; Smartt, 1994; Maiti and Ebeling, 

2002(.  

هاي یکی از دالیل کاهش عناصر غذایی در خاك
-مناطق مختلف، شسته شدن عناصر غذایی در بافت

توان گفت که بر این اساس می .باشدمیتر هاي سبک
لوم شنی بودن بافت خاك مزرعه انتخاب شده در 

ده نسبت به منطقه امشل که لومی بود، دلیلی بر نقره
  زنی در این دو منطقه باشد.اختالف درصد جوانه

  
  

منطقه تولید و  یه گیاهچه بادام زمینی در تیمارهاي مختلفزنی و بن(میانگین مربعات) برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه تجزیه واریانس -1جدول 
  وزن بذر

Table 1- Analysis of variance (mean squares) of some characteristics related with germinability and seedling vigour of 
peanut in different treatments of  production region and seed weight 

  وزنی بنیه گیاهچهشاخص 
Seedling Vigour Weight 

Index  

  وزن خشک گیاهچه
Seedling Dry Weight  

  زنیدرصد جوانه
Germination Percent  

  درجه آزادي
df  

  تغییر منبع
S.O.V  

  پیري
Aging  

  سرما
Cold  

  استاندارد
Standard  

  پیري
Aging  

  سرما
Cold  

  استاندارد
Standard  

  پیري
Aging  

  سرما
Cold  

  رداستاندا
Standard  

    

      )MS(مربعات  میانگین

2.253ns  3.126ns  41.439ns  24.192ns  1456.883ns 1439.148ns  46.112ns  34.565ns  144.444ns  2  تکرار  
Replication  

278.828**  157.509**  1406.646**  3386.107**  7611.648ns  34698.926**  3488.003**  686.358**  2760.543**  2  منطقه  
Region  

257.301**  72.745**  84.229ns  11713.874**  21787.822**  13650.259**  1958.252**  64.210ns  103.674ns  2  وزن بذر  
Seed Weight  

152.772**  26.944*  117.495*  14589.281**  2138.946ns  9043.148*  262.805**  76.542*  175.351ns  4  
  وزن بذر× منطقه 

Region×Seed 
Weight  

  خطاء  16  69.447  27.162  48.408  2753.731  2752.295  168.858  29.189  8.785  2.254
Error  

13.82  23.93  16.77  6.43  14.46  11.38  13.88  15.64  12.23  
  
  

 ضریب تغییرات
  )درصد(

C.V. (%)  
ns 1داري در سطح احتمال معنی **% و 5داري در سطح احتمال معنی *داري، عدم معنی%  

ns non-significant, *significant at P<0.05 and **significant at P<0.01 
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    Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

    
  Cold testب) آزمون سرما   Accelerated aging testج) آزمون پیري تسریع شده 

  مینیزنی نهایی بادام زاثر تیمارهاي مختلف بر درصد جوانه -1شکل 
Fig. 1, Effect of different treatments on final germination of percent   

  

  شاخص بنیه گیاهچه
نتیجه تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده منطقه 

بر بذر  وزنو اثر متقابل منطقه در تولید بادام زمینی 
ها بسیار شاخص وزنی بنیه گیاهچه در کلیه آزمون

ثر ساده وزن بذر نیز بر بنیه وزنی داري بود. امعنی
هاي سرما و پیري تسریع شده گیاهچه در آزمون

بیشترین بنیه گیاهچه از ). 1دار شد (جدول معنی
گرم) تولید شده در  1تر از بذرهاي درشت (بزرگ

بیشترین بنیه گیاهچه در منطقه امشل برآورد شد که 
 دبدست آم  24/54زنی استاندارد با میانگین جوانه

به طور کلی با ج).  -2ب و  -2الف،  -2هاي (شکل
حرکت از امشل به سمت بندر کیاشهر بنیه بذرهاي 

رسد تولید شده، به تدریج کاهش پیدا کرد. به نظر می
ها که مقدار رطوبت خاك در زمان پر شدن غالف

ترین دلیل در مشاهده تفاوت بین بنیه بذرهاي عمده

اشد. از طرف دیگر بتولید شده در این مناطق می
هاي در حال رشد در این سه تغذیه متفاوت غالف

منطقه بر کیفیت بذرهاي تولیدي مؤثر است که 
هاي مناطق اختالف عناصري نظیر کلسیم در خاك

ها تواند دلیلی بر تغییرات بنیه گیاهچهمختلف می
هاي حاصل از کمبود مواد باشد. به طوري که تنش

 بذر اثر دارندروي بنیه غذایی به طور مستقیم بر
)Smartt, 1994; Zode et al., 1995; Maiti and 

Ebeling, 2002; Cox, 1997هاي ). نتایج داده
هواشناسی ایستگاه کیاشهر در زمان تولید بذر نشان 

ها دماي هوا به دهد که در زمان پر شدن غالفمی
درجه سانتیگراد رسید. این موضوع باعث  35حدود 

هاي هوایی بوته بادام زمینی در نتز قسمتشود فتوسمی
-اثر تنفس نوري تا حدي کاهش پیدا کند. به نظر می

رسد کاهش احتمالی انتقال مواد فتوسنتزي به سمت 
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هاي در حال رشد و همچنین کاهش نسبت غالف
کلسیم به پتاسیم باعث کاهش بنیه گیاهچه در بذرهاي 

با توجه به تولید شده در منطقه کیاشهر باشد. همچنین 
اینکه بادام زمینی در این مناطق به صورت دیم کشت 

دن ـر شـان پـدگی در زمـود بارنــشود، با کمبمی
ها ها، امکان وقوع تنش خشکی براي بوتهغالف

وجود داشته و برروي بنیه بذر تولید شده در منطقه 
همچنین بذرهاي کیاشهر اثر منفی گذاشته است. 

لیل داشتن مواد غذایی بیشتر از درشت بادام زمینی به د
کنند تري را ایجاد میهاي قويجمله کلسیم گیاهچه

)Mugnisjah and Nakamura, 1986; Maiti and 

Ebeling, 2002; Fu et al., 1993 در حالی که بنیه .(
گیاهچه در بذرهاي کوچک بادام زمینی به دلیل کم 

 Trivediیابد (چه کاهش میشدن وزن خشک ریشه

and Bhatt, 1994 نکته قابل توجه این است که .(
هاي تولید شده نیز مقدار کلسیم خاك بر اندازه بذر

-). به طور کلی به نظر میKarimi, 2004مؤثر است (

رسد که عوامل محیطی در هنگام رشد گیاهان مادري 
ها و در مناطق مختلف در هنگام پر شدن دانه

گذار بوده و به تبع ها اثر رسیدگی آنها بر بنیه گیاهچه
هاي بزرگتري تر گیاهچهآن با تولید بذرهاي درشت

  را به همراه داشتند.
  

  
    Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

  
  Accelerated aging testج) آزمون پیري تسریع شده 

  
  Cold testب) آزمون سرما 

  یه گیاهچه بادام زمینیاثر تیمارهاي مختلف بر بن -2شکل 
Fig. 2, Effect of different treatments on seedling vigour of percent  

  

  چهوزن خشک ریشه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده 
فاکتورهاي منطقه تولید و وزن بذر بادام زمینی بر وزن 

دار بودند. در ها معنیچه در کلیه آزمونخشک ریشه
ه اثر متقابل آنها بر این صفت در دو آزمون حالی ک

دار شد زنی استاندارد و پیري تسریع شده معنیجوانه
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زنی استاندارد، بیشترین ). در آزمون جوانه1(جدول 
چه در بذرهاي درشت تولید شده وزن خشک ریشه

گرم) و کمترین میلی 33/123در منطقه امشل (
چه در بذرهاي کوچک همیانگین وزن خشک ریش

گرم) میلی 33/67تولید شده در منطقه کیاشهر (
الف). در حالی که پس از  -3مشاهده شد (شکل 

اجراي آزمون سرما و پیري تسریع شده، وزن خشک 
چه بذر تولید شده در منطقه امشل کاهش ریشه

بیشتري نسبت به سایر مناطق از خود نشان داد. 
ر این شاخص در آزمون نوسانات اثر وزن بذر نیز ب

ب و  -3هاي پیري تسریع شده قابل رویت بود (شکل

ج). در حالی که در آزمون سرما همچنان بیشترین  -3
چه در بذرهاي درشت مشاهده شد وزن خشک ریشه

) Trivedi and Bhatt, 1994). تریودي و بات (9(شکل 
چه در نیز گزارش کردند که وزن خشک ریشه

کیده بادام زمینی به مقدار بذرهاي کوچک و چرو
قابل توجهی کمتر از بذرهاي متوسط و درشت بود. 

-چه یکی از صفات مهم جهت برآورد شاخصریشه

باشد که در بسیاري هاي بنیه گیاهچه بادام زمینی می
 ,Nautiyal( از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است

2009; El-Saidy and El-Hai, 2011; Maiti and 
Ebeling, 2002(.  

  

  
    Accelerated aging testب) آزمون پیري تسریع شده 

  Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

    
 Cold testج) آزمون سرما 

  بادام زمینیچه وزن خشک ریشه اثر تیمارهاي مختلف بر -3شکل 
Fig. 3, Effect of different treatments on radicle dry weight of percent  

  

  وزن خشک هیپوکوتیل
نتیجه تجزیه واریانس نشان داد که منطقه تولید 

داري بر وزن خشک بذر بادام زمینی اثر بسیار معنی

زنی استاندارد و پیري هاي جوانههیپوکوتیل در آزمون
). به طوري که با حرکت 1شده داشت (جدول تسریع

شل وزن خشک از بندر کیاشهر به سمت ام
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هیپوکوتیل بذرهاي تولید شده افزایش یافت (شکل 
الف). همانطور که در نتایج این تحقیق مشاهده  -4

شد، افزایش وزن خشک هیپوکوتیل به طور قابل 
توجهی بنیه بذر بادام زمینی تولید شده در منطقه امشل 
را افزایش داد. پتانسیل بالقوه هیپوکوتیل در بذرهاي 

-زنی اپیجوانها بنیه گیاهچه باال، باعث بادام زمینی ب

شود. این امر شرایط بهتري را ژیل در بادام زمینی می
نماید. به هاي بادام زمینی فراهم میبراي گیاهچه

هاي طوري که افزایش سرعت فتوسنتز از طریق لپه
ها در خارج شده از خاك، باعث استقرار بهتر گیاهچه

 ).Koocheki and Sarmadnia, 2007شود (مزرعه می
اثر ساده وزن بذر بادام زمینی نیز بر وزن خشک 

). 1دار شد (جدول ها معنیهیپوکوتیل در کلیه آزمون

زنی استاندارد، بیشترین میانگین وزن در آزمون جوانه
گرم) در بذرهاي میلی 240خشک هیپوکوتیل (

الف) که بنیه گیاهچه  - 4درشت بدست آمد (شکل 
د. از این لحاظ در دو آزمون دیگر بیشتري را سبب ش

نیز روند مشابهی بدست آمد.  اثر متقابل منطقه تولید و 
وزن بذر بادام زمینی بر وزن خشک هیپوکوتیل در 

دار نشد. در حالی که زنی استاندارد معنیآزمون جوانه
این اثر متقابل پس از آزمون سرما و پیري تسریع شده 

) 1ر بود. (جدول دابر وزن خشک هیپوکوتیل معنی
هاي که بیشترین وزن خشک هیپوکوتیل در گیاهچه

حاصل از بذرهاي درشت تولید شده در منطقه امشل 
  ج). - 4ب   -4هاي برآورد شد (شکل

  

    
  Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

    
  Cold testزمون سرما ب) آ  Accelerated aging testج) آزمون پیري تسریع شده 

  اثر تیمارهاي مختلف بر وزن خشک هیپوکوتیل بادام زمینی -4شکل 
Fig. 4, Effect of different treatments on hypocotyl dry weight of percent  

  

  چهوزن خشک ساقه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر منطقه تولید 

اندارد و هاي استچه در آزمونبر وزن خشک ساقه

دار بود. اثر وزن بذر بادام زمینی بر وزن سرما معنی
هاي سرما و پیري تسریع در آزمونچه خشک ساقه

). تریودي و بات 1(جدول  دار شدشده بسیار معنی
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)Trivedi and Bhatt, 1994 نیز با بررسی بذرهاي (
سنگین، متوسط، سبک و کوچک بادام زمینی رقم 

GG-2 دازه بذر تأثیري بر وزن گزارش کردند که ان
ها نداشت. اثر متقابل منطقه تولید و چهخشک ساقه

چه در وزن خشک ساقهبذر بادام زمینی بر وزن 
 زنی استاندارد و پیري تسریع شدههاي جوانهآزمون

وزن خشک دار بود که بیشترین میانگین بسیار معنی
در بذرهاي درشت تولید شده در منطقه امشل  چهساقه

ج). اثرات ساده  - 5الف و  -5هاي آمد (شکل بدست
بذر پس از آزمون سرما نیز بیشترین  وزنتیمارهاي 

چه را در بذرهاي درشت میانگین وزن خشک ساقه
  ب). -  5نشان داد (شکل 

  

  
    Accelerated aging testب) آزمون پیري تسریع شده 

  Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

    
 Cold testج) آزمون سرما 

  چه بادام زمینیاثر تیمارهاي مختلف بر وزن خشک ساقه -5شکل 
Fig. 5, Effect of different treatments on plumule dry weight of percent  

  

  ايوزن خشک برگ لپه
زنی استاندارد هاي مختلف جوانهآزموننتایج 

لف بذر از لحاظ وزن هاي مختوزننشان داد که بین 
داري وجود داشت ها اختالف بسیار معنیخشک لپه
هاي ). هرچند بذرهاي درشت گیاهچه1(جدول 

بزرگتري را تولید نمودند، اما همچنان تا انتهاي 
ها زنی بذرهاي درشت بیشترین وزن خشک لپهجوانه

-را نسبت به بذرهاي متوسط و کوچک داشتند (شکل

ج). نکته قابل توجه در  - 6ب و  -6الف،  -6هاي 
زنی استاندارد این است که وزن خشک آزمون جوانه

-هاي حاصل از بذرهاي درشت در انتهاي جوانهلپه

درصد وزن خشک اولیه بذرها بود.  50زنی، بیش از 
درصد از وزن خشک بذرهاي  35در حالی که حدود 

زنی باقی مانده بود. به کوچک در انتهاي جوانه
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اي بیشتري ذرهاي بزرگتر مواد ذخیرهعبارت دیگر ب
هاي براي تأمین گیاهچه در حال رشد دارند. لپه

ها در حاصل از این بذرها به استقرار بهتر گیاهچه
مزرعه قبل از اتوتروف و خودکفا شدن آنها کمک 

گردند تري تخلیه مینمایند و در زمان طوالنیمی
)Perez and Aryoello, 1995; Maiti and Ebeling, 

2002; Nautiyal, 2009 .( اثر منطقه تولید بادام زمینی بر
دار نبود ها معنیها در هیچ یک از آزمونوزن خشک لپه

بذر  وزناما در آزمون سرما اثر متقابل منطقه تولید و 
ده ها را در بذرهاي درشت نقرهبیشترین وزن خشک لپه

و کیاشهر نشان داد. در حالی بذرهاي درشت امشل با 
هاي بزرگتر، سبب افزایش بنیه گیاهچه تولید گیاهچه

مانده از بذرهاي کوچک در حالی هاي باقیشدند. لپه
داراي کمترین وزن خشک بودند که وزن خشک 

هاي هاي حاصل از آنها تقریبا برابر با گیاهچهگیاهچه
حاصل از بذرهاي درشت بود. این امر حاکی پتانسل 

جهت استقرار بهتر گیاهچه مانده در بذرهاي درشت باقی
زنی خواهد بود. همچنین بذرهاي در مزرعه بعد از جوانه

ها را در انتهاي ده کمترین وزن خشک لپهکوچک نقره
  الف).- 6زنی داشتند (شکل جوانه

  
  Cold testالف) آزمون سرما 

  
    Accelerated aging testج) آزمون پیري تسریع شده 

  Standard germination test انداردزنی استب) آزمون جوانه
  بادام زمینی هالپه وزن خشکاثر تیمارهاي مختلف بر  -6شکل 

Fig. 6, Effect of different treatments on cotyledon dry weight of percent  
  

  وزن خشک گیاهچه
بذر بر  وزننتیجه تجزیه واریانس نشان داد که اثر  

دار بود. ها معنیونوزن خشک گیاهچه در کلیه آزم
زنی هاي جوانههمچنین در تیمارهاي مختلف آزمون

استاندارد و پیري تسریع شده، اثر ساده منطقه تولید 
بذر بر وزن  وزنبذر و اثر متقابل منطقه تولید بذر در 

داري بود خشک گیاهچه بادام زمینی بسیار معنی
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). بیشترین وزن خشک گیاهچه (به ترتیب 1 (جدول
گرم) را در بذرهاي سنگین تولید میلی 71/328 و 612

 -  7الف و  -7هاي شده در امشل بدست آمد (شکل
بذر بر وزن  ب). نتایج آزمون سرما از لحاظ اثر ساده

زنی استاندارد جوانه همسو با نتایج گیاهچه وزن خشک
عبارت دیگر در شرایط ایجاد تنش سرماي قبل  بود. به

هاي درشت، گیاهچهزنی نیز بذرهاي از جوانه

بزرگتري را تولید کردند که حاکی از پایداري بنیه 
گیاهچه در بذرهاي درشت نسبت به بذرهاي 

زمینی داراي  کوچکتر بود. بذرهاي درشت بادام
باشند که عالوه بر افزایش اي بیشتري میعناصر ذخیره

هاي حاصل وزن خشک گیاهچه و بنیه گیاهچه، بوته
عملکرد باالتري را خواهند  از آنها رشد بیشتر و

  ). Knauft, 1990; Sibuga and Nsenga, 2003( داشت

  
    Accelerated aging testب) آزمون پیري تسریع شده 

  Standard germination test زنی استانداردالف) آزمون جوانه

  
  Cold testج) آزمون سرما 

  ادام زمینیب گیاهچه خشک وزناثر تیمارهاي مختلف بر  -7شکل 
Fig. 7, Effect of different treatments on seedling dry weight of percent  

  
ده و کیاشهر، با حرکت از منطقه امشل به سمت نقره

بذرهاي تولید شده وزن خشک گیاهچه کمتري را نشان 
دادند. از این لحاظ عالوه بر تفاوت در خصوصیات 

ات دما و بارندگی شیمیایی خاك در این مناطق، تغییر
ها نیز باعث اختالف در جذب طی فصل رشد غالف

رسد افزایش شود. به طوري که به نظر میعناصر آنها می

ها در منطقه دما و کاهش بارندگی در دوره پرشدن نیام
کیاشهر تنش خشکی را سبب شد که این امر باعث 

ها گردید. براساس کاهش جذب کلسیم بوسیله میوه
گذشته، کاهش کلسیم در بذرهاي تولید هاي بررسی

تواند دلیلی بر کاهش وزن خشک گیاهچه شده نیز می
حاصل از بذرهاي بادام زمینی باشد و در نتیجه کاهش 
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 Smartt, 1994; Maiti andبنیه گیاهچه را سبب شود (

Ebeling, 2002 .(  
  

  گیرينتیجه
به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد 

بذر بر بنیه گیاهچه بادام زمینی و صفات  که وزن
داري دارد به نحوي که اثرگذار بر آن تأثیر معنی

بذرهاي درشت (داراي وزن بیشتر از یک گرم) از 
-بهتري برخوردار بودند. گیاهچه وضعیت بنیه گیاهچه

هاي حاصل از بذرهاي ریز (داراي وزن کمتر از یک 
این نظر تر بودند که از تر و ضعیفگرم)، کوچک

اي هاي مزرعهممکن است توانایی کمتري در رقابت
نیز در ابتداي فصل رشد داشته باشند. بذرهاي تولید 

زنی شده در منطقه امشل داراي باالترین درصد جوانه
و بنیه گیاهچه بودند. لذا بایستی به این مسأله توجه 

شود ویژه نمود و بذرهایی که جهت کاشت تولید می
تري جهت افزایش ي مناسبه و مزرعهحاصل از منطق

ها باشد. به کیفیت بذر در راستاي ارزش زراعی آن
اضافه تفاوتی که بین بذر این گیاه با بذر بقیه گیاهان 

هاي این گیاه زراعی وجود دارد، این است که میوه

برخالف میوه سایر گیاهان تیره لگومینوز در زیر 
شود که کنند. این موضوع باعث میخاك رشد می

ها و عالوه بر عوامل فیزیولوژیکی که بر رشد غالف
گذارند، عوامل مرتبط با خاك نیز بر ها تأثیر میدانه

زنی بذرهاي تولید شده رشد دانه و نیز جوانه
به عبارت دیگر براي تولید بذرهاي  تأثیرگذار باشند.

زمینی باید هم به عوامل گیاهی و مناسب در گیاه بادام
الزم امل خاکی توجه خاصی داشت. در انتها هم به عو

به ذکر است که کیفیت نامطلوب بذر و بذرهایی که 
هاي ضعیف تولید قوه نامیه پایین دارند و یا گیاهچه

توانند مزید بر علت باشند. کشت کنند نیز میمی
بذرهاي با وزن یکسان، سبب یکنواختی در سبز شدن 

یاه را به وجود مزرعه را در مراحل بعدي دوره رشد گ
آورند. بنابراین انتخاب بذرهاي با اندازه مناسب و می

خصوصیات مطلوب که از مراکز مطمئنی تهیه شده 
توانند سبب کاهش مصرف میزان بذر مورد باشند، می

توان نیاز در مزارع کشاورزان شوند و بدین ترتیب می
ضمن داشتن عملکردهاي باالتر، برآورد درستی از 

  تصادي گیاه نیز به دست آورد.عملکرد اق
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