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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 با پالسمای سرد اتمسفری بذر گندمو شاخص ویگور  افزایش جوانه زنی
 

  (1)گودرزی، شروین – (3)اسکندری، علی – (2)حسن ،غفوری فرد -(1) *ابوالفضل ،مازندرانی

 ای، پژوهشکده گداخت و پالسمافنون هستهسازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و 1 
 گروه الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق2

 ایای، پژوهشکده کشاورزی هستهپژوهشگاه علوم و فنون هسته، سازمان انرژی اتمی3
 

 :دهيچک
اارس ش اي،ددباش، ت ت تيرار اا  زنی، رشددد جوانه ش شددایگ شیبور ایرگاد  پدش اي،ددیاز، ،ددي شا ،در این مقاله، جوانه

، د ،ددد ش اترسف د اال،راد   120ش  80، 40ا ر،ی ق ار   فت. ایرگا ت ت تيرار اال،را اا توا   الکی یک موردتخليه 

،ت آمده افزایش  20شات اه مدت  شایگ شیبور ایرگادزنی، رجوانهقاال توجه ثانيه ق ار   فیپد. نیایج اد  شد جوانه ش 

سبت شدهتيرار ،ا  می ن شاگد را ن ،ي شا  در تيرار شایگ شیبور دگد. اه حالت  ،باش ش  ،یاز، اارس، اي شات  80 پدش اي

شاگد، اه ت تيب  سبت اه  ،را را ا  ایرگاد  %58ش  %74.4، %75.5، %101ن ،ت که تاثي  مثبت ش معپادار اال شیه ا افزایش دا

 دگد. پدش ن،ا  می

 DBD plasmaزنی، پالسمای سرد، بذر گندم، افزایش جوانه  :کلرات کليدد

 

 : مقدمه

 و مطلوباولیه  رشد باعث بذرها كامل و سریع زنیترین مراحل زندگی گیاه است. جوانهزنی بذر یکی از بحرانیجوانه

ن اخیر به دلیل سالیا در. (1)است  رسیدن به عملکرد باال عامل موثر زنی بذر،درصد و سرعت جوانه شود.می گیاه سریع

صرف صنعتی افزایش م شهری، فراهم نمودن آب در امور  شاورزی در و زندگی  شك مناطق آب كافی برای ك نیمه و خ

شك جهان ستبا چالش خ شده ا صد سرعت. بنابراین هرچه های جدی مواجه  ستفاده از جوانه و در شد، ا شتر با زنی بی

 (.4 -2) بهتر خواهد بودو نور  منابع رشد مانند آب

با افزایش جمعیت . ترین محصوالت زراعی دنیا نقش پررنگی در تامین نیاز غذایی انسان داردیکی از مهم گندم به عنوان

زنی بذرهای گندم است، از موضوعات مهم و قابل توجه ایران و جهان، بررسی تمام راهکارهایی كه موثر در رشد و جوانه

 . (5، 4) ستو محققان فعال در عرصه كشاورزی قرار گرفته ااكثر مراكز 

های های شیمیایی و فیزیکی متعددی برای افزایش میزان رشد بذرها مورد استفاده قرار گرفته است. روشامروزه روش

 آلودگی خاک و هم موجببه مقدار مواد شیمیایی زیادی نیاز دارند هم ی مرسوم معموال غیراقتصادی هستند، زیرا یشیمیا

ی فیزیکی هاروشاز  یکیپالسمای سرد استفاده از  است. شدههای فیزیکی روش رو توجه بیشتری بهد. از اینشونمی
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تواند به عنوان یك دیدگاه اقتصادی و امن برای بهود بذر مورد توجه قرار گرفته است. این روش میاخیرا كه  است

پالسما از مزایای سویا و غیره را افزایش دهد.  روغنی، گندم،های مانند دانهی دهی گیاهان متنوعزنی، رشد و محصولجوانه

درون سیتوپالسم بذر  گذارد و برخالف پرتو گاما و اشعه ایکس بهزنی اثر میبذر و بهبود جوانهتنها بر سطح اینست كه 

 گرفتقرار  محققان مورد توجه به همین علت .كندو تغییری در ارزش مواد غذایی و ژنتیك بذر ایجاد نمی كندنفوذ نمی

(4 ،9). 

تواند ا میوسیله پالسمبهبود جذب آب بهباشند زنی بذر میجایی كه آب و اكسیژن عوامل ضروری برای جوانهاز آن

زنی د و جوانههای متعددی از پوشش ضخیم بذر، ممکن است مانع جذب آب شونزنی بذر را افزایش دهد. گاهاً الیهجوانه

ر سطح بذر ایجاد الکترونی د های متعددها و حفرهترکرو كند. پالسما با برخورد به سطح بذر، بذرها را با مشکل روبه

زیرا نند زآسیب خاصی به بذرها نمیپالسمای سرد  .(10، 5، 4)شود میو اكسیژن كند كه موجب افزایش جذب آب می

نین و ساختار اصلی بذر جتوانند آسیبی به و نمی كنندتوانند به میزان تقریبا چند نانومتر به بذرها نفوذ مواد فعال فقط می

 .(10، 5) برسانند

های رقم زنی بذر گندم( بر خصوصیات جوانه1DBD) الکتریكتخلیه سددیسرد اتمسفری در این مقاله اثر پالسمای 

عامل كلیدی در ایجاد زنی و رشد گیاهچه به عنوان یك با هدف امکان افزایش جوانه ،پیشتاز، سیروان، پارس و پیشگام

 تراكم مطلوب و حصول عملکرد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
 

 : رشش کار

صادفی برای بذر كامال طرح این آزمایش به صورت یك شگامارقام  گندم هایت سیروان، پارس و پی شتاز،  تکرار  سه اب پی

و پس از آن با  ثانیه ضدعفونی 30درصد به مدت  3ها ابتدا بذرها با محلول هیپوكلریت سدیم در این آزمایش انجام شد.

مرتبه با  3ثانیه ضدعفونی و مجدد  30در هزار به مدت  2كش بنومیل كشی و سپس با محلول قارچآب مقطر سه بار آب

ر رفته در به كا (ثرات منفی تبخیر آبجهت جلوگیری از ادار )درپوش ایدیش شیشهكشی شدند. هر پتریآب مقطر آب

 . (14 -11) عدد بذر بود 15ها حاوی این آزمایش

 12برای صد در 60نسبی رطوبت متوسط با اتاقك رشد در گرادسانتی درجه 25 ثابت دمای در زنیجوانه واكنش ارزیابی

شب  12ساعت روز و  سی و روز به طور روزانه بر 14ها به مدت زنی آنبذرها و میزان جوانه .گرفت صورتساعت  ر

 . (5، 4) صورت زیر محاسبه شدزنی بهصفات جوانهدوره،  پایان شدند. درثبت 

                                                 
1Dielectric Barrier Discharge  
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كه رابطه  اسااتزنی بذر ز پارامترهای مهم در تعیین جوانهزنی اشاااخج جوانهبه طور كلی  :درصددد جوانه زنی نیایی

زنی و تعداد تر باشد درصد جوانهبذرها مناسب مستقیمی با كیفیت و قدرت زیست بذرها دارد به عبارتی هر چه كیفیت

ش شاخج جوانهتبذرهای جوانه زده بی ستفاده از معادله زیر محاسابه تر خواهد بوالزنی بار و درنتیجه  صفت با ا د. این 

 :(17 -15) دوشمی

FGP (Final Germination Percentage) =n/N×100 

FGP= زنی نهایی، درصد جوانهn تعداد بذرهای جوانه زده و =N ياگچه طول .كل بذرهای آزمایش شده است= تعداد  :

گیری و بر روی یك نمودار متر( اندازه)سانتی 001/0كشی با دقت وسیله خطروز، به 14چه پس از چه و ریشهطول ساقه

 (.17 -15اند )متر گزارش شدهابعاد بر حسب میلیاند. رسم شده

تر زنی نیز پایینتر باشد درصد جوانه، هر چه كیفیت بذر پاییناستزنی معرف درصد و پتانسیل جوانه: شیبور شایگ

 آیدمی بدست گیاهچه طول در یینها زنیجوانه درصد ضربحاصل از . شاخج ویگوریابدكاهش می ویگورو شاخج 

 ویگور شاخج شاخج=  ینهای زنیجوانه درصد ×  گیاهچه طول    (: 17 -15)

 اال،راد ، د

ای پژوهشگاه علوم و فنون طراحی و ساخته شده در پژوهشکده پالسما و گداخت هسته DBDدستگاه  از در این مقاله

ثانیه در  20به مدت ها استفاده شده است. بذرها برای اصالح بذر (1جدول )ا مشخصات فنی (، براست 1ای )شکلهسته

 . چپ( 1)شکل  وات قرار گرفتند 120و  80، 40پالسماهای 

 

 اه کار رفیه  DBD. م،خصات فپی د،یباه1جدشل

 شلیاژ

(KV) 

 ف کانس

(KHz) 
 (W) توا 

جپس 

 الکی شدگا

-جپس دد

 الکی یک

-الکی شد ش دد فاصله

 الکی یک

-ضخامت دد

 الکی یک

 می ميلی 3-1 می ميلی 5-1 اي کس آلوميپيوش 40،80،120 25 15-5
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 شراتيک د،یباه ش ن وه ق ار ي د ایرگا در اال،راش چپ(  شده ،اییه DBDد،یباه را،ت( . 1شکل

ت ها توسط آزمون نرمالیتی بررسی شده و در صورتدا وضعیت نرمال بودن تمامی دادهگونه عمل آماری، در ابقبل از هر

سب داده نیاز تغییر شدند. و تبدیل منا سبه  سون محا ستگی پیر ستفاده از روش همب ستگی با ا ضرایب همب شد.  ها انجام 

سااطح  ای دانکن دردامنها با اسااتفاده از آزمون چندهو مقایسااه میانگین SAS جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار

 .(14 -12) ترسیم شدند Excelدر محیط  انجام شد. نمودارها 05/0

 : جینیا

الت توان صفر مربوط به ح آورده شده است. 2زنی نهایی بذرهای گندم در شکل درصد جوانه: زنی نیاییدرصد جوانه

درصد  100زنی به مثبت نشان داده است و درصد جوانهتمام تیمارهای پالسما واكنش  شاهد است. گندم رقم پیشتاز به

، %22.98به ترتیب، گندم پارس، پیشتاز، پیشگام و سیروان نسبت به شاهد وات  80تیمار زنی جوانهدرصد رسیده است. 

ست.  %14.1و  15.47%، 16.32% شکلافزایش معناداری یافته ا شترک به معنای عدم تفاوت معنیحروها، درتمام  دار ف م

 در هر گروه است. دارو حروف مستقل به معنی تفاوت معنی

 
 گاد مخیلف حسب توا زنی نیایی ا  . درصد جوانه2شکل 
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بذرهای تیمار شده مشخج شده است. روز  14پس از چه ارقام گندم چه و ریشهاندازه ساقه 3در شکل : طول  ياگچه

گندم پیشتاز بیشترین ای داشته است. وات برای بذر گندم تیمار بهینه 80پالسمای  از شاهد رشد كرده و با پالسما بیشتر

 دریافت كرده است.تاثیر را از پالسما 

 

 

 

 

 

 گاد مخیلفچه ارقاش مخیلف  پدش ا  حسب توا ش ری،ه چه. اندازه ،اقه3شکل 

شرا هایمطالعه رفتار ویگور بذر: شیبورشایگ  شان داد كه تیگندم در   80با پالسمای  یمارط تیمار با پالسمای سرد ن

شد كهوات به میزان معناداری باعث افزایش قدرت جوانه سبت  توان به افزایشن امر را میای زنی بذر گندم  جذب آب ن

وات نسبت به شاهد، به  80گندم پیشتاز، پارس، پیشگام و سیروان در تیمار زنی داشته است. جوانه كه تاثیر مثبت برداد 

 افزایش داشته است.  %58و  %74.4، %75.5، %101ترتیب 

 

 گاد مخیلفا  حسب توا شیبور . شایگ 4شکل 
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وات بذر  80حالت شاهد و تیمار پالسمای  ،برداری شده است كه به عنوان نمونهعکسبذرها  از سطح: SEMآناليز 

های الکترونی ایجاد كرده كه پالسما در سطح بذر، ترک و حفرهدهد نشان می 5گندم پیشتاز انتخاب شده است. شکل 

 شود.یزنی مبه افزایش جذب آب و اكسیژن و درنتیجه افزایش جوانهاست كه منجر

 
  شات 80از ،طح ایر  پدش اي،یاز چپ(شاگد ش را،ت(تيرار  SEM. آناليز 5شکل 

 :  ي دنیيجه ا ث ش

سرد بر  اثر در این مقاله سمای  شد و جوانهپال شگام گندم  هایبذر زنیر سیروان و پی شتاز، پارس،  سیمورد پی قرار  برر

صفات مختلف با توجه به نتایج . گرفت سی  شد كه تیمار، SEMو آنالیز زنی جوانهآزمایش و برر شخج  سما بر  م پال

نفزایش نفوذ آب به درون بذر و راهداری داشاااته اسااات و باعث اساااطح بذرهای گندم تاثیر معنا های دازی واكنشا

 یسهچه در مقاچه و ریشهزنی و قدرت ظهور ساقهه كه در نتیجه باعث افزایش جوانهزنی شدبه جوانه بیوشیمیایی مربوط

شد. این مورد می شاهد  ستقرار بذر در زمین زراعی با  سك كاهش تراكم مطلوب بوته رو گردد تواند منجر به بهبود ا را ی

رونی پوسته نوشی بذر را باال برده و این منافذ الکتآب سطح بذر،پالسما با ایجاد منافذ الکترونی بر واقع  در .كاهش دهد

زنی درصد جوانه ا با انرژی كمتری، جوانه بتواند پوسته را كنار بزند و رشد كند.تر ساخته است ترا برای جوانه شکننده

شاهد به ترتیب،  80تیمار  سبت به  سیروان ن شگام و  شتاز، پی  %14.1و  %15.47، %16.32، %22.98وات گندم پارس، پی

وات را نسبت  80شاخج ویگور گندم پیشتاز تیمارشده با پالسمای %101افزایش  4افزایش معناداری یافته است. شکل

 %58و  %74.4، %75.5به شاااهد نشااان می دهد. همچنین رقم های پارس، پیشااگام و ساایروان در این حالت به ترتیب 

به رهای گندم می تواند وات برای بذ 80تیماربا پالسمای  ،باتوجه به نتایج بدست آمده افزایش نسبت به شاهد داشته اند.

 معرفی شود.افزایش جوانه زنی و رشد جوانه، روش عالی  عنوان یك
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