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  زنی بذر شش گیاه زینتی فصلی هاي جوانه اثر پرایمینگ بر شاخص
  

  حور شهرام صداقت*
  دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایرانواحد رشت، دانشیار گروه باغبانی، 

  30/1/1395: تاریخ پذیرش ؛ 21/10/1394: یافتتاریخ در
 ١چکیده

 ،)Dianthus caryophyllus (خکیم ،)Zennia elegans (آهار يها گل جمله از يا هیحاش اهانیگ عیسرزنی  جوانه :سابقه و هدف
 یکوه کوکب و) Calandula officinalis (بهار شهیهم ،)Gazania splendens (ایگازان ،)Bellis perennis (یچمن ينایم
)Rudbeckia hirta (یزن جوانه قدرت دهنده شیافزا يمارهایت از یکی نگیمیپرا .شود یم سبز يفضا جادیا در عیتسر باعث 

 چه شهیر اما شود، یم  انجام بذر یزن جوانه هیاول مراحلکه  طوري به کرده جذب آب يمقدار بذرها نگ،یمیپرا طی .باشد یم  بذرها
  شدن و حفاظت بذرها از  و کوتاه کردن زمان کاشت تا سبزسبز شدن  یکنواخت پرایمینگ باعث ی تیمار.شود نمی خارج

ترکیبات شیمیایی که به درون رویان نفوذ و فعالیت متابولیکی . شود می عوامل زنده و غیرزنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه 
سریع گیاهان فصلی در موفقیت احداث فضاي سازي  آمادهکه  جایی آناز  .زنی مؤثرند کنند، اغلب در القاي جوانه می را تحریک 

  زینتیاهیگزنی چند هاي جوانه بر شاخص بذر نگیمیپرا اثربنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی . اهمیت زیادي داردسبز 
  .باشد می

  
بهار، میخک، آهار، میناي چمنی،  همیشهاي ه گل بذر زنی جوانههاي  بررسی اثر پرایمینگ بذر بر شاخصمنظور  به :ها مواد و روش

 ي پرایمینگتیمارها. و سه تکرار انجام گردید تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  آزمایشی بهکوهیگازانیا و کوکب 
 دمور صفات. بود که بر شش گیاه مزبور اعمال شد آب مقطر و  درصدNaCl 1گرم در لیتر جیبرلین،   میلی50 شاهد، شامل

 زنی جوانه حداکثر و روزانه یزن جوانه درصد میانگین ،یزن جوانه سرعت بذور، یزن جوانه ارزش ،یزن جوانه درصد شامل ارزیابی
   .بود روزانه

  
زنی  ترین جوانه اند و کم زنی را به خود اختصاص داده ترین درصد جوانه نتایج نشان داد میخک، آهار و میناي چمنی بیش :ها یافته

زنی را  زنی و حداکثر درصد جوانه ترین میانگین جوانه ، پرایمینگ با آب بیش آزمایشیاز تیمارهاي. به گازانیا بوده استمربوط 
زنی روزانه، ارزش  زنی، میانگین جوانه  بر درصد جوانه" بدون پرایمینگ×میناي چمنی "در اثرات دوجانبه تیمارهاي داشته و 

 " درصدNaCl 1 پرایمینگ با ×میناي چمنی "زنی بذرها و همچنین  ز و حداکثر درصد جوانهزنی در رو زنی، تعداد جوانه جوانه
  . ندترین تأثیر را داشت زنی بذرها بیش زنی و میانگین جوانه  نیز بر درصد جوانه

  

                                                
  sedaghathoor@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 نبوده است ولی هاي مختلف گیاهی به انواع تیمارهاي پرایمینگ یکسان  براساس نتایج این آزمایش واکنش بذر گونه:گیري نتیجه
 و پرایمینگ با در این پژوهش تیمار پرایمینگ با آب. شد بذرها  زنی جوانههاي  شاخصکلی پدیده پرایمینگ موجب بهبود طور به

NaCl 1توان  پرایمینگ، ساده، ارزان و نیاز به مواد شیمیایی ندارد میهیدروجا که  زنی را داشته است، از آن حداکثر جوانه  درصد
  .کنندگان توصیه نمودرا به تولیداین روش 

  
   گیاهان زینتی ، بذرزنی جوانه ، پرایمینگ بذر: کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
دهنده قدرت  یکی از تیمارهاي افزایش نگیمیپرا
 بذرها ،در پرایمینگ). 3( باشد می   بذرهازنی جوانه

که مراحل اولیه  يطور بهمقداري آب جذب کرده 
 خارج چه  اما ریشه،شود می  بذر انجام زنی جوانه
اي از  زنی سریع گیاهان حاشیه جوانه .)7( شود نمی

آهار، میخک، میناي چمنی، گازانیا، هاي  جمله گل
و کوکب کوهی باعث تسریع در ایجاد بهار  همیشه

جز میخک از  ه همه این گیاهان ب.شود فضاي سبز می
تسریع در منظور  به ).6( خانواده کاسنی هستند

گیاهان فصلی، پرایمینگ بذرها مفید واقع ي ساز آماده
 ي شیمیایی باعث شکستن خوابها این محرك. شود می

 بذرهاي پرایمینگ  هالو .شوند فیزیولوژیکی بذر می
چه  رازیانه با نیترات پتاسیم موجب کاهش طول ساقه

پرایمینگ بذرهاي رازیانه با  اسمو. چه شد نسبت به ریشه
افزایش را   ریشه به ساقهاتیلن گلیکول نسبت طول پلی
 پرایمینگ بذرهاي زیره سبز، اسمو و هیدرو ).8(داد 

اجزاي عملکرد در زیره مثل وزن هزاردانه، تعداد چتر و 
تأثیر قرار داد و  تحتداري  معنیطور  بهتعداد دانه را 

با  ).10(موجب افزایش عملکرد بذر زیره سبز شد 
 فضاي سبز اي در احداث توجه به ارزش گیاهان حاشیه

مطالعه اثر منظور  بدینو تسریع در تهیه این گیاهان، 
  . انجام شدمذکور پرایمینگ بذر در شش گیاه 

 
  ها مواد و روش

عاملی در قالب   فاکتوریل دوصورت بهاین آزمایش 
 در آزمایشگاه  تصادفی و سه تکرارطرح کامالً

 50شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و با  گیاه
  . گردید انجام )پالت آزمایشی(ر هر پتري بذر د
  بذر  :a1 سطح شامل 6در  )A ( اول نوع گیاهعامل

 مینا :a4، کوکب کوهی :a3 میخک، :a2بهار،  گل همیشه
 دوم پرایمینگ عامل و آهار :a6 گازانیا و :a5چمنی، 

 پرایمینگ :b2 بدون پرایمینگ، :b1 سطح شامل 4در 
 جیبرلین و گرم در لیتر لیمی 50 پرایمینگ با :b3با آب، 

b4: پرایمینگ با NaCl 1شد در نظر گرفته  درصد .
، بذرها از محلول پرایمینگ ساعت پس از شروع 24

 درجه 25 ساعت در شرایط 48خارج شده و 
  در آزمایشگاه درصد70 و رطوبت نسبی گراد سانتی

 شدند تا مقدار رطوبت بذرها به سطح اولیه نگهداري
  دو الیه داراي به محیط پتريبذرها ن  و پس از آبرسد

. گردیدمنتقل ) صورت بین کاغذي به(صافی کاغذ 
 ژرمیناتوردرون همه بذور مورد آزمایش، روف پتري ظ
 90، رطوبت گراد  درجه سانتی25 درجه حرارت با

. قرار داده شد ساعت 12درصد و دوره نوري 
 تا و شد انجام روز هر زده جوانه بذرهاي شمارش

 تعداد در افزایشی متوالی، دو شمارش در که یزمان
آزمایش . یافت ادامه نشد، مشاهده زده جوانه بذور

بذوري با اندازه  هفته ادامه یافت و چهارمدت  به
و  حساب آمد ده بهز  جوانهروبذمتر،   میلی2چه  ریشه

، ارزش زنی جوانهصفات مورد ارزیابی شامل درصد 
، میانگین درصد یزن جوانه بذور، سرعت زنی جوانه
 .بودزنی روزانه   جوانهحداکثر روزانه و زنی جوانه

عنوان یک شاخص   بذور که بهزنی جوانهارزش 
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د باش زده می ترکیبی از سرعت و مقدار کل بذور جوانه
   :)11( با رابطه زیر محاسبه شد

  

GV=MDG  PV 
  

باشد و از  زنی روزانه می  میانگین جوانهMDG ،که در آن
 کل بر مدت زمان دوره آزمایش زنی جوانهرصد تقسیم د

 باشد زنی می حداکثر درصد جوانه PV.  آمددست به
  : از رابطه زیر محاسبه شدزنی جوانهمیانگین زمان  ).11(
  

N1T1+N2T2+…+NxTx  
  اند تعداد کل بذرهایی که جوانه زده

MDG= 

  

، عبارت است از تعداد بذرهایی که در Nمقادیر 
، Tمقادیر . زنند پی جوانه می در ي پیها فاصله زمان

 بین شروع آزمایش تا پایان هر مرحله  زمان
زنی نیز از  حداکثر جوانه. دهد گیري را نشان می اندازه

  : رابطه زیر محاسبه شد
  

  Tزدن در  درصد جوانه
 =PV  تعداد روزهاي الزم براي رسیدن به این نقطه

  

ها با  ین آنها و مقایسه میانگ تجزیه واریانس داده
 MSTATCافزار   با کمک نرمLSDاستفاده از آزمون 

  . صورت گرفت
  

  نتایج و بحث
تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر درصد 

بهار، میخک،  همیشه(زنی بذر شش گیاه زینتی  جوانه
نشان ) آهار  ومینا چمنی، گازانیا کوکب کوهی،

 ×گیاه نوع "دهد که اثر نوع گیاه و اثر متقابل  می
است دار   معنی درصد1 در سطح احتمال "پرایمینگ
 بذور زنی که اثر ساده پرایمینگ بر صفت جوانه در حالی

  ).1جدول (داري نداشته است  تأثیر معنی

  
 .  تجزیه واریانس اثر نوع گیاه و پرایمینگ بر صفات مورد آزمایش-1جدول 

Table 1. Analysis of variance of plant type and priming on experimental characteristics. 
  میانگین مربعات
Mean Square 

 زنی اولین جوانه
First 

germination 

  تعداد بذر 
 سبز شده در روز
Germinated 
seeds/day 

 زنی ارزش جوانه
Germination 

value 

حداکثر درصد 
 زنی جوانه

Maximum 
germination 

  میانگین 
 زنی روزانه جوانه

Mean daily 
germination 

  زنی  جوانهدرصد
Germination 
percentage 

 منابع تغییر
SOV 

 )A(نوع گیاه  **6295.6 **8.95 **176.3 **2340.3 **25.5 **33.8
Plant type 

8.6** 4.5ns 253.4ns 44.4* 0.61* 61.11ns  پرایمینگ)B( 
Priming 

9.2** 6.7**  802.9**  68.7** 1.10** 831.1**  AB 

  خطا 120.8 0.19 13.5 175.6 2.6 1.39
(Error) 

  ضریب تغییرات  17.43 17.8 39.7 52.8 37.8 20
CV (%) 

nsدرصد5دار در سطح   اختالف معنی*دار در سطح یک درصد و   اختالف معنی**، دار معنی  اختالف غیر . 
**, * significant at 1% and 5% probability level, ns non-significant difference.  
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 .  پرایمینگ بر صفات مورد آزمایش×نوع گیاه  متقابل  مقایسه میانگین اثر-2 جدول
Table 4. Mean comparison of the interaction effect of plant type × Priming on trial traits.  

زنی  میانگین جوانه
 )درصد(روزانه 

Mean daily 
germination 

زنی  ارزش جوانه
 )ددرص(

Germination 
value 

زنی  اولین جوانه
 )روز(

First 
germination 

حداکثر درصد 
 زنی جوانه

Maximum 
germination 

شده  تعداد بذر سبز
 در روز

Germinated 
seeds/day 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage 

  هاتیمار
Treatments 

0.89 g 1.13 d 6.7 cde 1.34 fg 1.6 cd 23.3 ij a1b1 

2.6 a-e 16.1 bcd 6.7 cde 6.4 c-g 5.8 a-d 70 a-g a1b2 

1.92 c-f 13.7 bcd 4 e 6.6 b-g 2.5 bcd 56.7 c-i a1b3 

1.9 c-f 12.3 bcd 6 cde 6.1 c-g 3.47 a-d 53.3 d-i a1b4 
3.46 ab 25.9 bcd 4 e 7.5 b-g 5.8 a-d 90 abc a2b1 
3.11 abc 50.6 abc 4 e 15.8 a-d 4.2 a-d 90 abc a2b2 
3.2 abc 33.5 bcd 6.7 cde 10.7 a-g 4.9 a-d 73.3 a-g a2b3 

2.9 a-d 52.04 ab 4 e 16.08 abc 4.5 a-d 86.7 a-d a2b4 

1.66 d-g 14.3 bcd 6 cde 8.29 a-g 2.47 bcd 43.3 f-j a3b1 
1.8 c-f 29.3 bcd 4 e 15.7 a-d 2.5 bcd 46.7 e-i a3b2 

2.7 a-d 29.7 bcd 4 e 11.1 a-g 3.8 a-d 73.3 a-g a3b3 

1.7 d-g 22.1 bcd 4 e 13.2 a-f 2.6 bcd 50 e-i a3b4 

3.8 a 76.8 a 4 e 20 a 6.7 abc 100 a a4b1 
3.47 ab 14.1 bcd 6.7 cde 4.03 d-g 8.2 a 63.3 b-h a4b2 

2.2 b-f 9.3 cd 8 bcd 4.17 d-g 4.7 a-d 56.7 c-i a4b3 

3.8 a 30.4 bcd 6.7 cde 7.9 b-g 6.9 ab 100 a a4b4 

1.56 d-g 2.55 d 10.7 ab 1.6 fg 5.4 a-d 26.7 ij a5b1 
1.7 d-g 18.9 bcd 4.7 de 10.5 a-g 1.7 cd 40 g-j a5b2 

1.17 efg 3.8 d 12 a 3.2 efg 4.2 a-d 33.3 hij a5b3 

0.38 g 0.44 d 8.7 abc 1.16 g 0.77 d 10 j a5b4 

2.2 b-f 28.4 bcd 6 cde 13.5 a-e 5.06 a-d 80 a-e a6b1 
3.3 ab 33.26 bcd 4.67 de 10.3 a-g 5.46 a-d 76.7 af a6b2 

3.4 ab 29.6 bcd 5.3 cde 8.47 a-g 6 abc 93.3 ab a6b3 

2.9 a-d 53.9 ab 4 e 18.3 ab 2.9 bcd 76.7 a-f a6b4 

 . است LSDاساس آزمون  درصد بر 5 دار در سطح احتمال ختالف معنیحروف مشترك در ستون نشانگر عدم ا
Means followed by the same letter are not significantly different (P<0.05), using LSD test.  
 

a1] :بهار بذر گل همیشه (Calendula seed) ،a2 :میخک (Carnation) ،a3 :کوکب کوهی(Rudebekia)  ،a4 :مینا چمنی (Daisy) ،a5 : گازانیا
(Gazania)  وa6: آهار(Zinnia)  ،b1 :بدون پرایمینگ (Control) ،b2 :پرایمینگ با آب (Hydropriming) ،b3 : ام جیبرلین پی  پی50پرایمینگ با 

(Priming with GA 50) و b4 : پرایمینگ باNaCl 1درصد (Priming with NaCl) [.   
  

 ×نوع گیاه "هاي مربوط به اثر  مقایسه میانگین داده
ترین درصد   که بیشنشان داد) 2 جدول( "پرایمینگ

 ×میناي چمنی  (a4b1زنی مربوط به تیمارهاي  جوانه
 پرایمینگ با ×میناي چمنی  (a4b4و ) بدون پرایمینگ

NaCl 1زنی  ترین جوانه  و کم درصد100با )  درصد
   NaCl پرایمینگ با ×گازانیا  (a5b4مربوط به تیمار 

تجزیه  .زنی بوده است  جوانه درصد10با )  درصد1

زنی  واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین جوانه
نشان داد که نوع گیاه و اثر ) MDG(روزانه بذور 

   در سطح احتمال " پرایمینگ×نوع گیاه "دوجانبه 
  درصد5 و اثر ساده پرایمینگ در سطح آماري  درصد1

در بررسی مقایسه  ).1 جدول(دار شده است  معنی
زنی  ترین جوانه مشخص شد که بیش ها میانگین داده
.  درصد در روز بود34/3اي چمنی با مربوط به مین
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 مقدار را به ترین  درصد در روز کم21/1گازانیا با 
هاي  بررسی مقایسه میانگین داده .خود اختصاص داد
بر میانگین  " پرایمینگ×نوع گیاه "مربوط به اثر متقابل 

 مقدار ترین شدهد که بی زنی روزانه نشان می جوانه
میناي  (a4b1زنی روزانه تحت ترکیب تیماري  جوانه

 ×میناي چمنی  (a4b4و )  بدون پرایمینگ×چمنی 
 درصد در روز 84/3با )  درصدNaCl 1پرایمینگ با 

 ×گازانیا  (a5b4ترکیب تیماري همچنین .  آمددست به
 درصد در روز 38/0با )  درصدNaCl 1پرایمینگ با 

 خود اختصاص زنی روزانه را بهانهترین مقدار جو کم
نشان ) 2015 (حور و همکاران صداقت ).2 جدول(داد 
ارقام "جانبه   که ارقام مختلف چمن و اثر دوندداد

زنی روزانه  وانهج بر صفت میانگین " پرایمینگ×چمن 
 در این آزمایش هم اثر .)11( شده است  دار بذور معنی

 در " پرایمینگ×نوع گیاه "نوع گیاه و اثر دوجانبه 
 بذور پرایم هیدرو .دار شد معنی  درصد1سطح احتمال 

 تنش شرایط در گیاهان رشد افزایش باعث گندم
 .)5( گردید پرایم بدون بذور با شوري در مقایسه

دهد که انجام   نشان میهم ها نتایج این پژوهش
زنی روزانه بذور  پرایمینگ باعث بهبود میانگین جوانه

   . استمورد بررسی شده
تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر حداکثر 

دهد که اثر نوع  نشان می) PV(زنی بذور  درصد جوانه
 در سطح " پرایمینگ×نوع گیاه "گیاه و اثر دوجانبه 

 و اثر ساده پرایمینگ در سطح آماري  درصد1احتمال 
زنی بذر   بر صفت حداکثر درصد جوانه درصد5

زنی  ترین جوانه بیش). 1 لجدو(دار شده است  معنی
 و " بدون پرایمینگ×میناي چمنی "تحت تیمار 

گازانیا  (a5b4زنی تحت ترکیب تیماري  ترین جوانه کم
 جدول(  آمده استدست به%) NaCl 1 پرایمینگ با ×
  که اسموپرایمینگدریافتند) 2005(امیدي و همکاران  .)2

زنی، مدت زمان  داري بر درصد جوانه اثر معنی

 زنی بذرهاي کلزا  میانگین جوانهبیشینهزنی و  انهجو
  . )9( دارد

تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر ارزش 
نوع گیاه و اثر دهد،  ر نشان میو بذ)GV(زنی  جوانه

صفت این  بر " پرایمینگ×نوع گیاه "اثر متقابل 
که اثر ساده پرایمینگ  در حالی. دار شده است معنی

ترین  بیش ).1 جدول(است  نداشتهداري  تفاوت معنی
میناي چمنی "زنی تحت ترکیب تیماري  ارزش جوانه

ترین   کمو آمده است دست به " بدون پرایمینگ×
  پرایمینگ×گازانیا "زنی تحت تیمار مقدار ارزش جوانه

  ).2 جدول(، مشاهده شد " درصدNaCl 1با 
دهد که اثر نوع گیاه و اثر  نشان می1 جدول
  تعداد بذر  بر " پرایمینگ×وع گیاه ن"دوجانبه 

   دار شد معنی درصد1 در سطح سبز شده در روز
 تعداد بذر سبز شده در روز اثر ساده پرایمینگ بر و

 دهد  نشان می2 جدول .است داري نداشته تفاوت معنی
 تحت ترکیب تعداد بذر سبز شده در روزترین  که بیش

  با ) آب پرایمینگ با ×میناي چمنی  (a4b2تیماري 
ترین  که کم در حالی،  آمددست بهروز بذر در  2/8

   a5b4 تحت تیمار تعداد بذر سبز شده در روز
 .مشاهده شد)  درصدNaCl 1 پرایمینگ با ×گازانیا (

 یا و گردد اختالل دچار بذر توسط آب جذب اگر
 متابولیکی هاي فعالیت گیرد صورت آرامی جذب به

 و شد خواهند انجام میآرا به بذر داخل در زنی جوانه
 بذر از چه ریشه خروج الزم براي زمان مدت نتیجه در

   ).2( یابد می کاهش زنی جوانه سرعت و یافته افزایش
 نشان )1جدول (ها  تجزیه واریانس دادهجدول 

دهد که اثر ساده نوع گیاه، پرایمینگ و اثر دوجانبه  می
ده دار ش  زنی بذور معنی  بر صفت اولین جوانهآن دو
 a5b3زنی مربوط به تیمار  دیرترین جوانه. است

 روز بود 12با ) GA ام پی  پی50پرایمینگ با  ×گازانیا (
 GA ماریت باو کوکب کوهی  بهار شهیهم و تیمارهاي
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ترین   روز سریع4با همراه با چند ترکیب تیماري دیگر 
 .)2 جدول (دزنی را به خود اختصاص دادن جوانه
 در GA3خیسانده شده با  هیبرید ذرت بذر زنى جوانه

براساس . )1( یافت بهبود گلیکول اتیلن پلى با مقایسه

ترین   بیش)1شکل (زنی کوکب کوهی  منحنی جوانه
زنی مربوط به روزهاي دوازدهم بوده که مربوط  جوانه

، تعداد بذر در در سایر تیمارها. باشد  میGAبه اثر 
  . ت بودزنی، ابتدا افزایش و سپس ثاب حال جوانه
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Figure 1. Effect of priming on the seed germination of Rudebekia.  

  
ترین   که بیشدادزنی بذر آهار نشان  منحنی جوانه

در زنی مربوط به روزهاي هشتم تا چهاردهم  جوانه
در سایر تیمارها .  است) درصد9/79(ار با آب اثر تیم

زنی روند افزایشی داشته  هم، تعداد بذر در حال جوانه
نی ز اما در اثر تیمار با نمک تعداد بذر در حال جوانه

زنی  در منحنی جوانه .از روز چهارم به بعد ثابت بود
بذر میناي چمنی مشخص شد که پس از تأخیر در 

زنی در روزهاي بعد  جوانهدرصدروزهاي اول، 
وط به روزهاي زنی مرب ترین جوانه  و بیشیافتهافزایش 

 و بدون پرایمینگ بوده GAدر اثر تیمارهاي دوازدهم 
زنی بذر میخک مشخص شد در منحنی جوانه. است

زنی، روند   جوانهدرصدکه در طول روزهاي آزمایش 
افزایشی داشته و در روزهاي دوازدهم تا بیست و 

زنی ثابت بوده  ه تیمارها جوانههم در ششم تقریباً
زنی بذر همیشه بهار مشخص  در منحنی جوانه. است

شد که پس از تأخیر در روزهاي اول، از روز ششم تا 
زنی، افزایش داشته  روز هشتم تعداد بذر در حال جوانه

ترین  و سپس در سایر روزها ثابت بوده است و بیش

وز دوازدهم تا روز در اثر تیمار با آب از رزنی  جوانه
زنی  منحنی جوانه . آمده استدست بهبیست و ششم 

زنی بذر گازانیا در  دهد که جوانهبذر گازانیا نشان می
. طول روزهاي آزمایش به کندي صورت گرفته است

زنی بذر گازانیا در اثر تیمار با آب در ترین جوانه بیش
  . آمددست بهطول روزهاي دوازدهم تا بیست و ششم با 

اثر پرایمینگ در تمام زنی بذور، در منحنی جوانه
زنی بذور شده است اما در بذرها سبب افزایش جوانه

برخی از بذور از جمله، میخک، میناي چمنی و آهار 
 در فرایند پرایمینگ،. تر بوده است زنی بیشدرصد جوانه

 زنی وجوانه سرعت و درصد جمله از هاشاخص همه
 طور به گیاهچه و بذر بنیههاي شاخص و شدن سبز

 مختلف گیاهان یا و گیاه یک در ثابت و یکنواخت
 حتی یا بذر گونه هر براي. گیرندنمی قرار ثیرأت تحت

 زمان طول به بسته رقم یا گونه یک از توده هر
 ثر برؤم عوامل سایر استفاده و مورد مواد پرایمینگ،

از  تر بیش ها شاخص این از محدودي تعداد یا یک آن،
 بنابراین،. کنند می تغییر و گرفته قرار ثیرأت تحت سایرین
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ها  شاخص این از محدودي تعداد آزمایش هر در
 پرایمینگ تأثیرگذاري بیانگر و مناسب توانند شاخص می
  ).4(باشد  نظر مورد بذر بر
  

  نهایی گیري نتیجه
براساس نتایج میخک، آهار و میناي چمنی 

 به خود اختصاص دادند زنی راترین درصد جوانه بیش
از . زنی مربوط به گازانیا بوده استترین جوانه و کم

ترین  تیمارهاي پرایمینگ، پرایمینگ با آب بیش
زنی را زنی و حداکثر درصد جوانهمیانگین جوانه

 ×میناي چمنی "در اثرات دوجانبه تیمار . داشته است
زنی، میانگین  بر درصد جوانه"بدون پرایمینگ

زنی، تعداد بذر سبز نی روزانه، ارزش جوانهز جوانه
زنی بذرها و شده در روز و حداکثر درصد جوانه

 " درصدNaCl 1 پرایمینگ با ×میناي چمنی "همچنین 
زنی بذرها زنی و میانگین جوانهنیز بر درصد جوانه

هاي  واکنش بذر گونه. اند ترین تأثیر را داشته بیش
پرایمینگ یکسان مختلف گیاهی به انواع تیمارهاي 

کلی پرایمینگ موجب بهبود طور بهنبوده است ولی 
در این پژوهش  .شود میبذرها زنی  جوانه هاي شاخص

زنی را داشته است، از پرایمینگ با آب حداکثر جوانه
جا که این روش ساده، ارزان و نیاز به مواد شیمیایی  آن

   . را به تولیدکنندگان توصیه نمودآنتوان  ندارد می
  

  سپاسگزاري
این پروژه از طریق پژوهانه دانشگاه آزاد اسالمی 

 تامین اعتبار 5830/4واحد رشت به شماره قرارداد 
  .شده است
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