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 1398بهار ، 1، شماره نهمتحقیقات بذر، سال  نشریه
  

  هاي بر ویژگی برخی تیمارهاي پرایمینگ و مدت زمانتأثیر ارزیابی 
   )Cuminum cyminum( زنی زیره سبزجوانه

  

  3خدیجه احمدي، 2، مجید امینی دهقی1*شکوفه غالمی
  تهران.، دانشگاه شاهد، کشاورزيعلوم  دانشکدهگروه زراعت و اصالح نباتات.  ،دکتري فیزیولوژي دانشجوي1

  تهران. ،دانشگاه شاهد .کشاورزيعلوم  دانشکده گروه زراعت و اصالح نباتات دانشیار2
  تهران. ،دانشگاه شاهددانشکده علوم کشاورزي  گروه زراعت و اصالح نباتات ،ارشد زراعت کارشناسی3

 
   9/11/1396 تاریخ پذیرش:     2/7/1396 تاریخ دریافت:

  چکیده
آزمایشـی بـه زیـره سـبز،  زنی بذرهاي جوانهلفههاي مختلف بر مؤپرایمینگزمان و مدت بررسی  منظور به

سه تکرار در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در تصادفی در  کامالًصورت فاکتوریل در قالب طرح 
، نیتـرات )درصـد 10و  5(غلظـت با دو  پلی اتیلن گالیگول شامل فاکتورهاي آزمایشاجرا گردید.  1392سال 

 مدت زمان پرایمینـگ ودرصد)  چهارو  دودر دو سطح ( کلرید پتاسیمدرصد)،  دوو  یکدر دو سطح ( پتاسیم
، درصـدصـفات  بـرهـاي مختلـف  نتایج نشان داد که تیمار پرایمینگ .ساعت) بود 36و  24، 12سطح ( سه در

چه و گیاهچه، ضریب آلومتري، میانگین مـدت زمـان چه، ساقهزنی، طول ریشهو ضریب سرعت جوانه سرعت
شد. حداکثر طول  دارمعنی یک درصددر سطح احتمال زنی روزانه و شاخص بنیه بذر زنی، متوسط جوانهجوانه
بود و حداقل طول  36درصد و مدت زمان  دوا غلظت کلرید پتاسیم بچه و طول گیاهچه مربوط به تیمار ریشه

همچنین ساعت مشاهده شد.  24درصد و مدت زمان  پنجگیاهچه مربوط به تیمار پلی اتیلن گالیگول با غلظت 
با درصد  یکبا غلظت نیترات پتاسیم  مربوط به تیمار زنیجوانه میانگین مدت زمان تریننتایج نشان داد که بیش

زنی متوسط زمان براي جوانهمقدار ترین کم و ساعت مشاهده شد 12و  36 هايو مدت زمان روز 34/9 میانگین
کاربرد پیش تیمار  ساعت مشاهده گردید. 24درصد و مدت زمان  چهاربا غلظت  کلرید پتاسیممربوط به تیمار 

هاي رشد گیاهچه و همچنین شاخص بنیه زنی بذرها، شاخصکلرید پتاسیم باعث بهبود درصد و سرعت جوانه
  بذر شد.

  

  .نیترات پتاسیم ،کلرید پتاسیمزیره سبز، اتیلن گالیکول،  پلی کلیدي: هاي  واژه
  

  1مقدمه
 هايناستا در گیاه این کاشتد که باشمی کشور صادراتی و دارویی مهم گیاهاناز  )Cuminum cyminum( سبز زیره

 صورت به صحرا ترکمن منطقه و مرکزي اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، شرقی، آذربایجان ن، سمنان، یزد،خراسا
 ,.Hashemi  et al( دارد را اول مقام سبز، زیره تولید درصد 90 با خراسان استان بین این در و گیرددیم و آبی صورت می

 و سـنتی طـب در که است دارویی و مهم ثانوي ترکیبات و آهن کاروتن، باالیی مقادیر حاوي سبز زیره هايدانه ).2010
 سرماخوردگی، سردرد، هاضمه، سوء اسهال، درمان در و گیردمی قرار استفاده مورد نفخدض و اکسیدانآنتی عنوان به نوین
زنی و شکالت تولید گیاهان زراعی، جوانهیکی از م ).Nakhzari Moghadam, 2008( است مؤثرو گل و دهان زخم تب،
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تري برخودار است، زیـرا باشد. این مسئله به ویژه در تولید گیاهان دارویی از اهمیت بیش ها می هاي آن استقرار گیاهچه
هاي موثر پرایمینگ بذر یکی از روشاین گیاهان داراي بذوري با درجات متفاوت خواب هستند که استفاده از تکنیک 

تا حدي کمی آب  ، بذرها معموالًدر جریان پرایمینگ). Demir Kaya  et al., 2006باشد ( براي غلبه بر این مشکل می
شود، اما امکان وقوع زنی میچه)، مقدار این آب آنقدر اندك است که مانع جوانهکنند (تا قبل از خروج ریشهجذب می

منظـور  آورد. تیمارهاي پرایمینگ بذر بهزنی را فراهم میدهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پیش از جوانهیکسري فرآین
زنی و رشد گیاهچه، کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن، یکنواخت سـبز شـدن، حفاظـت سرعت بخشیدن به جوانه

اسمو پرایمینگ نوع خاصی از آمـاده سـازي ). Basra  et al., 2003( گردندنش استفاده میت ها در شرایط طبیعی وبذر
هاي با پتانسیل اسمزي پایین حاوي مـواد شـیمیایی ه از طریق خواباندن بذر در محلولباشد کقبل از کاشت بذرها می

 Ashraf and( گیـردصورت میکودهاي شیمیایی  و )، نیترات پتاسیم، مانیتولPEGمختلف نظیر پلی اتیلن گالیکول (

Foolad, 2005 .(چه، وزن خشک  چه و ساقه شهداري بر طول ری ها نشان داد که پرایمینگ اثر معنی نتایج برخی پژوهش
غلظـت و  در بررسـی ).Omidi  et al., 2005( زنی بـذر کلـزا داشـت زنی و مدت زمـان جوانـه درصد جوانه ،گیاهچه

 تـرین طـول گیاهچـه ونتایج نشان داد کـه بـیش ،زنی بذر کلزا رقم ساریگل هاي جوانه لفههاي مختلف بر مؤ پرایمینگ
ترین ساعت و کم 2درصد با مدت  5) با غلظت PEGزنی توسط محلول پرایمینگ پلی اتیلن گالیکول (سرعت جوانه
 Ramezani and( سـاعت بدسـت آمـد 6درصد با مدت زمان  10زنی در پلی اتیلن گالیکول با غلظت سرعت جوانه

Rzaie Sokht Abandani, 2012.( زنی  است که درصد و سرعت جوانـهی بر روي گیاهان مرتعی گزارش شدهدر بررس
در بذر گاوزبان ). Shahsavand  et al., 2009در چهار گیاه مرتعی در تیمار اسموپرایمینگ باالتر از تیمار نشده است (

زنی بـذور  داري بر درصد جوانـه معنیاسموپرایمینگ شده با محلول پلی اتیلن گالیکول، پتانسیل اسمزي محلول تاثیر 
تیمار پرایمینگ به عوامـل متعـددي ماننـد نـوع مـاده  زنی باترین درصد جوانهبیش ).Makizadeh, 2006داشته است (

 Rezaei  etاستفاده شده، طول مدت زمان پرایمینگ و مرحله رسیدگی بذر، نوع رقم و شرایط محیطی بسـتگی دارد (

al., 2009.(  هـاي اتیلن گالیکول، نیترات پتاسیم و کلرید پتاسـیم در مـدت زمـان بررسی اثر پلیهدف از این پژوهش
  زنی زیره سبز بود.مختلف بر خصوصیات جوانه

  

  هامواد و روش
گیاهان دارویی تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی  تصادفی در سه در قالب طرح کامالًبه صورت فاکتوریل این آزمایش 

هاي  با غلظت )PEG6000(انجام شد. پیش تیمارهاي آزمایش شامل پلی اتیلن گالیکول  1392سال دانشگاه شاهد در 
و  دوهـاي بـا غلظـت )KCL( درصد و کلرید پتاسیم یک و دوهاي  با غلظت )KNO3( درصد، نیترات پتاسیم 10و  5

هـاي  هـاي پرایمینـگ بـا غلظتدر محلـول هارساعت بود. بذ 36و  24، 12 ایمینگهاي پر درصد و مدت زمان چهار
 25مختلف قرار داده شدند. پس از اتمام دوره پرایمینگ، بذور مورد نظر توسط آب مقطر شتشو داده شـدند و سـپس 

ر افی دمتر به همراه کاغذ صسانتی 5/1متر و ارتفاع سانتی 9اي به قطر  دیش شیشهبذر به طور یکنواخت در ظرف پتري
زنی از آب  درصد قرار داده شدند و براي جوانه 70رطوبت نسبی  وگراد درجه سانتی 24±1 دستگاه ژرمیناتور با دماي

ساعتی معین انجـام گردیـد. بـه هنگـام  زده از روز دوم به صورت روزانه درشمارش بذرهاي جوانهمقطر استفاده شد. 
زده جوانـه هايمتر بیشـتر بـود. تعـداد بـذریلیدو مچه آن از ریشهشدند که طول زده تلقی میجوانه يهاشمارش، بذر

). بعد از ثابت شـدن ISTA, 2009د (زنی محاسبه گردیهاي جوانهو یادداشت گردید و سپس شاخص روزانه شمارش
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دادن گیري شد. در این آزمایش، وزن خشـک گیاهچـه بـا قـرار چه نیز اندازهچه و ساقهروز) طول ریشه 7زنی (جوانه
 ).Parmoon  et al., 2013سـاعت تعیـین گردیـد ( 48سلسـیوس بـه مـدت  درجه 60ها در درون آون با دماي نمونه

 چه و رنگ و اندازه طبیعی براسـاس اسـتاندارد انجمـن بـین اللملـی آزمـون بـذر چه، ساقه هاي طبیعی با ریشه گیاهچه
)ISTA( زنـیذیل صـفت درصـد جوانـه چنین با استفاده از فرمولزده غیر طبیعی تفکیک شدند. همهاي جوانه از دانه 
1)GP (حاسبه شد م)Penalosa and Eira, 1993( .  

1. GP=100( ) 
GP زنیدرصد جوانه،n  زدهتعداد بذرهاي جوانه ،N کل بذرهاي کشت شده.  

 ,Scottمحاسبه گردید ( 2زنی روزانه است از رابطه ت جوانهکه شاخصی از سرع )MDG(2 زنی روزانهمتوسط جوانه

1984.(  
2. MDG =	  

  تعداد روزهاي آزمایش. Txزنی و درصد جوانه  GPزنی روزانه،میانگین جوانه MDGکه در آن 
  .)Ellis and Roberts, 1981() محاسبه گردید MTG(3 از رابطه زنیمتوسط زمان الزم براي جوانه

3. MGT =	∑( )∑  
∑زنی، تعداد روزها از ابتداي جوانه ،dزده در طی روز، بذور جوانهتعداد  ، nکه در این رابطه: ، کل تعداد بذور 	

  باشد.زده میجوانه
 Huntr and( محاسبه گردید )DGSباشد از رابطه (زنی روزانه می ه عکس متوسط جوانهزنی روزانه کسرعت جوانه

Naylov, 1984.(  
4.  DGS=  

 ,Agravalچه بدست آمدند (چه و ساقهزنی در مجموع طول ریشهدرصد جوانه ضرب) نیزاز حاصلSVشاخص بنیه (

2005 .(  
  SV1  .5 =زنیدرصد جوانه×  طول گیاهچه

و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی  SAS 9.1 افزار استفاده از نرم ها شامل تجزیه واریانس با داده آماري تجزیـه
  رفت.انجام گ Excelو رسم نمودارها با نرم افزار  در سطح احتمال پنج درصد LSDبا آزمون 

  
  نتایج 
اثـرات سـاده زمـان، پرایمینـگ و نتایج تجزیه واریانس نشـان داد کـه : روزانه زنیو سرعت جوانه زنیجوانه درصد
پرایمینگ،  همچنینو زنی جوانهت درصد صف برو همچنین اثرات متقابل دو گانه پرایمینگ و غلطت و سه گانه  غلظت

درصـد  یـکدر سـطح احتمـال زنـی سرعت جوانه بر هاغلظت و اثر سه گانه آنپرایمنگ و  ترکیب تیماريغلظت و 
ترکیب تیماري تحت اثر زنی به ترتیب ترین درصد جوانهترین و کمبیش). 1 (جدول نددنشان دا داري رامعنیاختالف 

 66/98بـا میـانگین  سـاعت 36درصد در مـدت زمـان  چهار  KCLدر تیمارتیمار و غلظت سه گانه مدت زمان، پیش
یـک  KNO3. پیش تیمـار مشاهده شددرصد  33/73با میانگین ساعت  24ان درصد در مدت زم یک KNO3و  درصد

                                                             
1. Germination Percentage 
2. Mean Daily Germination 
3. Mean Germination time 
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 شـکل( زنی بذرهاي زیره سبز شددرصد در تمام سطوح مدت زمان نسبت به دیگر تیمارها باعث کاهش درصد جوانه
ي افـزایش دهنـدهمدت زمان، پرایمینگ و غلظت نشان ، نتایج مقایسه میانگین ترکیبات تیماري2با توجه به شکل  .)1

باشد. کلرید پتاسـیم در غلظـت ساعت می 24درصد در مدت زمان  10اتیلن گالیکول زنی با کاربرد پلیسرعت جوانه
 KCLپـنج درصـد و  PEGو در  مشاهده شد 14/0ین کرد و با میانگچهار درصد در هر سه سطوح مدت زمان تغییر ن

  زنی روبرو شد.دو درصد با کاهش سرعت جوانه

  
  زنیغلظت بر درصد جوانه× پرایمینگ × زمان سطوح مختلف  مقایسه میانگین :1شکل 

  

  پرایمینگهاي مختلف  تحت تیمارهاي مدت زمان و روش زنی بذر زیره سبز هاي جوانه تجزیه واریانس ویژگی :1جدول 
  )MS(میانگین مربعات 

  شاخص 
  GC MDG  MGT  بنیه بذر

نسبت 
 طول
R/S  

طول 
  گیاهچه

طول 
  چهساقه

طول 
  چه ریشه

سرعت 
 زنی جوانه

  روزانه

درصد 
  زنی جوانه

درجه 
  آزادي

  منابع تغییرات

44/40000 ** 73/25 ** 23/0 * 74/6 ** 92/3 ** 97/4 ** 15/0 ns 32/3 ** 0001/0 ns 22/46  )Tزمان (  2 *

8/325104 ** 67/80 ** 89/5 ** 02/28 ** 95/8 ** 64/27 ** 27/3 ** 73/11 ** 0041/0 ** 22/1158   )Pپرایمینگ (  2 **
10/616 ns 95/1 ns 18/2 ** 55/0 ns 006/0 ns 60/0 ns 04/0 ns 42/0 ns 0015/0 ** 85/427  )Dغلظت (  1 **
77/10321 ns 68/6 ** 17/0 ns 21/2 ** 53/2 ** 78/0 ns 17/0 ns 40/0 ns 0001/0 ns 77/33 ns 4  T*P 
71/66237 ** 72/2 ns 19/0 ns 18/1 ns 63/0 ns 56/6 ** 80/0 ** 88/2 ** 0001/0 ns 74/36 ns 2  T*D 
66/9140 ns 17/1 ns 52/0 ** 89/0 ns 44/1 * 69/0 ns 04/0 ns 39/0 ns 0004/0 ** 40/103 ** 2  P*D 
76/66411 ** 69/0 ns 43/0 ** 35/0 ns 47/0 ns 15/7 ** 84/0 ** 09/3 ** 0003/0 ** 62/5 ** 4  T*P*D 
54/6147  1/2  07/0  37/0  33/0  62/0  07/0  31/0  00005/0  92/13  خطا 36 

6826 75/10  11/4  10/8  68/15  81/24  01/25  17/23  61/4  11/4   )درصدضریب تغییرات ( 
  nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد. دار و معنی ترتیب غیر معنی * و ** به ٬  

  

b ab
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  زنیغلظت بر سرعت جوانه× پرایمینگ × سطوح مختلف زمان مقایسه میانگین : 2شکل 
  

مدت زمان و غلظت ، اثر دوگانه پرایمینگاس نتایج تجزیه واریانس اثر ساده بر اس: گیاهچه و چهچه، ریشهطول ساقه
چه و گیاهچـه در سـطح احتمـال چه، ریشهبراي صفات طول ساقه غلظت× پرایمینگ × و ترکیب تیماري مدت زمان 

. همچنین اثر اصـلی مـدت زمـان در سـطح احتمـال یـک درصـد تـأثیر ندداري را نشان داددرصد اختالف معنی یک
بیشـترین طـول نتایج ترکیب تیماري اثرات سه گانه نشـان داد کـه  ).1(جدول  داري بر صفت طول ساقه داشت معنی
متر بود و سانتی 36/5ساعت با میانگین  36با غلظت دو درصد و مدت زمان  چه مربوط به پرایمینگ کلرید پتاسیمساقه

متـر سـانتی 66/1چه در پلی اتیلن گالیکول پنج درصد و نیترات پتاسیم یـک درصـد بـا میـانگین ترین طول ریشهکم
  ). 3مشاهده شد (شکل 

  
  

  چه بر طول ریشهغلظت × پرایمینگ × زمان ایسه میانگین سطوح مختلف مق :3شکل 
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با غلظت دو درصد بدست آمد و  KCLمتر مربوط به پیش تیمار سانتی 3/2با میانگین چه ترین طول ساقهبیش
ساعت  36متر) در مدت زمان سانتی 33/0دو درصد (با میانگین  کمترین آن مربوط به تیمار نیترات پتاسیم با غلظت

غلظت × پرایمینگ × زمان  ترکیب تیماريتحت اثر ترین طول گیاهچه به ترتیب ترین و کمبیش). 4بدست آمد (شکل 
یک درصد در مدت  KNO3و متر سانتی 7/7با میانگین  ساعت 36دو درصد در مدت زمان در استفاده از کلرید پتاسیم 

  ).5ساعت بدست آمد (شکل  24زمان 
  

  
  

  چهساقهبر طول غلظت × پرایمینگ × زمان ن سطوح مختلف یگایسه میانمق: 4شکل 
  

  
  طول گیاهچهغلظت بر × پرایمینگ × مقایسه میانگین سطوح مختلف زمان : 5شکل 

  

و اثـر  و پرایمینـگ طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر ساده مدت زمان: )R/S(چه چه به ساقهنسبت طول ریشه
 یـکچـه در سـطح احتمـال چه به سـاقهبراي صفت نسبت طول ریشه غلظت× و پرایمینگ  پرایمینگ× متقابل زمان 

شود حاکی از اثر ترکیب آنچه از نتایج مقایسه میانگین مشاهده می). 1(جدول  ندا نشان دادداري ردرصد اختالف معنی
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در مـدت  KNO3 اثر تیمار ترتیب تحت به R/Sترین نسبت طول ترین و کمبیشطوري که پرایمینگ به× تیماري زمان 
  .)2(جدول  ساعت حاصل شد 36و  24در مدت زمان  KCLساعت و  36زمان 

  
  زنی بذر زیره سبزهاي جوانهگیري شده تأثیر پیش تیمار و مدت زمان بر شاخصمقایسه میانگین صفات اندازه :2جدول 

  ضریب سرعت 
  زنیجوانه

  زنی متوسط جوانه
  روزانه

  چه به نسبت طول ریشه
  چهساقه

  زمان (ساعت)  پرایمینگ

17/12 de 2/8 bc 91/3 bc PEG 
12 23/11 e 87/8 ab 8/3 bc KNO3 

29/13 cd 69/7 c 33/3 cd KCL 
97/14 bc 70/6 d 02/3 d PEG 

24 63/11 de 66/8 ab 79/3 bc KNO3 
24/17 a 82/5 e 7/2 d KCL 
64/14 bc 84/6 d 25/4 b PEG 

36 62/10 e 41/9 a 51/5 a KNO3 
42/15 b 16/6 de 7/2 d KCL 

  .ندارد LSDداري در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون داراي حروف مشترك تفاوت معنیدر هر ستون تیمارهاي 
  

نـه از نظـر آمـاري تحـت تـأثیر روزا )MDGزنی (متوسط جوانه: زنیمتوسط زمان جوانه زنی روزانه ومتوسط جوانه
غلظت و اثر بـرهمکنش سـه × در سطح احتمال یک درصد و اثر ساده غلظت، اثر دوگانه پرایمینگ  پرایمینگ زمان و

ند و اثر متقابل تیمار داري را نشان داددرصد اختالف معنی یکدر سطح احتمال غلظت × پرایمینگ  ×گانه مدت زمان 
 )MGT(زنـی متوسـط زمـان جوانـه. ندداري داشـتزنی تأثیر معنیجوانه زمان صفت متوسط و پرایمینگ برزمان  مدت

داري را نشـان داد درصد اختالف معنی یکپرایمینگ در سطح احتمال ×  تحت اثر زمان و پرایمینگ و اثر متقابل زمان
سـاعت  36، استفاده از پـیش تمیـار نیتـرات پتاسـیم در مـدت زمـان 2طبق نتایج مقایسه میانگین جدول ). 1(جدول 

ساعت بود.  24ترین آن مربوط به کاربرد کلرید پتاسیم و مدت زمان زنی مشاهده شد و کمجوانهبیشترین متوسط زمان 
 36مدت زمان پرایمینگ کلرید پتاسیم چهار درصد و در روزانه زنی ترین متوسط زمان جوانهبیش، 6شکل با توجه به 

 استفاده از نیتـرات پتاسـیم یـک درصـد و درروزانه زنی ترین متوسط جوانهو کمبذر در روز  04/7با میانگین ساعت 
  . )6(شکل  مشاهده شدبذر در روز  23/5با میانگین ساعت  24 زمان مدت
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   روزانه زنیبر متوسط جوانهغلظت × پرایمینگ × زمان : مقایسه میانگین سطوح مختلف 6 شکل

  
متقابل زمان و و اثر  ، پرایمینگزمان بر طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر ساده مدت: زنیجوانهسرعت ضریب 

(جـدول  نـدداري را نشان داددرصد اختالف معنی یکزنی در سطح احتمال جوانهسرعت صفت ضریب  پرایمینگ بر
درصـد در  چهار KCLپرایمینگ، توسط  ×زنی به ترتیب تحت اثر متقابل زمان ترین ضریب جوانهترین و کمبیش ).1

   .)2(جدول  مشاهده شد 24درصد در مدت زمان  یک KNO3ساعت و  24مدت زمان 
غلظـت و اثـر ثیر زمان و پرایمینگ و اثر متقابل زمان و شاخص ویگور از نظر آماري تحت تأصفت : شاخص ویگور

طبـق ). 1(جـدول  نـدداري را نشان داددرصد اختالف معنی یکدر سطح احتمال  سه گانه زمان و پرایمینگ و غلظت
 دو KCL مربـوط بـه کـاربردترین شاخص ویگور بـه ترتیـب ترین و کمبیشنتایج مقایسات میانگین اثرات سه گانه، 

  .)7 شکل( ساعت مشاهده شد 24درصد در مدت زمان  یک KNO3ساعت و  36درصد در مدت زمان 

  
  بر شاخص ویگور  غلظت×  پرایمینگ×  سطوح مختلف زمانمقایسه میانگین : 7شکل 

b
ab

cd c
ab

aab ab

e

a a aab ab

de
c

a a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5% 10% 1% 2% 2% 4%

PEG KNO3 KCL

زانه
 رو

زنی
انه 

جو
ط 

وس
مت

ساعت 12 ساعت 24 ساعت 36

de
de

e de

bc bc

de de
e

de de

b

de
cd

de de

a

cd

0

100

200

300

400

500

600

700

800

5% 10% 1% 2% 2% 4%

PEG KNO3 KCL

چه
یاه

ه گ
 بنی

ص
شاخ

ساعت 12 ساعت 24 ساعت 36



 1- 11/ صفحات : 1398بهار ، 1، شماره نهمتحقیقات بذر، سال  نشریه

 
9 

  بحث
تیمارهاي کلرید و نیتـرات پتاسـیم بذرهاي گیاه دارویی زیره سبز در حضور پیشنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

ی و رشـد زنـدر بررسی بهبود جوانـهزنی شد. ها باعث بهبود جوانهمحلولزنی بهتري داشتند و پرایمینگ با این جوانه
گیري شده و اثر مدت زمان  هاي اندازه ماده پرایمینگ بر تمامی شاخص ، نتایج نشان داد که نوعگیاه دارویی گلپر ایرانی

پرایمینـگ  ).Cheragh et al., 2011( دار بـود زنی معنـی زنی و میانگین مدت جوانه پرایمینگ بر صفات سرعت جوانه
 ,.Maleki Zadeh Tafti  et al( زنـی شـدبذور بادرنجبویه و یک گونه مرتعی موجب افزایش درصد و سرعت جوانـه

2011.( Abbas NeJad  et al. )2009 ( نیز در تحقیق خود که امکان تغییر کاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذر بـر
افـزایش طـول  زنـی دارد.ثیر مثبتی بـر افـزایش سـرعت جوانـهاظهار داشتند که نیترات پتاسیم تأروي گیاه نخود بود 

 Maleki(چه در شرایط تنش و بدون تنش با پرایمینگ بـذور بادرنجبویـه گـزارش شـده اسـت چه و طول ساقه ریشه

Zadeh Tafti  et al., 2011.( زنـی و رشـد گیاهچـه سـورگوم مدت زمـان آن بـر جوانـه در بررسی تأثیر پرایمینگ و
درصـد چهـار بـا غلظـت  KCL ساعت و پرایمینگ 16چه تحت تیمار نتایج نشان داد که حداکثر طول ریشه اي علوفه

بـا غلظـت KCL چه و طول گیاهچه به ترتیب تحت تیمارهاي زمان و پرایمینگ حاصل گردید. اما حداکثر طول ساقه
در بررسی  ).Ramezani and Rezaie Sokht Abandani, 2012( ساعت بدست آمد 16درصد در طی مدت زمان  چهار

 24ترین طول گیاهچه تحـت تـاثیر زیره سبز، نتایج نشان داد که بیشزنی هاي پرایمینگ بر جوانهثیر و روشمطالعه تأ
درصـد و  KNO3 3/0 ام مشـاهده شـد. هـم چنـینپـیپـی 500غلظت  GA3درصد و  KNO3 3/0ساعت پیش تیمار 
 Jabari  et al., 2011.( Rezaie Sokht( چه را به همراه داشتندترین طول ریشهساعت بیش 24مدت  هیدروپرایمینگ به

Abandani and Ramezani )2011چه تحـت ترین طول ساقه) طی انجام آزمایشی در مورد بذر برنج دریافتند که بیش
 10بـا غلظـت  PEGترین آن بـا درصد و کمدو با غلظت  KNO3ینگ ترتیب با پرایم اثرات متقابل زمان و پرایمینگ به

رشد ریشه باالتري برخوردارند، در نتیجه نسـبت  در شرایط تنش خشکی در مراحل اولیه تنش از سرعت درصد است.
) اظهار نمودند در Mubshar  et al., 2006.( .Kalhor et al. )2009یابد (ها افزایش میچه در آنچه به ساقهطول ریشه

سـاعت  36درصـد در  5/0مربوط به پرایم با نیترات پتاسیم با غلظت  R/Sترین نسبت طولی کدوي تخم کاغذي بیش
در تحقیقـاتی  ساعت بود. 12درصد در مدت زمان  دو KCLدر تیمار با پرایم  R/Sترین نسبت طولی بدست آمد و کم

سـاعت در آب  36زنی نهایی در بذور ذرت که براي مـدت بر روي گیاه ذرت نتایج نشان داد که حداکثر میزان جوانه
  ).Moradi Dezfuli  et al., 2008(قرار گرفته بودند مشاهده شد 

  

  نهایی گیرينتیجه
زنی بذر گیاه دارویی زیره سبز تیمار تأثیر مثبتی بر پارامترهاي جوانهنتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پیش

باعث بهبود درصد و سرعت ساعت پرایمینگ بذر  36و مدت زمان هاي مختلف پتاسیم در غلظتداشت. تیمار کلرید 
  یاهچه و همچنین شاخص بنیه بذر شد. هاي رشد گزنی بذرها، شاخصجوانه

  

  سپاسگزاري
بـه خـاطر فـراهم کردنـد  هاي گیاهـان دارویـی و زراعـت، آزمایشگاهدانشگاه شاهد مسئولین محترموسیله از بدین
  .شودو قدردانی میاین تحقیق تشکر  امکانات
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