
  

 1 

 

زنی بر خصوصیات جوانه تغذیه گیاه مادری و کم آبیاری بررسی اثر

 بذور گیاه کینوا 

 

 2، حشمت امیدی1صبا داشاب

 کشاورزی، دانشگاه شاهد.دانشجوی کارشناسی ارشد، تکنولوژی بذر، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم  -1

 دانشیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد. -2

 
Email: omidi@shahed.ac.ir 

  چکیده
این پژوهش شود. باشد و به عنوان یه شبه غله محسوب میگیاه کینوا گیاهی یکساله و بومی مناطق آمریکای جنوبی و ارتفاعات آند می

چه زنی پایه مادری گیاههای جوانههای رشد بر شاخصدو آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش اول به منظور بررسی اثر محرک در قالب

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در مزرعه ( در شرایط کم آبیاری، بهGiza1)1کینوا رقم گیزوان یا گیزا 

سطح خشکی  4ترکیب تیماری آزمایش مزرعه ) 32انجام شد. عامل اول  1397دانشگاه شاهد تهران در سال  دانشکده علوم کشاورزی

سفر( و  10و  5/6، 5/3، 5/0) شد( و عامل دوم پرایمینگ در  8اتم سموپرایمینگ،  5سطح محرک ر شاهد، هیدروپرایمینگ، ا سطح )

زنی در دسووآ آمده از آزمایش اول نشووان داد که بیشووترین سوورعآ جوانهبه( بودند. نتایج subtillis  Bacillus سووولفات آهن، باکتری

بذر در سوواعآ مشوواهده شوود که در  62/0و  63/0، 62/0ترتیب با میانگین به D6G1B0Hو  D1G0B1K ،D6G1B0Cتیمارهای 

شاهد افزایش  سه با تیمار  سه میانگین اثر متقابل پایه  06/8و  5/9، 06/8مقای شتند. مقای شان داد که درصدی دا مادری در پرایمینگ ن

درصدی داشآ.  2/29زنی بود و که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش دارای بیشترین همگنی جوانه 5/2با میانگین D1G0B1H تیمار 

 مشاهده شد.  6/1با میانگین  D6G1B0Fکمترین میانگین این صفآ در تیمار 

 

 .1، گیزابنیه گیاهچه، زنی، پرایمینگجوانهتنش خشکی،  کلمات کلیدی:

 

 

  . مقدمه1

عملکرد محصوالت زراعی اسآ که به مرحله رشد گیاه، طول  کننده محدودکه عامل جدی  اسآی وجه چندخشکی یک تنش 

کیفیآ . ترین مرحله چرخه زندگی گیاهان اسآیبحرانین و ترحساسی یکی از زنجوانهمدت و شدت تنش بستگی دارد. از طرف دیگر، 

تولید شده وابسته به شرایط رشد و نمو گیاه مادری اسآ. در مناطق خشک و نیمه خشک بذور تولید شده روی پایه مادری از بذر 

کودهای فسفاته  رویهمصرف بی یی،شوآبهای آهکی و اسیدیته باال، مشکل تثبیآ عناصر غذایی در خاک زنی ضعیفی برخوردارند.جوانه

های ایران نیز کمبود عناصر ریز مغذی به ویژه روی و آهن دیده شود.، مقدار کمتری از آنها جذب خاکسبب شده که در  نوری هیتجزو 

 Allaway andغم مقدار زیاد عناصر میکرو در خاک مقدار قابل جذب برای ریشه گیاه اندک اسآ )گردد. به رهای هوایی میاندام

Rion, 2004.) یزندگ از مرحله ینا .اسآ آن رشد و یکمتابول هاییآفعال شروع و یانرو محور هب اییرهذخ مواد انتقال شامل یزنجوانه 

 تنش حاضر حال در(. Almasouri et al., 2011) دارد آن نهایی عملکرد و گیاه مناسب استقرار در ایکننده تعیین نقش زراعی یاهانگ

 تواندمی زنیجوانه زمان در آبی تنش بروز .رودمی شمار به گیاهان تولید کننده محدود زنده غیر هایتنش ترینمهم از یکی عنوان به آبی

 استقرار و شدن سبز مانع کامل طور به نیز موارد از برخی حتی در یا و کاهش را گیاه استقرار نهایآ در و شدن سبز درصد زیادی حد تا

 واحد در شده سبز گیاه تعداد نظر از لذا دارد خشکی تنش به زیادی حساسیآ گیاهچه اولیه رشد و زنی(. جوانهYan, 2015) شود گیاه

 Chenopodium quinoaکینوا با نام علمی ) (.1393 ن،همکارا و بادله) دارد زیادی اهمیآ خشکنیمه و خشک نواحی در سطح

Willdای، متعلق به خانواده( یک گیاه دولپه Chenopodiaceae  جنسChenopodium  و گونهQuinoa بومی منطقه  اسآ. این گیاه

ساقه مستقیم و برگهای پهن  کینوا گیاهی یکساله با(. FAO, 2011سال قدمآ دارد ) 5000شیلی و پرو اسآ و بیش از  آند، بولیوی،
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رنگ، ناشی از حضور بتاسیانین اسآ. ارتفاع کینوا به طور متوسط  های متنوع گل آذین، برگ و بذر اسآ که این تنوع درمتناوب و رنگ

هایی توسعه یافته شهدارای سیستم ری(. همچنین 1396)منصوری،  و گل آذین آن پانیکول اسآ متر متفاوت اسآسانتی 300تا  20از 

آب و هوایی  شود که بتواند در مقابل شرایطرود و این مسئله موجب میمتری زیر خاک فرو می 5/1تا عمق حدود  و منشعب اسآ که

های پایینی لوزی هستند در حالی که برگ های باالیی نیزه شکلشود به طوری که برگدیده میها چند شکلی مقاوم باشد. در برگ

هدف از این آزمایش بررسی شرایط تغذیه گیاه مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذرو گیاه کینوا تحآ  (.1396)منصوری،  باشندشکل می

 تنش کم آبی بود.

  هامواد و روش. 2
پاشی اعمال شده در مزرعه ارزیابی گردید. واکنش آبیاری و محلولزنی بذور گیاه کینوا به کمهای جوانهشاخصدر این مطالعه واکنش 

گیرند و های تیماری برتر تحآ تنش خشکی قرار مید. سپس ترکیبآبیاری ارزیابی شزنی بذور کینوا به تغذیه گیاه مادری و کمجوانه

 هایشاخص به منظور بررسی مختلف هایتیمار پیش توالی مراحل انجام آزمایش شامل اعمال چه کینوا بررسی گردید.صفات کمی گیاه

ذور حاصل از ب پاشی می باشند.های کم آبیاری و محلولبذرهای مورد آزمایش از برداشآ بذور حاصل از اعمال عامل .بود زنیجوانه

ح محرک رشد( در قالب آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه سط 8شکی و خسطح  4ترکیب تیماری حاصل از  32های آزمایشی )کرت

ترکیب تیماری آزمایش مزرعه  32زنی مورد آزمایش قرار گرفآ. بنابراین عامل اول ( تحآ آزمون استاندارد جوانهCRDکامال تصادفی )

 03/0تاسیم پساعآ، اسمو پرایمینگ نیترات  12به مدت کرت( و عامل دوم پرایمینگ شامل )شاهد یا کنترل، هیدروپرایمینگ  32)

ابتدا  عآ( بود.سا 24به مدت  subtillis  Bacillusدر هزار و تلقیح بذر با باکتری  4  ساعآ، سولفات آهن در غلظآ 12درصد به مدت 

. شدقطر شستشو مچند بار با آب ضد عفونی و سپس  دقیقه 3 درصد به مدت 10 سدیم دبذور با هیپوکلریو قبل از اعمال پیش تیمار، 

ساعآ سترون  2گراد به مدت درجه سانتی 180ا دمای بزنی در اتوکالو زمان در این مرحله، وسایل مورد نیاز به همراه کاغذهای جوانههم

آ به انتقال سبپس از خشک شدن بذور ن گردید. سپس بذور کینوا با نیترات پتاسیم و باکتری باسیلوس تحآ پیش تیمار قرار گرفآ.

 10) دیش شسته شده با اسید به ابعادیعدد بذر در داخل هر پتر 100 هر تکرار از تیمار،دیش اقدام شد. در بذور به محیط کشآ پتری

لیتر( افزوده شد. به منظور کاهش میزان میلی 5)دیش آب مقطر قرار گرفته و به هر پتری 1متر( روی کاغذ واتمن شماره سانتی 5/1 ×

ساعآ  16درصد،  70رطوبآ نسبی ،25 ± 1دمای  ها به درون ژرمیناتور باسپس پتری شود.ها با پارافیلم بسته مییر آب، دور پتریتبخ

گیرد. عین انجام میهای جوانه زده از روز دوم به صورت روزانه در ساعتی ممنتقل شد. شمارش روزانه بذر ساعآ تاریکی 8روشنایی و 

 متر یا بیشتر باشد.میلی 2ها چه آنشوند که طول ریشهبذوری جوانه زده تلقی میبه هنگام شمارش، 
 1زنیدرصد جوانه -2-1

PG= (G/N) ×100 
PG زنی، درصد جوانهG زده، تعداد بذر جوانهN شده.تعداد کل بذر کشآ 

 (MGT) 2زنیمیانگین مدت زمان جوانه -2-2

کیفیآ بذر اسآ و اگر  زنی پارامتر مناسبی برای بیانباشد، میانگین مدت زمان جوانهزنی بذرها باال در صورتی که میزان جوانه

ز رابطه ستفاده ابا ا (.1393توان آن را به عنوان شاخصی از کیفیآ بذر بیان کرد )امیدی و همکاران، زنی کم باشد، نمیمیزان جوانه

 زیرمحاسبه گردید.

MGT= 
𝛴(𝑁𝐷)

𝛴𝑁
 

 باشد.زده میجوانه بذو تعداد کل ΣNزنی و نهجوا ابتدای از تعداد روزها Dروز،  Dطی  در زدههجوان بذور تعداد Nکه در این رابطه، 

 (MDG) 3زنی روزانهمیانگین جوانه -2-3

 م کنیم.تقسی (Tرا بر تعداد روزهای آزمایش ) (PG)زنی زنی روزانه، کافیسآ درصد جوانهبه منظور محاسبه میانگین جوانه

MDG= 
𝑃𝐺

𝑇𝑥
 

                                                 
1 Pecentage of Germination 
2 Mean Germination Time 
3 Mean Daily Germination 
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 (CV) 1زنیضریب سرعت جوانه -2-4

 زنی زنی در درصد جوانهعبارت اسآ از حاصل ضرب معکوس میانگین مدت زمان جوانه

𝐶𝑉 =  
1

𝑀𝐺𝑇
× 𝑃𝐺 

 زنی اسآ.درصد جوانه PGزنی و میانگین مدت زمان جوانه MGTضریب سرعآ،  cvکه در آن 

 3زنیو همگنی زمان جوانه 2زنیواریانس زمان جوانه -2-5

زنی انگین مدت جوانهگیرد؛ در نتیجه میتری از زمان صورت میتر باشد، جوانه زدن بذرها در طیف وسیعزنی بیشهرچه واریانس جوانه

بذر اسآ کنواختی یزنی نیز عکس تری برخوردار اسآ. همگنی جوانهتر باشد، بذر از کیفیآ کمیابد. هرچه این شاخص بیشافزایش می

 شود.و به صورت درصد بیان می

𝑉 = 𝛿 =  
∑(𝑑𝑖−𝑑)𝑛𝑖

∑ 𝑁
  

𝑈𝐺 =  
1

𝑉
× 100 

 

 سآ. ازنی همگنی جوانه UG زنی و واریانس جوانه Vزده، تعداد بذر جوانه Nتعداد روز پس از کشآ،  diدر این رابطه، 

 بذرشاخص وزنی بنیه -2-6

ترین زمان ممکن اهای از بذرها در کوتشود که در طول دوره آزمایش، بخش عمدهبنیه بذر بهتر در یک توده بذر بدین صورت بیان می

شوند و رخوردار میبتری زنی کنند، از طرفی همین توده بذری از رشد وزنی یا طولی بیشتحآ شرایط استاندارد ایستا اقدام به جوانه

 شوند.شدی طول یا وزن بیان میهای ر. بنابراین بنیه بذر بر اساس مؤلفهکنندزنی میهمزمان تعداد زیادی از بذرها در ابتدا اقدام به جوانه

شاخص وزنی بنیه بذر = وزن خشک گیاهچه ×   درصد جوانه زنی

 

  نتایج و بحث.3

 زنیدرصد جوانه -3-1
زنی در سووطح وانهجبراسوواس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پایه مادری، پرایمینگ و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر درصوود 

ر تیمارهای زنی د(. براسوواس جدول مقایسووه میانگین اثر متقابل، بیشووترین درصوود جوانه1دار بودند )جدول درصوود معنی 1احتمال 

D1G0B0F ،D1G0B1H ،D1G1B1F ،D1G2B0K ،D1G2B1K ،D3G1B1F،D3G2B0K ،D6G2B1K ،D6G3B2Bi ،

D9G0B1K وD9G1B1K  ترین میانگین مربوط به تیمارهای درصووود( مشووواهده شووود. کم 100)همگی با میانگینD9G0B0K  و

D9G0B1C  (.2و جدول  1-3درصد بود )شکل  7/86و  3/83به ترتیب با میانگین 

 
 زنی بذر پایه مادری کینوامقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی در پرایمینگ بر درصد جوانه -1شکل 

                                                 
1 Coefficient of Velocity 
2 Variance of Germination 
3 Uniformity of Germination 
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 زنیگین مدت جوانهمیان -3-2
درصووود بر  1نتایج جدول تجزیه واریانس نشوووان داد که اثر تیمارهای پایه مادری، پرایمینگ، و اثر متقابل این دو در سوووطح احتمال 

(. براسوواس جدول مقایسووه میانگین اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ، بیشووترین 1دار بودند )جدول زنی معنیمیانگین مدت جوانه

درصودی داشوآ.  2/29روز مشواهده شود که در مقایسوه با تیمار شواهد افزایش  5/2با میانگین  D1G0B1Hمیانگین این صوفآ در 

 .(2روز بدسآ آمد )جدول  6/1با میانگین  D6G1B0Fکمترین میانگین این صفآ در تیمار 

 زنیسرعت جوانه -3-3
سرعآ جوانه شان داد که اثر تیمارهای پایه مادری، پرایمینگ و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر  سطح احتمال نتایج ن  1زنی در 

صد معنی سرعآ جوانه1دار بودند )جدول در شترین  سه میانگین اثر متقابل، بی ساس نتایج مقای ، D1G0B1Kزنی در تیمارهای (. برا

D6G1B0C  وD6G1B0H بذر در ساعآ مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  62/0و  63/0، 62/0ترتیب با میانگین به

صفآ نیز در تیمارهای  06/8و  5/9، 06/8 شتند. کمترین میانگین این  صدی دا همگی  D9G3B1Biو  D1G1B0F،D3G0B0Biدر

 (.2دول بذر در ساعآ بدسآ آمد )ج 44/0با میانگین 

 
 زنی بذر پایه مادری کینوامقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی در پرایمینگ بر سرعت جوانه -2 شکل

 

 زنیواریانس جوانه -3-4
زنی در ها نشوووان داد که اثر پایه مادری، پرایمینگ و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر واریانس جوانهنتایج تجزیه و تحلیل داده

صد معنی 1احتمال سطح  شترین واریانس 1دار بودند )جدول در سه میانگین اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ، بی ساس مقای (. برا

شاهد افزایش  015/1با میانگین  D1G0B1Hزنی در تیمار جوانه سه با تیمار  سآ آمد که در مقای شآ. کمترین  1/26بد صدی دا در

، D1G0B0C ،D1G0B1K ،D1G2B0K ،D3G0B1H ،D3G2B0K ،D3G2B1F ،D3G3B0Hزنی در تیمارهای واریانس جوانه

D6G1B0H ،D6G1B1H ،D6G1B1K ،D6G2B0H ،D6G3B0C ،D6G3B0K ،D6G3B2Bi ،D9G0B0C ،D9G1B1K ،

D9G2B0Bi ،D9G2B0H ،D9G3B0H ،D9G3B0K و D9G3B1H (.2( مشاهده شد )جدول 71/0)همگی با میانگین 

 زنیهمگنی جوانه -3-5

زنی در سوووطح براسووواس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پایه مادری، پرایمینگ، اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر همگنی جوانه

صد معنی 1احتمال  شان داد که تیمار 1دار بودند )جدول در سه میانگین اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ ن با D1G0B1H (. مقای

درصدی داشآ. کمترین میانگین این  2/29زنی بود و که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش ترین همگنی جوانهدارای بیش 5/2میانگین 

 (.2مشاهده شد )جدول  6/1با میانگین  D6G1B0Fصفآ در تیمار 

 بنیه وزنی وطولی گیاهچه -3-6
ایمینگ بر بنیه وزنی و طولی گیاهچه در سطح احتمال های نشان داد که اثر پایه مادری و پردسآ آمده از تجزیه و تحلیل دادهنتایج به

شترین بنیه وزنی گیاهچه در تیمار 1دار بودند )جدول درصد معنی 1 صلی پایه مادری، بی سه میانگین اثر ا ساس نتایج جدول مقای (. برا

D9G2B1  ن میانگین این صفآ نیز در درصدی داشآ. کمتری 7/13بدسآ آمد که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  03/2با میانگین

. در مقایسه میانگین اثر پرایمینگ نیز، بیشترین بنیه وزنی گیاهچه در تیمار پرایمینگ مشاهده شد 04/1ا میانگین ب D1G2B1تیمار 

F  شاهد افزایش به 73/1با میانگین سه با تیمار  سآ آمد که در مقای شآ. کمترین میانگین نیز در تیمار کنترل  51/7د صدی دا با در

a a a
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شد 44/1میانگین  شاهده  شاخص طولی بنیه گیاهچه در تیمار  .م شترین  صلی پایه مادری، بی سه میانگین اثر ا با  D6G2B0در مقای

شاه 26/28میانگین  سه با تیمار  سآ آمد که در مقای شاخص نیز در تیمار  5/17د افزایش بد شآ. کمترین میانگین این  صدی دا در

D9G3B1  در مقایسووه میانگین اثر پرایمینگ نیز، بیشووترین شوواخص طولی بنیه گیاهیچه در پرایمینگ بود 69/17با میانگین .H  با

 (.2مشاهده شد )جدول  97/19 بود و کمترین میانگین مربوط به تیمار شاهد )عدم پرایمینگ( با میانگین 53/28میانگین 

 زنی و فیزیولوژیک بذور پایه مادری کینواهای جوانهتجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر پایه مادری بر شاخص -1جدول 

 (MSمیانگین مربعات )

بنیه طولی 

 گیاهچه

بنیه وزنی 

 گیاهچه

همگنی 

زنیجوانه  

واریانس 

زنیجوانه  

سرعآ 

زنیجوانه  

میانگین مدت 

زنیجوانه  

درصد 

زنیجوانه  

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

**1/98  **15/1  **008/0  **004/0  **004/0  **059/0  **7/64  (Mپایه مادری ) 31 

**5/7757  **46/1  **067/0  **021/0  **20/0  **59/2  **4/633  (Pپرایمینگ ) 4 

 6/5 ns 095/0 ns **007/0  **003/0  **003/0  **051/0  **3/67  124 M × P 

48/9  087/0  002/0  001/0  0009/0  013/0  4/21  خطاء 480 

29/14  30/18  59/3  91/4  71/5  05/6  90/4  ضریب تغییرات )%( - 

nsدرصد 1دار در سطح احتمال دار و ** معنی، غیر معنی 

 فیزیولوژیک گیاهچه کینوازنی و های جوانهمقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و پرایمینگ بذر پایه مادری بر شاخص .2جدول 

 GP (%) MGT (day) GR (seed per h) varian G UG 

D1G0B0C 3/93  02/2  5/0  0/71 02/2  

D1G0B0F 100 82/1  56/0  73/0  82/1  

D1G0B1H 100 5/2  53/0  015/1  5/2  

D1G0B1K 7/96  92/1  62/0  0/71 92/1  

D1G1B0F 7/96  67/1  0/44 78/0  67/1  

D1G2B0K 100 94/1  57/0  0/71 94/1  

D3G0B0Bi 7/91  67/1  0/44 775/0  67/1  

D3G0B1F 7/96  9/1  5/0  72/0  9/1  

D3G0B1H 90 02/2  55/0  0/71 02/2  

D3G1B1F 100 89/1  54/0  715/0  89/1  

D3G2B0C 3/88  14/2  6/0  715/0  14/2  

D3G2B0H 7/86  75/1  5/0  745/0  75/1  

D3G2B0K 100 2 58/0  0/71 2 

D3G2B1F 3/98  92/1  53/0  0/71 92/1  

D3G3B0H 7/96  03/2  57/0  0/71 03/2  

D6G0B0Bi 7/91  69/1  57/0  765/0  69/1  

D6G0B0C 7/86  77/1  61/0  74/0  77/1  

D6G0B0F 3/98  65/1  54/0  785/0  65/1  

D6G1B0Bi 7/91  79/1  48/0  74/0  79/1  

D6G1B0C 7/91  12/2  63/0  715/0  12/2  

D6G1B0F 95 1/6 53/0  805/0  1/6 

D6G1B0H 7/96  92/1  62/0  0/71 92/1  

D6G1B1H 3/93  99/1  52/0  0/71 99/1  

D6G1B1K 7/96  95/1  59/0  0/71 95/1  

D6G2B0C 7/96  93/1  56/0  71/0  93/1  

D6G2B0H 3/93  2 55/0  0/71 2 

D6G2B1K 100 87/1  58/0  72/0  87/1  

D6G3B0C 95 1/2  57/0  0/71 1/2  

D6G3B0K 7/96  92/1  46/0  0/71 92/1  
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D6G3B1F 7/96  04/2  57/0  725/0  04/2  

D6G3B1H 7/91  77/1  52/0  75/0  77/1  

D6G3B2Bi 100 95/1  59/0  0/71 95/1  

D9G0B0C 95 2 55/0  0/71 2 

D9G0B0K 83/3 79/1  56/0  755/0  79/1  

D9G0B1C 86/7 02/2  6/0  715/0  02/2  

D9G0B1F 7/96  69/1  53/0  775/0  69/1  

D9G0B1H 90 9/1  52/0  715/0  9/1  

D9G0B1K 100 97/1  59/0  725/0  97/1  

D9G1B1F 7/96  92/1  54/0  715/0  92/1  

D9G1B1H 95 89/1  52/0  72/0  89/1  

D9G1B1K 100 93/1  58/0  0/71 93/1  

D9G2B0Bi 3/88  75/1  46/0  0/71 75/1  

D9G2B0H 7/96  9/1  56/0  0/71 9/1  

D9G3B0H 3/98  05/2  52/0  0/71 05/2  

D9G3B0K 7/96  93/1  56/0  0/71 93/1  

D9G3B1Bi 95 8/1  0/44 73/0  8/1  

D9G3B1C 7/91  27/2  59/0  75/0  27/2  

D9G3B1H 90 99/1  53/0  0/71 99/1  

LSD (α=0.05) 06/2  32/0  09/0  06/0  08/0  

 های باالتری به صورت بولد و میانگینگذاری آنها صورت نگرفته اسآ و به جای آن های آزمایش، حروفبا توجه به تعداد زیاد میانگین

 تر به صورت بولد و ایتالیک ارائه شده اسآ.های پایینمیانگین

D1 ،5/0  روز(،  10اتمسفر )دور آبیاریD3 :5/3  روز(،  13اتمسفر )دور آبیاریD6 :5/6  روز( و  16اتمسفر )دور آبیاریD9 :10  اتمسفر

 روز( 19)دور آبیاری 

Cینگ(، : شاهد )بدون پرایمBi ،باکتری محرک رشد باسیلیوس :H ،هیدورپرایمینگ :K ،نیترات پتاسیم :Fسولفات آهن : 

GPزنی، : درصد جوانهMGTزنی، : میانگین زمان جوانهGRزنی، : سرعآ جوانهVarian Gزنی، : واریانس جوانهUG همگنی زمان :

 زنیجوانه

 

 گیری. نتیجه4
در مقایسه با زنی های جوانهاستفاده از ترکیبات مختلف به منظور پرایمینگ بذور باعث افزایش شاخصبه طور کلی، نتایج نشان داد که 

زنی اعم از درصد، سرعآ و شاخص وزنی و طولی بنیه تنش خشکی شدید منجر به افآ جزئی پارامترهای جوانهتیمار شاهد گردید. 

های یمینگ و هیدروپرایمینگ نتایج مثبآ بیشتری در قیاس با سایر روشدر مجموع نتایج استفاده از ترکیب بیوپرا. گیاهچه گردید

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بذور پایه مادری به دسآ آمده تحآ شرایط تنش خشکی و پرایمینگ دارای  پرایمینگ نشان داد.

 تنش خشکی داشآ. های بنیه وزنی و طولی مطلوبی بوده و نشان از مقاومآ مطلوب این گیاه تحآ شرایط شاخص

 

 .سپاسگزاری5 

 شود.از مسئولین دانشکده علوم کشاورزی و آزمایشگاه تکنولوژی بذر جهآ فراهم کردن امکانات این آزمایشگاه قدردانی می
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