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  چکیده
 کلریـد  ،کلسـیم  پتاسیم، نیترات کلرید مقطر،گرم، آب  بهاردنینگ، آ( تیمار مختلف پیش يهاروش ریمطالعه تاثمنظور به 
 زنـی جوانـه  يها شاخصاي و خصوصیات گیاهچهبر ساعت)  6 و 3(تیمار بذر  پیش زمان و مدت )و شاهد پتاسیم نیترات ،سدیم

 کـامالً ر پایه طرح فاکتوریل بآزمایش قالب صورت مجزا در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی در  ، دو تحقیق بهخبازيختمی بذر
تیمار، مدت  اثر پیش نشان دادکه واریانس تجزیهدر دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. نتایج حاصل از  تصادفی

تیمـار بـذر باعـث بهبـود      دار بوده و در اکثـر مـوارد پـیش   تیمار و اثرات متقابل آنها بر روي تمامی صفات کامالً معنی پیشزمان 
هاي رشد گیاهچه نسبت به شاهد مشـاهده گردیـد.    برابري در شاخص  8تا  3که در برخی موارد افزایش طوري شدند. بهصفات 

زنـی بهبـود یافتنـد. در نهایـت مشـخص      هـاي جوانـه  تیمار، تمامی مولفه پیشزمان همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش مدت 
زنی داشته است. لذا اي و جوانههاي گیاهچه ساعت بیشترین اثرات مثبت را بر شاخص 6و  3کلسیم در مدت زمان  شدکه نیترات

  خبازي براي کشت استفاده نمود. سازي بذور ختمیتیمار جهت آماده توان از این پیشمی
  

  اي زنی و گیاهچه هاي جوانه تیمار بذر، شرایط آزمایشگاهی و گلدانی، مولفه پیش: کلیدي کلمات
  

  مقدمه
 گیـاهی  ) .Althaea officinalis L(خبـازي   مـی خت

 )Malvacaea(از خــانواده پنیــرك  علفــی و چنــد ســاله
-است که منشا آن را نواحی مختلف آسیا و اروپا مـی 

ایـن گیـاه    هـاي ریشه ها وبرگ). Batooli, 2002(دانند 

-فنلاز گروه پلی يفالونوئیدبه دلیل داشتن ترکیبات 

ــا ــی ،ه ــاکاریدها (پل  ,Kardosova and Machovaس

خاصـیت  ) Pakravan et al., 2007( هاین) و موس2006
در خبـازي   ختمـی دارویی دارند. لـذا امـروزه از گیـاه    

 ,.Sutovska et alهـاي شـدید (  ها، سرفهدرمان التهاب
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هایی با منشاء التهـاب  ) آنژین، برونشیت، بیماري2009
ــد پیچــه اســتفاده مــیســنگ کلیــه، یبوســت و دل کنن

)Sutovska et al., 2007; Shirokava, 2007.(  
که اکثر اراضی زراعـی کشـور در    با توجه به این

هاي کم بازده قـرار دارنـد، لـذا یکـی از     ردیف خاك
دالیل افت عملکرد گیاهان، عدم شـرایط بهینـه بسـتر    

باشـد. ایـن امـر بـا مـدیریت صـحیح و اعمـال        بذر می
ت. از هاي علمی تا حدود زیادي قابل جبران اسـ  روش

هاي علمی، استفاده از تیمارهـاي پـیش از   جمله روش
کاشت بذر اسـت کـه در حالـت کلـی تحـت عنـوان       

تیمـار  شوند. پیششناخته می )Priming(تیمار بذر پیش
بذر تکنیکی است که به واسطه آن، بذور پیش از قرار 
گرفتن در بستر خود و مواجهه با شـرایط اکولـوژیکی   

یکی و بیوشـیمیایی آمـاده   محیط، بـه لحـاظ فیزیولـوژ   
-چه صورت نمـی  زنی هستند، ولی خروج ریشه جوانه

 ;Pill and Necker, 2001; Kaur et al., 2002گیـرد ( 

Giri and Schilinger, 2003ــی   ). روش ــاي مختلف ه
تـرین آنهـا   تیمار بذر وجود دارند که مهـم  جهت پیش
 دهـی و خشـک کـردن   رطوبـت تیمارهـاي  شامل پیش

)Harris et al., 2001; Mumtaz Khan et al., 2003،( 
 ،)، شــــوك، هــــوادهیHarris, 1996ســــرمادهی (

استفاده از  و )Nascimento, 2003تیمارهاي هورمونی (
 ,Nascimento( مــواد ایجــاد کننــده پتانســیل اســمزي

2003; Satvir et al., 2003.می باشند (  
خطر و کم نهیهزآسان، کم روشی تیمار بذر پیش

 زنـی  سـرعت جوانـه   و درصـد  بهبود باعثباشد که یم
 اهانیدر گرا  یطیمح يهاتنش بهمقاومت  بذر شده و

 ,.Iqbal et al., 2006; Zare et al( دهـد مـی  شیافـزا 

بهبـود کمـی و    توان جهـت می تکنیک ایناز  .)2008
 تحـت شـرایط نامسـاعد    ت بخصـوص کیفی محصوال

 .)Guzman and Olave, 2004(اسـتفاده نمـود    یطـ یمح

) بـا مطالعـه   Dashti et al., 2007و همکـاران (  یتدشـ 
 یــیدارو اهیــبــر روي گ يو شــور یخشــک يهــاتـنش 
ـ نشان دادند که بذر ا يخباز ختمی  نسـبت بـه   اهیـ گ نی
باشـد و  بسیار حسـاس مـی   يو شور یخشک يهاتنش

زنـی بخصـوص    هـاي جوانـه  تحت این شرایط شاخص
 یابـد. شـدیدا کـاهش مـی   زنـی   درصد و سرعت جوانه

) بـا  Paykarestan et al., 2012و همکـاران (  ستانکریپ
اثرات اسانس منتول و اشـعه مـاوراء بـنفش بـر      یبررس

ــه ــذر گ درصــد جوان ــی ب ــیدارو اهــانیزن  و شــنیآو ی
مـواد بـه شـدت بـر      نیـ نمودند که ا انیب خبازيیختم

 گذاشـته و  یبذور اثر منف زنیجوانه هايشاخصروي 
ا نسبت به شـاهد  زنی ر درصد جوانه 70و  30 بیبه ترت

مقــدم  یو رضــوان یوکیــب یزدانــیکــاهش دادنــد.  
)Yazdani Biuki and Rezvani Moghadam, 2012  بـا (

ــف   ــطوح مختلـ ــه سـ ــورمطالعـ ــک يشـ ــر  یو خشـ بـ
نمودند که با  انیب يخباز زنی ختمی جوانه اتیخصوص

 ،يو شـور  یدر تـنش خشـک   ياسـمز  لیکاهش پتانس
چـه،   ساقهچه و  طول ریشه ،زنی درصد و سرعت جوانه
. در افتیچه کاهش  چه و ساقه وزن تر و خشک ریشه

درصد و  63 یمشخص شد که تنش خشک قیتحق نیا
 يخبـاز  زنی را در ختمی درصد جوانه 80 يتنش شور

   کاهش داده است.
-به دلیل ایننمود  انی) بZargari, 1996(  يزرگر

 ینامناسـب  یشـ یرو قدرت ي،خبازیکه بذور تازه ختم
هـاي مختلـف    ا بایـد بـا اسـتفاده از روش   لـذا یـ   دارند،

زنی این گیاه شد و یا  جوانه تیمار، باعث تحریک  پیش
 .استفاده نمود ساله جهت کشت 3تا  2از بذور  که این

مطالعــه بنـابراین در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت بــا  
تیمـار  تیمار و مدت زمان پیشمختلف پیش يها روش

ه سـازي بـذور   تیمـار را جهـت آمـاد   ، بهترین پیشبذر
  براي کشت را تعیین نماییم. خبازي ختمی
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  ها مواد و روش

سازي بذرهاي منظور تعیین بهترین روش آماده به
 يهاروشجهت کشت،  خبازيختمی ییدارو اهگی

گرم  آب هاردنینگ،( تیمار پیش مختلف
)Hydrothermal،نیترات پتاسیم،  کلرید )، آب مقطر -

و مدت  )و شاهد پتاسیم نیترات ،سدیم کلرید ،کلسیم
آزمایشات قالب ) در ساعت 6 و 3(  تیمار زمان پیش

مورد بررسی  کامالً تصادفیفاکتوریل بر پایه طرح 
قرار گرفتند. این تحقیق در دانشکده کشاورزي 
دانشگاه ارومیه در دو شرایط آزمایشگاهی و گلدانی 

هاي مورد مطالعه در غلظت تمامی نمک انجام شد.
 Van'tپاسکال و با توجه به معادله ونت هو (مگا - 3/1

Hoff equationها ) محاسبه و پتانسیل اسمزي محلول
سازي با دستگاه اسمومتر کنترل گردید پس از آماده

)Hartman et al., 2007 .(در  تحقیق قبل از شروع
با استفاده از  هادیشپتريابتدا  ،گاهیآزمایش شرایط

 25دیش پتري ل هردر داخ ند والکل ضدعفونی شد
 Yazdani Biuki and Rezvani( ه شدبذر قرار داد

Moghadam, 2012.( بررسی  در نهایت جهت
 ها در دستگاهدیشپتريبذور، زنی جوانهخصوصیات 

قرار گراد سانتیدرجه  20 ± 1در دماي و ژرمیناتور 
-سانتی 600گرفتند. در شرایط گلدانی، هر گلدان 

متر عمق داشت و در نتیسا 10مترمربع مساحت و 
به  و مترسانتی 5 به فاصله بذر 25داخل هر گلدان 

شمارش بذور کشت شدند. متر میلی پنج حدود عمق
ساعت پس از  24، در شرایط آزمایشگاهیزده جوانه

هر روز روز،  14به مدت شد و  شروع آزمایش آغاز
زنی گرفت. معیار جوانهمیانجام  ظهر 12در ساعت 

چه حداقل خروج ریشه ،رایط آزمایشگاهیدر شبذور 
. نظر گرفته شد در )ISTA, 2009( مترمیلی دوبه طول 

در شرایط  سبز شدهشمارش بذور که در حالی 
تا  از سطح خاك جوانه نیاولخروج بعد از گلدانی، 

انجام  ماند،ثابت  یسه روز متوالسبز شدن تا که  یزمان
  .)Lotfi et al., 2011( دیگرد

گیري شده در این تحقیق عبارتند ندازهصفات ا
  از:

,Throneberry and Smith( زنی درصد جوانه -  

1955(  

100 = (%)n Germinatio 
N
n

 

n  ،تعداد بذور جوانه زده در روز آخر آزمایش =
Nتعداد کل بذور=  

  )Verma et al., 2005(زنی  سرعت جوانه -


i

i

D
N =Index Raten Germinatio 

iNزده در هر روز، بذرهاي جوانه = تعدادiD 
  = تعداد روز پس از شروع آزمایش

 Vashisth andشاخص قدرت بذر ( -

Nagarajan, 2010(  
 طول گیاهچه ×زنی  درصد جوانه

 Matthews andزنی ( میانگین مدت جوانه -

Khajeh-Hosseini, 2007(  


 

N
nt ii )(

 = (day)n Germinatio of TimeMean 
 

 

it = زمان بر حسب روز از شروع آزمایش
= N، امiتعداد بذور جوانه زدي در روز = in زنی، جوانه

  کل بذور جوانه زده در پایان آزمایش
زنی از طریق درون  درصد جوانه 90روز تا  -

  یابی محاسبه شد.
و  چهساقهطول  چه،طول ریشه آزمایشدر پایان 

-متر) و وزنکش (میلیفاده از خططول گیاهچه با است

هر کدام از آنها با استفاده از ترازو  گرم) (میلیتر 
 گرم) (میلی خشک وزن تعیین شد. براي گیرياندازه
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 24 مدت ها بهنمونه و گیاهچه، چهساقه چه،ریشه
 گرادسانتی درجه 70 حرارات درجه با آون در ساعت

 از استفاده با آنها وزن خشک سپس و شدند داده قرار
گردید  توزین 0001/0با دقت  دیجیتالی ترازوي

)Paykarestan et al., 2012.(  در نهایت کلیه محاسبات
  انجام گرفت. SAS (9.1) آماري با استفاده از نرم افزار

  
  نتایج و بحث

در شـرایط   تجزیه واریـانس نتایج حاصل از جدول 
 )  نشـان داد کـه  2و  1و گلدانی (جدول  آزمایشگاهی

-تیمار، مدت زمـان پـیش  پیشهاي مختلف  بین روش

داري تیمـار و اثـر متقابـل آنهـا اخـتالف کـامال معنــی      
توان بـا انجـام مقایسـات میـانگین،     وجود دارد. لذا می

ــاخص    ــود ش ــت بهب ــل را جه ــر متقاب ــرین اث ــاي بهت ه
  خبازي، تعیین نمود.  زنی گیاه ختمی جوانه

  

 خبازي در شرایط آزمایشگاه ختمی بر روي بذرلعه تجزیه واریانس صفات مورد مطا  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of studied traits in Althaea Officinalis L. seed under laboratory conditions 

  منابع تغییرات
Source of variation 

درجه 
 آزادي 

df  

  (means squares)میانگین مربعات 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

  چه طول ریشه
Radicle 
length 

  چه طول ساقه
Plumule 
length 

طول 
  گیاهچه

Seedling 
length  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigor 

  وزن تر گیاهچه
fresh 

Seedling 
weight 

وزن خشک 
  کیاهچه

dry Seedling 
weight  

 Replication(  2  a 0.25 ns  11.8 ns  0.18 ns  0.04 ns  0.34 *  0.16 ns  0.00 ns  0.00 ns(تکرار 
 Priming(  7  206.3 **  53.6 ns  0.36 **  0.18 **  0.89 **  1.6 **  0.05 **  0.00 ns( تیمارپیش

  تیمارمدت زمان پیش
 )Priming Time(  

1  280.3 **  73.6 ns  0.49 **  0.00 ns  0.5 *  0.26 ns  0.01 ns  0.00 ns 

مدت زمان  × تیماریشپ
  تیمارپیش

)Priming× Priming 
Time(  

7  190.6 **  44.7 ns  0.29 **  0.08 ns  0.48 **  0.69 **  0.01 ns  0.01 ** 

 Error(  30  15.4  23.9  0.06  0.04  0.1  0.07  0.01  0.00(اشتباه آزمایشی 
 CV%(  ---  5.9  22.2  10.6  6.2  5.7  7.4  15.4  12.0(ضریب تغییرات 

a - ns ،05/0و  01/0معنی داري در سطح احتمال عدم معنی داري و * :  ** و  
a- ns, ** and * are non-significant, significant at the 0.01 and 0.05 level of probability, respectively. 

  
   خبازي در شرایط گلدانی ختمی بر روي بذرتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه   -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of studied traits in Althaea Officinalis L. seed in pot conditions 

  منابع تغییرات
Source of 
variation 

درجه 
 آزادي 

df  

  (means squares)میانگین مربعات 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

 میانگین مدت
  زنی جوانه

Mean 
germination 

time 

 درصد 90روز تا 
  زنی جوانه

Day to 90% 
germination 

 طول
  گیاهچه

Seedling 
length  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigor 

  چه وزن تر گیاه
fresh 

Seedling 
weight 

 خشک وزن
  گیاهچه
dry 

Seedling 
weight  

 تکرار
)Replication(  

2  a 0.00 ns  0.00 ns  0.29 ns  0.037 ns  0.02 ns  0.01 ns  0.00 ns  0.00 ns 

 ** Priming(  7  0.17 **  4.02 **  19.44 **  609.85 **  20.89 **  44.27 **  0.02 **  0.01تیمار (پیش
  تیمارمدت زمان پیش

 )Priming Time(  1  0.02 **  0.44 **  0.11 ns  31.36 *  6.32 **  11.17 **  0.00 ns  0.00 ns 

مدت زمان  × تیمارپیش
  تیمارشپی

)Priming× 

Priming Time(  

7  0.03 **  0.55 **  1.65 *  104.21 **  3.28 **  5.14 **  0.01 *  0.00 ns 

 Error(  30  0.00  0.01  0.60  6.98  0.81  0.58  0.00 ns  0.00 nsاشتباه آزمایشی (
 CV%(  ---  6.6  7.03  14.1  8.5  21.9  25.6  10. 9  5.6( ضریب تغییرات
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a- ns ، : * ٠٥/٠و  ٠١/٠معنی داری در سطح احتمال داری و عدم معنی ** و  
a- ns, ** and * are non-significant, significant at the 0.01 and 0.05 level of probability, respectively.        

  
-اثـر متقابـل پـیش    نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا

تیمـار بـراي صـفت درصـد      مدت زمـان پـیش  × تیمار 
کـه در آزمایشـگاه     دادکه به دلیل اینزنی نشان  جوانه

باشد. لـذا  ) شرایط مطلوب و قابل کنترل می3(جدول 
هـاي   زنـی روش  گیري بین درصد جوانهاختالف چشم

تیمــار بــذر و شــاهد مشــاهده نگردیــد. ولــی در  پــیش
) بــه دلیــل وجــود شــرایط 4تحقیــق گلــدانی (جــدول 

ــد      ــزان درص ــین می ــات ب ــامطلوب، اختالف ــی و ن واقع
تیمـار (نیتـرات    زنی بذور بین بهترین روش پـیش  جوانه

کلسیم در مدت زمان شـش سـاعت) و شـاهد، بسـیار     
% افـزایش). بنـابراین در مجمـوع    300قابل توجه بـود ( 

تیمـار   توان بیان نمود که اسـتفاده از تکنیـک پـیش   می
ــی ــذر در ختم ــازي  ب ــمن خب ــاخصض ــود ش ــاي بهب ه

ف بذر جویی در مصرتواند باعث صرفهمیزنی،  جوانه
در مطالعـه  ) Zargari, 1996(  يزرگـر شود. از طرفـی  

هـاي بهبـود خوصـیات    خود بیان نمود که یکـی از راه 
خبازي، استفاده از تکنیـک پـیش   رویشی بذور ختمی

   .تیمار بذر می باشد
مقایسـه میـانگین اثـرات متقابـل     نتایج حاصل از 

زنی در شرایط آزمایشگاهی  براي صفت سرعت جوانه
ــدول  ــین روش ) 3(ج ــه ب ــان داد ک ــف  نش ــاي مختل ه

داري وجـود نـدارد.   تیمار و شاهد اختالف معنـی  پیش
) نشان دادند کـه  4که نتایج گلدانی (جدول در حالی 

زنــی  تیمارهــایی کــه درصــد جوانــه در مجمــوع پــیش
زنـی بـاالتري    بیشتري داشتند، متعاقبا از سرعت جوانـه 

ــه   برخـــوردار بودنـــد. در نهایـــت مشـــخص شـــد کـ
مارهاي نیتـرات کلسـیم در مـدت زمـان سـه و      تی پیش

شش ساعت و هاردنینگ در مدت زمان شش سـاعت  
زنـی را داشـتند و توانسـتند در     بیشترین سرعت جوانـه 

زنی را حدودا چهار برابر  مقایسه با شاهد سرعت جوانه
تیمارهـا جهـت    توان از این پیشافزایش دهند. لذا می

ي بخصـوص  خباز زنی بذور ختمی بهبود سرعت جوانه
  در شرایط نامساعد اول فصل استفاده نمود. 

) Demir Kaya et al., 2006دمیرکایـا و همکـاران (  
-تیمار شده، دهیدراتـه مـی   بیان نمودند که بذور پیش

کـه تحـت شـرایط نرمـال یـا اسـترس،       شـوند و زمـانی  
ــی   ــذب م ــدداً آب ج ــرعت   مج ــد و س ــد، درص نماین

اد. فـاروق و  زنی بیشتري از خود نشان خواهند د جوانه
) علــت ســبز شــدن Farooq et al., 2006همکــاران (

تیمـار شـده بـرنج را     تر بذور پیشتر و یکنواختسریع
بهبود فعالیـت آلفـا آمـیالز و افـزایش سـطح قنـدهاي       

  محلول دانستند. 
مقایســه میـانگین اثـرات متقابــل   نتـایج حاصـل از   

خبـازي (طـول    هاي رشد رویشی ختمـی براي شاخص
چـه و طـول گیاهچـه) در شـرایط      ل ساقهچه، طو ریشه

نشـان  ) 4گلـدانی (جـدول   ) و 3آزمایشگاهی (جدول 
تیمـار بـذر باعـث بهبـود      هاي پـیش  داد که اکثر روش

که نیترات کلسـیم   طوري بهاند. هاي رشد شدهشاخص
در مدت زمان شش ساعت در مقایسه با شـاهد، طـول   

و برابر  5/1گیاهچه را در شرایط آزمایشگاهی حدودا 
این برابر افزایش دادند.  7/4در شرایط گلدانی حدودا 

باشد، چرا که نتایج دور از ذهن نبوده و قابل انتظار می
تیمـار شـده   بذور پـیش نقل و انتقاالت مواد غذایی در 

هـاي درگیـر در   بـاالتر بـودن فعالیـت آنـزیم     خـاطر بـه 
ــاکارز   ــم س ــا و   (متابولیس ــینتاز، اینورتازه ــاکارز س س

 ,.Kaur et al( باشـد مـی  بیشتر )ت سینتتازساکارز فسفا

، لذا این بـذرها داراي قـدرت زیسـتی بـاالتري     )2005
چه  چه و ساقه زده و تولید ریشهتر جوانههستند و سریع
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گیاهچـه بـاالتري برخـوردار     کنند. بنابراین از طولمی
باشند. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابـل  می

ــد  ــرایط گلــ ــان داد (شــ ــدول نشــ ــه 4انی، جــ ) کــ
تیمارهایی کـه باعـث افـزایش درصـد و سـرعت       پیش

اند، متعاقبا باعث افزایش میانگین مدت زنی شده جوانه
-زنـی مـی   درصد جوانه 90زنی و کاهش روز تا  جوانه

که در این تحقیق، نیترات کلسیم در   طوري  گردند. به
مدت زمان سـه سـاعت در مقایسـه بـا شـاهد میـانگین       

ــه ــی را  مــدت جوان ــا  5/2زن  90برابــر افــزایش و روز ت
  برابر کاهش داده است.  3زنی را  درصد جوانه

ترین صفات جهت زنی یکی از مهم قدرت جوانه
ارزیابی کیفیت و قدرت بذر است و هر چه مقدار آن 

بـاالتر بـذر   بیشتر باشد، نشان دهنده کیفیـت و قـدرت   
 باشـد. مقایسـه میـانگین اثـرات متقابـل در شـرایط      مـی 

تیمــار  ) نشــان داد کــه پــیش3آزمایشــگاهی (جــدول 

هاردنینگ در مدت زمان سـه سـاعت، بیشـترین تـاثیر     
زنی داشته اسـت.   مثبت را بر روي صفت قدرت جوانه

ــه در شـــرایط گلـــدانی  در حـــالی  ) 4(جـــدول  کـ
در مـدت  و هاردنینـگ  تیمارهاي نیترات کلسـیم   پیش

سه ) در مقای12/8و  22/9ساعت (به ترتیب زمان شش 
 13) توانستند ایـن صـفت را تـا حـدود     69/0با شاهد (

برابر افزایش دهند. از طرفـی مقایسـه میـانگین اثـرات     
ــر و خشــک گیاهچــه در  متقابــل بــراي صــفات وزن ت

) 4) و گلدانی (جدول 3شرایط آزمایشگاهی (جدول 
نیز نشان داد که در هـر دو شـرایط، نیتـرات کلیسـم و     

سـاعت بیشـترین    هاردنینگ در مدت زمان سه و شش
مقدار وزن تر و خشک گیاهچه را داشتند و توانسـتند  

برابـر ایـن صـفات را     5/1در مقایسه بـا شـاهد حـدودا    
  افزایش دهند.

  
خبازي در شرایط  تیمار) صفات مورد مطالعه بر روي بذر ختمی پیش زمان مدت×  تیمار مقایسه میانگین اثرات متقابل (پیش  -3جدول 

  آزمایشگاه
Table 3- Means comparison of interaction effects (Priming× Priming Time) in studied traits of Althaea 

Officinalis L. seed in laboratory conditions   

  تیمار پیش
Priming 

 زمان مدت
  تیمار پیش

Priming 
Time 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

چه  طول ریشه
  (سانتیمتر)
Radicle 

length (Cm) 

چه  طول ساقه
  (سانتیمتر)

Plumule 
length 
(Cm) 

طول گیاهچه 
  (سانتیمتر)

Seedling 
Length 
(Cm)  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigor 

وزن تر گیاه چه 
  گرم) (میلی

fresh 
Seedling 

weight (mg) 

وزن خشک 
کیاهچه 

  گرم) (میلی
dry 

Seedling 
weight (mg)  

  a 62 b-c 28.9 a 2.28 b 2.79 a 5.07 b 3.15 d-e 0.54 a 0.031 a-b  ---   شاهد
  ساعت 3  کلرید سدیم

67.3 a-d 19 a 2.06 b  2.78 a  5.84 b  3.26 c-e 0.70 a 0.041 a-b  
NaCl 6 ساعت  

64.7 b-d 26.8 a 2.2 b 3.09 a  5.29 b 3.42 c-e 0.56 a 0.031 a-b  
  اعتس 3  گرم آب

71.3 a-c 25.3 a 1.94 b 3.08 a  5.02 b  3.58 b-e 0.71 a 0.036 a-b  
Hydro Termal 6 ساعت  

58.7 d-c 20.4 a 2.19 b 2.91 a  5.1 b  3 d-e 0.61 a 0.033 a-b  
  ساعت 3  آب مقطر

53.3 d 23.2 a 2.2 b 2.89 a  5.09 b  2.71 e 0.60 a 0.029 b  
hydro priming  6 ساعت  

66 b-d 20.8 a 2.46 b 3.14 a  5.6 a-b  3.69 b-d 0.82 a 0.045 a  
  ساعت 3  نیترات کلسیم

81.3 a 21 a 2.23 b 3.18 a  5.42 b 4.4 a-b 0.83 a  0.046 a  
CaNO3 6 ساعت  

63.3 b-d 18.2 a 3.35 a 3.27 a  6.62 a 4.19 a-c 0.73 a 0.033 a-b  
  ساعت 3  هاردنینگ

80.7 a 19.7 a 2.44 v 3.38 a  5.82 a-b  4.72 a 0.92 a 0.036 a-b  
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Hardening 6 ساعت  
62 b-d 17.1 a 2.68 a-b 3.23 a  5.91 a-b 3.66 b-d 0.78 a 0.031 a-b  

  ساعت 3  نیترات پتاسیم
56 d 18.9 a 2.18 b 3.14 a  5.32 b 2.98 d-e 059 a 0.033 a-b  

KNO3 6 ساعت  
63.3 b-d 20.1 a 2.39 b 3.18 a  5.57 a-b  3.52 b-e 0.63 a 0.033 a-b  

  ساعت 3  کلرید پتاسیم
75.3 a-b 30.3 a 2.45 b 3.45 a  5.9 a-b 4.45 a-b 0.80 a 0.037 a-b  

KCl2  6 ساعت  
72 a-c 25.4 a 2.12 b 3.04 a  5.17 b 3.72 b-d 0.68 a 0.034 a-b  

a-  .تیمارهاي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند  
a-  Treatments with the same letter don’t significant difference  

خبازي در شرایط  ختمی بر روي بذر) صفات مورد مطالعه تیمار پیش زمان مدت×  تیمار پیشمقایسه میانگین اثرات متقابل (  -4جدول 
  گلدانی

Table 4- Means comparison of interaction effects (Priming× Priming Time) in studied traits of Althaea 
Officinalis L. seed in pot conditions   

  تیمار پیش
Priming 

 زمان مدت
  تیمار پیش

Priming 
Time 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

میانگین مدت 
  زنی جوانه

Mean 
germination 

time 

درصد  90روز تا 
  زنی جوانه

Day to 90% 
germination 

طول گیاهچه 
  (سانتیمتر)
Seedling 
Length 
(Cm)  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigour 

وزن تر گیاه چه 
  گرم) (میلی

fresh 
Seedling 
weight 

(mg) 

وزن خشک 
کیاهچه 

  گرم) (میلی
dry 

Seedling 
weight 

(mg)  

  a 0.24 c 0.65 d 3.49 d 45.2 a-b 2.24 c-e 0.69 c-d 0.273 d-e 0.256 b-e  ---   شاهد
  ساعت 3  کلرید سدیم

0.25 c 0.71 d 3.40 d  41.3 a-c 1.71 e  0.50 d 0.268 e 0.246 d-e  
NaCl 6 ساعت  

0.26 c 0.71 d 3.47 d 45.7 a  1.91 d-e 0.51 d 0.271 d-e 0.248 d-e  
  ساعت 3  گرم آب

0.42 b 1.11 c 7.10 a-c 30.1 d-e  4.63 b-e  2.47 b-d 0.390 a-e 0.300 a-b  
Hydro 
Termal 

  ساعت 6
0.48 b 1.63 b 6.13 a-d 24.4 e-f  4.95 a-c  3.36 b-c 0.404 a-d 0.297 a-b  

  ساعت 3  آب مقطر
0.27 c 0.99 c-d 3.87 d 38.9 a-d  3.02 c-e  1.37 b-d 0.291 d-e 0.251 d-e  

hydro 
priming  6 ساعت  

0.46 b 1.63 b 5.4 b-d 23.8 e-f  4.73 b-e  3.09 b-d 0.369 a-e 0.269 a-e  
  ساعت 3  نیترات کلسیم

0.70 a 2.76 a 8.67 a 17.4 f  6.39 a-b 6.93 a 0.420 a-c 0.310 a-b  
CaNO3 6 ساعت  

0.73 a 3.07 a 8.11 a-b 15.8 f  8.05 a 9.22 a 0.443 a 0.318 a  
  ساعت 3  هاردنینگ

0.50 b 1.90 b 6.93 a-c 24.6 e-f  5.28 a-c  4.06 b 0.403 a-e 0.300 a-d  
Hardening 6 ساعت  

0.72 a 2.88 a 7.89 a-b 16.4 f  7.03 a-b 8.12 a 0.434 a-b 0.308 a-c  
  ساعت 3  نیترات پتاسیم

0.49 b 1.84 b 6.04 a-d 22.9 e-f  5.13 a-c 3.36 b-c 0.379 a-e 0.288 a-e  
KNO3 6 ساعت  

0.28 c 0.78 c-d 4.38 c-d 35.4 c-d  2.74 c-e  1.10 c-d 0.305 b-e 0.253 c-e  
  ساعت 3  کلرید پتاسیم

0.30 c 0.75 d 4.71 c-d 35.1 c-d  1.66 e 0.57 d 0.271 d-e 0.241 e  
KCl2  6 ساعت  

0.29 c 0.83 c-d 4.16 d 35.8 b-d  3.83 b-e 1.49 b-d 0.344 a-e 0.269 a-e  
a-   .تیمارهاي داراي حروف مشترك اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند  

a- Treatments with the same letter don’t significant difference  

  
با مطالعه روابط خطی بین صفات مورد مطالعـه در  

ــدول   ــدانی (جـ ــگاهی و گلـ ــرایط آزمایشـ ) 6و  5شـ
 هیـ کلصفت درصد جوانه زنـی و   نیبمشخص شد که 

درصـد   90(به جز صـفت روز تـا    صفات مورد مطالعه
 مثبت و کامال همبستگی زنی در شرایط گلدانی) جوانه

-. این نتیجه در مجموع بیان میوجود دارد يداریمعن



 و همکاران    بیات                                                                                                                                                              80 

زنی باعث بهبود سرعت  درصد جوانه دارد که افزایش
زنـی و طـول گیاهچـه     زنی، میانگین مدت جوانه جوانه

ــدرت    ــود ق ــث بهب ــت باع ــر در نهای ــن ام ــه ای شــده ک
شـود. در همـین راسـتا    زنی و وزن گیاهچـه مـی   جوانه

 Yazdani Biuki andمقـدم (  یو رضوان یوکیب یزدانی

Rezvani Moghadam, 2012 ــه ســـطوح ) بـــا مطالعـ
 اتیبــر روي خصوصــ   یو خشــک  يمختلــف شــور 

مثبـت و   اریبسـ  یهمبسـتگ  ،يخبـاز  زنـی ختمـی   جوانه
ــ ــ يداریمعن ــه يهــاشــاخص یتمــام نیرا ب ــی  جوان زن

   گزارش نمودند.
  

  خبازي در شرایط آزمایشگاه میخت بر روي بذرضرایب همبستگی  بین صفات مورد مطالعه   -5جدول 
Table 5- Correlation coefficients between studied traits of Althaea Officinalis L. seed in laboratory condition  

  صفات
Traits 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

  چه طول ریشه
Radicle 
length 

  چه قهطول سا
Plumule 
length 

  طول گیاهچه
Seedling 
length  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigor 

  وزن تر گیاه چه
fresh Seedling 

weight 

           a 0.24 ns 1  زنی سرعت جوانه

         ns -0.26 ns  1 0.01  چه طول ریشه

       ns  0.54 * 1 0.02 * 0.53  چه طول ساقه

     ns -0.17 ns  0.93 ** 0.81 ** 1 0.23  طول گیاهچه

   ns 0.47 ns 0.82 ** 0.68 ** 1 0.10 ** 0.87  زنی قدرت جوانه

 ns 0.32 ns 0.66 ** 0.51 * 0.83 ** 1 0.23- ** 0.75  وزن تر گیاهچه

  ** ns  -0.18 ns  0.29 ns  -0.01 ns  -0.58 *  0.76 0.09-  ** 0.76  وزن کیاهچه

a- ns ، : * ٠٥/٠و  ٠١/٠ر سطح احتمال معنی داری دعدم معنی داری و ** و  
a- ns, ** and * are non-significant, significant at the 0.01 and 0.05 level of probability, respectively. 

  
  خبازي در شرایط گلدانی ختمی بر روي بذرضرایب همبستگی  بین صفات مورد مطالعه   -6جدول 

Table 6- Correlation coefficients between studied traits of Althaea Officinalis L. seed in pot condition  

  صفات
Traits 

  زنی درصد جوانه
Germination 
percentage  

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

میانگین مدت 
  زنی جوانه

Mean 
germination 

time 

درصد  90روز تا 
  زنی جوانه

Day to 90% 
germination 

  طول گیاهچه
Seedling 

length  

  زنی قدرت جوانه
Germination 

vigour 

  وزن تر گیاه چه
fresh 

Seedling 
weight 

           a 0.99 ** 1  سرعت سبز شدن
         1 ** 0.91 ** 0.95  میانگین مدت سبز شدن

       1  ** 0.93-  ** 0.93- ** 0.95-  درصد سبز شدن 90روز تا 

     1  ** 0.93- ** 0.92 ** 0.95 ** 0.96  طول گیاهچه

   1 ** 0.96  ** 0.90- ** 0.90 ** 0.99 ** 0.98  شاخص قدرت بذر

 1 ** 0.89 ** 0.97  ** 0.95- ** 0.94 ** 0.90 ** 0.93  وزن تر گیاهچه

 ** 0.96  ** 0.88 ** 0.94  ** 0.87-  ** 0.93 **0.88  ** 0.91  وزن خشک کیاهچه

a- ns ، : * ٠٥/٠و  ٠١/٠معنی داری در سطح احتمال عدم معنی داری و ** و  
a- ns, ** and * are non-significant, significant at the 0.01 and 0.05 level of probability, respectively. 

  
بـذور  نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه        نتیجه گیري کلی

تیمـار بـذر عکـس العمـل مثبـت      خبازي به پیش ختمی
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هـاي  کـه در مجمـوع روش   دهند. بـه طـوري  نشان می
تیمار بـذر در مقایسـه بـا شـاهد توانسـتند درصـد       پیش

برابـر،   4زنـی را   سـرعت جوانـه  برابـر،   3زنـی را   جوانه
چـه،   هاي رشد رویشی گیاهچـه (طـول ریشـه   شاخص

برابـر و میـانگین    7/4چه و طول گیاهچه) را  طول ساقه
و صـفت روز تـا   برابر افـزایش   5/2زنی را  مدت جوانه

ر کاهش دهند. همچنـین  براب 3درصد سبز شدن را  90
شـرایط گلـدانی در   نتـایج حاصـل از   مشخص شد که 

کـه بـا     مقایسه بـا شـرایط آزمایشـگاهی بـه دلیـل ایـن      

-واقعیت مزرعه (اثرات نامطلوب محیطـی) بیشـتر هـم   

باشـند. از طرفـی   خوانی دارند، لذا قابـل اعتمـادتر مـی   
اثــر  ،مــدت زمــان نتــایج نشــان دادنــد کــه بــا افــزایش

یابـد. در  افزایش میزنی  جوانه يها مولفه تیمار بر پیش
در بین تیمارهـاي مـورد   که  توان بیان کردمجموع می

 6و  3کلســیم در مــدت زمــان مطالعــه، تیمــار نیتــرات
ساعت و تیمار کلرید سدیم در مدت زمان سه ساعت 

ترتیـــب بیشـــترین و کمتـــرین اثـــرات مثبـــت را  بـــه
  خبازي داشتند.اي ختمیهاي گیاهچه برشاخص
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