مجله پژوهشهای بذر ایران /سال دوم /شماره اول4931 /

مژگان ملکی نارگموسی  ،4حمیدرضا بلوچی  ،* ،2محمود عطارزاده

] [ DOI: 10.29252/yujs.2.1.1

تأثیر پیشتیمار بذر بر برخی مؤلفههای جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی
9

 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت ،دانشگاه یاسوج
 2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج
 3دانشجوی دکتری رشته زراعت ،دانشگاه یاسوج
* پست الکترونیک نویسنده مسئولbalouchi@yu.ac.ir :
(تاریخ دریافت 1313/28/22 :؛ تاریخ پذیرش)1313/11/5 :

بهمنظور بررسی اثر تنش خشکی و پیشتیمار بذر بر برخی مؤلفههای جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ
( ،)Carthamus tinctorius L.آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در
آزمایشگاه فناوری بذر دانشکدهی کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال  4931انجام شد .عامل اول شامل پنج
سطح پیشتیمار بذر (شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار) ،پیشتیمار با آب مقطر ،نیترات پتاسیم سه درصد،
پلیاتیلن گالیکول و اوره هر کدام با پتانسیل اسمزی  -1بار) و عامل دوم شامل سه سطح تنش خشکی (شامل
شاهد بدون تنش ،پلیاتیلن گالیکول  -1بار و  -8بار) بودند .نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل
پیشتیمار و خشکی بر صفات درصد و سرعت جوانهزنی معنیدار نگردید ،ولی اثرات اصلی پیشتیمار و
خشکی بهطور معنیداری این صفات را تحت تأثیر قرار داد .بیشترین درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی به
ترتیب ( 57/66درصد و  9/62بذر در روز) در پیشتیمار اوره و کمترین مقدار ( 72درصد و  2/94بذر در روز)
در شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار) مشاهده شد .تنش خشکی منجر به کاهش معنیدار صفات جوانهزنی
گردید .در مجموع نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد که پیشتیمار با اوره و نیترات پتاسیم در
مقایسه با پلیاتیلن گالیکول ،مؤلفههای جوانهزنی و در نتیجه رشد گیاهچه گلرنگ را بهبود میدهد.
واژههای کلیدی :اسموپرایمینگ ،اوره ،پیشتیمار با آب مقطر ،جوانهزنی ،نیترات پتاسیم
مقدمه
یکی از مشکالت بزرگ در دنیای امروز ،کمبود منابع
آبی است که باعث محدودیت کشاورزی شده است.
خشکی از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی در
سطح جهان و از جمله ایران است (اسمعیلیان و
همکاران .)1381 ،گیاهان در هر کجا که رشد میکنند،
با تنشهای متعددی روبرو هستند .این تنشها شانس
نمو و بقای آنها را محدود میسازد .خشکی یکی از
تنشهای محیطی است که روی اکثر مراحل رشد گیاه،
ساختار اندام و فعالیت آنها آثار مخرب و زیانآوری وارد
میسازد (یزدی صمدی .)1315 ،با توجه به اینکه
گلرنگ بومی ایران بوده و مقاومت خوبی به شوری،

خشکی و درجه حرارت باال دارد ،علیرغم آن تنش
خشکی در مرحلهی جوانهزنی گلرنگ باعث کاهش
درصد و سرعت جوانهزنی میشود (مکدونالد)2222 ،1؛
بنابراین قرار دادن این گیاه مقاوم به تنشهای محیطی
در برنامههای تناوبی یکی از اولویتهای اصلی و ضروری
میباشد.
پیشتیمار بذر یکی از روشهای بهبود کارکرد بذر
بوده و فنی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار
گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی
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یکی از تنشهای محیطی است که روی اکثر مراحل
رشد گیاه ،ساختار اندام و فعالیت آنها آثار مخرب و
زیانآوری وارد میسازد (یزدی صمدی .)1315 ،از این
رو پیشتیمار بذر میتواند مقاومت به تنش را در
مرحلهی جوانهزنی افزایش دهد.
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بهمنظور بررسی اثر تنش خشکی و پیشتیمار بر
برخی مؤلفههای جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ
( ،)Carthamus tinctorius L.آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در
آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکدهی کشاورزی دانشگاه
یاسوج در سال  1312انجام شد .عامل اول شامل پنج
سطح پیشتیمار بذر (شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار)،
پیشتیمار با آب مقطر ،نیترات پتاسیم سه درصد،
پلیاتیلن گالیکول و اوره هر کدام با پتانسیل اسمزی -4
بار) بود و عامل دوم شامل سه سطح تنش خشکی
(شامل بدون تنش ،پلیاتیلن گالیکول  -4بار و  -8بار)
بودند .ابتدا بذرها قبل از کشت ،با تیمارهای مختلف
پیشتیمار (مدت زمان قرارگیری بذور در محلولهای
مختلف پیشتیمار  24ساعت بود) و در سایه خشک
شدند (مرادی و همکاران ،)1381 ،تعداد  25بذر برای
هر پرایم جداگانه روی کاغذ صافی داخل پتری
دیشهایی با قطر  12سانتیمتر درون ژرمیناتور (مدل
 SG 600ساخت ایران) در دمای  25درجه سانتیگراد و
محیط تاریک با رطوبت  25درصد قرار گرفتند و به
مدت  14روز تعداد بذور جوانهزده شمارش شدند
(ایستا .)2212 ،2بذری جوانهزده در نظر گرفته شد که
ریشهچهی آن دو میلیمتر از پوستهی بذر خارج شده
بود .در روز دهم بعد از شمارش تعداد بذرهای جوانهزده،
طول ریشهچه و ساقهچه با استفاده از خطکش
میلیمتری اندازهگیری شد .وزن خشک آنها با قرار
دادن در آون با  15درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت،
تعیین گردید .درصد و سرعت جوانهزنی ،با شمارش
تعداد بذرها و با استفاده از فرمولهای ذکر شده،
محاسبه شدند (نیکالس و هیدکر ;1182 ،1مگیر،1
.)1122
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میشود (حسین 5و همکاران .)2222 ،از طرفی خشکی
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محیط ،به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی
جوانهزنی را به دست میآورند .این امر میتواند سبب
بروز تغییرات زیستی و فیزیولوژیکی متعددی در بذر
پرایمینگ شده ،بهطوریکه این موارد را میتوان در
چگونگی جوانهزنی ،استقرار اولیه گیاه ،بهرهبرداری از
نهادههای محیطی ،زودرسی ،افزایش کمی و کیفی
محصول مشاهده کرد (پیل و نیکر .)2221 ،1مطالعات
زیادی توسط محققان درباره تأثیرات فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی پیشتیمار بر روی گیاهان یونجه
( ،)Medicago sativaلوبیا چشمبلبلی ( Vigna
 ،)radiateنخود ( )Cicer arietinumو عدس ( Lens
 )rulinarisانجام شده و نشان داده است که تیمار
پیشتیمار بذر قادر به بهبود فرایند جوانهزنی و ایجاد
مقاومت تحت شرایط تنش است (هو 2و همکاران،
2222؛ پوسمک و جانز2221 ،3؛ قاسمی گلعذانی 4و
همکاران2228 ،؛ عطارزاده و همکاران.)1311 ،
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که تأثیر
تیمارهای مختلف اسموپرایمینگ با پلیاتیلن گالیکول و
نیز پیشتیمار با آب مقطر بر شاخصهای جوانهزنی بذور
در شرایط تنشهای خشکی و دمای پایین ،جوانهزنی
بذور به میزان زیادی در شرایط تنش بهبود میدهد .این
در حالی است که تأثیر این تیمارها به متغیرهایی مانند
نوع مادهی پیشتیمار ،طول دورهی پیشتیمار ،پتانسیل
پیشتیمار و نیز نوع تنش بستگی دارد (روحی.)1388 ،
تحقیقات انجام شده توسط محققان نشان میدهد
که پیشتیمار بذر باعث افزایش جوانهزنی و سبز شدن

تحقیق حاضر نیز بهمنظور بررسی اثر پرایمینگ بر
جوانهزنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی
انجام گرفت.
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تجزیه واریانس دادهها نشانگر این بود که اثر متقابل
پیشتیمار و خشکی بر صفات درصد جوانهزنی ،سرعت
جوانهزنی ،طول ساقهچه و بنیهی بذر معنیدار نگردید؛
ولی اثرات اصلی پیشتیمار و خشکی بر این صفات
معنیدار شد (جدول .)1
مقایسه میانگین حاصل از دادهها نشان داد که اثر
اصلی مربوط به پیشتیمار ،صفات درصد و سرعت
جوانهزنی به ترتیب ،بیشترین مقدار ( 15/22درصد و
 3/22بذر در روز) در سطح پیشتیمار اوره و کمترین
مقدار ( 52درصد و  2/31بذر در روز) در سطح
پیشتیمار شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار) مشاهده شد
(جدول  .)2بیشترین درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی
به ترتیب ( 15درصد و  3/22بذر در روز) در اثر اصلی
مربوط به خشکی در تیمار شاهد و کمترین آنها به
ترتیب ( 48درصد و  2/31بذر در روز) در تیمار
پلیاتیلن گالیکول  -8بار مشاهده گردید (جدول .)3
اثرات اصلی مربوط به طول ساقهچه بیانگر این است که
در اثرات اصلی پیشتیمار ،بیشترین مقدار در سطح
پیشتیمار نیترات پتاسیم و کمترین آن در سطح
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 )1درصد جوانهزنی = ( ×122تعداد بذر اولیه در
پتریدیش /تعداد کل بذر جوانهزده)
 )2سرعت جوانهزنی = (/12تعداد بذر جوانهزده در
روز دهم  / 2+.... +تعداد بذر جوانهزده در روز دوم)
یکنواختی جوانهزنی نیز با کاربرد نرمافزار Germine
نسخه اول مورد محاسبه قرار گرفت (سلطانی 2و
همکاران .)2221 ،همچنین بنیه بذر از طریق رابطه زیر
به دست آمد (سلطانی و همکاران.)2221 ،
 )3بنیهی بذر = ((میلیمتر) طول ریشهچه +
(میلیمتر) طول ساقهچه) × (/122درصد جوانهزنی)
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
 3SASانجام و جهت مقایسه میانگینها از آزمون LSD
در سطح پنج درصد استفاده شد.

پیشتیمار شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار) مشاهده
گردید (جدول  .)2همچنین در اثرات اصلی مربوط به
خشکی ،بیشترین طول ساقهچه ( 3/25سانتیمتر) در
سطح شاهد و کمترین آن ( 2/32سانتیمتر) در سطح
تنش خشکی  -8بار بود (جدول  .)3در بنیهی بذر نیز
اثراتی مشابه درصد و سرعت جوانهزنی مشاهده شد ،به
این صورت که در اثرات اصلی مربوط به پیشتیمار بذر
بیشترین مقدار ( )2/11در سطح پیشتیمار اوره و
کمترین مقدار ( )3/84در سطح پیشتیمار شاهد (بدون
کاربرد پیشتیمار) و هیدروپرایم مشاهده گردید (جدول
 .)2در نهایت اثرات خشکی مربوط به بنیهی بذر
نشاندهنده ی این بود که بیشترین مقدار بنیهی بذر
( )2/23در تیمار شاهد و کمترین مقدار ( )2/2در سطح
تنش خشکی  -8بار مشاهده گردید (جدول .)3
به نظر میرسد که پیش تیمار سبب سازگاری بیشتر
گیاه با تنش خشکی شده و به دلیل فعالیت بهتر برخی
آنزیمها در بذر ،قابلیت دسترسی به مواد غذایی در طول
جوانهزنی در دانههای پرایمینگ شده آسانتر شده و این
دانهها قادر به کامل کردن فرایند جوانهزنی در شرایط
تنشهای محیطی میگردند (نونامی 4و همکاران،
 .)1114گزارش شده است که پیشتیمار نیترات پتاسیم
و پیش تیمار با آب مقطر باعث افزایش درصد و سرعت
جوانهزنی و همچنین افزایش وزن خشک گیاهچه و
کاهش گیاهچههای غیرطبیعی آفتابگردان در شرایط
تنش خشکی گردید (هسو 5و همکاران.)1111 ،
همچنین در تحقیقاتی مشاهده شد که با افزایش شدت
خشکی ،درصد سبز شدن و رشد گیاهچهی ذرت و پنبه
کاهش یافت ،اما پیشتیمار باعث افزایش این دو مؤلفه
در سطوح تنش خشکی نسبت به بذرهای شاهد (بدون
تیمار) گردید (مورنجو 2و همکارن .)2223 ،محققان اثر
تنش خشکی بر جوانهزنی ژنوتیپهای نخود مورد بررسی
قرار دادند و گزارش کردند که کاهش جذب آب باعث
کاهش درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و طول
ریشهچه و ساقهچه میگردد (ینگچه و همکاران،
.)1381
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جدول  -4میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس برخی صفات جوانهزنی گلرنگ تحت تنش خشکی

پیشتیمار

4

**1211

**2/82

**5/12

**5/18

**4/42

**3/14

**22/21

*2/12

تنش خشکی

2

**3544

**8/18

**12/41

**12/82

**11/11

**8/82

**25/81

**2/41

پیشتیمار×خشکی

8

21/2ns

2/24ns

**2/45

**2/15

**2/41

2/32ns

2/33ns

**2/22

خطای آزمایشی

45

14/31

2/22

2/25

2/24

2/24

2/18

2/11

2/23

5/11

5/21

1/12

8/22

5/82

14/43

1/12

5/21

ضریب تغییرات (درصد)

جدول  -2مقایسه میانگین پیشتیمارهای مختلف برای درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچه و بنیهی بذر گلرنگ
نوع پیشتیمار

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی
(تعداد در روز)

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

بنیهی بذر

آب مقطر

22 c

2/1 c

2/2 b

3/8 c

اوره ( -4بار)

15 a

3/2 a

3/4 a

2/1 a

پلیاتیلن گالیکول ( -4بار)

51 c

2/1 c

2/1 b

3/1 c

نیترات پتاسیم ( 3درصد)

21 b

3/3 b

3/5 a

5/4 b

شاهد (بدون کاربرد پیشتیمار)

52 d

2/3 d

3/4 b

3/8 c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد به روش  LSDمیباشند.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برای برخی صفات جوانهزنی گلرنگ
تنش خشکی

درصد جوانهزنی

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

سرعت جوانهزنی
(تعداد در روز)

بنیهی بذر

صفر بار

15 a

3/25 a

3/22 a

2/23 a

 -4بار

22 b

2/11 b

3/14 b

4/58 b

 -8بار

48 c

2/32 c

2/31 c

2/2 c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد به روش  LSDمیباشند.

از طرفی گزارشهای بسیار زیادی حاکی از بهبود
رفتار جوانهزنی و شاخصهای مربوط به آن اعم از طول
ریشهچه و ساقهچه ،بنیهی بذر و استقرار اولیهی گیاهچه
در بذور پیشتیمار شوری شده میباشد (شیمتز 1و

Schimtz

1

همکاران .)2221 ،نتایج به دست آمده در این پژوهش
نشان میدهد که از نظر تأثیر نوع پیشتیمار
(اسموپرایمینگ و پیشتیمار با آب مقطر) تیمارهای
اسموپرایمینگ با اوره و نیترات پتاسیم در مقایسه با
پلیاتیلن گالیکول مقادیر بیشتری از این شاخصها را به
خود اختصاص دادند .عمدتاً نحوهی عمل بذور تیمار
شده با پلیاتیلن گالیکول برای بیشتر صفات ضعیفتر از
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 * ،nsو ** به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد را نشان میدهند.
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میانگین حاصل از دادهها نشان داد که در صفت مربوط
به طول ریشهچه ،بیشترین مقدار ( 5/22سانتیمتر) در
تیمار مربوط به پیشتیمار اوره و شاهد بدون تنش
مشاهده گردید و کمترین مقدار ( 1/22سانتیمتر) نیز
مربوط به سطح پیشتیمار شاهد و سطح خشکی  -8بار
مشاهده شد (جدول  .)4در صفات مربوط به وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه نیز بیشترین مقدار به ترتیب  4/43و
 4/1میلیگرم در تیمار مربوط به پیشتیمار نیترات
پتاسیم و سطح خشکی شاهد مشاهده شد .همچنین در
صفت وزن خشک ریشهچه ،کمترین مقدار (1/11
میلیگرم) در تیمار اثر متقابل پیشتیمار (پلیاتیلن
گالیکول  -4بار) و خشکی ( -8بار) بود و کمترین مقدار
( 1/25میلیگرم) وزن خشک ساقهچه نیز در تیمار اثر
متقابل پیشتیمار شاهد و سطح خشکی ( -8بار)
مشاهده گردید (جدول  .)4در صفت مربوط به
یکنواختی جوانهزنی ،کمترین یکنواختی ( 3/12روز) در
تیمار پیشتیمار با آب مقطر و سطح خشکی  -8بار
Hsu and Sung

1
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سطح یک درصد معنیدار گردید (جدول  .)1مقایسه
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اسموپرایمینگ با اوره و نیترات پتاسیم بود .این در حالی
است که در شرایط تنش خشکی این اثر محسوستر
بوده و بذور پیشتیمار شده با اوره و نیترات پتاسیم در
مقایسه با پلیاتیلن گالیکول بهمراتب مقادیر باالتری را
از این شاخصها را به خود اختصاص دادند (جدول .)4
محققان دلیل چنین واکنشی را در چغندرقند ،کاهش
جذب آب توسط بذور پیشتیمار شده با پلیاتیلن
گالیکول گزارش کردند .همچنین افزایش سرعت ترمیم
 ،DNAساخت  ،RNAسنتز پروتئین ،فعالسازی
آنزیمها ،حذف رادیکالهای فعال اکسیژن ،افزایش
انبساط سلولی و نیز پیشرفت بیشتر مراحل جوانهزنی
بذور پیشتیمار شده در مقایسه با بذور پیشتیمار نشده
از مهمترین دالیل بروز چنین واکنشی ذکر شده است
(هسو و سونگ.)1111 ،1
نتایج تجزیهی واریانس دادهها نشان داد که اثر
متقابل پیشتیمار بذر و خشکی بر جوانهزنی و رشد
گیاهچهی گلرنگ بر صفاتی از قبیل طول ریشهچه ،وزن
خشک ریشهچه و ساقهچه و یکنواختی جوانهزنی در

مشاهده شد و بیشترین یکنواختی ( 2/84روز) مربوط به
تیمار پلیاتیلن گالیکول  -4بار و سطح خشکی شاهد
بود (جدول .)4
محققان با انجام آزمایشی مشاهده نمودند که
پیشتیمار اوره  -4بار در مقایسه با پلیاتیلن گالیکول
 -4بار و پیشتیمار با آب مقطر سبب سازگاری بیشتر
گیاهچهی علف گندمی تحت تنش خشکی میگردد.
همچنین اسموپرایمینگ با محلول نمکی اوره میتواند
عالوه بر تأثیر مثبت اسمزی از طریق اثرات تغذیهای،
درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی و در نتیجه کارایی
بذر در شرایط تنش خشکی را بهبود بخشد (مرادی و
همکاران .)1381 ،نتایج به دست آمده دیگر توسط
محققان نشان میدهد که پیشتیمار با آب مقطر
میتواند بنیه گیاهچههای آفتابگردان را نسبت به شاهد
افزایش دهد که میتوان راهکاری مناسب در جهت
افزایش تولید عملکرد گیاهان زراعی باشد (اردهانی و
همکاران.)1381 ،

2
ملکینارگموسی و همکاران :تأثیر پیشتیمار بذر بر برخی مؤلفههای جوانهزنی و رشد...
جدول  -1مقایسه میانگین برهمکنش پیشتیمار و تنش خشکی برای برخی صفات جوانهزنی گلرنگ

آب مقطر

اوره
( -4بار)

نیترات پتاسیم
( 3درصد)

شاهد

 -4بار

2/25 d

1/11 d

3/25de

2/13 ef

 -8بار

1/15 f

2d

2/51f

3/12 a

صفر بار

4/42 a

4/25 a

5/22a

3/33 cd

 -4بار

3/15 b

3/32 b

4/22b

3/21 bcd

 -8بار

3/51 bc

2/13 c

3/81cd

3/42 b

صفر بار

3/51 bc

4/21 a

4/22b

2/84 f

 -4بار

2/88 d

2/25 c

3/45e

3/12 def

 -8بار

1/11 g

1/54 e

2/22 g

3/34 bcd

صفر بار

4/43 a

4/1 a

4/25 b

3/24 bcd

 -4بار

3/53 cb

3/32 b

4/42 b

3/14 cde

 -8بار

2/55 de

4/25 d

3/45 e

3/21 bcd

صفر بار

3/32 c

2/21 d

3/11 c

3/32 bc

 -4بار

2/2 e

2/21 d

3/52e

3/21 bcd

 -8بار

1/32 g

1/25 f

1/22 h

3/21 bcd

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد به روش  LSDمیباشند.

نتیجهگیری
در مجموع نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان
میدهد که اسموپرایمینگ با اوره و نیترات پتاسیم در
مقایسه با پلیاتیلن گالیکول ،مقادیر بیشتری از
شاخصهای درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچه و
ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه و ساقهچه ،بنیهی بذر و
یکنواختی جوانهزنی را به خود اختصاص دادند .عمدتاً

نحوهی عمل بذور تیمار شده با پلیاتیلن گالیکول برای
بیشتر صفات ضعیفتر از اسموپرایمینگ با اوره و نیترات
پتاسیم بود .این در حالی است که در شرایط تنش
خشکی این اثر محسوستر بوده و بذور پیشتیمار شده
با اوره و نیترات پتاسیم در مقایسه با پلیاتیلن گالیکول
بهمراتب مقادیر باالتری را از این شاخصها را به خود
اختصاص دادند.

منابع
اردهانی ،ب ،.علیآبادیفراهانی ،ح ،.فرحوش ،ف .و حسینپور ،ح .1381 .بررسی اثر پیشتیمار با آب مقطر بر رشد گیاهچه
در بذور ارقام آفتابگردان .فصلنامهی علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.355 -325 :)4(2 ،
اسمعیلیان ،ک ،.مدرسثانوی ،س .ع ،.حیدریشریفآباد ،ح ،.آقاعلیخانی ،م .و حاجیلویی ،س .1381.اثر تنش کمآبی بر
صفات جوانهزنی بذرهای ده رقم ژنوتیپ یونجه چندساله .خالصه مقاالت اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
ایران -گرگان .ص .22
خواجهپور ،م .ر .1385 .گیاهان صنعتی .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان 582 .صفحه.
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پلیاتیلن گالیکول
( -4بار)

صفر بار

3/22 b

3/34 b

4/42b

2/88 ef
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پیشتیمار

تنش خشکی

وزن ریشهچه
(میلیگرم)

وزن ساقهچه
(میلیگرم)

طول ریشهچه
(سانتیمتر)

یکنواختی جوانهزنی
(روز)

1
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Abstract
In order to evaluate the effect of priming on some germination and seedling growth
characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.) under drought stress an experiment was
conducted base on completely randomized design with four replications at the Seed Technology
Laboratory of Yasouj University, in 2011. Treatments were included of five priming levels (control
or no prime, hydro priming, potassium nitrate 3% (KNO3), PEG and Urea -4 bar) as the first factor
and three levels of drought stress (0, -4 and -8 bar) as the second factor. The results showed that the
interactions of drought stress and seed priming on germination percentage and the germination rate
was not significant. But the main impact of priming and drought stress on them were so significant
at 1% probability. The highest germination percentage and germination rate (75.66% and 3.62
seed.day-1, respectively) were shown in urea priming and the lowest (52% and 2.31 seed.day-1
respectively) in the control treatment (no prime). Drought stress was caused to significant decrease
in germination traits. In general, the results obtained in this study showed that treatment with urea
and potassium nitrate compared with PEG improved germination and seedling growth of safflower.
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