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  مقاله پژوهشی

 بوته استقرار و زنی جوانه بر بذر پرایمینگ مختلف تیمارهاي و هنگام زود کشت هاي تاریخ اثر

  )Hibiscus sabdariffa( ترش چاي

  2 يخاور، سعید 3باغبان ، صادق *، 2ان یطاهر، مجید 1ور یغمحمد 

  مبسوط چکیده

. باشد متفاوت دیگر منطقه به اي منطقه از کاشت تاریخ که شود می باعث گیاه یک نمو مراحل بر محیطی عوامل تأثیر: مقدمه

 سرعت در بهبود باعث بذر پرایمینگ. باشد می زنی جوانه سرعت و زنی جوانه درصد حداکثر بر حاکم مهم عامل یک حرارت درجه

 تیمارهاي تاثیر بررسی آزمایش این از هدف .شود می محیطی عوامل به بذر حساسیت کاهش و زنی جوانه یکنواختی و زنی جوانه

 در ینگپرایم مختلف تیمارهاي اثر مطالعه و آزمایشگاه شرایط در ترش چاي زنی جوانه خصوصیات بر پایین دماهاي در پرایمینگ

 در کدیگری با هنگام زود کاشت هاي تاریخ مقایسه و زودهنگام کاشت هاي تاریخ در گیاهچه استقرار و زنی جوانه خصوصیات بهبود

  .بود مزرعه

 بذر تکنولوژي و علوم آزمایشگاه در تکرار چهار با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش: ها روش و مواد

 ،روي سولفات موالر میلی 10 هاي غلظت شامل تیمار پیش 5 اول عامل. شد انجام کاشمر واحد دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه

 و) تیمار پیش گونه هر فاقد( شاهد و) 2 پتابارور( زیستی کود روي، سولفات و هیومیک اسید ترکیب هیومیک، اسید لیتر میلی 5/2

 منابع و کشاورزي تحقیقات ایستگاه در اي مزرعه هاي آزمایش. بود سلسیوس درجه 18 و 16 ،14 ،12 ،10 شامل دما سطح 5 دوم عامل

 هر) 4/2/1397 و 15/1/1397 ،25/12/1396( کاشت تاریخ سه که صورت بدین. شد انجام مجزا آزمایش سه صورت به کاشمر طبیعی

 بخش همانند بذر تیمار پیش 5 شامل آزمایش هر. شد کشت تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح کی قالب در کدام

  .بود آزمایشگاهی

 اثر مطالعه مورد صفات تمامی بر پرایمینگ و دما متقابل اثر و پرایمینگ دما، که داد نشان آزمایشگاهی مطالعه نتایج: ها یافته

 سرعت و درصد بیشترین سلسیوس درجه 18 يدما و 2پتابارور با پرایم آزمایشگاهی مطالعه در کلی طور به. داشتند داري معنی

. داشت داري معنی تاثیر اي مزرعه آزمایش در مطالعه مورد صفات تمامی بر کاشت تاریخ که داد نشان نتایج. داد نشان را زنی جوانه

 معنی مطالعه مورد صفات براي کاشت تاریخ در پرایمینگ متقابل اثر. داد نشان داري معنی تفاوت ساقه تر وزن يبرا فقط پرایمینگ

 74 کاهش فروردین 15 تا اسفند 25 از دیرتر کاشت با آمد، دست به فروردین 15 کاشت تاریخ در شدن سبز درصد باالترین. نشد دار

 داري معنی برتري هیومیک اسید و روي سولفات ترکیب پرایمینگ، تیمارهاي میان در. گردید مشاهده شدن سبز سرعت در درصدي

  .داد نشان ساقه تر وزن مورد در فقط تیمارها سایر به نسبت را

 است الزم پایین، هاي حرارت درجه در ترش چاي بذر زنی جوانه باالي حساسیت به توجه با داد نشان ها بررسی :گیري نتیجه

  .نباشد توام سلسیوس درجه 18 از کمتر هاي حرارت درجه با که شود انتخاب طوري منطقه هر در کاشت تاریخ

  دارویی گیاهان طولی، بنیه شاخص زنی، جوانه سرعت دما، گیاهچه، استقرار: کلیدي هاي واژه

  :نوآوري هاي جنبه

 .گذارند می مثبت تاثیر آزمایشگاه در ترش چاي زنی جوانه خصوصیات بر مختلف دماهاي در بذر پرایمینگ تیمارهاي برخی -1

 .دارند گیاهچه رشد و زنی جوانه پارامترهاي بر منفی تاثیر مناسب، دماي ناپایداري به توجه با زودهنگام کشت هاي تاریخ -2
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 ...زنی جوانه بر بذر پرایمینگ مختلف تیمارهاي و هنگام زود کشت هاي تاریخ بررسی: همکاران و غیور

  مقدمه

 با گیاهی) Hibiscus sabdariffa( ترش چاي

 آسیا بومی احتماال که است ییدارو فراوان هاي استفاده

. است بوده آفریقا گرمسیر مناطق یا و) مالزي تا هند(

 64 –429 حدود در ارتفاعی دار شاخه یکساله، گیاهی

 قرمز، به متمایل تیره سبز آن رنگ که است متر سانتی

 یا بلند دمبرگ و کرك بدون اي دندانه ها برگ حاشیه

 ضد نظیر خصوصیاتی داراي گیاه این. دارد کوتاه

 خاصیت و سرطان ضد روده، کرم ضد افسردگی،

  ).2008 ،همکاران و1یونیس( باشد می اکسیدان آنتی

 تعیین عوامل عنوان به متعددي محیطی عوامل

 عوامل، این میان در. کنند می عمل زنی جوانه در کننده

 حداکثر بر حاکم مهم بسیار عامل کی حرارت درجه

 ،2قائدي و تقوایی( باشد می زنی جوانه سرعت و درصد

 و پتانسیل بر داري معنی تاثیر حرارت درجه). 2010

 زیرا ،)2001 ،3بریونز و فلورس( دارد زنی جوانه سرعت

 اثر بذر داخل متابولیک اعمال سرعت و آب جذب روي

 براي بذر هاي سلول درون هاي اندامک و گذارد می

 دارند نیاز مطلوب حرارت درجه به خود هاي فعالیت

 حرارت درجه دلیل همین به). 2011همکاران، و4خائف(

 عدم ای استقرار در موفقیت کننده تعیین فاکتور ترین مهم

 ،5جاتزي و کادر( باشد می گیاهچه استقرار در موفقیت

) 2008( همکاران و6قادري اکرم آزمایش در). 2004

 باال دماهاي در زنی جوانه درصد بهبود باعث پرایمینگ

 بهبود را پنبه بذرهاي زنی جوانه یکنواختی و گردید

 .بخشید

 استفاده علت به مناسب اشتک خیتار انتخاب

 تیاهم حائز رشد فصل یط یطیمح منابع از ثرکحدا

 از نهیبه يریگ بهره موجب مناسب شتک خیتار. است

 و روز طول رطوبت، حرارت، درجه مانند یمیاقل عوامل

 مناسب حرارت درجه با یگلده زمان تطابق نیهمچن

 مهم عوامل از). 2006 همکاران، و٧موسوي( گردد یم

 توان می منطقه هر در مطلوب کاشت تاریخ کننده تعیین

                                                             
1 Younis 
2 Taghvaei and Ghaedi 
3 Flores and Briones 
4 Khaef 
5 Kader and Jutizi 
6
 Akramghaderi 

7
  Mousavi 

 میزان زنی، جوانه جهت خاك مناسب حرارت درجه به

 زمان برخورد عدم گلدهی، از قبل کافی رویشی رشد

 امام( کرد اشاره فصل آخر سرماي و باال دماي با گلدهی

   .)2004 ،8نژاد نیک و

 یط هک است بذر یزن جوانه اه،یگ رشد مرحله نیاول

 چه شهیر خروج و زنی جوانه شروع آب، جذب مرحله سه

 دوم و اول مراحل یط ها میآنز تیفعال .شود یم انجام

 افته،ی شیافزا تنفس دوم مرحله یط و شـود یمـ شـروع

 شـدن فعـال و شـده آغاز سنتز و ـهیتجز هاي واکنش

 زین و يا رهیذخ يها بافت سـتنکش سـبب هـا میآنـز

 سـوم مرحله در سرانجام و شود یم مواد انتقال

 يمارهایت نیبنـابرا. شـود یمـ ـتیرؤ قابـل چـه شـهیر

 مرحله در ـدیبا بـذر طیشـرا ارتقـاي يبـرا شده اعمال

 اعمال چـه شـهیر خـروج از قبـل و یزن جوانه دوم و اول

 مارهـایت ـنیا از یـیک). 2000 ،9دونالد مک( گردد

 آب جـذب مراحـل آن یطـ ـهک باشد یم بذر نگیمیپرا

 چـه شـهیر خروج یول شده یط زنی جوانه شروع و

 شـدن یط به توجه با شتک از بعد و ردیگ ینم صـورت

 طور به و سرعت به بذرها ،یزن جوانه اول مرحلـه دو

 پرایمینگ). 2000 دونالد، مک( زنند یم جوانه نواختیک

 و کرده کوتاه را استقرارگیاهچه تا کاشت دوره بذر

 محیطی شرایط در هابذر قرارگیري از ناشی صدمات

). 1978 ،10همکاران و خان( دهد می کاهش را مساعدنا

 بوسیله بذر آبگیري کردن محدود با پرایمینگ

 گردد می انتقال فاز توسعه باعث اسمزي هاي محلول

 در بهبود باعث پرایمینگ). 1977 ،11کولبار و هیدکر(

 به بذر حساسیت کاهش و زنی جوانه کنواختیی و سرعت

 باالتر، بنیه تر، سریع استقرار. گردد می محیطی عوامل

 از باالتر عملکرد و زودتر گلدهی تر، سریع توسعه

 نشان ها گزارش. باشد می بذر پرایمینگ يپیامدها

 و ظهور بهبود باعث يا مزرعه پرایمینگ که دهد می

 ،12هریس( شود می عملکرد افزایش و گیاهچه قدرت

  ). 2007 همکاران، و هریس ؛2006

 خشک وزن بذر، ذخایر از استفاده کارایی افزایش

 در شده پرایم هايربذ در بذر تخلیه درصد و گیاهچه

                                                             
8 Emam and Niknejad 
9 McDonald 
10 Khan 
11 Heydecker and Coolbear 
12 Harris 
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 1398/ دوم شماره/ ششم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 توسط چاودار گیاه در نشده پرایم هايبذر با مقایسه

 2قاسمی .است شده گزارش) 2012( همکاران و 1انصاري

 هیدروپراپمینگ بودن مؤثر) 2008( همکاران و 2قاسمی

 زنی جوانه هاي مؤلفه بر را پنبه هايربذ هیدروپراپمینگ

 پرایم هايبذر بررسی این در .کردند گزارش گیاه این

 دماهاي در تري کنواختی و تر سریع زنی جوانه شده

 مطالعه در. داشتند سلسیوس درجه 45 تا 15 مختلف

 آهن غذایی محلول پرایم تاثیر) 2017( 3آوندري اکبري

 تنش تحت ترش چاي گیاهچه رشد و زنی جوانه بر

 شوري سطوح که شرایطی در آهن سولفات پرایم شوري،

 در مسمومیت ایجاد که حدي تا بود افزایش به رو

 زنی جوانه درصد و سرعت افزایش در نکرد، زنی جوانه

 پرایمینگ تأثیر) 2017( 4رجبیون مطالعه در. بود موثر

 تنش تحت پنیرك گیاهچه اولیه رشد و زنی جوانه بر

 و درصد بر داري معنی تاثیر پرایمینگ تیمارهاي شوري،

 با) 2017( همکاران و٥آزاد. داشتند زنی جوانه سرعت

 برخی بر هیومیک اسید و جاسمونیک اسید اثر بررسی

 شوري تنش تحت ترش چاي زنی جوانه هاي شاخص

 اسید و جاسمونیک اسید از استفاده که گرفتند نتیجه

 دار معنی تاثیر بررسی مورد صفات میزان بر هیومیک

 اسید کنش برهم از استفاده که طوري به داشت

 را زنی جوانه میزان تواند می هیومیک اسید و جاسمونیک

 گیاه به چه ریشه طول افزایش با همچنین و بخشد بهبود

. کند تحمل را آبی کم شرایط بتواند بهتر تا کرده کمک

 کود و هیومیک اسید مختلف سطوح روي تحقیقی در

 هیومیک اسید از استفاده ترش چاي گیاه در فسفره

 بردن باال جهت محیطی زیست مخرب اثرات بدون

 ثمر مثمر محیطی متغیر شرایط در خصوص به عملکرد

  ). 2013 ،6موصلو خلیلی( شد واقع

 يچا گیاه تراکم و کاشت تاریخ يرو بر تحقیقی در

 14 از کاشت تأخیر با بیرجند، منطقه در ترش

 در غوزه تعداد کاهش موجب خرداد 24 تا اردیبهشت

 موسوي،( شد زیستی عملکرد و کاسبرگ عملکرد گیاه،

                                                             
1 Ansari 
2 Ghassemi 
3 Akbari Avandari 
4 Rajabiun 
5
 Azad 

6 Khalili muselo 

 کاشت تأخیر با زابل در) 2011( همکاران و7میر). 2012

 اردیبهشت پنج تا اسفند 20 از ترش يچا گیاه کاشت

. کردند گزارش درصد 69/30 را کاسبرگ عملکرد کاهش

 ترش يچا گیاه کاشت تاریخ ترین مناسب تحقیقی در

 تاریخ کرمان شهر يشهر سبز يفضا در استفاده جهت

 30 و فروردین 20 به نسبت اردیبهشت 10 کاشت

 ارتفاع نظر از کاشت تاریخ بهترین عنوان به اردیبهشت

 در گل تعداد بوته، در فرعی شاخه تعداد مناسب، بوته

 و٨بهزادي( شد معرفی گلدهی دوره طول افزایش و بوته

  ). 2014 همکاران،

 و سالیانه بارندگی میزان دار معنی کاهش به توجه با

 در هعمد بطور که آن پراکنش الگوي تغییر همچنین

 و افتد می اتفاق فروردین و اسفند بهمن، هاي ماه

 میزان افزایش و تابستان هاي ماه دماي افزایش همچنین

 صورت در که شود می احساس نیاز این تعرق، و تبخیر

 انتخاب طوري مختلف محصوالت کاشت تاریخ امکان،

 جمله از محیطی مطلوب شرایط با منطبق که شوند

 از هدف واقع در. باشند مناسب دماي و ها بارش

 حداکثر ها بارندگی از که است این زودهنگام هاي کشت

 قابل میزان به طریق این از و نموده را استفاده

 و نمود جویی صرفه کشاورزي آب مصرف در اي مالحظه

 از ولی. داد افزایش را آب مصرف راندمان طریق بدین

 و بوده گرمادوست گیاه کی ترش، چاي گیاه که جا آن

 پرسش این دارد، باالتر دماهاي به نیاز زنی جوانه جهت

 با بذر پرایمینگ طریق از توان می آیا که آید می پیش

 هیومیک اسید روي، سولفات همچون رایجی و موثر مواد

 استقرار و زنی جوانه خصوصیات زیستی کودهاي و

 هدف لذا ؟بخشید بهبود تر پایین دماهاي در را گیاهچه

 پرایمینگ مختلف تیمارهاي تاثیر بررسی :پژوهش این از

 ترش چاي زنی جوانه خصوصیات بر پایین دماهاي در بذر

 مختلف تیمارهاي بررسی و آزمایشگاه شرایط در

 بهبود جهت زودهنگام کاشت هاي تاریخ در ینگپرایم

 چاي گیاهچه مطلوب استقرار و زنی جوانه خصوصیات

  .بود مزرعه در ترش

  

  ها روش و مواد

                                                             
7 Mir 
8
 Behzadi 
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 ...زنی جوانه بر بذر پرایمینگ مختلف تیمارهاي و هنگام زود کشت هاي تاریخ بررسی: همکاران و غیور

 مطالعه شامل مجزا مطالعه دو طی پژوهش این

 انجام 1396- 97 يها سال در يا مزرعه و آزمایشگاهی

 و بذر پرایمینگ عامل دو در آزمایشگاهی مطالعه. شد

 کامالً طرح پایه بر 5×5 فاکتوریل آزمایش بصورت دما

 بذر آوري فن و علوم آزمایشگاه در تکرار چهار با تصادفی

. شد انجام کاشمر دانشگاهی جهاد عالی آموزش موسسه

 10 هاي غلظت: شامل که تیمار پیش 5 اول عامل

 اسید لیتر میلی ZnSO4(، 5/2( روي سولفات موالر میلی

 مواد روي، سولفات و هیومیک اسید ترکیب هیومیک،

 ؛)تیمار پیش گونه هر فاقد( شاهد و) 2 پتابارور( زیستی

 16 ،14 ،12 ،10 شامل که دما تیمار 5 شامل دوم عامل

 ثابت روز شبانه حرارت درجه. بود سلسیوس درجه 18 و

 در سلسیوس درجه 18 تا 10 بین دماهاي انتخاب. بود

 شود مشخص که است بوده علت این به نیز پژوهش این

 و اسفند هاي دما با تقریبا که( دماهایی چنین در آیا

 ترش چاي گیاه) 1 شکل() دارند انطباق ماه فرودین

 استقرار ها گیاهچه و زده جوانه مطلوبی طور به تواند می

 تحقیقات بخش از هاربذ نمونه. باشند داشته مطلوبی

 آموزش و تحقیقات مرکز بذر و نهال تهیه و اصالح

. شد تهیه يرضو خراسان طبیعی منابع و يکشاورز

 سه مدت به% 10 سدیم هیپوکلریت با هابذر سپس

 سپس و) 2005 ،همکاران و ولدیانی( ضدعفونی دقیقه

 ضدعفونی از پس .شدند داده شو و شست مقطر آب با

 و شدند جدا بذري 25 هاي نمونه تیمار هر براي ،هابذر

 موالر میلی 10 هاي غلظت شامل پرایمینگ هاي محلول با

 ترکیب و هیومیک اسید لیتر میلی 5/2 روي، سولفات

) 2 پتابارور( زیستی مواد روي، سولفات و هیومیک اسید

 درون در هابذر که نوعی به شدند داده قرار بشر داخل

 از جلوگیري جهت. شدند ور غوطه پرایمینگ هاي محلول

 بسته پارافیلم با بشرها درب ها، محلول سطحی تبخیر

 زیستی مواد و پرایمینگ محلول حاوي بشرهاي .شدند

 قرار اتاق دماي در ساعت 18 مدت به) 2 پتابارور(

 سازي، آماده تیمارهاي پیش اعمال از بعد. گرفتند

 شستشو مقطر آب از استفاده با بار سه بذري هاي نمونه

 اولیه رطوبت به برگرداندن جهت هابذر سپس و شد داده

 24 مدت به سازي آماده تیمارهاي پیش اعمال از قبل

 اولیه رطوبت به تا قرارداده آزمایشگاه فضاي در ساعت

 تأثیر بررسی منظور به ).2010 ،١ایستا( شدند برگردانده

 تیمار تحت ترش چاي زنی جوانه بر بذر پرایمینگ

 18 و 16 ،14 ،12 ،10 دماهاي در ژرمیناتور به دمایی،

 شمارش. شدند منتقل جداگانه بصورت سلسیوس درجه

 مدت به و شروع کشت از پس ساعت 24 زده جوانه بذور

 و رشد براي ترش چاي هايبذر. یافت ادامه روز 14

 نصرالهی( ندارند نور نظر از محدودیتی هیچ زدن جوانه

 تجمعی تعداد طریق از زنی جوانه درصد). 2013 ،٢زاده

 کل تعداد بر تقسیم شمارش هر در زده جوانه بذرهاي

 به 100 در ضرب آزمایش ابتداي در شده کشت هابذر

 طولی شاخص ،)ساعت در( زنی جوانه سرعت. آمد دست

 کنواختیی و) 1973 ،3آندرسن و عبدالباقی( بنیه

 طریق از و 4جرمین برنامه از استفاده با زنی جوانه

 همکاران، و5سلطانی( شد محاسبه 2 و 1 هاي رابطه

2001.(  

  )زنی جوانه سرعت( R50=1/D50                 :1رابطه 

   بنیه طولی شاخص =گیاهچه طول×  زنی جوانه درصد

 طول که است زمانی مدت): GU( زنی جوانه یکنواختی

 خود زنی جوانه حداکثر درصد 90 به بذر تا	کشد می

 دهنده نشان باشد، کمتر زمان مدت این چه هر برسد،

  .باشد می بذور) همزمان( تر یکنواخت زنی جوانه

  GU=D90-D10                                         :2رابطه 

D50 :50 به زنی جوانه تا کشد می طول که زمانی مدت 

  .برسد خود حداکثر درصد

D90 :90 به زنی جوانه تا کشد می طول که زمانی مدت 

  .برسد خود حداکثر درصد

D10 :10 به زنی جوانه تا کشد می طول که زمانی مدت 

  .برسد خود حداکثر درصد

 هر از زده، جوانه هابذر تعداد نهایی شمارش از پس

 سپس و انتخاب تصادفی طور به گیاهچه نمونه 5 پتري

 متر میلی حسب بر کش خط از استفاده با گیاهچه طول

  .شد گیري اندازه

 و يکشاورز تحقیقات ایستگاه در اي مزرعه مطالعه

 شد اجرا مجزا آزمایش سه صورت به کاشمر طبیعی منابع

 کاشت تاریخ کی در پرایم تیمار 5 شامل آزمایش هر که

                                                             
1 ISTA 
2
 Nasrolahizadeh 

3 Abdul Baki  and Anderson 
4 Germin 
5 Soltani 
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 هاي تاریخ. بود تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در

 و فروردین 15 ،1396 اسفند 25 از بودند عبارت کشت

 شامل آزمایش هر در تیمارها پیش و 1397 اردیبهشت 4

 ZnSO4(، 5/2( روي سولفات موالر میلی 10 هاي غلظت

 هیومیک اسید مساوي ترکیب و هیومیک اسید لیتر میلی

. بودند شاهد و) 2 پتابارور( زیستی مواد ،)روي سولفات و

 هواي حرارت درجه و بارندگی میزان به مربوط اطالعات

  .است شده آورده 1 شکل در آزمایش محل

 بنیه تقویت منظور به تسطیح عملیات انجام از بعد

 سولفات کیلوگرم 100 اوره، کیلوگرم 50 خاك زراعی

 هکتار در تریپل فسفات سوپر کیلوگرم 150 و پتاس

 آماده و تسطیح لولر با مزرعه سپس و شد استفاده

 جوي صورت به کارگر، توسط کشت عملیات. شد کاشت

 کرت هر مساحت. گرفت انجام پشته روي و اي پشته و

 هر طول و ردیف 3 شامل کرت هر. بود مربع متر 10

 50 کدیگری از کاشت ردیف دو فاصله و متر 5 ردیف

 15 فاصله به ردیف روي هابذر کاشت. بود متر سانتی

 از پس. شد انجام متر یسانت 3 عمق در و متري سانتی

 جهت ،یبرگ 4 تا 3 مرحله در و ها اهچهیگ کامل استقرار

 اولین. شد انجام تنک نظر، مورد تراکم به ییاب دست

 بسته بعدي هاي آبیاري و کاشت از بعد ساعت 24 آبیاري

 کباری روز 10 هر گیاه آبی نیاز و منطقه آبیاري شرایط به

 هاي علف کاشت، از پس. شد انجام اي قطره صورت به

 ش،یآزما نیا در. شدند وجین کارگر وسیله به هرز

 کوددهی مرحله کی. نشد مشاهده خاصی آفت و بیماري

 40 روي، سولفات گرم 25 شامل محلولپاشی بصورت

 شد انجام نظر مورد مساحت در اوره گرم 20 و آهن گرم

  .گرفت صورت گیاه برگی 4 تا 3 مرحله در که

 شدن سبز سرعت و درصد صفات آزمایش این در

 در ساقه خشک و تر وزن و ساقه طول ،):1962 ،1مگیور(

 براي .شد گیري اندازه مزرعه در برگی دو مرحله

 و کرت هر اول ردیف از گیاهچه رشد صفات گیري اندازه

  .شد استفاده کرت هر در کننده رقابت تصادفی بوته 5 از

 بودن نرمال آزمون آماري، هاي تجزیه انجام از پیش

 با ها شآزمای از حاصل يها داده. گرفت انجام ها داده

 و گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد SAS افزار نرم

 سطح در نکدان آزمون از استفاده با نیانگیم ساتیمقا

                                                             
1 Maguire 

 که مواردي در همچنین. گردید انجام درصد پنج احتمال

 دهی برش واریانس تجزیه بود دار معنی برهمکنش

  .شد استفاده

 

  بحث و نتایج

  آزمایشگاهی مطالعات

  زنی جوانه سرعت و درصد

 اثر) 1 جدول( واریانس تجزیه جدول نتایج بقاطم

 و دما متقابل اثر همچنین و پرایمینگ و دمایی تیمار

. بود دار معنی زنی جوانه سرعت و درصد بر پرایمینگ

 داد نشان دما در پرایمینگ متقابل اثر میانگین مقایسه

 درجه 18 دماي در زنی جوانه سرعت بیشترین که

بذر   61/60 میانگین با 2 پتابارور با پرایم در و سلسیوس

 درجه 14 و 12 ،10 يهادما در آن کمترین ودر روز 

. شد مشاهده) شاهد( پرایم حضور عدم در سلسیوس

 متقابل اثرات میانگین مقایسه به توجه با همچنین

 با پرایم از زنی جوانه درصد بیشترین دما در پرایمینگ

 با که شد حاصل سلسیوس درجه 18 دماي و 2 پتابارور

 از هیومیک اسید با پرایم و سلسیوس درجه 16 دماي

 آن کمترین و نداد نشان داري معنی تفاوت آماري لحاظ

 حضور عدم در سلسیوس درجه 14 و 12 ،10 دماي در

 دهی برش). 2 جدول( شد حاصل) شاهد( ینگپرایم

 زنی جوانه سرعت تغییرات که داد نشان متقابل اثرات

 درجه 16 و 10 دماهاي در پرایمینگ تیمارهاي از ناشی

 تیمارهاي روي بر دهی برش همچنین. است سلسیوس

 تفاوت که داد نشان زنی جوانه درصد با رابطه در دمایی

 دماي استثناء به دماها تمامی در پرایمینگ تیمارهاي

 بود دار معنی زنی جوانه درصد براي سلسیوس درجه 18

  ). 3 جدول(

 ترش چاي گیاه بر) 2013( زاده  نصرالهی مطالعه در

 درجه 30 دماي در زنی جوانه سرعت و درصد باالترین

 سلسیوس درجه 10 در آن ترین پایین و سلسیوس

 ترش، چاي گیاه بودن گرمسیري علیرغم. شد مشاهده

 25/6 تا 10/3( پایینی زنی جوانه پایه دماي گیاه این

). 2017 همکاران، و2جوادزاده( دارد) سلسیوس درجه

   کند رشد آن در تواند می ترش چاي که دمایی محدوده

                                                             
2 Javadzadeh 
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 درجه 25 دماي در بهینه رشد و درجه 35 تا 18 بین

 14 از کمتر دماي در گیاه رشد. باشد می سلسیوس

 و کلنیتوك مک( شود می متوقف سلسیوس درجه

 باال دماهاي در ترش چاي گیاه). 2004 ،1تاهیر

 ندارد زنی جوانه پایین دماهاي در و داشته زنی جوانه

 بسیار یخبندان به که گرفت نتیجه توان می بنابراین

 که زمانی در بهار در گیاه این کشت باشد، می حساس

 انجام تواند می است مناسب زنی جوانه براي حرارت درجه

  .گیرد

  

  زنی جوانه کنواختیی ضریب

 تحت داري معنی طور به زنی جوانه کنواختیی ضریب

 گرفت قرار ها آن متقابل اثر و ماد بذر، تیمار پیش تاثیر

 نشان دما در پرایمینگ متقابل اثر مطالعه ).1 جدول(

 درجه 10 دماي در زنی جوانه کنواختیی کمترین که داد

 که شد حاصل اسیدهیومیک با پرایم تیمار و سلسیوس

 از روي سولفات با پرایم و سلسیوس درجه 16 دماي با

 بیشترین و ؛نشد مشاهده داري معنی تفاوت آماري لحاظ

 در سلسیوس درجه 14 و 12 ،10 دماي در کنواختیی

  ).2 جدول( شد مشاهده) شاهد( پرایم حضور عدم

  

                                                             
1 McClintock and Tahir 

  

  

  

 دماهاي داشت اعالم) 2006( 2هاردگري مطالعه در

 سنتز و فعالیت در اختالل با مطلوب حد از باالتر

 توقف و بذر به آسیب باعث ضروري هاي پروتئین

 نیز) 2017( رجبیون مطالعه در .شود می زنی جوانه

 به نسبت را خود زنی جوانه پنیرك، شده پرایم بذرهاي

 امر این نتیجه که کردند شروع تر سریع شاهد هايبذر

 درصد 90 و 10 به رسیدن براي الزم زمان مدت کاهش

  . بود زنی جوانه

 زنی جوانه کنواختیی براي متقابل اثرات دهی برش

 در بیشتر پرایمینگ تیمارهاي تفاوت که داد نشان

 درجه 14 و 12 ،10 دماهاي شامل پایین دماهاي

 و 16 دمایی تیمارهاي در و گردید مشاهده سلسیوس

 در. )3 جدول( نبود دار معنی تفاوت سلسیوس درجه 18

 زنی جوانه کنواختیی ضریب) 2013( زاده نصرالهی مطالعه

 حرارت درجه تاثیر تحت داري معنی طور به ترش چاي

 سلسیوس درجه 30 به 10 از دما افزایش با و گرفت قرار

 از دما افزایش با و شد کنواختیی ضریب افزایش باعث

 ضریب کاهش باعث بعد به سلسیوس درجه 30

 همکاران و قادري اکرم مطالعه در. شد کنواختیی

 کنواختیی که داد نشان نتایج پنبه گیاه در) 2003(

 دار معنی بذري پرایمینگ تیمارهاي و دما در زنی جوانه

                                                             
2 Hardegree 

 1385-95 مدت دراز میانگین و 1396- 97 آزمایش اجراي سال طی در کاشمر بارندگی و هوا حرارت درجه .1 شکل

Fig. 1. Air temperature (in ◦C) and rainfall of Kashmar region during the 2017-18 year and 
average of long term 2006-2016 
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 صفت این بر دما و بذري تیمار متقابل اثرات اما است،

 در شده پرایمینگ بذرهاي دماها، کلیه در. نبود دار معنی

 به زدند، جوانه تر یکنواخت شاهد بذرهاي با مقایسه

 با مقایسه در شده پرایمینگ بذرهاي دیگر، عبارت

  .کردند طی را زنی جوانه مرحله زودتر شاهد بذرهاي

  

  بنیه طولی شاخص

 مختلف سطوح واریانس تجزیه نتاج اساس بر

 صفت بر دما در پرایمینگ متقابل اثر و دما پرایمینگ،

  ).1 جدول( بود دار معنی بنیه طولی شاخص

 بیشترین دما در پرایمینگ متقابل اثر خصوص در

 در 2 بارور پتا با پرایم تیمار به متعلق بنیه طولی شاخص

 ،10 دماي در آن کمترین و سلسیوس درجه 18 دماي

 مشاهده) شاهد( پرایم عدم در سلسیوس درجه 14 و 12

 که داد نشان متقابل اثرات دهی برش). 2 جدول( شد

 در فقط بنیه طولی شاخص بر پرایمینگ تیمارهاي اثرات

 داشت دار معنی تفاوت سلسیوس درجه 18 و 16 دماهاي

 نبود دار معنی اختالف این دمایی تیمارهاي سایر در و

 .)3 جدول(

 داده اجازه آن در که است تکنیکی بذر تیمار پیش

 به ،)کنند آماس( شوند هیدراته اي اندازه تا بذرها شود می

 چه ریشه اما گردد انجام زنی جوانه اولیه مراحل که طوري

 بذرها این). 2008 ،1پور اسماعیل و قاسمی( نشود خارج

 در بگیرند، قرار زنی جوانه شرایط در دوباره چه چنان

 باالتري کیفیت و بنیه داراي پرایم غیر بذرهاي با مقایسه

 موضوع این حال این با. زنند می جوانه سریع و باشند می

 بذر تیمار پیش مواقع از بعضی در و نبوده صادق همیشه

 و 2بیات( شود می بذر کیفیت و بنیه کاهش باعث

) 2010( همکاران و 3گلعذانی قاسمی). 2014 همکاران،

 باعث هابذر پرایم کردند گزارش لوبیا يرو تحقیق در

  .شود می بذر بنیه شاخص افزایش

 

 اي مزرعه مطالعات

 روند کی بیانگر دما ساله ده میانگین 1 لکش در

 25 زمانی بازه طی مالیم شیب کی با دما افزایش ثابت

                                                             
1 Ghassemi and Esmaeilpour 
2 Bayat 
3 Ghassemi-Golezani 

 سال در که حالی در باشد می اردیبهشت 15 تا اسفند

 دما میانگین فروردین 20 تا اسفند 25 از 97-1396

 اردیبهشت 1 تا دینرفرو 21 از و نرمال حد از باالتر

 15 تا اردیبهشت 2 از دوباره و بوده نرمال از تر پایین

 نوسانات بنابراین. داد نشان افزایشی روند دما اردیبهشت

 و شدیدتر حدودي تا آزمایش انجام مراحل بازه در دمایی

  .بود ساله 10 الگوي از متفاوت

  

  شدن سبز سرعت درصد،

 يها محلول با بذر میپرا هک داد نشان انسیوار هیتجز

 درصد بر پرایمینگ و کاشت تاریخ برهمکنش و مختلف

 خیتار اثر اما نداشت داري معنی اثر شدن سبز سرعت و

 بود دار یمعن درصد یک سطح در تاصف نیا بر اشتک

 ،)اردیبهشت چهارم( سوم شتک خیتار در). 4 جدول(

 15 کاشت تاریخ از بیشتر گیاهچه شدن سبز درصد

 25( اول کاشت تاریخ بین است ذکر قابل. بود فروردین

 مشاهده دار معنی تفاوت آماري لحاظ از سوم و) اسفند

 شدن سبز سرعت بیشترین همچنین). 5 جدول( نگردید

 پارامتر این مقدار کمترین و اسفند 25 کاشت تاریخ در

 با). 5 جدول( بود فروردین 15 کاشت تاریخ به مربوط

 74 کاهش فروردین 15 تا اسفند 25 از دیرتر کشت

 .گردید مشاهده شدن سبز سرعت در درصدي

 روزه 15 دوره طول در طیمح يدما میانگین

 ،6/18 شامل بیترت به کاشت خیتار سه در گیري اندازه

 هک نیا ضمن .شد گزارش سلسیوس درجه 2/21 و 1/16

 در حالیکه در بود صفر حدود بارش سوم شتک خیتار در

 و 3/10 ترتیب به بارندگی مقدار دوم و اول کاشت تاریخ

  ).1 شکل( شد گزارش متر میلی 31

 در شدن سبز سرعت افزایش لیدل رسد می نظر به

 سبز درصد. باشد طیمح يدما شیافزا سوم اشتک خیتار

 آماري لحاظ از سوم و اول کاشت تاریخ بین نیز شدن

 همکاران و جوادزاده. نداد نشان داري معنی تفاوت

 زنی جوانه درصد بیشترین کردند گزارش) 2017(

 درجه 40 تا 30 حرارتی دامنه در ترش چاي بذرهاي

 درجه 35 تا 30 حرارتی دامنه در آن سرعت و سلسیوس

 20 از حرارت درجه افزایش با و آمد دست به سلسیوس

 بهینه دماي. گردید زنی جوانه درصد افزایش باعث درجه

   بین) 2017( همکاران و جوادزاده مطالعه در زنی جوانه
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  ترش چاي زنی جوانه صفات برخی بر دما و بذر پرایمینگ تاثیر واریانس تجزیه نتایج .1 جدول

Table 1. Analysis of variance for temperature and priming effects on some germination characteristics of 
Hibiscus sabdariffa 

 تغییر منابع

)S. O. V( 

 درجه

 آزادي

)df( 

 Mean Squares مربعات میانگین

 زنی جوانه سرعت

Germination 
rate 

 زنی جوانه درصد

Germination 
percentage 

 گیاهچه طول

Seedling 
length 

 زنی جوانه یکنواختی

Uniformity of 
germination 

  بنیه طولی شاخص

Length vigure 
index 

  دما

Temperature 
4 **13059.8 **303.25 **348.74 **2.468 **32516.16 

 بذر پرایمینگ

Seed priming 
4 **364.05 **24.02 **5.87 **1.595 **517.84 

 پرایمینگ بذر× دما 

Temperature 
×Seed priming 

16 **66.12 **3.32 **1.95 **0.393 **184.84 

 Error 75 19.78 0.73 0.11 0.098 18.28خطا 

 ضریب درصد

  تغییرات

)%( C. V 

 21.9 16.1 19.8 19.6 14.7 

 Significant at 1% :**                                                                                               درصد 1 احتمال سطح در دار معنی** 

  

 نتایج. آمد دست به سلسیوس درجه 25/28 تا 22/34

 شروع براي ترش چاي گیاه که داشت این بر داللت آنها

 با تدریج به است، نیازمند بیشتري دماي به زنی جوانه

 .یابد می افزایش آن زنی جوانه میزان دما باالرفتن

 لیدل به هک افتندیدر) 2011( ارانکهم و1یگنجعل

 و درصد ،مختلف اشتک يها خیتار در دما نیانگیم

 مطالعه در. هستند ریمتغ دما، از متأثر شدن سبز سرعت

 منطقه در ترش چاي روي) 2018( همکاران و جوادزاده

 سلسیوس درجه 5 ترش چاي براي هیپا دماي ایرانشهر

 نیا و روز 5 یزن جوانه دوره طول شد، گرفته نظر در

 شروع سلسیوس درجه 35 به دما رسیدن با مرحله

 نیتر یاساس دما که کردند بیان آنها همچنین .دیگرد

 چاي گیاه نمو و رشد سرعت بر هک است یاقلیم عامل

 همکاران و 2قادري اکرم آزمایش در. است مؤثر ترش

 تر عیسر شدن سبز سبب پنبه اشتک در ریتاخ) 2005(

 زمان در حرارت درجه شیافزا بخاطر امر نیا و شد بذور

 و توماس جینتا با امر نیا همچنین بود اشتک

  .داشت مطابقت) 1971( 3سن نیستیرکی

                                                             
1 Ganjali 
2 Akramghaderi 
3 Thomas and Christiansen 

  

  ساقه خشک و تر وزن ساقه، طول

 آماري لحاظ از مختلف تیمارهاي در ساقه طول

 ولی) p≤ 0.01( گرفت قرار کاشت تاریخ تاثیر تحت

 در پرایمینگ متقابل اثر و پرایمینگ مختلف سطوح

 هاي تاریخ). 4 جدول( نگردید دار معنی کاشت تاریخ

 قرار مجزا دوگروه در ساقه طول لحاظ از کاشت مختلف

 تاریخ به مربوط ساقه طول بیشترین که نحوي به گرفتند

 طول که دوم گروه و بود) اردیبهشت 4( سوم کاشت

 کاشت تاریخ به مربوط ترتیب به داشتند کمتري ساقه

 تفاوت آماري لحاظ از آنها بین که ندبود دوم و اول

 تجزیه نتایج. )5 جدول( نگردید مشاهده دار معنی

 تیمار تاثیر تحت ساقه تر وزن که داد نشان واریانس

 ولی گرفت قرار پرایمینگ مختلف سطوح و کاشت تاریخ

 کاشت تاریخ دار معنی تاثیر تحت فقط ساقه خشک وزن

 متقابل اثرات و پرایمینگ سطوح لحاظ از و بود

   و تر وزن بر داري معنی اثر کاشت تاریخ در پرایمینگ
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 چاي ترشزنی  جوانهبرخی صفات  ايدما بر وپرایمینگ بذر  برهمکنشمقایسه میانگین  .2جدول 

Table 2. Mean comparison of interaction effects of seed priming and temperature on some germination 
characteristics of Hibiscus sabdariffa 

Temperature 
(°C) دما 

 Priming پرایمینگ

 زنی سرعت جوانه

 )بذر در روز(

Germination 
rate (Seed 

day-1) 

زنی  درصد جوانه

Germination 
percentage 

 طول گیاهچه

 )متر میلی(

Seedling 
length 
(mm) 

ضریب یکنواختی 

)روز( زنی جوانه  

Uniformity of 
germination  

(day) 

شاخص طولی 

 بنیه 

Length 
vigur index 

10 

Control شاهد   0e 0d 0h - 0f 

 ZnSO4 0e 0d 0h - 0fسولفات روي 

 Humic اسید هیومیک

Acid 
9.17d 23c 1.55h 5.20a 35.4f 

سولفات روي+هیومیک  

Hu+ZnSO4 
0.91e 2d 0.25h 0.4c 1f 

2پتا بارور   

P. B2 
1.15e 3d 0.27h 1.15c 1.7f 

12 

Control شاهد   0e 0d 0h - 0f 

 ZnSO4 0.45e 1d 0.37h 0.2c 1.5fسولفات روي 

 Humicومیک یاسید ه

Acid 
7.63de 18c 1.4h 3.24b 28.4f 

سولفات روي+هیومیک  

Hu+ZnSO4 
0.58e 2d 0.1h 0.9c 0.8f 

2پتا بارور   

P. B2 
2.11e 6d 0.57h 1c 4.6f 

14 

Control شاهد   0e 0d 0h - 0f 

 ZnSO4 0.37e 1d 0.22h 0.2c 0.9fسولفات روي 

 Humic اسید هیومیک

Acid 
8.36de 17c 1.5h 3.73ab 26.6f 

سولفات روي+هیومیک  

Hu+ZnSO4 
1.40e 3d 0.42h 0.6c 1.7f 

2پتا بارور   

P. B2 
1.04e 3d 0.25h 0.65c 1.5f 

16 

Control شاهد   30.01c 64b 30.32f 3.15b 1936.1e 

 ZnSO4 33.05c 68b 15.25g 4.91a 1030efسولفات روي 

 Humic اسید هیومیک

Acid 
50.36b 79a 47.57e 3.64ab 3741.4d 

سولفات روي+هیومیک  

Hu+ ZnSO4 
30.49c 62b 16g 3.94ab 995ef 

2پتا بارور   

P. B2 
49.91b 74ab 54.25e 2.74bc 4012d 

18 

Control شاهد   53.83b 77ab 119.75b 1.80bc 9313b 

 ZnSO4 56.14ab 79a 89.75d 2.30bc 7102cسولفات روي 

 Humic اسید هیومیک

Acid 
57.23ab 76ab 112.25b 1.75bc 8492b 

سولفات روي+هیومیک  

Hu+ ZnSO4 
53.23b 75ab 99.32c 2.65bc 7417.7c 

2پتا بارور   

P. B2 
60.61a 80a 138.5a 1.87bc 11081a 

 داري با یکدیگر ندارند صفات داراي حروف مشترك اختالف معنیهاي  در هر ستون میانگین

In each column means with the same letter don’t have significant differences. 
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  ترش چاي صفات برخی بر دمایی سطح هر در بذر مختلف هاي پرایم اثر دهی برش .3 جدول

Table 3. The slicing of different seed primings at each temperature on some characteristics of Hibiscus 
sabdariffa 

شاخص طولی 

 بنیه 

Length vigur 
index 

 کنواختیی ضریب

زنی جوانه  

Uniformity of 
germination 

 گیاهچه طول

Seedling 
length 

 زنی جوانه درصد

Germination 
percentage 

 زنی جوانه سرعت

Germination rate 

 درجه

 آزادي

)df( 

  دما

Temperature 
(°C)  

966.728ns 19.44852** 1.6795ns 385.2** 61.10987* 4 10 

581.392ns 6.655345** 1.2407ns 219.2** 40.023475ns 4 12 

525.012ns 9.40937** 1.3917ns 192.8** 48.180018ns 4 14 

8447724** 2.766208ns 1274.699** 199.2** 436.287712** 4 16 

10284313** 0.582025ns 1418.057** 17.2ns 34.933793ns 4 18 

ns،  **درصد 5 و 1 احتمال سطح در دار معنی دار، معنی غیر ترتیب به*:  و  
n.s, *,** are: no significant, significant at 5% and 1%, respectively 

  
 

 بر برخی صفات چاي ترش تاریخ کاشتنتایج تجزیه واریانس تاثیر پرایمینگ بذر و  .4جدول 

Table 4. Analysis of variance for planting dates and seed priming effects on characteristics of Hibiscus 

sabdariffa 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادي

)df( 

 منابع تغییر

)S. O. V( طول ساقه  

stem length 

 وزن تر ساقه

Stem fresh 
weight 

وزن خشک ساقه 

stem dry 
weight 

  سبز شدنسرعت 

Emergence 
rate 

سبز درصد 

 شدن

Emergence 
percentage 

1.703 * 0.076 ** 0.0026 ns 3.9025 ns 0.0249 ns 2  بلوكBlock 

11.683** 
**0.744 *0.0736 **61.58 **1.176 2 

 Plantingتاریخ کاشت 

date 

1.082 0.049 0.0026 7.99 0.059 6 

بلوك در تاریخ ( 1خطا 

)کاشت  

Error a 

0.484ns 
**0.049 0.012ns 0.71ns 0.003ns 4 

بذر  پرایمینگ Seed 

priming 

0.356ns 0.008ns 0.009ns 1.64ns 0.013ns 8 
پرایمینگ بذر× تاریخ کاشت   

Planting date × 
Priming 

)باقیمانده( 2خطا  24 0.022 2.54 0.019 0.01 0.476 Error b 

ضریب تغییرات   22.9 22.2 10.6 14.5 15.9 C. V  (%)  

ns  ، ** درصد 5و  1دار در سطح احتمال  دار، معنیبه ترتیب غیر معنی*: و  

n.s,, *,**: are: nonsignificant, significant at 5% and 1%, respectively 
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 ترش چاي صفات برخی ايبر کاشت تاریخ سطوح میانگین مقایسه .5 جدول

Table 5. Comparisons of means for the effect of planting date on some characteristics of Hibiscus sabdariffa 

  کاشت تاریخ

Planting date 

  سبز شدنسرعت 

  )بذر در روز(

Emergence   
rate (Seed day-1) 

 سبز شدندرصد 

Emergence 
percentage 

 ساقه طول

)متر سانتی(  

stem length 
(cm) 

 )گرم( ساقه تر وزن

Stem fresh 
weight (g) 

 ساقه خشک وزن

 )گرم(

Stem dry 
weight (g) 

 march  60.12a 58.35a 4.18b 0.54b 0.054b 16اسفند 25

 April  15.59b 19.9b 3.51b 0.6b 0.12a 4فروردین 15

 April  55.13ab 59.1a 5.26a 0.95a 0.13a 24اردیبهشت 4

 ندارند کدیگری با داري معنی اختالف مشترك حروف داراي هاي میانگین ستون هر در

Means with the same letter don’t have significant differences. 

 

وزن  بیشترین )4 جدول( نگردید مشاهده ساقه خشک

 و آمد بدست سوم کاشت تاریخ در ساقه خشک و تر

) اسفند 25( اول کاشت تاریخ در آن مقدار کمترین

 آماري لحاظ از سوم و دوم کاشت تاریخ بین آمد، بدست

  . )5جدول ( نشد مشاهده داري معنی اختالف

 دلیل به اهیگ مناسب استقرار عدم رسد یم نظر به

 و اول شتک خیتار در حرارت درجه بودن پایین و بارش

 ها آن رفتن ساقه به اهشک و ریتأخ به منجر هک دوم

 نمونه در ساقه کخش وزن اهشک عمده لیدال از شده،

 اهانیگ زود اریبس اشتک لی،ک طور به. باشد يبردار

 به را اهچهیگ استقرار است ممکن دوست گرما زراعی

 و ریباوت( دهد قرار مخاطره در هوا خنکی لیدل

 وارد هنگام باید که عواملی از کیی). 2009 ،1همکاران

 توجه مورد منطقه هر کشت يالگو در گیاه کی ساختن

 این زیرا ؛است گیاه آن بهینه کاشت تاریخ گیرد، قرار

 توازن و زایشی و رویشی رشد دوره طول بر اثر با عوامل

 عملکرد بر توانند می تولید، عوامل سایر و آنها بین

 همکاران، و2توماج نیرومند( باشند مؤثر گیاهان وکیفیت

 يفتوسنتز مواد عیتوز باعث بذر ماریت شیپ). 2012

 ارزکسا تیفعال شیافزا و ییهوا يها اندام به شتریب

 همکاران، و3امیدي( شود یم سنتاز نیگلوتام و سنتتاز

. گردید ساقه تر وزن شیافزا باعث جهینت در هک) 2005

 اسید کاربرد) 2016( همکاران و٤سنجري آزمایش در

 مواد و آب جذب افزایش سبب ترش چاي در هیومیک

  . گردید بوته تر وزن افزایش باعث نتیجه در و غذایی

                                                             
1 Ribaut 
2 Niroomand Tomaj 
3 Omidi 
4
 Sanjarimijani  

 تغییر طریق از را گیاهان رشد هیومیک اسید

 شیمیایی فیزیکی، خصوصیات بهبود با و گیاه يفیزیولوژ

  .دهد می تغییر كخا زیستی و

  

 گیري نتیجه

 آزمایشگاهی شرایط در داد نشان پژوهش این نتایج

 .بود سلسیوس درجه 18 ،زنی جوانه براي دما بهترین

 تمامی در کاشت تاریخ عامل ،مزرعه شرایط در همچنین

 تاثیرگذار ساقه تر وزن بر فقط پرایمینگ عامل و صفات

 15 میانگین با( اسفند 25 کاشت تاریخ مجموع در. بود

 میانگین با( اردیبهشت 4 و) سلسیوس 6/18 دماي روزه

 مورد صفات بیشتر در )سلسیوس 2/21 دماي روزه 15

 15 کاشت تاریخ به نسبت را داري معنی برتري بررسی

 )سلسیوس 1/16 دماي روزه 15 میانگین با( فروردین

 کاهش دلیل به احتماال موضوع این علت. داد نشان

 این. باشد می دوم کشت تاریخ در روزانه دماي متوسط

 بهترین. کنند می تایید را آزمایشگاهی نتایج کامال نتایج،

 هیومیک اسید ترکیب مزرعه شرایط در پرایمینگ تیمار

 به ساقه تر وزن صفت بر فقط که بود روي سولفات و

 تیمارهاي سایر و بود گذار تاثیر داري معنی طور

. نداد نشان داري معنی تفاوت صفات سایر براي پرایمینگ

 اجبارا است ادیز دما انهیسال تنوع هک ییآنجا از

 نیانگیم به اشتک خیتار ینیب شیپ در یستیبا یم

 اشتک خیتار انکاالم یحت و نمود توجه دما ساله نیچند

 به یدسترس. ردک اصالح نظر مورد سال يبرا را

 بهبود موجب يجو مدت دراز يها ینیب شیپ

 با داد نشان ها بررسی. دیگرد خواهد یزراع يریگ میتصم

 در ترش چاي بذر زنی جوانه باالي حساسیت به توجه
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 هر در کاشت تاریخ است الزم پایین، هاي حرارت درجه

 پایین هاي حرارت درجه با که شود انتخاب طوري منطقه

  .نباشد توام
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Research Article 

Effect of Early Planting Dates and Different Treatments of Seed Priming 
on Germination and Seedling Establishment of Roselle 

 (Hibiscus sabdariffa) 

Mohammad Ghayour1, Majid Taherian2, *, Sadegh Baghban3, Saeed Khavari2 

Extended Abstract 

Introduction: The effect of environmental factors on the developmental stages of a plant causes the 
planting date to vary from one region to another. Temperature is a very important factor in the maximum 
percentage germination and germination rate. Priming improves germination rate, brings about the uniformity 
of germination and reduces seed susceptibility to environmental factors. The purposes of this experiment 
were to study the effects of priming treatments at different temperatures on the germination characteristics of 
Hibiscus sabdariffa under laboratory conditions,  to investigate priming treatments on different planting dates 
and to compare early planting dates on the farms. 

Materials and Methods: The experimental study was carried out as a factorial experiment in a 
completely randomized design with four replications in the Laboratory of Seed Technology of Kashmar 
University Jihad. The first factor is five primings (Concentrations of ZnSO4 (10 mM), Humic acid (2.5 cc) 
and the combination of Humic acid and Zinc sulfate, Biological materials (Pota Barvar 2), no treatment 
(control) and the second factor is five levels of temperature: 10, 12, 14, 16 and 18 °C. Field studies were 
carried out in Agricultural and Natural Resources Research Center of Kashmar in three separate experiments 
in 2018. The research was carried out in a completely randomized block design with three replications on 
three planting dates (March 25th, April 15th, and May 4th, 2018). In each experiment, priming treatments were 
applied similarly to field experiments. 

Results: The results of the current experimental study showed that temperature, priming and temperature 
interaction with priming had a significant effect on all the traits studied. The highest percentage and rate of 
germination were observed at 18 °C and priming with Pota Barvar 2. The results also showed that planting 
date had a significant effect on all the traits studied in the field experiment. Priming showed a significant 
difference only in stem fresh weight. The interaction effect of priming and planting date was not significant 
for the traits studied. The highest germination percentage was obtained on April 15’s planting date. By 
planting later than March 25 to 15 April, a decrease of 74% was observed in the rate of germination. Among 
priming treatments, the combination of Zinc Sulfate and Humic acid showed a significant superiority, 
compared with other treatments.  

Conclusion: The findigns suggest that due to the high sensitivity of seed germination of sour tea at low 
temperatures, the planting date in each area should be carefully chosen so that it does not coincide with 
temperatures below 18 °C. 

 
Keywords: Seedling establishment, Temperature, Germination rate, Length vigur index, Plant medicinal 

 
Highlights: 

1- Evaluation of the effect of seed priming treatment at different temperatures on germination 
characteristics of Roselle under laboratory conditions. 

2- A different priming treatment leads to increases in germination characteristics of Roselle. 
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