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زنی و استقرار بوته بر جوانههای کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بررسی تاریخ

 درآزمایشگاه(Hibiscus sabdariffa)چای ترش 
 3، داوود بیات ترک2*، مجید طاهریان1محمد غیور

 نولوژی بذر جهاد دانشگاهی کاشمردانشجوی کارشناسی ارشد رشته تک-      1

 منابع طبیعیاغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و ب -ستادیار بخش تحقیقات علوم زراعیا -2

 داوودبیات ترک محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی 3-

 

 چکیده:

زنی رشدی، استقرار گیاهچه و خصوصیات جوانه هایویژگی برخی بربه منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، پرایمینگ و دما 

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرت کامالً زمایشگاهی به آبا اهداف مطالعه  1396-97درسال  پژوهش حاضرچای ترش،

د. شتصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر انجام 

سی سی اسید هیومیک، ترکیب اسید هیومیک و  5/2 ،موالر سولفات رویمیلی 10های پیش تیمار، )غلظت 5عامل اول 

گراد بود. درجه سانتی 18و  16، 14، 12، 10سطح دما شامل  5( و شاهد( و عامل دوم 2ی، کود بیولوژیکی )پتابارورسولفات رو

ه اثر نتایج مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که دما، پرایمینگ و اثر متقابل دما و پرایمینگ بر تمامی صفات مورد مطالع

زنی در شرایط یشترین تاثیر را بر درصد جوانهدرصد ب 8/33شاهد با داری داشتند. تیمار اسید هیومیک نسبت به معنی

 دست آمد. گراد بهدرجه سانتی 18آزمایشگاهی داشت. به طور کلی در مطالعه آزمایشگاهی بهترین دما، 

 .اي ترش، جوانه زني، استقرارگياهچه، شاخص بنيه طولي:چواژگان کلیدی
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  مقدمه:

هاي فراوان داروئي است كه احتماال بومي آسيا )هند تا مالزي( و يا مناطق  ( گياهي با استفادهHibiscus sabdariffaچاي ترش )

متر است كه رنگ آن سبز تيره متمايل به قرمز، سانتي 64 –429دار ارتفاعي در حدود گرمسير آفريقا بوده است. گياهي يكساله، شاخه

اي بدون كرک و دمبرگ بلند يا كوتاه دارد. چاي ترش گياهي دو منظوره است كه اجزاي مختلف آن شامل ميوه، ها دندانهحاشيه برگ

بر دارد و به ود. كاسبرگ گياه خاصيت تبشهاي آن در طب سنتي استفاده ميگيرد، اما از برگ و دانهفيبر و چوب مورد استفاده قرار مي

شود. اين گياه داراي خصوصياتي نظير ضد افسردگي، متحجر گيرد و از آن ژله و مربا هم درست ميصورت چاي مورد استفاده قرار مي

عوامل تعيين (. عوامل محيطي متعددي به عنوان 2008، 118باشد )يونيساكسيدان ميكننده، ضدكرم روده، ضد سرطان و خاصيت آنتي

زني و سرعت كنند. در ميان اين عوامل، درجه حرارت يک عامل بسيار مهم حاكم بر حداكثر درصد جوانهزني عمل ميكننده در جوانه

( 119،2001زني دارد )فلورس و بريونزداري بر پتانسيل و سرعت جوانه(. درجه حرارت تاثير معني2010باشد )تقوايي و قائدي، زني ميجوانه

هاي خود به هاي بذر براي فعاليتهاي درون سلولامکگذارد و اندرا بر روي جذب آب و سرعت اعمال متابوليک داخل بذر اثر ميزي

كننده موفقيت در ترين فاكتور تعيين( و به همين دليل درجه حرارت مهم20110درجه حرارت مطلوب نياز دارند )خائف و همكاران،

(. در آزمايش اكرم قادري و همكتاريخ كاشت مناسب 120،2004باشد )كادر و جاتزياستقرار گياهچه مياستقرار يا عدم موفقيت در 

باشد. تأثير عوامل محيطي بر مراحل نمو يک گياه باعث گياهان يكي از عوامل مهم و مؤثر جهت دستيابي به پتانسيل عملكرد آنها مي

فاوت باشد. انتخاب تاريخ كاشت مناسب به علت ضرورت استفاده حداكثر از منابع شود كه تاريخ كاشت از منطقه اي به منطقه ديگر متمي

توان (. از عوامل مهم تعيين كننده تاريخ كاشت مطلوب در هر منطقه مي1997طي فصل رشد داراي اهميت است )كوچكي و همكاران، 

هي، عدم برخورد زمان گلدهي با دماي باال و سرماي زني، ميزان رشد رويشي كافي قبل از گلدبه درجه حرارت مناسب خاک جهت جوانه

زني بذر است كه طي سه مرحله جذب آب، كمون و خروج اولين مرحله رشد گياه، جوانه .(2004نژاد،آخر فصل اشاره كرد )امام و نيک

هاي افزايش يافته، واكنششـود و طي مرحله دوم تنفس ها طي مراحل اول و دوم شـروع مـيفعاليت آنزيم .شودچه انجام ميريشه

شود و سرانجام در مرحله اي و نيز انتقال مواد ميهاي ذخيرههـا سـبب شكسـتن بافتتجزيـه و سنتز آغاز شـده و فعـال شـدن آنـزيم

زني و دوم جوانه شـود. بنـابراين تيمارهاي اعمال شده بـراي ارتقـاي شـرايط بـذر بايـد در مرحله اولچـه قابـل رؤيـت مـيسـوم ريشـه

باشد كـه طـي آن مراحـل (. يكـي از ايـن تيمارهـا پرايمينگ بذر مي121،2000چـه اعمال گردد )مک دونالدو قبـل از خـروج ريشـه

گيرد و بعد از كشت با توجه به طي شـدن دو مرحلـه اول چـه صـورت نميزني طي شده ولي خروج ريشـهجـذب آب و كمون جوانه

(. پرايمينگ بذر دوره كاشت تا استقرارگياهچه را كوتاه 2000زنند )مک دونالد، طور يكنواخت جوانه ميبذرها به سرعت و به زني،جوانه

(. (. پرايمينگ با محدود 122،1978دهد )خان و همكارانگيري بذور در شرايط محيطي نا مساعد را كاهش ميكرده و صدمات ناشي از قرار

(. پرايمينگ باعث بهبود در 123،1977گردد )هيدكر و كولباري فاز انتقال ميهاي اسمزي باعث توسعهمحلولكردن آبگيري بذر بوسيله 

تر، تر، بنيه باالتر، توسعه سريعگردد. استقرار سريعزني و كاهش حساسيت بذور به عوامل محيطي ميزني و يكنواختي جوانهسرعت جوانه

اي باعث بهبود ظهور و دهد كه پرايمينگ مزرعهباشد. گزارشات نشان مياي پرايمينگ بذور ميگلدهي زودتر و عملكرد باالتر از پيامده

 وزن بذر، ذخاير از استفاده كارايي (. افزايش2007؛ هريس و همكاران،  2006، 124شود )هريسقدرت گياهچه و افزايش عملكرد مي
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( 2012گياه چاودار توسط انصاري و همكاران )نشده در  پرايم بذور با مقايسه شده در پرايم بذور در بذور تخليه درصد و گياهچه خشک

 كردند. گزارش گياه اين زنيجوانه هايمؤلفه بر را پنبه هيدروپراپمينگ بذور بودن ( مؤثر2008قاسمي و همكاران ) .است شده گزارش

داشتند. در مطالعه اكبري  گرادسانتي درجه 45 تا 15 تلفمخ دماهاي در تريو يكنواخت ترزني سريعجوانه شده پرايم بذور بررسي اين در

 شرايطي در آهن سولفات زني و رشد گياهچه چاي ترش تحت تاثير تنش شوري، پرايم( تاثير پرايم محلول غذايي آهن بر جوانه2017)

بود. در مطالعه  موثر زنيجوانه ودرصد سرعت نكند در افزايش زنيدر جوانه مسموميت ايجاد كه حدي تا نهدمي افزايش به رو شوري كه

داري بر زني و رشد اوليه گياهچه پنيرک تحت تنش شوري، تيمارهاي پرايمينگ تاثير معني( تأثير پرايمينگ بر جوانه2017رجبيون )

زني هاي جوانهخص( با بررسي اثر اسيد جاسمونيک واسيد هيوميک بر برخي شا2017زني داشتند. آزاد و همكاران )درصد و سرعت جوانه

دار چاي ترش تحت تنش شوري نتيجه گرفتند كه استفاده از اسيد جاسمونيک واسيد هيوميک بر ميزان صفات مورد بررسي تاثير معني

زني را بهبود بخشد وهمچنين با افزايش تواند ميزان جوانهكنش اسيد جاسمو نيک واسيد هيوميک ميهمكه استفاده از برطوريداشت به

( انجام 2012)125اي كه توسط پراساد و همكارانچه به گياه كمک كرده تا بهتر بتواند شرايط كم آبي را تحمل كند. در مطالعهل ريشهطو

زني طول داري در جوانهگرم بر ليتر افزايش معنيميلي 1000زميني با نانو ذرات روي با غلظت شد، مشاهده شد كه تيمار بذرهاي بادام

هاي متغير از مواد ديگر داراي روي مانند كالت هاي همان ماده و غلظتچه و شاخص قدرت نسبت به ساير غلظتيشهچه، طول رساقه

 سولفات نمک درصد 2 و 1 هايغلظت با پرايمينگ و اي نشان داد كه تيمارهاي هيدروپرايمينگهاي مزرعهروي ايجاد كرد. يافتهسولفات

در تحقيقي بر روي تاريخ كاشت و (. 2007داد )هريس و همكاران،  افزايش داريمعني طور شاهد به به نسبت را ذرت گياه ارتفاع روي،

غوزه در گياه، عملكرد  تعداد كاهش خرداد موجب 24ارديبهشت تا  14تراكم گياه چاي ترش در منطقه بيرجند، با تأخير كاشت از 

اسفند تا پنج  20( در زابل با تأخير كاشت گياه چاي ترش از 2011ن )(. مير و همكارا2012كاسبرگ و عملكرد بيولوژيک شد )موسوي، 

ترين تاريخ كاشت گياه چاي ترش جهت استفاده درصد گزارش كردند. در تحقيقي مناسب 69/30ارديبهشت كاهش عملكرد كاسبرگ را 

ت به عنوان بهترين تاريخ كاشت از ارديبهش 30فروردين و  20ارديبهشت نسبت به  10در فضاي سبز شهري شهر كرمان تاريخ كاشت 

ي مناسب، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد گل در بوته و افزايش طول دوره گلدهي معرفي شد )بهزادي و همكاران، نظر ارتفاع بوته

ترش در  زني چاي(. هدف از اين آزمايش بررسي تاثير تيمارهاي مختلف پرايمينگ بذر در دماهاي مختلف بر خصوصيات جوانه2014

هاي كاشت مختلف و بررسي و مقايسه تاريخ هاي كاشت زود هنگام با تاريخ شرايط آزمايشگاه و بررسي تيمارهاي مختلف پرايم در تاريخ

در تحقيقي بر روي تاريخ كاشت و تراكم گياه چاي ترش در منطقه بيرجند، با تأخير كاشت از كاشت مطلوب چاي ترش در مزرعه بود. 

(. مير و 2012غوزه در گياه، عملكرد كاسبرگ و عملكرد بيولوژيک شد )موسوي،  تعداد كاهش خرداد موجب 24تا ارديبهشت  14

درصد  69/30اسفند تا پنج ارديبهشت كاهش عملكرد كاسبرگ را  20( در زابل با تأخير كاشت گياه چاي ترش از 2011همكاران )

 10اه چاي ترش جهت استفاده در فضاي سبز شهري شهر كرمان تاريخ كاشت ترين تاريخ كاشت گيگزارش كردند. در تحقيقي مناسب

ي مناسب، تعداد شاخه فرعي در بوته، ارديبهشت به عنوان بهترين تاريخ كاشت از نظر ارتفاع بوته 30فروردين و  20ارديبهشت نسبت به 

(. هدف از اين آزمايش بررسي تاثير تيمارهاي 2014تعداد گل در بوته و افزايش طول دوره گلدهي معرفي شد )بهزادي و همكاران، 

زني چاي ترش در شرايط آزمايشگاه و بررسي تيمارهاي مختلف پرايم در مختلف پرايمينگ بذر در دماهاي مختلف بر خصوصيات جوانه

 رعه بود. هاي كاشت مختلف و بررسي و مقايسه تاريخ هاي كاشت زود هنگام با تاريخ كاشت مطلوب چاي ترش در مزتاريخ
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  مواد وروش ها:

زني چاي يات جوانهرشدي، استقرار گياهچه و خصوص هايويژگي برخي برر تاريخ كاشت، پرايمينگ و دما تحقيق حاضر جهت بررسي اث

ايشگاهي به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار در آزمبا اهداف مطالعه  1396-97درسال  ترش،

تيمار پرايم در  5مل كه هر آزمايش شاآزمايشگاه علوم و تكنولوژي بذر مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي واحد كاشمر انجام شد. 

و  1397فروردين  15، 1396اسفند  25ارت بودند از كشت عب هاي كامل تصادفي بود. تاريخ هاييک تاريخ كاشت در قالب طرح بلوک

سي اسيد هيوميک و سي 5/2(، 4Znsoموالر سولفات روي )ميلي 10هاي و تيمارها در هر آزمايش شامل غلظت 1397ارديبهشت  4

تيمار پرايم در يک  5شامل  ( و شاهد بودند. كه هر آزمايش2تركيب مساوي اسيد هيوميک و سولفات روي(، مواد بيولوژيكي )پتابارور

 4 و 1397فروردين  15، 1396اسفند  25هاي كامل تصادفي بود. تاريخ هاي كشت عبارت بودند از تاريخ كاشت در قالب طرح بلوک

سي اسيد هيوميک و سي 5/2(، 4Znsoموالر سولفات روي )ميلي 10هاي و تيمارها در هر آزمايش شامل غلظت 1397ارديبهشت 

ذور از بخش تحقيقات بنمونه  : منبع بذر ( و شاهد بودند.2اوي اسيد هيوميک و سولفات روي(، مواد بيولوژيكي )پتابارورتركيب مس

 اصالح و تهيه نهال و بذر مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي تهيه شد.

دقيقه با استفاده از محلول هيپوكلريد  3عفوني به مدت ضد ا بتدا كليه بذور بطور جداگانه جهت :ضدعفونی بذور و وسایل کار

راي ضدعفوني درصد ضدعفوني وسپس به وسيله آب مقطر شستشو داده شدند، سپس كاغذ صافي واتمن و ديگر وسايل كار ب10سديم 

لكل ابوسيله پنبه آغشته به دقيقه قرار داده شد، در نهايت به زير هود كه  20گراد به مدت درجه سانتي 120در اتوكالو در دماي 

 .ضدعفوني شده بود، انتقال داده شدند

هاي مشخص داخل بشر هاي پرايمينگ با غلظتبذري جدا شدند و با محلول 25هاي پس از ضد عفوني بذور، براي هر تيمار نمونه

ها، درب بشرها از تبخير سطحي محلول ور شدند. جهت جلوگيريهاي پرايمينگ غوطهقرار داده شدند به نوعي كه بذور در درون محلول

ساعت در دماي اتاق قرار گرفتند.  18( به مدت 2بشرهاي حاوي محلول نيتروپرايمينگ و مواد بيولوژيكي )پتابارور .با پارافيلم بسته شدند

پس به رطوبت اوليه قبل از هاي بذري سه بار با استفاده از آب مقطر شستشو داده و سسازي، نمونهبعد از اعمال پيش تيمارهاي آماده

 (.2010، 126سازي برگردانده شدند )ايستااعمال پيش تيمارهاي آماده

 9ديش به قطر زني چاي ترش تحت تيمار دمايي، بذور در داخل پتريبه منظور تأثير پرايمينگ بر جوانه :زنیآزمون جوانه

ديش يک كاغذ عدد بذر سالم انتخاب شد. درون هر پتري 25متر كاشته شدند. براي هر تيمار پرايم، جداگانه در هر تكرار تعداد سانتي

آب مقطر به ظروف آزمايش افزوده و بذور به صورت منظم بين دو كاغذ صافي قرار  سيسي 10صافي استريل شده گذاشته و به ميزان 
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گراد بصورت جداگانه منتقل سانتي 18و  16، 14، 12، 10ها جهت اعمال تيمار دمايي به ژرميناتور در دماهاي ديشداده شدند. و پتري

 وز ادامه يافت. ر14ساعت پس از كشت شروع و به مدت  24شدند. شمارش بذور جوانه زده 

زني، شاخص بنيه طولي و در اين آزمايش صفات طول گياهچه، درصد و سرعت جوانه:زنیصفات مورد بررسی در مرحله جوانه

زده در هر شمارش تقسيم بر تعداد كل زني از طريق تعداد تجمعي بذرهاي جوانهدرصد جوانه .گيري شدزني اندازهيكنواختي جوانه

زني )در ساعت(، شاخص بنيه طولي )عبدالباقي و به دست آمد. سرعت جوانه 100بتداي آزمايش ضرب در بذور كشت شده در ا

)سلطاني و همكاران،  هاي زير محاسبه شدو از طريق فرمول 127زني با استفاده از برنامه جرمين( و يكنواختي جوانه1973آندرسن، 

2001.) 

R50=1/D50 زني()سرعت جوانه 

 شاخص بنيه طولي =طول گياهچه ×زني درصد جوانه

ه اين مدت زني خود برسد، هر چ¬درصد حداكثر جوانه 90كشد تا بذر به¬( مدت زماني است كه طول ميGU)يكنواختي جوانه زني

 باشد.تر)همزمان( بذور ميزني يكنواختدهنده جوانهزمان كمتر باشد، نشان

GU=D90-D10 

D50درصد حداكثر خود برسد. 50زني به كشد تا جوانه: مدت زماني كه طول مي 

D90درصد حداكثر خود برسد. 90زني به ¬كشد تا جوانه¬: مدت زماني كه طول مي 

D10درصد حداكثر خود برسد. 10زني به ¬كشد تا جوانه¬: مدت زماني كه طول مي 

انتخاب و سپس طول گياهچه با  نمونه گياهچه به طور تصادفي 10ديش زده، از هر پتريپس از شمارش نهايي تعداد بذور جوانه

 گيري شد.متر اندازهكش بر حسب ميلياستفاده از خط

گيري دازهزني، طول ساقه، وزن تر و خشک ساقه و سرعت ظهور گياهچه در مزرعه ان¬در اين آزمايش صفات درصد و سرعت جوانه

  .ستفاده شدبوته تصادفي رقابت كننده ا 5 هرپتري ديشگيري صفات رشد گياهچه از براي اندازه .شد

 (:1962، 128از رابطه زير تعيين گرديد )مگيور نيز ها سرعت ظهور گياهچه

                   
1 2 7  -Germin 
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   = سرعت ظهور گياهچه در مزرعه

زمون دانكن در سطح آمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقايسات ميانگين از طريق   SASافزارهاي حاصل از طريق نرمسپس داده

 احتمال پنج درصد انجام گرديد.

  

  :نتایج و بحث

 :زنی سرعت جوانه و درصد

( اثر تيمار دمايي و پرايمينگ و همچنين اثر متقابل دما و پرايمينگ بر درصد و 1-4بر طبق نتايج جدول تجزيه واريانس )جدول 

هاي اثر زني داشت. مقايسه ميانگينداري بر درصد جوانهتيمار بذر تاثير معنيدار بود. نتايج نشان داد كه پيشزني معنيسرعت جوانه

(. 1-4زني داشت)شكلدرصد بيشترين تاثير را بر درصد جوانه 8/33كه تيمار اسيد هيوميک نسبت به شاهد با  پرايمينگ نشان داد

گراد درصد درجه سانتي 18گراد به درجه سانتي 10گراد اتفاق افتاد. با افزايش دما از درجه سانتي 18زني در دماي بيشترين درصد جوانه

گراد درجه سانتي 14و  12، 10ها نشان داد بين تيمارهاي دمايي (. مقايسه ميانگين2-4شكل درصد افزايش يافت ) 7/92زني جوانه

(. تفاوت 1-4زني را تحت تاثير قرار داد )جدول داري سرعت جوانهداري مشاهده نشد. درجه حرارت نيز به طور معنياختالف معني

، 10زني در تيمارهاي دمايي هاي ديگر وجود داشت اما بين سرعت جوانهگراد با دمادرجه سانتي 18زني در داري در سرعت جوانهمعني

گراد مشاهده شد. سرعت درجه سانتي 18زني در دماي داري وجود نداشت. بيشترين سرعت جوانهگراد تفاوت معنيدرجه سانتي 14و  12

( گزارش كردند 2017جوادزاده و همكاران ) اد.درصدي نشان د 96گراد افزايش درجه سانتي 18به  10زني با افزايش دما از جوانه

 35تا  30گراد  و سرعت آن در دامنه حرارتي درجه سانتي 40تا  30زني بذرهاي چاي ترش در دامنه حرارتي بيشترين درصد جوانه

در مطالعه جوادزاده و  زنيزني گرديد. دماي بهينه جوانهدرجه باعث افزايش درصد جوانه 20دست آمد و با افزايش درجه حرارت از به

دست آمد. نتايج آنها داللت بر اين داشت كه گياه چاي ترش براي شروع گرادبهدرجه سانتي 25/28تا  22/34( بين 2017همكاران )

( 2011يابد. گنجعلي و همكاران )زني آن افزايش ميتدريج با باالرفتن دما ميزان جوانهزني به دماي بيشتري نيازمند است، بهجوانه

هاي متفاوت كاشت، درصد و سرعت سبز شدن متأثر از دما، متغير هستند. در مطالعه دريافتند كه به دليل ميانگين متفاوت دما در تاريخ

گرفته شد،  گراد در نظردرجه سانتي 5( بر روي چاي ترش در منطقه ايرانشهر دماي پايه براي چاي ترش 2018جوادزاده و همكاران )

همچنين آنها بيان كردند كه دما  .گرديد شروع گرادسانتي درجه 35 به دما رسيدن با مرحله اين روز و  5 زنيهجوان دوره طول
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( تاخير 2005ترين عامل اقليمي است كه بر سرعت رشد و نمو گياه چاي ترش مؤثر است. در آزمايش اكرم قادري و همكاران )اساسي

نتايج تر بذور شد و اين امر بخاطر افزايش درجه حرارت در زمان كاشت بود همچنين اين امر با در كاشت پنبه سبب سبز شدن سريع

 ( مطابقت داشت.1971) 129سنتوماس و كيريستين

 گیاهچه،شاخص بنیه طولی وضریب یکنواختی جوانه زنی :طول 

 دمايي تيمار و پرايمينگ مختلف سطوح بين گياهچه طول در داريمعني ( اختالف1-4طبق نتايج جدول آناليز واريانس )جدول 

متر طول گياهچه بيشتري نسبت به بقيه تيمارها داشت، كمترين طول ميلي 77/38با ميانگين  2پرايمينگ با پتابارور  شد. مشاهده

داري گياهچه در تيمار پرايم با سولفات روي مشاهده شد و بين تيمار سولفات روي و تركيب سولفات روي با اسيد هيوميک تفات معني

درجه  18هاي مربوط به طول گياهچه در تيمارهاي دمايي بيشترين طول گياهچه مربوط به دماي همشاهده نشد. در مقايسه ميانگين داد

گراد از لحاظ آماري درجه سانتي 14و  12، 10گراد بود، بين تيمارهاي دمايي درجه سانتي 10گراد و كمترين آن مربوط به دماي سانتي

قايسه ميانگين اثرات پرايمينگ در دما، بيشترين مقدار صفت طول گياهچه از با توجه با م(. 8-4داري مشاهده نشد )شكلتفاوت معني

گراد درجه سانتي 14و  12، 10گراد حاصل شد و كمترين آن در شرايط عدم پرايم در دماي درجه سانتي 18و دماي  2پرايم با پتابارور

بر صفت شاخص  دما و اثر متقابل پرايمينگ در دمابر اساس نتاج تجزيه واريانس سطوح مختلف پرايمينگ،  (.9-4حاصل شد )شكل 

و كمترين آن مربوط به تيمار پرايمينگ با سولفات  2(. بيشترين بنيه طولي مربوط به تيمار پتابارور 1-4دار بود )جدولبنيه طولي معني

داري لحاظ آماري تفاوت معني باشد بين تيمار پرايمينگ با سولفات روي و تيمار تركيب اسيد هيوميک با سولفات روي ازروي مي

 18شاخص بنيه طولي در سطح احتمال يک درصد تحت تاثير دما قرار گرفت. بيشترين بنيه طولي در تيمار  (.10-4مشاهده نشد )شكل

 در خصوص (.11-4داري مشاهده نشد )شكل گراد اثر معنيدرجه سانتي 14و  12، 10گراد مشاهده شد. بين سطوح دمايي درجه سانتي

گراد و كمترين آن درجه سانتي 18در دماي  2اثر متقابل پرايمينگ در دما بيشترين شاخص بنيه طولي متعلق به تيمار پرايم با پتا بارور

زني به طور (. ضريب يكنواختي جوانه12-4گراد در عدم حضور پرايم )شاهد( مشاهده شد )شكل درجه سانتي 14و  12، 10در دماي 

زني بذر در پيش تيمار ير پيش تيمار بذر، دما و اثر متقابل آنها قرار گرفت. بيشترين ميزان ضريب يكنواختي جوانهداري تحت تاثمعني

ها نشان داد كه بين تيمار شاهد و تيمار پرايم با سولفات روي، اسيد هيوميک و كمترين آن در شاهد مشاهده شد. مقايسه ميانگين

گراد درجه سانتي 10(. با افزايش دما از 13-4داري مشاهده نشد )شكلسيد هيوميک تفاوت معنيو تركيب سولفات روي و ا 2پتابارور 

                   
129 Thomas and Christiansen 
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 5/43گراد باعث كاهش درجه سانتي 18به  16درصد افزايش يافت و افزايش دما از  3/63گراد ضريب يكنواختي درجه سانتي 16به 

مطلوب با اختالل در  ( اعالم داشت دماهاي باالتر از حدHardegree, 2006در مطالعه هاردگري ) درصدي ضريب يكنواختي شد.

تيمار بذر باعث توزيع مواد فتوسنتزي بيشتر به پيش شود.زني ميهاي ضروري باعث آسيب به بذر و توقف جوانهفعاليت و سنتز پروتئين

( كه در نتيجه باعث افزايش وزن 2005همكاران، شود )اميدي و هاي هوايي و افزايش فعاليت ساكارز سنتتاز و گلوتامين سنتاز مياندام

( كاربرد اسيد هيوميک در چاي ترش سبب افزايش جذب آب و مواد غذايي و در 2016تر ساقه گرديد. در آزمايش سنجري و همكاران )

بود خصوصيات فيزيكي، نتيجه باعث افزايش وزن تر بوته گرديد. اسيد هيوميک رشد گياهان را از طريق تغيير فيزيولوژي گياه و با به

  دهد.شيميايي و بيولوژيكي خاک تغيير مي
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