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 زنی و رشد گیاهچه گلرنگ های جوانه تاثیر هیدروپرایمینگ بر ویژگی

(Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی 

 3و فرشید صادقی 3، ولی اهلل دادرسی3، امین بوربور2، جواد حمزه ئی*1محسن سیدی
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 چکیده

زنی و افزایش دامنه  تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه میپرایمینگ روشی موثر جهت بهبود قوه نامیه بذر است که 

زنی بذور  های جوانه این تحقیق اثر پرایمینگ بر ویژگی در. زا از جمله تنش خشکی شود زدن بذرها در شرایط محیطی تنش جوانه

با سه تکرار در دانشکده  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی. گلرنگ در شرایط تنش خشکی ارزیابی شد

تیمارها، پرایمینگ در دو سطح، عدم پرایم و هیدروپرایم و تنش خشکی در هفت سطح . سینا انجام شد کشاورزی دانشگاه بوعلی

زنی  های جوانه بار ویژگی -12نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی از صفر تا . بودند( بار -12و  -10،-8، -6، -4، -2، 0)

این کاهش در تیمار بذور پرایم نشده بیشتر از تیمار  اما . یافت زنی و وزن گیاهچه کاهش زنی، سرعت جوانه درصد جوانهشامل 

زنی و وزن تر گیاهچه گلرنگ در تیمار شاهد کمتر از تیمار  بنابراین، در کلیه سطوح تنش خشکی سرعت جوانه. پرایمینگ بود

به طور کلی، هیدروپرایمینگ . بود% 00زنی در تیمار شاهد نسبت به تیمار هیدروپرایم  این کاهش برای جوانه . هیدروپرایم بود

زنی افزایش  زنی گلرنگ را بهبود داد و همچنین توانست تحمل گلرنگ را در مقابل تنش خشکی در مرحله جوانه های جوانه ویژگی

 .دهد

 زنی، تنش خشکی پرایمینگ، گلرنگ، جوانه :های كلیدی واژه
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 مقدمه
ه ن جزء مناطق خشک و نیمرااي  بخش اعظم اراضی کشور

ن که تنش اي شود و با توجه به میبندی  خشک طبقه

باشد، بررسی  میترين تنش غیر زنده  خشکی شايع

ن موضوع برای اي  يی مناسب جهت برخورد باها راهکار

 (.2)کشاورزان اهمیتی اساسی دارد 

ک مرحله حساس در ي  استقرار گیاهچه زنی وجوانه

ن رابطه يا  در(. 9)يند تولید محصوالت گیاهی است فرآ

های مختلف برای افزايش سرعت و به کارگیری روش

کی از ي  .رسدزنی بسیار ضروری به نظر میقدرت جوانه

ها و در ای که قدرت و استقرار گیاهچههای سادهتکنیک

بخشد، پرايمینگ ی گیاه را در مزارع بهبود میينتیجه کارا

ايی هکی از روشي  در واقع پرايمینگ(. 11)باشد بذر می

است که تحت شرايط نامساعد محیطی ناشی از عدم 

، مورد زنی جوانههای الزم برای ک از فاکتوري وجود هر

 (.7)گیرد  استفاده قرار می

در . باشد میی بهبود کارکرد بذر ها کی از روشي  پرايمینگ

شود که بذرها مقداری آب جذب  میپرايمینگ اجازه داده 

ود اما انجام ش زنی جوانه کنند طوری که مراحل اول و دوم

تا مرحله  ها به عبارت ديگر بذر. چه خارج نگردد ريشه

 شوند میروند اما وارد مرحله سوم ن میدوم آبنوشی پیش 

ن آب آنقدر اندک است که مانع اي  در واقع، مقدار(. 29)

سری فرآيندهای  کي  شود، اما امکان وقوعزنی میاز جوانه

زنی را فراهم پیش از جوانه فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی

تیمارهای پرايمینگ بذر به منظور سرعت . آوردمی

و رشد گیاهچه در شرايط طبیعی و  زنی جوانهبخشیدن به 

که بذر پرايم شده در  میهنگا(. 19)گردند تنش استفاده می

تر از بذرهای گیرد، سريعزنی قرار میمحیط مناسب جوانه

 .زندپرايم نشده جوانه می

ی مختلف حاکی از آن است که پرايمینگ باعث ها ارشگز

و سبز  زنی جوانهکنواختی ي  افزايش درصد، سرعت و

 همچنین گزارش شده است که(. 11)گردد  میشدن بذر 

در شرايط  ها بذر زنی جوانهن تکنیک باعث افزايش دامنه اي 

و  17)زا از قبیل تنش شوری، خشکی و دما  محیطی تنش

س ها  (.22)لکرد در گیاهان شده است و افزايش عم( 22

گزارش کردند که پرايمینگ باعث ( 1337)و سانگ 

ی آنتی اکسیدانت از قبیل گلوتاتیون  و ها افزايش آنزيم

میزان  ها ن آنزيماي گردد که میآسکوربات در بذر 

دهند و  میکاهش  زنی جوانهپراکسیداسیون لیپید را در طی 

. شوند می زنی انهجودر نتیجه باعث افزايش درصد 

ی متعدد مبتنی بر تاثیر مثبت پرايمینگ بر ها گزارش

و سبز شدن در گیاهان مختلف وجود دارد  زنی جوانه

که توسلی و کاسناو  ای در مطالعه(. 27و  22، 11)

روی پنبه انجام دادند گزارش کردند که پرايمینگ ( 2229)

ی ها پنبه تحت تنش زنی جوانهباعث افزايش سرعت 

داری بر درصد  اما تاثیر معنیی و دمايی گرديد، شور

همچنین گزارش شده است که . نداشت زنی جوانه

پرايمینگ باعث بهبود مقاومت به خشکی در مرحله 

( 2221)دمیر و همکاران . گردد میدر گیاهان  زنی جوانه

گزارش کردند که پرايمینگ باعث افزايش سرعت و 

و کاهش  و وزن خشک گیاهچه زنی جوانهدرصد  

ی غیر نرمال آفتابگردان در شرايط تنش خشکی ها گیاهچه

در تحقیقات خود ( 2229)مارانگو و همکاران . گرديد

مشاهده کردند که با افزايش شدت خشکی، درصد سبز 

اما . افتي  شدن و رشد گیاهچه ذرت و پنبه کاهش

ن دو ويژگی در سطوح تنش اي پرايمینگ باعث افزايش

 .گرديد(   دهپرايم نش ) های شاهدخشکی نسبت به بذر

( .Carthamus tinctorius L) میگلرنگ با نام عل

در گذشته . باشد می Asteraceaeگیاهی از خانواده 

کشت گلرنگ بیشتر به منظور تهیه رنگ و استفاده از آن 

در رنگرزی بوده است ولی امروزه عالوه بر استفاده از 

رای تهیه روغن ی آن در رنگرزی از دانه آن بها گلچه
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میزان روغن قابل استخراج دانه گلرنگ . شود میاستفاده 

به (. 3)رسد  می% 52در شرايط مساعد بسته به رقم تا 

ی چرب غیر اشباع به ها اسید% 82علت وجود بیش از 

خصوص اسید چرب لینولئیک و اولئیک از روغن گلرنگ 

(. 12)ی مطلوب نام برد ها کی از روغني توان به عنوان می

شود و به  میکشور جهان کشت  12گلرنگ تقريبا در 

ی ها ران است دارای تیپاي  نکه از گیاهان بومیاي  علت

وحشی با دامنه باالی سازگاری با شرايط آب و هوايی 

 (.3)کشور است 

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات پرايمینگ بذر بر بهبود 

تحت  ی گلرنگها و رشد اولیه بذور و گیاهچه زنی جوانه

 .تنش خشکی بود

 

 ها مواد و روش

آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفی 

با دو فاکتور پرايم و خشکی به ترتیب در دو و هفت 

محل اجرای آزمايش، . سطح و در سه تکرار انجام شد

 سطوح. آزمايشگاه فیزيولوژی دانشکده کشاورزی بود

ساعت در  11ه مدت پرايم شامل عدم پرايم و پرايم بذر ب

گراد و سطوح  درجه سانتی 22مقطر و در دمای آب 

بار بود که  -12و -12،-8، -1، -5، -2، 2خشکی شامل 

( PEG6000) 1222با استفاده از پلی اتیلن گاليکول 

، -1، -5، -2جاد سطوح تنش خشکیاي برای. اعمال گرديد

 275، 251، 221، 111، 37بار به ترتیب از  -12و -12،-8

ک لیتر آب ي در 1222گرم  پلی اتیلن گاليکول  922و 

در ابتدای آزمايش در هر پتری ديش . مقطر استفاده شد

ی مورد نظر به کار برده ها میلی لیتر از محلول 22حدود 

سطوح خشکی با فرمول میشل  پتانسیل مختلف. شد

، مطابق 1222با استفاده از پلی اتیلن گلیکول  کافمن وو

 (:25)فاده گرديد فرمول زير است

ψ = )-  18/1  ×
2-12   (  C )-  18/1  ×

5-12   ( C
2
 +) 17/2  

×
5-12   ( CT + ) 93/8  ×

7-12   (  C
2
T                      (1)  

ψ : ،پتانسیل اسمزی بر حسب بارC : غلظت بر حسب

درجه حرارت بر حسب درجه : Tگرم در لیتر و

 .باشد گراد می سانتی

ز روش توسلی و کاسناو برای پرايم بذور با آب مقطر ا

 11استفاده شد به طوری که بذور برای مدت ( 2229)

گراد قرار  درجه سانتی 22در آب مقطر و دمای ساعت 

گرفته و بعد بذرها از آب خارج و تا میزان اولیه خود 

بذر  22در هر تکرار از هر تیمار (. 99)خشک شدند 

ه يی که قبال ضدعفونی شدها گلرنگ رقم سینا در پتری

 22±1به ژرمیناتور با دمای  ها بودند قرار داده شد و پتری

روز بذور  7به مدت . افتندي  گراد انتقال درجه سانتی

 زنی جوانهمعیار . زده در هر روز شمارش گرديد جوانه

. چه در نظر گرفته شد متری ريشه میلی 2بذور خروج 

 کوتیلی کوتاه، ضخیم و مارپیچ و بابا فرم هیپو ها گیاهچه

ی غیر نرمال ها توقف رشد ريشه اولیه جزء جوانه

صفات مورد ارزيابی عبارت بودند از . محسوب شدند

، شاخص بنیه بذر، زنی جوانه، سرعت زنی جوانهدرصد 

چه و  ، طول ساقهچه صد جوانه غیر نرمال، طول ريشهدر

برای به دست آوردن وزن . وزن تر و خشک گیاهچه

درجه  72عت در آون سا 25دت به م ها خشک، گیاهچه

 .و سپس توزين شدند گراد قرار داده شده سانتی

زنی نسبت به محاسبه  به منظور محاسبه سرعت جوانه

 :اقدام شد( MGT) زنی میانگین زمان جوانه

 (2              )∑(D×n)/∑n =زنی میانگین زمان جوانه 

 زنی سرعت جوانه=  1/زنی میانگین زمان جوانه(        9) 

n، وزده در روز  جوانه هایعداد بذرتD  تعداد روزهای

 (.23) شمارش از شروع آزمايش است

در  زنی جوانهشاخص بنیه بذر نیز از حاصلضرب درصد 

 (:1)چه بدست آمدند  چه و ساقه مجموع طول ريشه
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SVI= % Germination× (Shoot length+ Root 

length) (5                                       )             

و  SASآماری  ی با استفاده از برنامه ها تجزيه آماری داده

در  LSDمقايسه میانگین صفات مورد ارزيابی با آزمون 

 .درصد انجام گرديد 2سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث

 خشکیکه با افزايش شدت تنش  آزمايش نشان دادنتايج 

، شاخص بنیه زنی جوانهصفات درصد و سرعت میزان 

و  و همچنین وزن تر چه چه و ريشه ، طول ساقهبذر

ن کاهش در بذور اي  مقدار. ندافتي گیاهچه کاهش خشک

در . بود (بدون پرايم) شده کمتر از بذور شاهد پرايم

ی غیر نرمال با افزايش شدت تنش، ها ، گیاهچهکه صورتی

شده کمتر از  پرايمن افزايش در بذور اي افتند کهي  افزايش

 .شده بودن پرايمبذور 

ساده هیدروپرايم و تنش و همچنین  اثرات مطالعه در اين

 مطالعه صفات مورد تمام تنش برای× اثر متقابل پرايم 

 (.1جدول )بود  دار معنی

 

 جوانه زنی نرمال و غیر نرمال

  نرمال با افزايش سطوح تنش کاهش زنی جوانهمیزان 

بود  ن کاهش در بذور پرايم شده کمتراي  افت ولی مقداري

 -12در  زنی جوانهکه، مقدار کاهش  به طوری(. 1نمودار )

بیش از تیمار  %72بار در تیمار بدون پرايم حدود 

نکه، در جريان پرايمینگ، اي  با توجه به. هیدروپرايم بود

تا قبل )ب جذب کنند آ  میيابند تا حد کبذرها اجازه می

 شوند، و سپس از محیط آب خارج می( چه از خروج ريشه

کسری فرآيندهای فیزيولوژيکی و ي  امکان وقوع

د که معموال در يآ زنی فراهم میبیوشیمیايی پیش از جوانه

بیشتری در بذور پرايم شده  زنی جوانهنتیجه آن میزان 

( 1981)در تحقیق سلطانی و همکاران . گردد میمشاهده 

بهتر در  زنی جوانهروی پنبه اعالم شد که پرايمینگ باعث 

دمیر و . ايم شده نسبت به بذور پرايم نشده گشتبذور پر

در تحقیق خود که روی اثر پرايمینگ بر ( 2221)همکاران 

بذر آفتابگردان تحت تنش خشکی بود اعالم  زنی جوانه

کردند که با افزايش تنش، کاهش محسوسی در صفت 

( بدون پرايم)شاهد  در سطح بذور زنی جوانهمیزان 

اهش در بذور پرايم شده هم ن کاي  چندمالحظه شد؛ هر 

نتايج . ن کاهش کمتر بوداي  وجود داشت ولی مقدار

سرين واسن و ن صفت با نتايج اي  تحقیق حاضر در مورد

ن محققان در مطالعه اي  .مطابقت دارد( 1333)همکاران 

دريافتند  پرايم بذور خردلوخود روی اسموپرايم و هیدر

 (.92)گردد  می زنی جوانهکه پرايم کردن باعث افزايش 

ی غیر نرمال برای بذور پرايم شده کمتر از ها مقدار جوانه 

ی که عالوه بر تفاوت  بسیار بذور غیر پرايم بود به طور

ها هم  دار میان سطوح تنش و پرايمینگ اثر متقابل آن معنی

بیشترين (. 1جدول )معنی دار گرديد % 1در سطح 

رفت در تنش  میزنی غیر نرمال همانطور که انتظار  جوانه

ن تنش نیز میزان اين صفت بار حاصل شد و در اي -12

به )نشده بیش از بذور پرايم شده بود  پرايمدر بذور 

و ( 1981)سلطانی و همکاران (. درصد 75و  88ترتیب 

پرايمینگ را روشی مناسب ( 2221)دمیر و همکاران 

در . غیر نرمال دانستند زنی جوانهجهت کاهش درصد 

هر چند میزان ( 2221)دمیر و همکاران تحقیقات 

ن اي غیر نرمال در سطوح تنش باال، زياد بود ولی زنی جوانه

همچنین . تر بود وضعیت به نسبت بذور شاهد مناسب

نتايج مطالعه ( 2225)اوری ي  نتايج تحقیقات صادقیان و

 .کند میحاضر را تايید 

 

 زنی سرعت جوانه

شده بیش از بذور  نیز در بذور پرايم زنی جوانهسرعت 

زنی در هر  همچنین با اينکه سرعت جوانه. ودعدم پرايم ب
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دو دسته از بذور پرايم و عدم پرايم در اثر تنش کاهش 

ش در بذور عدم پرايم به طور يافت ولی مقدار اين کاه

مقدار کاهش سرعت (. 9نمودار )داری بیشتر بود  معنی

در تیمار ( بار -12)در شديدترين میزان تنش  زنی جوانه

در . بیش از تیمار هیدروپرايم بود% 22بدون پرايم حدود 

بذور پرايم شده  زنی جوانهساير سطوح تنش نیز سرعت 

رسد که  میبه نظر . نسبت به بذور پرايم نشده بیشتر بود

در طول پرايمینگ، جنین نمو پیدا کرده و آندوسپرم را 

ای ه سازد که نیروی فشار جنین و فعالیت فشرده می

های سلولی آندوسپرم و فضای ايجاد  هیدرولتیکی ديواره

شده داخل بذر پرايم شده ممکن است بیرون آمدن ريشه 

زنی را با تسهیل جذب آب تسريع کند  و میزان جوانه

همچنین پرايمینگ با توسعه فاز دو از سه (. 92و  12، 15)

زنی از طريق کوتاه نمودن مدت زمان سوخت و  فاز جوانه

دمیر و  (.15)شود  زنی می اعث تسريع جوانهساز ب

در تحقیق خود بر گیاه آفتابگردان اظهار ( 2221)همکاران 

زنی  ه پرايمینگ سبب بهبود سرعت جوانهک داشتند

نیز در مطالعه خود ( 1981)سلطانی و همکاران . گردد می

روی پنبه اعالم کردند که پرايمینگ باعث شد سرعت 

صابری و . ذور پرايم شده ثبت شودباالتری در ب زنی جوانه

نیز پرايم را روشی مناسب جهت افزايش ( 1983)طويلی 

 .دانستند زنی جوانهسرعت 

 

 شاخص بنیه بذر

% 1طح ن دو در ساي  اثر پرايم و تنش و همچنین اثر متقابل

در  (.1جدول )دار بود  بر شاخص بنیه بذر نیز معنی

سرعت ويژگی شاخص بنیه بذر نیز مانند درصد و 

کمترين میزان مربوط به تیمار بدون اعمال  زنی جوانه

بیشترين شاخص بنیه بذر . (5نمودار )پرايمینگ بود 

مربوط به تیمار بذور پرايم شده در حالت بدون تنش بود 

ن ويژگی در هر دو اي  در حالیکه، با اعمال تنش از میزان

داری کاسته  يم و عدم پرايم بذور به طور معنیحالت پرا

 -12شد و کمترين مقدار آن در تیمار عدم پرايم و تنش 

در تحقیق خود ( 1332)سانگ و چیو . بار بدست آمد

ی بذور پرايم ها روی هندوانه اظهار داشتند که گیاهچه

و  2228)گلعذانی و همکاران  میقاس. ترند شده قوی

روی عدس و لوبیای  ای در تحقیقات جداگانه( 2212

ايم بذور باعث افزايش شاخص بنیه پینتو گزارش کردند پر

 .شود میبذر 

 

 چه چه و ریشه طول ساقه

نیز دارای اختالفات  چه چه و ريشه صفات طول ساقه 

دار در میزان سطوح هیدرو پرايم و تنش و  بسیار معنی

بیشترين میزان طول (. 1جدول )بودند  ها اثرات متقابل آن

آمد ولی چه در تیمار بدون تنش بدست  چه و ريشه ساقه

ن کاهش اي  کاسته شد و ها با اعمال تنش از میزان اندازه آن

چه و  طول ساقهکمترين . ی شديدتر بیشتر بودها در تنش

بار بود و در اين تنش نیز میزان  -12در تنش چه  ريشه

اين صفت در بذور بدون پرايم بیش از بذور پرايم شده 

همکاران پیشه و  در مطالعه عدالت(. 1و  2نمودار )بود 

چه ذرت پرايم شده بیشتر از پرايم  طول ساقه( 1988)

ع ن موضواي  (2221)همچنین دمیر و همکاران . نشده بود

چه نیز در تحقیقات  صفت طول ريشه. را تايید نمودند

دار  معنی( 1988)ه شاهسوند و همکاران مختلف از جمل

که روی ( 1988)در تحقیق شاهسوند و همکاران . شد

چهار گونه گیاه  زنی جوانهسازی اسمزی بذر بر  آماده

ن که تنش خشکی هر اي  مرتعی تحت تنش خشکی بود با

 دو سطح بذور پرايم شده و پرايم نشده را کاهش داد، اما

نتايج تحقیق . ن کاهش در بذور پرايم شده  کمتر بوديا

( 2222)و همکاران  آماد-ی موريلوها افتهي  حاضر مطابق با

نتايج  مطالعات عدالت پیشه  .چشم بلبلی بودروی لوبیای 

روی ( 2221)و دمیر و همکاران  (1988)و همکاران 
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 .ن تحقیق بوداي  یها افتهي  آفتابگردان و ذرت، نیز مطابق با

در مطالعه خود روی اثر هیدروپرايم ( 2211)عباس دخت 

پرايم کردن باعث لوپرايم بذور گندم اعالم کرد که ها  و

در تحقیقی که  .گردد میچه  چه و ريشه ساقهافزايش طول 

روی پرايم بذور ( 2228)گلعذانی و همکاران  میقاس

عدس اجرا کردند،  نتیجه گرفتند که هیدروپرايم سبب 

 .شود می ها چه گیاهچه چه و ريشه افزايش طول ساقه

 

 وزن تر و خشك گیاهچه

نیز در سطوح اثرات  ها صفات وزن تر و خشک گیاهچه

× روپرايم بذور و تنش خشکی و نیز پرايم هید اصلی

(. 1جدول )دار بودند  معنی% 1تنش در سطح احتمال 

کمترين میزان وزن تر و خشک گیاهچه متعلق به بذور 

که میزان اين  نحویه تنش ديده و بدون پرايم بود ب

صفات در تنش شديدتر بسیار کاهش شديدتری داشت 

ذور توانست تا حدی با اين حال، پرايم ب(. 8و  7نمودار )

صفات وزن تر و  براز میزان خسارات تنش خشکی 

که، در کلیه سطوح تنش  به طوری. خشک گیاهچه بکاهد

ی بذور پرايم شده بیش از ها وزن تر و خشک گیاهچه

تاثیر پرايم در مقاومت  ی بود که نشان دهنده ها پرايم نشده

حقیق های هندوانه نیز در ت رشد گیاهچه. باشد میبه تنش 

بر اثر پرايم بهبود نشان داد، به ( 1332)سانگ و چیو 

با اعمال پرايم بهبود  ها طوريکه وزن تر و خشک آن

که دمیر و همکاران  ای در مطالعه .مناسبی نشان داد

روی آفتابگردان انجام دادند گزارش کردند که ( 2221)

داری  مقايسه با بذور شاهد، بطور معنی در پرايم شدهبذور 

 .داشتند گیاهچه بیشتری وزن

 

 نتیجه گیری نهایی

ن تحقیقق نشقان داد کقه پرايمینقگ سقبب بهبقود       اي  نتايج

بقا  . زنی و رشد اولیه بقذور گلرنقگ شقد    های جوانه مؤلفه

صققفات درصققد و سققرعت خشققکی میققزان تققنش اينکققه، 

و چقه   چه و ريشقه  ، شاخص بنیه بذر، طول ساقهزنی جوانه

ا در بقذور پقرايم و   رگیاهچقه   و خشقک  همچنین وزن تر

 پرايمن کاهش در بذور اي  مقدار داد ولیکاهش عدم پرايم 

بققه طوريکققه، در کلیققه . شققده کمتققر از بققذور شققاهد بققود

زنقی غیقر نرمقال کمتقرين مققادير       به جز جوانقه  ها ويژگی

با اين اوصقاف بقه   . ا بدون پرايم بودي متعلق به تیمار شاهد

روشی آسان و کم  رسد هیدروپرايم بذور به عنوان مینظر 

توانقد در کمقک بقه مبقارزه بقا تقنش و شقرايط         میهزينه 

 .خشکی کشاورزان را ياری نمايد



 محسن سیدی و همکاران                               …زنی و رشد گیاهچه گلرنگ  های جوانه تأثیر هیدروپرايمینگ بر ويژگی

 

 36 

 

 

 

ns  ، * 1و % 2ل دار در سطح احتما دار و معنی به ترتیب غیر معنی**: و.% 

 

 .زنی نرمال گلرنگ تحت تنش خشکی تنش بر صفت جوانه× متقابل پرایم مقایسه میانگین اثر  -1نمودار 

جدول تجزیه واریانس صفات مورد آزمایش تحت تاثیر تیمارهای پرایمینگ و تنش  -1جدول

 خشکی

 شاخص بنیه بذر
سرعت 

 زنی جوانه

زنی  جوانه

 غیرنرمال

 زنی جوانه

 نرمال

درجه 

 آزادی
 ابع تغییراتمن

**00/1338 **03/0 
**32/1601 

 پرایمینگ 1 32/1601**
**30/3404 **04/0 

**38/3144 
 تنش 6 38/3144**

**11/30 
*001/0 

**83/38 
 اثر متقابل 6 83/38**

 خطا 28 23/0 23/0 0004/0 22/3

63/6 80/3 10/6 81/4  C.V. (%) 

 چهساقه طول چهطول ریشه وزن تر گیاهچه وزن خشك گیاهچه
درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

**01/0 
**63/1 

**84/100 
 پرایمینگ 1 46/638**

36**/0 
**46/6 

**20/426 
 تنش 6 40/2882**

**002/0 
**03/0 

**00/1 
 اثر متقابل 6 41/3**

0001/0 003/0 44/0 81/0 28 C.V.(%) 
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 زنی غیر نرمال گلرنگ تحت تنش خشکی تنش بر صفت جوانه× متقابل پرایم مقایسه میانگین اثر  -2نمودار 
 

  

 

 .زنی گلرنگ تحت تنش خشکی ر صفت سرعت جوانهتنش ب× ل پرایم مقایسه میانگین اثر متقاب -3نمودار 
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 .تنش بر صفت شاخص بنیه بذر گلرنگ تحت تنش خشکی× مقایسه میانگین اثر متقابل پرایم  -4نمودار 

 

 

 

 .چه گلرنگ تحت تنش خشکی تنش بر صفت طول ساقه× ابل پرایم مقایسه میانگین اثر متق -5نمودار 
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 .تنش بر صفت طول ریشه چه گلرنگ تحت تنش خشکی× ر متقابل پرایم مقایسه میانگین اث -6نمودار 

 

 

 

 .تنش بر صفت وزن تر گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی× مقایسه میانگین اثر متقابل پرایم  -7نمودار 
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 .تنش بر صفت وزن خشك گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی× مقایسه میانگین اثر متقابل پرایم  -8نمودار 
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Abstract 
Priming is an effective method to improve seed viability that might be resulted to increase of seed 

germination percent and germination rate under stress conditions, such as drought stress. So, in this 

research the effect of seed priming on seed germination characteristics of safflower were evaluated 

under drought stress. A factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with 

three replications was carried out at faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University. Treatments were 

priming at two levels (non priming and hydro-priming) and drought stress at seven levels (0, -2, -4, -6, 

-8, -10 and -12 bar). Results showed that with increasing drought stress from 0 to -12 bar, germination 

properties such as germination percent, germination rate and weight of seedling decreased. But, this 

decrease in non seed priming treatment was more than priming treatment. Therefore, at all levels of 

drought stress, germination rate and seedling fresh weight of safflower in control treatment was less 

than hydro-priming treatment. This reduction for germination percent at control treatment in compare 

to hydro-priming treatment was 70%. In general, hydro-priming improved germination characteristics 

of safflower under drought stress conditions and increased the resistance of safflower to drought stress 

in germination phase. 
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