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 چکیذُ

تِ هٌظَر تزرسی اثزات تزخی اس تیوارّای پیص رٍیطی تز غفات اٍلیِ ٍ غفات جَاًِ سًی دٍ تَدُ سیزُ سیاُ آسهایطی تِ غَرت اسپلیت 

تذر، داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى در  گاُتکزار در آسهایط 4 تػادفی در فاکتَریل در قالة طزح پایِ کاهالً

سزهادّی تأثیز هعٌی داری تز طَل ساقِ چِ، طَل ریطِ چِ، طَل گیاّچِ، درغذ جَاًِ سًی، هتَسط سهاى السم  .اًجام گزدیذ 1931سال 

رقن تأثیز هعٌی داری تز طَل ساقِ چِ، طَل ریطِ چِ، طَل گیاّچِ، درغذ . ر داضتتزای جَاًِ سًی، سزعت جَاًِ سًی ٍ ضاخع تٌیِ تذ

تواهی غفات آسهایطی تِ طَر هعٌی داری تحت تأثیز تیوار َّرهًَی قزار . جَاًِ سًی، سزعت جَاًِ سًی ٍ ضاخع تٌیِ تذر داضت

رٍس  44ت جَاًِ سًی ٍ ضاخع تٌیِ تذر در تیوار تیطتزیي طَل ساقِ چِ، ریطِ چِ، طَل گیاّچِ، درغذ جَاًِ سًی، سزع. گزفتٌذ

ّوچٌیي رقن اغفْاى تاالتزیي طَل ساقِ چِ ٍ ریطِ چِ، طَل گیاّچِ، درغذ جَاًِ سًی، سزعت جَاًِ سًی ٍ . سزهادّی حاغل ضذ

ّوزاُ تا استفادُ اس رٍس پیص سزهادّی هزطَب  44تا تَجِ تِ ًتایج تذست آهذُ، استفادُ اس . ضاخع تٌیِ تذر را تِ خَد اختػاظ داد

 .هٌاسة هی تاضذ جْت ضکست خَاب تذر سیزُ سیاُ کیتیي در رقن اغفْاى+ کیتیي ٍ تٌشیل آدًیي+تیوارّای جیثزلیي

 .خَاب تذر، رضذ گیاّچِ، سیزُ سیاُ :ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ع خفتگی ٍ القبی جَاًِ سًی در ثذرّبی گشارش دادًذ کِ پیص تیوبرّبی تَأم جیجزلیي ٍ کیٌتیي ثبعث رف( 1385)ثْبدری ٍ جَاًجخت 

در ایي آسهبیص اثزات تیوبر سزهبدّی هزطَة ٍ تعذادی . سیزُ سیبُ ضذُ ٍ غفبت درغذ جَاًِ سًی ٍ ضبخع ثٌیِ ثذر را افشایص داد

.اس تزکیجبت ضیویبیی ثز جَاًِ سًی ٍ غفبت اٍلیِ رٍیطی دٍ تَدُ سیزُ سیبُ ثزرسی هی گزدد
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ثذر، داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ  گبُتکزار در آسهبیط 4حقیق ثِ غَرت اسپلیت فبکتَریل در قبلت طزح پبیِ کبهالً تػبدفی در ایي ت

رٍس قزار هی  45ٍ  30، 15ثذرّب تحت تیوبر سزهبدّی هزطَة ثِ هذت . اًجبم گزدیذ 1390آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگبى در سبل 

سبعت در آة قزار دادُ ٍ سپس ثذرّبی هزطَة را داخل کیسِ ّبی ًخی استزیل  4ّب را ثِ هذت گیزًذ، ثِ ایي غَرت کِ اثتذا ثذر

درجِ سبًتی گزاد در یخچبل ًگْذاری هی  4ضذُ ٍ هزطَة ثِ طَر جذاگبًِ قزار هی دٌّذ ٍ در هحیطی ایشٍلِ ٍ تبریک در دهبی 

تیوبرّبی َّرهًَی عجبرت . اًِ سًی رٍی آى اعوبل هی ضَدتیوبر پیص جَ 10ضًَذ ٍ ثذرّب پس اس گذراًذى ایي دٍرّبی سزهبیی، 

، تزکیت (هَالر 10-5)، کیتیي ثب غلظت(هَالر 10-5)، ثٌشیل آدًیي ثب غلظت (هیلی گزم در لیتز 100)ثَدًذ اس جیجزلیک اسیذ ثب غلظت 

کیتیي ثب ّوبى غلظت، جیجزلیک ثب ثٌشیل جیجزلیک ثب ثٌشیل آدًیي ثب ّوبى غلظت، جیجزلیک ثب کیتیي ثب ّوبى غلظت، ثٌشیل آدًیي ثب 

درغذ ٍ آة هقطز ثِ عٌَاى  4/0ثبًیِ، ًیتزات پتبسین  15درغذ ثِ هذت  90آدًیي ثب کیتیي ثب ّوبى غلظت، اسیذ سَلفَریک غلیظ 
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س فزهَل سزعت جَاًِ سًی ًیش ثب استفبدُ ا. ثذست هی آیذ 100درغذ جَاًِ سًی اس حبغلضزة تعذاد ثذٍر جَاًِ سدُ در . ضبّذ

ٍ ضبخع ثٌیِ ثذر ( MTG)یکٌَاختی جَاًِ سًی، هتَسط سهبى السم ثزای جَاًِ سًی  در ایي آسهبیص. هبیگَر حبغل هی گزدد

 .درغذ اًجبم هی ضَد 5ٍ هقبیسِ هیبًگیي ثب آسهَى داًکي در سطح احتوبل  SASکلیِ هحبسجبت آهبری ثب ًزم افشار . هحبسجِ گزدیذ
 

 ًتایج ٍ تحث

ّوچٌیي ثیطتزیي طَل گیبّچِ ٍ درغذ جَاًِ سًی . رٍس سزهبدّی حبغل ضذ 45ل سبقِ چِ ٍ طَل ریطِ چِ در تیوبر ثیطتزیي طَ

رٍس سزهبدّی حبغل ضذ کِ اختالف هعٌی داری ثب سبیز تیوبرّبی  45درغذ در تیوبر  71هیلی هتز ٍ  994/2ثِ تزتیت ثِ هیشاى 

رٍس سزهبدّی هزطَة حبغل  45ِ سًی ٍ ثیطتزیي سزعت جَاًِ سًی در تیوبر کوتزیي هذت سهبى السم ثزای جَاً. آسهبیطی داضت

کلیِ اختالف ّبی . ضذ کِ در ّز دٍ غفت آسهبیطی، اختالف هعٌی داری هیبى ایي تیوبر ٍ سبیز تیوبرّبی آسهبیطی هطبّذُ ضذ

ي ٍ کوتزیي ضبخع ثٌیِ ثذر ثِ تزتیت در ثبالتزی. آسهبیطی در راثطِ ثب یکٌَاختی جَاًِ سًی ثیي ارقبم آسهبیطی هعٌی دار ًجَد

رقن اغفْبى ثبالتزیي طَل سبقِ چِ، طَل ریطِ چِ، طَل گیبّچِ، درغذ جَاًِ سًی . رٍس سزهبدّی ثذست آهذًذ 0ٍ  45تیوبرّبی 

رقن ثبالتزیي سزعت جَاًِ سًی ٍ ضبخع ثٌیِ ثذر ًیش در . رقن هطْذ اختالف هعٌی داری داضت را ثِ خَد اختػبظ داد کِ ثب

+ ثیطتزیي طَل سبقِ چِ ٍ ریطِ چِ ثِ تزتیت در تیوبر جیجزلیي . اغفْبى حبغل ضذ کِ ثب رقن هطْذ اختالف هعٌی داری داضت

ثبالتزیي . کیتیي حبغل گطت+ هیلی هتز در تیوبر جیجزلیي  585/2ثبالتزیي طَل گیبّچِ ًیش ثِ هیشاى . کیتیي ٍ ثٌشیل آدًیي ثذست آهذ

کیتیي ثذست آهذ کِ ثب ّوگی تیوبرّب ثِ غیز اس ثٌشیل آدًیي اختالف + درغذ در تیوبر ثٌشیل آدًیي 42/67یشاى درغذ جَاًِ سًی ثِ ه

ثٌشیل آدًیي ٍ +هبى السم ثزای جَاًِ سًی ٍ سزعت جَاًِ سًی ثِ تزتیت در تیوبرّبی جیجزلیيثیطتزیي هتَسط س. هعٌی داری داضت

کیتیي ثبالتزیي یکٌَاختی جَاًِ سًی را ثِ خَد اختػبظ داد کِ ثب سبیز تیوبرّبی +تیوبر جیجزلیي. کیتیي حبغل ضذ+ثٌشیل آدًیي

کیتیي ثبالتزیي ضبخع ثٌیِ ثذر را ثِ خَد اختػبظ داد +ل آدًیيثٌشی+ّوچٌیي تیوبر جیجزلیي. آسهبیطی اختالف هعٌی داری داضت

 (.1جذٍل )
 

 .هقایسِ هیاًگیي غفات آسهایطی -1جذٍل 

طَل ساقه چه  هٌابع تغییز

 (هیلی هتز)

طَل ریشه چه 

 (هیلی هتز)

طَل گیاهچه 

 (هیلی هتز)

درصد جَاًه 

 سًی

هتَسط سهاى السم 

 بزای جَاًه سًی

سزعت جَاًه 

 سًی

یکٌَاختی 

 جَاًه سًی

شاخص بٌیه 

 بذر

         (رٍس)سزهادهی 

0 a7563/0 bc6809/0 c434/1 d13/14 a19/11 d3727/0 a2174/0 d3298/0 

15 c000/1 c5635/0 c564/1 c19/36 a00/11 c478/1 a1184/0 c6339/0 

30 b350/1 ab7725/0 b122/2 b84/54 b808/7 b367/3 a1446/0 b240/1 

45 a136/2 a8595/0 a994/2 a00/71 c628/5 a956/5 a1370/0 a255/2 

         رقن

 a556/1 a88/82 a384/2 a36/55 a802/8 a441/3 a1366/0 a579/1 اصفهاى

 b064/1 b94/60 b673/1 b72/32 a009/9 b146/2 a1721/0 b6491/0 هشهد

         تیوار هَرهًَی

 bc363/1 abc8222/0 b184/2 d91/38 a45/10 d43/2 b1481/0 c066/1 جیبزلیي

 abc430/1 bcd2277/2 bc142/2 a22/64 a87/9 a83/3 b1056/0 ab377/1 بٌشیل آدًیي

 ab527/1 ab8678/0 ab394/2 c33/46 a58/9 b25/3 b1513/0 ab360/1 کیتیي

 ab352/1 cd6925/0 bc045/2 b36/53 a27/27 bc00/3 b1484/0 bc255/1بٌشیل +جیبزلیي
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 آدًیي

 a122/2 a9144/0 a535/7 cd33/41 a06/10 cd67/2 a2277/7 ab496/1 کیتیي+جیبزلیي

 abc430/1 be7359/0 bc165/2 a27/12 a84/9 a27/2 b1025/0 ab470/1 کیتیي+بٌشیل آدًیي

بٌشیل +جیبزلیي

 کیتیي+ آدًیي

abc543/1 abc8041/0 ab347/2 b00/55 a37/10 b182/3 b1103/0 a531/2 

 d7247/0 e5197/0 d243/1 e45/24 b403/6 e844/1 b1159/0 de4772/0 (2/0)ًیتزات پتاسین 

 c247/1 de5584/0 c805/1 e69/24 b276/6 e613/1 b1253/0 d6953/0 سَلفات سدین

 d8113/0 de5638/0 d375/1 e69/24 b494/5 e978/1 b1238/0 e4087/0 آب هقطز

.دار ًذارًذ ّن اختالف هعٌیّبی ّز ستَى کِ دارای حزف هطتزک ّستٌذ، ثب  هیبًگیي
 

 ًتیجِ گیزی کلی
+ کیتیي ٍ ثٌشیل آدًیي+رٍس پیص سزهبدّی هزطَة ّوزاُ ثب استفبدُ اس تیوبرّبی جیجزلیي 45ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ، استفبدُ اس 

 .خَاة ثذر هی ثبضذ، رقوی هٌبست اس ًظز داضتي کوتزیي رقن اغفْبى هٌبست ثَدُ ٍتي خَاة ثذر سیزُ سیبُ جْت ضکسکیتیي 
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Abstract 

In order to determine the effects of some pretreatment factors on primary growth and germination 

characteristics of two Bunium persicum, an experiment was conducted as Split-factorial layout 

within completely randomized design in 2011. Prechilling had significant effect on coleoptile 

length, radicle length, seedling length, the average time for germination, germination rate and 

seedling vigor index. Cultivar had significant effect on coleoptile length, radicle length, seedling 

length, germination percentage, germination ratio and seedling vigor index. All experimental 

characteristics significantly affected by hormone application. The maximum coleoptile length, 

radicle length, seedling length, germination percentage, germination ratio and seedling vigor index 

was related to 45 days moist prechilling treatment. Esfahan also had obtained the highest coleoptile 

and radicle length, seedling length, germination percentage, germination ratio and seedling vigor 

index. On the basis of the results, usage of 45 days moist prechilling accompanied with application 

of GA3+KI and BA+KI in Esfahan cultivar was appropriate.  

Keywords: Seed dormancy, seedling growth, Bunium persicum. 
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