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  :چکیذُ

پیش تیواس بزس بش شاخص ّای جَاًِ صًی ٍ سشذ گیاّچِ گیاُ ختوی آصهایشی دس داًشکذُ کشاٍسصی داًشگاُ  بِ هٌظَس هطالؼِ احش

ًوک ّای . تکشاس اجشا شذ 3هالً تصادفی با آصهایش دس قالب آصهایشات فاکتَسیل بش پایِ طشح کا. آصاد اسالهی ٍاحذ هشْذ اًجام شذ

ٍ تیواس شاّذ، ( ساػت 12ٍ  8، 4) بِ ّوشاُ ّیذسٍپشاین دس سِ صهاى (کلشٍس سذین، کلشٍس پتاسین، ًیتشات کلسین ٍ  ًیتشات پتاسین)هختلف 

 دس ًوک ًَع بشّوکٌش ٍ یٌگپشایو صهاى هذت ، ًوک احشات ًوَد هشخص هشاّذات ٍاسیاًس تجضیِ. تیواسّای آصهایش سا تشکیل دادًذ

 سشػت ٍ دسصذ بیي ّوبستگی کِ شذ هشخص ّوچٌیي. است داشتِ داسی هؼٌی کاهالً احش صفات تواهی سٍی بش پشایویٌگ صهاى هذت

 ایي دٌّذُ ًشاى کِ بَد داس هؼٌی ٍ هٌفی شذُ رکش صفت با داسٍ هؼٌی ٍ هخبت شذى سبض دسصذ 00 تا سٍص بجضء صفات تواهی با صًی جَاًِ

 ٍ سشػت شذى، سبض دسصذ 00 تا سٍص کاّش ٍ گیاّچِ خشک  ٍصى بزس ٍ قذست گیاّچِ، ٍ چِ ساقِ چِ، سیشِ طَل افضایش با کِ است

 ٍ کلسین ًیتشات هطالؼِ هَسد ًوک ّای بیي اص .شَد هی خباصی ختوی گیاُ سشیؼتش استقشاس باػج ٍ یابذ هی افضایش شذى سبض دسصذ

 دس تَاى هی تیواسّا ایي اص بٌابشایي اًذ داشتِ صًی جَاًِ قذست ٍ سشػت دسصذ، بش سا تاحیش بیشتشیي ّا ًوک شسای بِ ًسبت  پتاسین ًیتشات

  .ًوَد استفادُ خباصی ختوی گیاُ سبض سطح افضایش ٍ یکٌَاختی بشای هحیطی ًاهساػذ ششایط

 .ًیتشات کلسین ٍ ًیتشات پتاسین پیش تیواس، ختوی خباصی، دسصذ جَاًِ صًی، سشػت جَاًِ صًی، :ٍاطُ ّای کلیذی  

  

 هقذهِ

ٍ تاتَخهِ  ( 2009ػَتَػکا ٍ ّوکاساى، )ختوی گیاّی داسٍیی ٍ اػتفادُ دسهاًی اص آى هذت ّاػت دس تیي هشدم هؼوَل هی تاشذ      

شد، ػذم ششایط تْیٌِ تِ ایٌکِ ػوذُ اساضی صساػی کشَس ایشاى دس سدیف خاک ّای کن تاصدُ قشاس داسًذ، ػوالً یکی اص دالیل افت ػولک

ایي اهش تا هذیشیت صحیح ػلوی تا حذٍد صیادی قاتل خثشاى اػت یکی اص تکٌیک ّایی کِ تتَاى ایي هحذٍدیت ّا . تؼتش تزس هی تاشذ

پهیش تیوهاس تهزس    . سا تشطشف کشد تیواسّای پیش اص کاشت تزس اػت کِ دس حالت کلی تحت ػٌَاى پشایویٌگ تزس شٌاختِ ههی شهًَذ  

ت کِ تِ ٍاػطِ آى، تزٍس پیش اص قشاس گشفتي دس تؼتش خَد ٍ هَاخِ تا ششایط اکَلَطیکی هحیط تهِ لحهاف فیضیَلهَطیکی ٍ    تکٌیکی اػ

 2003ٍ گیشی ٍ شلیٌگش،  2002، کَس، 2001پیل ٍ ًکش، ) تیَشیویایی آهادُ خَاًِ صًی ّؼتٌذ ٍلی خشٍج سیشِ چِ صَست ًوی گیشد 

ِ  یکٌَاختی ٍ دسصذ، ػشػت تشای افضایش هتذاٍل اػتشاتظی یک تزس تیواس پیش شتٌذاظْاس دا(  2004) گَصهاى ٍ اُلََ (.  ٍ صًهی  خَاًه

شهشایط   تحهت  هحصهَل  کیفهی  ٍ کوهی  تْثهَد  هْوتهشیي تکٌیکْهای   اص ٍ تاشهذ  ههی  هحیطهی  ًاهؼهاػذ  ششایط تحت شذى تزٍس ػثض

 دس تَاًهذ هااٍههت   ههی  اػت کِ اػوضی هتفاٍت ی ّا پتاًؼیل تا ًوکی ّای هحلَل اػتفادُ اص تا تزٍس تیواس پیش اص ًاهؼاػذاػتفادُ

خَاًهِ صًهی ٍسشهذ     خصَصهیات  سٍی تهثيیش پشایویٌهگ   یهافتي  ّذف پظٍّش تا ایي. سا افضایش دّذ گیاّاى دس تٌشْای هحیطی تشاتش

 .گشفت ختوی خثاصی دس ششایط گلذاًی اًدام گیاُ دس تزس خَاًِ صًی تشای تیواس تْتشیي یافتي گیاّچِ ٍ

 

  : سٍشْاهَاد ٍ 
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ِ  سشهذ  ٍ صًی هٌظَس هطالؼِ ايشپیش تیواس تزس تش شاخص ّای خَاًِ تِ        کشهاٍسصی  داًشهکذُ  دس آصهایشهی  ختوهی  گیهاُ  گیاّچه

 تکشاس 3 تا تصادفی کاهالً طشح پایِ تش فاکتَسیل آصهایشات قالة دس آصهایش. شذ اًدام 1390هشْذدس ػال  ٍاحذ اػالهی آصاد داًشگاُ

 تِ ّوشاُ ّیهذسٍپشاین دس  تاس -10تاغلظت  (پتاػین ًیتشات  ٍ کلؼین ًیتشات پتاػین، کلشٍس ػذین، کلشٍس) هختلف یّا ًوک. شذ اخشا

دس . تهَد  ػهذد گلهذاى   یهک  شاهل آصهایشی ٍاحذ ّش. دادًذ تشکیل سا آصهایش تیواسّای  شاّذ، تیواس ٍ( ػاػت 12 ٍ 8 ،4)  صهاى ػِ

دسصهذ  90ثض شذى ، شاخص تٌیِ تزس، طَل سیشِ چِ، طَل ػاقِ چِ، هیاًگیي سٍص تها صفات دسصذ ػثض شذى، ػشػت ػ, ایي آصهایش

تَتهِ ّها   ,تؼذ اص ػثض شذى تزسّا ٍياتت شذى تؼذاد تَتِ ّا دس سٍص پهاًضدّن .ػثض شذى ٍ ٍصى خشک گیاّچِ یادداشت تشداسی گشدیذ

هشحلهِ   5آصهایشی یک تَتِ تِ طهَس تصهادفی طهی    اص ّش ٍاحذ , تَتِ ًگْذاسی  شذ 5طی یک هشحلِ  تٌک شذُ ًٍْایتا دس ّشگلذاى 

 ػاًتی دسخِ 65دهای دس ػاػت 24 هذت تَتِ ّا تِ ػپغ .شذ ّا تؼییي آى ,طَل هیاًگیي اًتخاب ٍ )ام 40،35،30،25،20( یؼٌی سٍص

ًؼهثت تهِ    اًضدّنپه  گلهذاى تهاسٍص   ّش دس ػثض شذُ تزٍس کل تؼذاد. شَد تؼییي گیاّچِ خشک ٍصى هیاًگیي تا شذ دادُ قشاس آٍى گشاد

دسصذػهثض شهذى اص   90تشای هحاػثِ ػشػت ػثض شذى ٍ هیهاًگیي سٍص تها    .شذ ػثض شذى يثت دسصذ ػٌَاى تؼذاد تزٍس کشت شذُ تِ

ػشاًدام پغ اص حصهَل اطویٌهاى اص ًشههال تهَدى دادُ ّها تدضیهِ ٍاسیهاًغ ٍ تدضیهِ          .اػتفادُ شذ( 2001)هاالِ ػلطاًی ٍ ّوکاساى 

 .اًدام شذ  SASاس آهاسی ّوثؼتگی تَػط ًشم افض

 ٍبحج ًتایج

کِ تايیش ًَع ًوک، هذت صهاى اػوال تیواس ٍ ّوچٌیي تشّوکٌش ًهَع ًوهک دس    داد ًشاى( 1خذٍل )  ٍاسیاًغ تدضیِ اص حاصل ًتایح

دس توایض تهیي  ایي هَضَع تیاًگش تَاًایی ایي صفات . هذت صهاى اػوال تیواس دس تواهی صفات تش سٍی کلیِ صفات کاهالً هؼٌی داس تَد

تیواسّا هی تاشذ ٍ هی تَاى اص ایي صفات دس غشتال کشدى طًَتیپ ّای هتحول تِ ششایط ًاهؼاػذ هحیطی ٍ گهضیٌش تیواسّهای تشتهش    

  .اػتفادُ ًوَد

 تجضیِ ٍاسیاًس صفات هطالؼِ شذُ بش سٍی گیاُ ختوی خباصی  -1جذٍل  

 

 دسخِ آصادی

 هیاًگیي هشتؼات

 هٌاتغ تغییشات
 دسصذ ػثض

 %() شذى

  ذىشػشػت ػثض 

 (دس سٍصخَاًِ )

 دسصذ 90سٍص تا 

 ػثض شذى

 چِ شِیطَل س

 (cm) 

 طَل ػاقِ

( cm) چِ
     

   شاخص   

 قذست تزس

 اُیگ خشکٍصى 

  (هیلیگشم)

 007/0** 91/50 ** 4/6 ** 77/11** 09/773 ** 74/4 ** 22/0** 5 ًَع ًوک

 001/0 ** 93/38 ** 45/1** 34/4 ** 25/636 ** 63/3 ** 13/0 ** 2 هذت صهاى اػوال تیواس

هذت صهاى * ًَع ًوک  

 اػوال تیواس  
10 ** 02/0 ** 45/0 ** 68/47 **79/0 ** 2/0 ** 56/6 ** 0004/0 

 0001/0 004/0 03/0 04/0 32/1 002/0 0001/0 36 اشتثاُ آصهایشی

 97/7 23/5 18/10 7/7 59/3 07/6 02/5---  ضشیة تغییشات

 ػذم هؼٌی داسی:  nsٍ  05/0هؼٌی داسی دس سطح : * ، 01/0ی داسی دس سطح هؼٌ:  **

دسصذ ػثض  90هالحظِ هی گشدد ّوثؼتگی تیي اکثش صفات هثثت ٍ هؼٌی داس ٍ تٌْا ّوثؼتگی صفت سٍص تا  2کِ اص خذٍل ّواى گًَِ

دسصهذ ػهثض شهذى تاػهه کهاّش دس هاهذاس        90شذى تا ػایش صفات هٌفی ٍ هؼٌی داس هی تاشذ ٍ تیاًگش ایي اػت کِ افضایش سٍص تا 

.  آى داسًذ ٍلی دس ػایش صفات تْثَد دس یک صفت تاػه تْثَد ػایش صفات هی تاشهذ  صفاتی هی شَد کِ استثاط هٌفی ٍ هؼٌی داسی تا

ِ  چهشا  تاشهذ  ًوهی  رّهي  اص دٍس ًتایح ایي الثتِ. تاشذ هی ػذین کلشٍس تِ هشتَط شذى ػثض دسصذ 90 تا سٍص هاذاس تیشتشیي ًیتهشات   که



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دس ختوهی  گیهاُ  کِ داشتین اًتظاس ًیض ها ٍ تَد داسا سا هاذاس تاالتشیي شذى ػثض ػشػت شذى، ػثض دسصذ یؼٌی قثلی دٍصفت دس کلؼین

 تهیي  دس سا الصم فشصهت  کوتهشیي  دیگهش  ػثاست تِ تاشذ داشتِ سا شذى دسصذ ػثض 90کوتشیي هاذاس تؼذاد سٍص تا  کلؼین ًیتشات ًوک

 شذى دسصذ ػثض90سٍص تا  تیشتشیي هاذاس دس صفت کِ سٍد هی اًتظاس ػذین کلشٍس ًوک دس تشػکغ ٍلی داسد هطالؼِ هَسد ّای ًوک

 .داسد هطالؼِ هَسد ّای ًوک تیي دس سا الصم فشصت تیشتشیي دیگش ػثاست تِ تاشذ داشتِ سا

 ضشیب ّوبستگی فٌَتیپی بیي صفات هَسد اسصیابی دس گیاُ ختوی خباصی  -4 -2-3جذٍل 

ٍصى خشک 

 گیاُ

شاخص 

 قذست تزس
 طَل گیاّچِ

طَل ػاقِ 

 چِ

طَل سیشِ 

 چِ
  ػشػت ػثض شذى ذ ػثض شذىدسص 90سٍص تا 

 دسصذ ػثض شذى 99/0**- 97/0* 90/0* 80/0 86/0* 98/0** 85/0*

 ػشػت ػثض شذى 1- 96/0** 94/0** 85/0* 91/0* 99/0** 87/0*

 دسصذ ػثض شذى 90سٍص تا   1- 90/0*- 84/0*- 86/0*- 95/0**- 85/0*

 طَل سیشِ چِ   1 97/0** 99/0** 97/0** 96/0**

 طَل ػاقِ چِ    1 98/0** 90/0* 95/0**

 شاخص قذست تزس      1 92/0**

 ٍصى خشک گیاُ       1

 ػذم هؼٌی داسی:  nsٍ  05/0هؼٌی داسی دس سطح :  *، 01/0هؼٌی داسی دس سطح :  **

 هی شَد لهحصَ تاػه افضایش کِ ّؼتٌذ ػَاهلی اصخولِ هضاسع دس اػتاشاس گیاّچِ ّا ٍ سشذ ػشػت صًی، خَاًِ قذست افضایش

 تٌَع پظٍّش ایي اص آهذُ تذػت ًتایح اػاع تش .اػت اّویت حائض گیاّاى صًی خَاًِ تش هختلف هَاد شیویایی تثيیش شٌاخت تٌاتشایي

 ّای ّوثؼتگی تِ تَخِ تَد ٍ تا خَاّذ پزیش اهکاى هزکَس صفات تشای گضیٌش ٍ داسد ٍخَد تیواسّا تیي دس صفات اکثش ًظش اص تاالیی

 هی صفات ایي اص ٍ شَد هی شذى ػثض یکٌَاختی ٍ گیاّچِ ػشیؼتش اػتاشاس تاػه صًی خَاًِ ػشػت ٍ دسصذ افضایش آهذُ تذػت

 ًتیدِ تزس دس صًی خَاًِ اگشچِ تحایق ایي ّای یافتِ کشد تشاػاع اػتفادُ ػثض ػطح حذاکثش حصَل تشای اسقام گضیٌش دس تَاى

 کِ شذ هالحظِ حال ػیي دس اها ًشاى داد هؼٌی داسی ٍتفاٍت یافتِ افضایش شاّذ ات هاایؼِ دس شیویایی تیواسّای کلیِ اص اػتفادُ

هَسد تشسػی  تیواسّای تیي دس یادشذُ تیواس تَدى هٌاػة هثیي ایي اهش. تَد  پتاػین ًیتشات ٍ کلؼین هشتَط تِ ًیتشات تثيیش تیشتشیي

 اص تٌاتشایي ت تايیش ایي تیواسّا افضایش چشوگیشی داشتِ اػتًیض تح صًی خَاًِ قذست ٍ ػشػت تا تَخِ تِ ایٌکِ دسصذ،. تاشذ هی

ًوَد ٍ دس ًْایت  اػتفادُ خثاصی ختوی گیاُ ػثض ػطح افضایش ٍ یکٌَاختی تشای هحیطی ًاهؼاػذ ششایط دس تَاى هی تیواسّا ایي
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Abstract: 

 In order to study the effect of treatments on seed germination and seedling growth indicators 

khatmi plant test was conducted at the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of 

Mashhad.The experiment was of factorial nature based on CRD with three replications. Treatments 

included different salts with hydroprime, at three time durations ( 4,8 and 12 h) and control group. 

ANOVA analysis showed significant effects of salt, priming duration and their interaction. 

Germination % and speed had significant and positive corolation with all studied traits except for 

day to 90% germination which was negatively corolated. This indicates that by increasing radicle, 

plumule and seedling length , seed power and seedling Dw and decreasing day to 90% germination, 

Germination % and speed is increased and seedling establishment is enhanced. Ca(no3)2 and kno3 

were more effective than other salts concerning %, speed and power of germination, so these 

treatments can be used I unfavorable environmental conditions to enhance homogeneity and green 

area of carnation. 
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