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Abstract 
Heavy metals have an important contribution regarding germination of seeds. Copper, acting as 

micronutrient, increased the germination rate at its low concentrations which had a stimulating effect on the 

plants. Copper has a negative effect on plants at high concentrations: shorter length of shoots and roots, 

decrease in Seedling dry weight and low germination rate.Seed priming technique has been known as a 

challenge to improve germination and seedling emergence under different environmental stress conditions. 

The objective of this research was to evaluate the effect of Hydro-priming and Osmo-priming on 

germination characteristics of Foeniculum vulgare under Cu(SO4) stress. The experimental design was 

factorialcompletely randomized design with three replications was conducted at the laboratory of 

biotechnology of Kermanshah Technical and vocational central office in 2017.The first factor was 5 levels 

of Cu(SO4) stress (0, 10, 20, 40 and 60 mg/lit), and the second factor was consist  Hydro-priming, potassium 

nitrate 1%, potassium chloride 1% ,calcium chloride 1% and control (non-priming). Results showed that 

with increasing levels of Cu(SO4) stress, germination characteristics reduced and using 

of osmo-primng and hydro prime increased germination characteristics. The highest 

germination percentage, seedling length and seedling dry weight were attained from Hydro-priming. Under 

Cu(SO4) stress condition, hydro-priming improved all germination indices compared with control (non-

priming). 
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 چکیده

عنوان مواد میکروالینت عیل می کند، در غلظت های پایی  فلزات سننگی  سم  ممیی در جوان  زدن بررها دارند  م،، ب  

میزان جوانن  زنی را افزای  میندهد ک  تاریرات تحریک کننده بر روی گیاهان دارد   در غلظت های بام م، باعت تاریر من ی روی 

امروزه پی  تییار برر ب  عنوان عامل دهد  گیاهان  شده و طول ساق ، ریش  و وزن خشک گیاهچ  و سرعت جوان  زنی را کاه  می

ب  منظور بررسننی ارر کاربرد هیدروپراییینو و بمبود دهنده ی جوان  زنی و اسننتقرار تحت تن  های محی ی مفرفی شننده اسننت  

 اسیوپراییینو بر شاخص های جوان  زنی رازیان  تحت شرایط تن  سول ات م،، آزمایشی ب  صورت فاکتوریل، در قالب طرح کامالا 

انجام شد  فاکتور اول  1331در آزمایشگاه بیوتکنولوژی اداره کل آموزش فنی و حرف  ای استان کرمانشاه در سال  تکرار 3تصادفی با 

میلی گرم در لیتر( و عامل دوم شامل هیدروپراییینو، پی  تییار برر  11و  41، 21، 11س ح تن  سول ات م، )ص ر،  5شنامل 

و برر بدون پراییینو )شاهد( بودند  نتایج نشان داد با افزای  س وح  %1کلسنی   کلرید،  %1ید پتاسنی ، کلر %1با نیترات پتاسنی  

تن  سننول ات م، شنناخص های جوان  زنی کاه  یافت و اسننت اده از پراییینو و هیدروپراییینو باعت افزای  در شنناخص های 

گیاهچ  در تییار هیدروپراییینو ب  دسننت آمد  در ای   جوان  زنی شنند  بیشننتری  درصنند جوان  زنی، طول گیاهچ  و وزن خشننک

 آزمای  هیدروپراییینو موجب افزای  شاخص های جوان  زنی نسبت ب  تییار شاهد شد  
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