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اثر پرايمینگ بذر بر رشد گیاهچه و عملکرد دانه ارقام گندم نان ()Triticum aestivum L.
در تیمارهای زمان کاشت

Effect of seed priming on seedling growth and grain yield of bread wheat
(Triticum aestivum L.) cultivars in sowing date treatments
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چکیده
خمدی ،ن ،.م .نبي پور .ح .روشنفکر و ا .راهنما .6931 .اثرر پراممینرب رربر ررر رشرد گیاهعره و ماکررا اانره ار ران گنردن نرا  )Triticum aestivum L.ار
تیمارهای زما کاشت .مجله علوم زراعي ايران.661-696 :)2(63 .

به منظور ارزيابي بنیه بذر و عملکرد دانه سه رقم گندم نان بهاره در تیمارهای پرايمینگ بذر و زمان کاشت ،سه آزمااي

در شاراي

آزمايشگاه و مزرعه در سال زراعي  6939-39در مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشااورزی دانشاگاه شاهید مماران اهاواز اجارا شاد .در
آزماي

اول ،اثر هفت مدت خیساندن بذر به روش هیدروپرايمینگ (صفر 69 ، 62 ، 61 ، 8 ، 1 ،و  61ساعت) بر ويژگيهاای جواناه-

بیوشیمیايي و فعالیت آنزيمي در بذرهای پرايم شده در سه مدت زمان  8 ، 1و  61ساعت اندازهگیری شدند .در آزماي

سوم اثر سه

زمان کاشت  26آبان 63 ،آذر و  61دی (به ترتیب؛ نسبتا زودهنگام ،بهینه و ديرهنگام) و پرايمینگ بذر بار عملکارد ارقاام گنادم باه
صورت کرتهای خرد شده فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج آزمااي
اول نشان داد که پرايمینگ بذر به مدت  8ساعت ،خیساندن بیشترين اثرات مثبت را بر بهبود بنیه باذر ارقاام گنادم داشات .نتاايج
آزماي

دوم نشان داد که با افزاي

مدت پرايمینگ تا  61ساعت ،فعالیت آنزيم آلفاآمیالز و محتوای قندها و پروتئینهاای محلاول

محتوای مالون دی آلدئید و ناکافي بودن فعالیت آنزيمهای آنتياکسایدان (افازوده نشادن فعالیات

در بذر ،افزاي

يافت .افزاي

آنزيم با افزاي

مدت زمان پرايمینگ يا کاه

فعالیت آنزيمي) در تیمار  61ساعت پرايمینگ نسبت به تیمار  8ساعت ،مشااهده شاد.

همبستگي فعالیت آنزيمهای آنتياکسیدان با ويژگيهای جوانهزني و رشد گیاهچه مثبت و معنيدار بود .نتاايج آزمااي
نشان داد که تیمارهای پرايمینگ بذر باعث بهبود  2/9درصدی سبزشدن بوتهها و کاه

مزرعاهای

زمان سبز شدن تا  6/9روز ،نسبت به شااهد،

شدند .اثر متقابل زمان کاشت و رقم نشان داد که تأخیر در کاشت ،بیشترين و کمترين تأثیر را از نظر عملکرد دانه به ترتیاب در رقام
ديررس استار (با حداکثر عملکرد  1926/8کیلوگرم در هکتار) و رقم زودرس فونگ (با حداکثر عملکرد  1996/1کیلوگرم در هکتاار)
داشت .تیمار پرايمینگ باعث  1درصد افزاي

در عملکرد دانه کلیه ارقام گندم نسبت به تیمار شاهد شاد .بیشاترين عملکارد داناه از

تیمار پرايمینگ بذر و رقم ممران ( 1133/1کیلوگرم در هکتار) بدست آمد .نتايج پژوه

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

زني و رشد گیاهچه ارقام گندم استار ،ممران و فونگ در آزمايشگاه ماورد بررساي قارار گرفات .در آزمااي

دوم ،ويژگايهاای

حاضر نشان داد که مادت زماان مناساب

پرايمینگ بذر ،در بهبود سبز شدن گیاهچه در زمانهای کاشت ديرهنگام ،به دلیل دمای پايینتر هوا در دوره کاشت تا سابز شادن،
مؤثرتر است.

تارمخ ارمافت1331/11/22 :

امن مقاله مستخرج از رساله اکتری نگارنده اول میراشد.

تارمخ پبمرش1331/13/22 :

 -1اانشجوی اکتری اانشگاه شهید چمرا اهواز.
 -2استاا اانشگاه شهید چمرا اهواز .ضو انجمن اون زرا ت و اصالح نباتات امرا  .مکاتبه کننده) پست الکترونیک)nabipourm@yahoo.com :
 -3اانشیار اانشگاه شهید چمرا اهواز.
 -4اانشیار اانشگاه شهید چمرا اهواز.
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واژههای کلیدی :جوانهزني ،زمان کاشت ،فعالیت آنزيمي ،گندم و هیدروپرايمینگ بذر.
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مقدمه

جوانهزاه ار مزر ه ریشتر راشد ،استفااه روته هرا از منرارع

غالت مکی از مهمترمن منارع غبامی انسا هرا اسرت.

رشد ن یر نرور ،بب و ناصرر غربامی رهترر خواهرد رروا
.)Foti et al., 2002

از میرررا غرررالت ،گنررردن ار الگررروی غررربامی رسررریاری
از کشررورهای انیررا ،از جمارره امرررا از جامگرراه وم ر های

اثررررات مسبرررت پراممینرررب روی جوانرررهزنررری رررربر

ررخررروراار اسرررت .از جماررره وامرررث مررردمرمتی مر ر ثر

گونررههررای مختارره گیرراهی ررره القررای سررازوکارهررای

ار افزامش تولید گندن ،ر امرت زمرا مناسرب کاشرت

ریوشیمیامی ترمیم و رازسازی ساول نسبت اااه میشروا.

است .فاصاه گررفتن از زمرا مناسرب کاشرت ،رره ومر ه

فعالیت های متارولیکی شامث سرنتز اسریدهای نوکاکیرک،

ار کشرت امرهنگرران ،رررا ترراثیر ررر لررول مراحررث نمررو و

پروتکینها ،سنتز و فعالسازی بنزممهای کاتالیز کننرده و

تجمع مااه خشک ،را ث کاهش ماکرا اانه مریشروا

انتقال مرواا غربامی از جماره امرن سرازوکارها م سروب

 .)Mianزمررا مناسررب

 .)Girolamoافررزامش

et al.,2007; Sattar, 2010

مرریشرروند

and Barbanti, 2012

کاشررت ،زمررانی اسررت کرره گیرراه لرری اوره رشررد خرروا

استقرار ربر ار اثر پراممینرب ،رره افرزامش فعالیرتهرای

رتوانررد حررداکسر اسررتفااه ماارروب را از وامررث م یارری

بنزممهرای بنتریاکسریدا نیرز نسربت اااه شرده اسرت

رنمامررد و ار ررین حررال از شرررامل و وامررث نامسررا د

.)Chiuار رررین روشهررای پراممینررب،

م یارری اجتنرراب کنررد

et al., 2006

رررا توجرره ررره امنکرره رشررد و نمررو گیاهررا از جمارره

ررروا ار مقیرراس وسرریعتررری ارررث اجرررا اسررت .فرامنررد

گندن ت ت تأثیر ژنوتیر ،،م ریل ،اثرر متقاررث ژنوتیر،

هیررردروپراممینب شرررامث ررررار ااا رررربرها ار بب و

× م رریل و مرردمرمت زرا رری اسررت ،کررسالعمررث

خشرررکاند بنهرررا برررث از ظهرررور رمشررره چررره اسرررت

ار ان نسبت رره زمرا کاشرت مریتوانرد متفراوت راشرد

1992; McDonald, 1999

 .)Khan,نتررامآ بزمررامش

 .)Blue et al., 1990; Moghaddam et al., 1997تابیر

بدالرحمنی و همکارا

and Azizi, 2005

2011

)Abdolrahmani et al.,

فنولوژی ر م مناسرب ررا زمرا کاشرت را رث مریشروا

نشا ااا که هیدروپراممینب ربر جو ار شرامل کشرت

کرره رش رد و نمررو گیرراه ار شرررامل م یارری مسررا دتری

امم ،را ث تولید مااه خشرک ریشرتری ار واحرد سرا

سرریری شررده و م دررول اانرره ریشررتری تولیررد شرروا

نسبت ره تیمار شاهد پرامم نشده) شده و ارصد پوشرش

.)Chen et al.,2003; Mian et al., 2007

سبز مزر ه ار مرحاه گاردهی و همعنرین سرر ت رشرد

ره الیث وسعت نسبتاً زمراا اسرتا خوزسرتا  ،تفراوت

گیاه ار امن تیمار ریشتر روا .بنها رهبوا ماکررا اانره ار

ارررث مالح ررهای رررین منررال مختارره از جهررت تنرراوب

اثررر هیرردروپراممینب را ررره اسررتقرار سرررمعتررر گیاهررا و

زرا ی و زما کشت گندن وجوا ااراکره ا مرال مرک

استفااه رهینه بنها از منارع نسبت اااند .هررمس و مروتران

مدمرمت واحد و همزما را منتفی میسازا .ار شررامای

 )Harrisریا ااشتندکهپراممینب

and Mottram, 2004

سررربز شرررد مکنواخرررت و اسرررتقرار رهترررر روترررههرررا از

ارتفاع ریشتر ار مقامسه راگیاها حاصث از ربرهای پرامم

ضرورت های الزن جهت حفر تروا تولیرد مریراشرند.

نشرررده گرامد .ار بزمرررامش ارولالبیرررا و همکرررارا

پراممینب ربر میتواند از لرم ظهور سرمعترر گیاهعره

et al., 2008

 )Aboutalebianهیرردروپراممینب ررربر

و استقرار رهتر روتهها ،افرت ماکررا ناشری از ترأخیر ار

گندن را بب معمولی ،سر ت و ارصد جوانهزنری ار ران

.)Farooq

امررم را ار هررر سرره مناقرره سراسرریر همرردا ) ،معترردل

ره لور لبیعی هرچه سر ت جوانهزنی و ارصد ربرهای

کرج) و گرمسیر سرپث ذهراب) و ر رم برری الونرد ار

کاشت را تا اندازهای جبرا کند

et al.,2008
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که کشت گندن را تأخیر انجان شروا ،جوانرهزنری سررمع،

ربر ررنآ را رررررث رومشگیاها سالمتر را وز خشک و
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.)Karimi

هیررردروپراممینب ،رررره الیرررث کرررم هزمنررره و سرررااهترررر

" اثر پراممینب ربر رر رشد گیاهعه و ماکرا اانه"...

همدا ار هر او زمرا کاشرت رره مو رع و امرر هنگران،

فونب زوارس) و مدت زما خیساند ربرها رره روش

افرررزامش ااا .مکررری از وامرررث مهرررم ار موفرر رررروا

هیرررردروپراممینب صررررفر  14 ،12 ، 11 ، 2 ، 1 ،و 11

پراممینب ربر ،مدت زما خیساند ربرها است .گیری

سررا ت) روانررد .ررررای انجرران پراممینررب ،ررربرها ار

 )Giriگررزارش

م یل فیتوترو را امای  24ارجره سرانتیگرراا ار بب

نمواند که جبب بب ررای مردت ریشرتر از  12سرا ت،

مقار خیسانده شدند و لی امن مدت هروااهی ررا پمر،

را ث کاهش سر ت و ارصد جوانهزنی ربر میشروا و

اکوارمون صرورت گرفرت ،سریس رره مردت  42سرا ت

پیشنهاا نمواند که مدت زما مناسب جربب بب رررای

ار امررای  22ارجرره سررانتیگررراا خشررکانده شرردند

گنرردن ،کمتررر از 12سررا ت راشررد .پنررالوزا و همکررارا

 .)Giri and Schillinger., 2003بزمامش جوانرهزنری ار

و شرریاینگر

and Schillinger, 2003

 )Penalosa et al., 1993نیز گزارش کرانرد کره مردت

ژرمیناتور را امای  21ارجه سانتیگراا و تنراوب نروری

زما مناسب پراممینب ربر مرانع از اثررات منفری ب ررر

 12سررا ت روشررنامی 12 ،سررا ت تررارمکی انجرران شررد.

سر ت جوانهزنی ربر گوجه فرنگی میشوا .کوراووا-
تارز و ررارمس

سررر ت جوانررهزنرری

2004

 )Agrawal,و مرردت زمررا

ارمافتند که کاهش جوانهزنری و رنیره رربرهای ذرت ار

 1و  2م اسبه شدند .ره هنگان شمارش ،ربرهامی جوانره

اثر خشکاند ممکن اسرت ررا بسریبامردگی لیییردهای

زاه تاقی شدند که لول رمشهچره بنهرا او میاریمترر مرا

غشای پالسمامی مرتبل راشد.

ریشتر روا.
راراه )1

Tellez and Burris., 2002

امررن بزمررامش رررا هرردی ارزمرراری رنیرره ررربرهای

راراه )2

هیدروپرامم شده سه ر م گندن ار تیمارهای مدت زمرا

8

ni
  سر ت جوانه زنی ربر جوانه زاه ار روز)
di
i 1
8 n d
  i 81 i iمدت زما جوانه زنی روز)
i 1 n i

خیساند ربرها و همعنین ماالعره تیییررات ریوشریمیامی

 :niتعررداا ررربرهای جوانررهزاه ار روز iان :di ،تعررداا

رربر م تروای نردهای م ارول ،نشاسرته ،پرروتکینهررای

روز پس از شرروع جوانرهزنری مریراشرند .ار پامرا روز

م اول ،مالو ایبلدئید ،فعالیرت بنرزمم بلفرا بمریالز و

هشتم 11 ،گیاهعه ره لور تدراافی از هرر ظرری پترری

فعالیت بنزممهای بنتی اکسیدا ) ار مدت پراممینرب و

انتخاب شد و صفات لول رمشهچه و لرول سرا هچره ررا

نیز ارزماری اثر زما کاشت و پراممینب ربر رر ماکررا

اسررتفااه از خررلکررش و وز خشررک رمشررهچرره و وز

اانه بنها ار مزر ه انجان شد.

خشک سا هچه پس از خشکاند ار بو ار امرای 21
ارجره سرانتیگرراا رره مردت  42سرا ت) ررا اسررتفااه از

مواد و روشها

ترازوی حساس را ا ت  1/1111گرن اندازهگیری شد.

وم گرریهررای جوانررهزنرری و رشررد گیاهعرره ررربرهای

تعیین رهترمن مدت زما پراممینب ربرها ،انردازهگیرری

هیرردروپرامم شررده سرره ر ررم گنرردن نررا و تیییررررات

ررخی وم گیهای ریوشریمیامی شرامث م تروای نردهای

ریوشیمیامی امجاا شده ار مدت پراممینب ،او بزمرامش

م اول ،نشاسته ،پروتکینهای م اول ،مالو ایبلدئیرد،

ار سال  1333ره صورت فاکتورمث ار الرب لررح پامره

فعالیررت بنررزمم بلفررا بمرریالز و فعالیررت بنررزممهرررای

کامال تداافی را سره تکررار ار بزمامشرگاه تکنولروژی

بنتی اکسیدا شامث بسکوررات پراکسریداز ،گاوتراتیو

ربر اانشکده کشراورزی اانشرگاه شرهید چمررا اهرواز

رمداکتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز ،سوپراکسیدامسرموتاز ار

اجرا شد .ار بزمامش اول تیمارهای بزمامشی شامث سره

ررربرهای پرررامم شررده هررر سرره ر ررم ار سرره مرردت زمررا

ر م گندن نا اسرتار امرررس ،چمررا متوسرلرس و
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ره من ور رررسی اثرر مردت زمرا خیسراند رربر ررر

ار بزمررامش اون ،رررر اسرراس نتررامآ بزمررامش اول و
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)Cordova-

جوانهزنی  )Ellis and Roberts, 1981را استفااه ازروارل
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پراممینب شامث رهترمن مدت زما  ،مک سا پامینترر

مرررع کشرت شرردند .رره من رور تعیررین زمرا سربز شررد

و مک سا راالتر از مدت زما مناسب ،انجان شرد .ار

گیاهعهها ظهور حدا ث 01ارصد از گیاهعهها) از روز

مررورا انرردازهگیررری وم گرریهررای ریوشرریمیامی ،ررره جررز

اون پس از کاشت ،مزر ه راور روزانره ررازرینی شرده و

م توای ندهای م اول و نشاسته ،ربرها رالفاصراه پرس

از زما شروع سبز شد  ،شرمارش تعرداا گیاهعرههرای

از خیساند ترا زمرا انجران بزمرامش ار فرمرزر -21ºC

سبز شده تا سبز شد  211گیاهعه ار متر مررع مرا ریشرتر

نگهداری شردند .میرزا کرث نردهای م ارول رره روش

ار او رامه وسل هر کرت ار سا مک متر مرررع و

ااریوس و همکرارا  ،)Dubios et al., 1956نشاسرته رره

را ار ن رگرفتن  20سانتی مترر از رراال و پرامین هرر خرل

روش اشایگث  ،)Sheligl, 1986پروتکینهای م ارول رره

ره نوا حاشیه) انجان شد .ررای تعیین ارصد سبز شرد ،

روش رراافورا  ،)Bradford, 1976مالو ایبلدئید رره

تعرداا گیاهعررههررا ار او رامره وسررل هرکرررت ار او

روش هیث و پاکر  ، )Heath and Packer, 1968فعالیت

زمررا  12و  11روز پررس از کاشررت ،شررمارش شررد .ررره

 ، )Miller,فعالیت

من ور اندازه گیری ماکرا اانه و ماکرا ریولوژمک و

بنرررزمم بسرررکوررات پراکسررریداز رررره روش ناکرررانو و

شاخص ررااشرت ،او خرل اول و بخرر و همعنرین نریم

 ،)Nakanoفعالیررت بنررزمم

متر از ارتدا و انتهای رقیه خاوط ره نوا حاشیه حبی و

بنزمم بلفا بمیالز ره روش میار
بسررااا

and Asada, 1987

1959

 ، )Smith et al., 1988فعالیت بنرزمم کاتراالز رره روش

تجزمه بماری اااهها را استفااه از نرن افزار  MSTATCو

بئبی  ، )Aebi, 1984فعالیت بنزمم پراکسریداز رره روش

مقامسه میرانگینهرا ررا اسرتفااه از بزمرو چنرد اامنرهای

چنس و مهاری  )Chance and Maehly, 1955و فعالیرت

اانکن ار سا احتمال پنآ ارصد انجان شد.

بنرررزمم سوپراکسیدامسرررموتاز رررره روش ریوچمررر ،و
فرمرردووم

and Fridovich, 1971

نتايج و بحث

 )Beauchampار

ربرهای پرامم شده اندازهگیری شدند.

جوانهزني بذر و ويژگيهای گیاهچهای

پراممینررب ررربر رررر ماکرررا ار رران گنرردن ررره صررورت

رررسی شده ،ره جز ارصد جوانهزنی معنیاار روا .تیمار

کرتهای خرا شده فاکتورمث ار الب لرح راوکهای

پراممینب رره مردت  2سرا ت ،نسربت رره سرامر تیمارهرا

کامث تداافی را سه تکرار ار سال زرا ی  1333-34ار

ریشترمن تأثیر را ار مقامسه را تیمار شاهد ،رر جوانهزنی و

مزر رره ت قیقرراتی اانشررکده کشرراورزی اانشررگاه شررهید

رشررد گیاهعررههررای ار رران گنرردن ااشررت جرردول .)1

چمرا اهواز اجرا شرد .سره زمرا کاشرت  21بررا 13 ،

تیمارهررای  11و  12سررا ت از ن ررر سررر ت جوانررهزنرری

بذر و  12ای ررره ترتیررب نسرربتا زواهنگرران ،رهینرره و

و مدت زما جوانرهزنری رربرها ،ررا مکردمگر اخرتالی

امرهنگرران) ار کرررتهررای اصررای و ترکیررب تدرراافی

معنیااری نداشرتند ولری رره صرورت معنریااری را رث

ساوح پراممینب ربر و ر م ار کرتهای فر ی ار ن ر

رهبروا سررر ت جوانررهزنرری و کرراهش زمررا جوانررهزنرری،

گرفتررره شررردند .پراممینرررب رررربر شرررامث تیمارهرررای

نسبت ره تیمار شاهد شدند .را امن وجوا لول رمشرهچره،

هیدروپراممینب خیساند ربرها ار بب مقار ره مردت

لول سا هچه و وز خشک سا هچه ار تیمار  12سا ت

هشت سا ت) و رردو پراممینرب شراهد) رروا .ار هرر

خیسراند  ،تفراوت معنریااری ررا تیمرار شراهد نداشررت.

کرت بزمامشی ،ربرها ار هشت خل ره لول سه متر ،ررا

زما های  1و  14سرا ت پراممینرب نیرز را رث افرزامش

فاصاه رامه  21سانتی متر و را تراکم  411روتره ار مترر

سر ت جوانهزنی و کاهش مدت زما جوانهزنی نسربت
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بزمامش سون نیز ره من ور رررسی اثر زما کاشت و

اثر مدت زما پراممینب ربر ار همره وم گریهرای

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

گاوتررراتیو رمرررداکتاز رررره روش اسرررمیت و همکرررارا

م دول سا را یمانده  1/1مترر مرررع) ررااشرت شرد.

"..." اثر پراممینب ربر رر رشد گیاهعه و ماکرا اانه

 مقامسه میانگین جوانهزنی ربر و وم گیهای گیاهعهای سه ر م گندن ار تیمارهای پراممینب ربر-1 جدول

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.3.1 ]
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Table 1. Mean comparison of seed germination and seedling characteristics of three wheat cultivars in seed priming treatments
پراممینب ربر
Seed priming
(hr)
0
6
8
10
12
14
What cultivars ار ان گندن
Star
استار
Chamran
چمرا
Fong
فونب

ارصد جوانهزنی
Germination
(%)
96.0a
96.4a
98.6a
95.1a
95.1a
94.6a

سر ت جوانه زنی
Germination rate
(seed.day-1)
12.1d
14.0c
17.9a
15.9b
15.3b
14.2c

96.6a
95.3a
96.0a

16.7a
16.4a
11.5b

مدت زما جوانه زنی
Germination time
(day)
2.00 a
1.79b
1.40e
1.56d
1.61d
1.71c

لول رمشهچه
Root length
(cm)
8.86cd
9.20bc
10.35a
9.53b
9.00cd
8.70d

لول سا هچه
Shoot length
(cm)
7.23c
7.50b
8.37a
7.70b
7.20c
6.80d

وز خشک رمشهچه
Root dry weight
(mg)
13.1d
13.9b
15.1a
14.2b
13.5c
13.0d

1.48b
11.55a
7.48b
1.51b
8.37b
7.73a
2.10a
7.89c
7.18c
چند اامنه ای اانکن ار سا احتمال پنآ ارصد تفاوت معنیااری ندارند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan ’s Multiple Range Test

وز خشک سا هچه
Shoot dry weight
(mg)
16.9c
17.4b
18.2a
17.7b
16.6c
16.0d

15.4a
17.1ab
13.4b
17.3a
12.6c
16.9b
 رر اساس بزمو،ار هر ستو میانگین هامی که اارای حروی مشترک هستند

 مقامسه میانگین مدت زما جوانهزنی ربر سه ر م گندن ار اثر متقارث تیمارهای پراممینب ربر و ر م-1 شکث
Fig. 1. Mean comparison of seed germination time of three wheat cultivars in interaction effect of seed priming ×cultivar treatments
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رره تیمرار شرراهد شردند کره امررن اثرر ار مرورا تیمررار 14

نبوا .اثر متقارث ر م و مدت پراممینرب ررر مردت زمرا

سررا ت ،ریشررتر ررروا ،رررا امررن حررال ار تیمررار  1سررا ت

جوانررهزنرری ررربرها نشررا ااا کرره خیسرراند ررره مرردت

پراممینب ،مقاامر مرروط ره لول رمشهچه و سرا هچره و

 1و  2سررا ت ریشررترمن تررأثیر را ار مقامسرره رررا تیمررار

وز خشک رمشهچه و سا هچره رره صرورت معنریااری

شررراهد ار ر رررم اسرررتار و کمتررررمن ترررأثیر را ار ر رررم

ریشتر روا .ار تیمار  14سا ت خیساند  ،لول رمشرهچره

فونب ااشت و ار مورا سامر زما هرای خیسراند رربر

و وز خشررک رمشررهچرره اخررتالی معنرریااری رررا تیمررار

 12 ، 11و  14سا ت) ریشترمن ترأثیر ار کراهش مردت

شاهد نداشت ،ولی لول سا هچه و وز خشک سا هچره

زما جوانهزنی نسبت ره شاهد ،ار ر م چمرا امده شد

ار مقامسرره رررا شرراهد ،ررره صررورت معنرریااری کرراهش

شکث .)1

مافت جدول  .)1امن نتامآ نشرا مریاهرد کره ممکرن

ويژگيهای بیوشیمیايي بذر

مقامسه میانگینها نشا ااا که مدت زما های  1و 2

است مزامای پراممینب را افزامش مدت زمرا خیسراند
ار مدت پراممینب ممکرن اسرت ررر جوانرهزنری و رنیره

مقامسرره رررا تیمررار  11سررا ت پراممینررب ،ررره صررورت

رررربر اثرگررربار ررررواه راشرررد .رهنرررورا و همکرررارا

معنیااری م توای مالو ایبلدئید کمتری ااشتند .ربر

 )Rahnavard et al., 2009نیز اظهرار ااشرتند کره مردت

ار ان گندن از ن ر م توای مالو ایبلدئیرد ررا مکردمگر

زما هرای لروالنی پراممینرب رربر ممکرن اسرت تولیرد

تفاوت معنیااری نداشتند جدول  .)2مرالو ایبلدئیرد

راامکال های بزاا نمامد که میتواننرد رره غشرای سراول

 )MDAار اثررر پراکسیداسرریو غشررای سرراولی تولیررد

صدمه رزنند .تیییرات احتمالی ار ساختار ساولهای رربر

مرریشرروا

 .)Stewartتیییررر ار

لرری فرامنرردهای خیسرراند ررربرها ،خشررکاند و سرریس

پراکسیداسیو لیییدها ره نوا مک شاخص مهم جهرت

جبب مجدا بب میتواند رر جوانهزنی و رنیه رربر مر ثر

تعیرررین میرررزا خسرررارت اکسررریداتیو ار موجرررواات

راشد .)Wattanakulpakin et al., 2012

زنده م سوب می شروا ،زمررا پراکسیداسریو لیییردهای

ار امررن پ ر وهش ،ار تیمررار  11سررا ت پراممینررب ،ار

غشررامی را ررث کرراهش مکیررارچگی غشررا مرریگررراا

انتهای زما خیساند  ،خروج رمشهچه از ربرها مشراهده

 .)Borsani et al., 2001; Del Rio et al., 2006گرزارش

شد که را اهدای کارررا پراممینب ماارقت ندارا ،زمررا

شررده اسررت کرره کرراهش م ترروای مررالو ایبلدئیررد ار

ار پراممینب ،مرحاه سون جوانهزنی که جوانهزنی اررث

ربرهای پرامم شده ممکن است همرراه ررا فعالیرت ریشرتر

رؤمررت نامیررده شررده و رمشررهچرره ظرراهر مرریشرروا ،نبامررد

and Bewley, 1980

بنزممهای بنتیاکسیدا راشد

et al., 2006

.)Chiu

جز ارصد جوانهزنی معنریاار رروا .ر رم فونرب اارای

فعالیت بنزمم بلفا بمیالز نیرز افرزامش مافرت و ریشرترمن

کمترمن سر ت جوانهزنی روا و ار ان استار و چمررا از

فعالیت بنزمم متعار رره تیمرار  11سرا ت رروا .ار میرا

امن ن ر را مکدمگر تفاوت معنیااری نداشتند .ار مرورا

ار ان گندن نیز ریشترمن و کمترمن فعالیت بلفرابمیالز رره

سامر وم گیها نیز ر م فونب کمترمن مقردار را ااشرت.

ترتیب مرروط ره ر م استار و ر م فونب رواه و ار ر رم

ر م استار اارای ریشترمن لول و وز خشرک رمشرهچره

استار حدوا  24ارصد ریشتر از ر م فونب رروا جردول

روا جدول  .)1اثر متقارث ر رم و مردت پراممینرب رربر

 .)2مقامسه میانگین تیمارهای پراممینب از ن ر م تروای

ار مورا مدت زما جوانهزنی ربرها معنریاار رروا و ار

نردهای م ارول نشررا ااا کره مردت زمررا لروالنیتررر

مورا سامر وم گیهای مورا ارزماری ،امرن اثرر معنریاار

پراممینررب را ررث افررزامش معنرریاار م ترروای نرردهای
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صورت گیرا .اثر ر م نیز رر وم گیهای مورا رررسی ره

نتامآ نشا ااا که را افزامش مدت زما پراممینرب،

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

ررربرها ،از اسررت رررروا .تیییرررات ار سرراختار سرراولی

سا ت پراممینب ،ردو تفاوت معنیاار را مکردمگر ،ار

"..." اثر پراممینب ربر رر رشد گیاهعه و ماکرا اانه

 مقامسه میانگین وم گیهای ریوشیمیامی ربر سه ر م گندن ار تیمارهای پراممینب ربر-2 جدول
Table 2. Mean comparison of biochemical characteristics of three wheat cultivars in priming treatments
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فعالیت سوپراکسید امسموتاز
SOD activity
(U.mg-1 protein)

فعالیت پراکسیداز
POD activity
(U.mg-1 protein)

فعالیت کاتاالز
CAT activity
(U.mg-1 protein)

15.46b
15.50b
18.18a

فعالیت گاوتاتیو رمداکتاز
GR activity
(U.mg-1 protein)

7.27c
8.08b
8.85a

فعالیت بسکوررات پراکسیداز
APX activity
(U.mg-1 protein)

495.7a
471.0b
451.0b

فعالیت بلفابمیالز
α amylase activity
(U.ml-1 enzyme extract)

116.4c
130.0 b
140.7 a

مالو ایبلدئید
Malondialdehyde (nmol.g-1
Fw)

پروتکینهای م اول
Soluble protein (mg.g-1 FW)

نشاسته
Starch (mg.g-1 DW)

6
8
10
Wheat cultivars ار ان گندن
Star
استار
Chamran
چمرا
Fong
فونب

ندهای م اول
Soluble sugars (mg.g-1 DW)

پراممینب ربر
Seed priming (hr)

3.46b
3.56ab
3.70a

1.17b
1.42a
1.44a

8.77b
10.02a
9.07b

4.37a
4.55a
4.51a

11.74b
12.37a
11.93b

1.74b
2.05a
1.67b

148.5a
132.9 b

431.7c
471.7b

8.92a
8.00b

16.33a
16.51a

4.00a
3.70b

1.51a
1.33b

9.62a
9.30a

5.02a
4.28b

12.69a
12.44b

1.81a
1.85a

105.6 c

514.3a

7.28c

16.30a

3.02c

1.18c

8.94b

4.12b

10.91c

1.81a

 رر اساس بزمو چند اامنه ای اانکن ار سا احتمال پنآ ارصد تفاوت معنیااری ندارند،ار هر ستو میانگین هامی که اارای حروی مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan ’s Multiple Range Test

 وم گیهای گیاهعهای و ریوشیمیامی ربر پرامم شده سه ر م گندن، ضرامب همبستگی رین جوانهزنی ربر-3 جدول
Table 3. Correlation coefficients between seed germination, seedling characteristics and biochemical traits of seeds of three wheat cultivars in priming treatments
traits
1- Germination (%)
2- Germination rate
3- Root length
4- Shoot length
5- Root dry weight
6- Shoot dry weight
7- Malondialdehyde
8- α amylase activity
9- Soluble sugars
10- Starch
11- Soluble proteins
12- APX activity
13- GR activity
14- CAT activity
15- POD activity
16- SOD activity

1
1
0.49**
0.43*
0.45*
0.45*
0.14ns
-0.16ns
0.28ns
0.21ns
-0.28ns
0.29ns
0.34ns
0.53**
0.55**
0.41*
0.21ns

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
0.64**
0.53**
0.69**
0.37*
0/01ns
0.75**
0.71**
-0.65**
0.67**
0.78**
0.74**
0.63**
0.88**
0.29 ns

1
0.15ns
0.88**
0.15ns
-0.05ns
0.76**
0.73**
-0.75**
0.70**
0.74**
0.52**
0.87**
0.67**
0.17 ns

1
0.33ns
0.10ns
-0.11ns
0.29ns
0.22ns
-0.28ns
0.17ns
0.33ns
0.45*
0.13ns
0.47*
0.39*

1
0.28ns
0.06ns
0.75**
0.72**
-0.76**
0.70**
0.73**
0.60**
0.80**
0.69**
0.28ns

1
-0.24ns
0.09ns
0.03ns
0.09ns
0.12ns
0.25ns
0.56**
0.06ns
0.27ns
0.38*

1
0.24ns
0.49**
-0.42*
0.58**
0.35ns
-0.24ns
0.09ns
-0.03ns
-0.55**

1
0.88**
-0.85**
0.78**
0.76**
0.35ns
0.69**
0.86**
-0.03ns

1
-0.89**
0.95**
0.91**
0.42*
0.68**
0.74**
-0.05ns

1
-0.86**
-0.75**
-0.30ns
-0.74**
-0.72**
0.07ns

1
0.92**
0.43*
0.72**
0.64**
-0.12ns

1
0.65**
0.67**
0.71**
0.15ns

1
0.45**
0.58**
0.68**

1
0.65**
0.02ns

1
0.31ns

1

ns,* and **: Not significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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م اررول شررده و ریشررترمن و کمترررمن مقرردار ب ررره

فعالیت بنزممی کاهش مافت .اثر تیمارهای پراممینب رر

ترتیب متعا ره تیمارهای  11و  1سا ت روا .تیمارهرای

فعالیت بنرزمم کاتراالز معنریاار نبروا .ریشرترمن فعالیرت

 2و  11سررا ت پراممینررب از ل رراا م ترروای نشاسررته

بنررررزمم سوپراکسیدامسررررموتاز ار تیمررررار  2سررررا ت

اختالی معنیااری نداشتند و تیمار  1سا ت ره صرورت

پراممینب مشاهده شد و تیمارهای  1و  11سا ت از امن

معنیااری حاوی مقردار نشاسرته ریشرتری رروا .مقامسره

ن ر تفاوت معنیااری نداشتند .مقامسه میانگینهرا نشرا

میانگین ار ان گندن از ن ر امن وم گریهرا نشرا ااا کره

ااا کرره فعالیررت بنررزممهررای بسررکوررات پراکسرریداز و

ر م استار ریشترمن و ر م فونب کمترمن مقدار نردهای

پراکسرریداز ار ر ررم اسررتار ریشررترمن و ار ر ررم فونررب

م اول را ااشتند و ار مورا ر م فونب ،ریشترمن و ر رم

کمترررمن مقرردار را ااشررتند .فعالیررت بنررزمم گاوترراتیو

استار کمترمن م توای نشاسته را ااشتند جردول  .)2ار

رمررداکتاز ار ار رران اسررتار و چمرررا تفرراوت معنرریااری

امرن بزمرامش ،همبسرتگی فعالیررت بنرزمم بلفرابمیالز رررا

نداشرت .ار ران چمررا و فونرب از ن رر فعالیرت بنرزمم

م توای ندهای م اول مسبت و معنریاار ** )r=1/22و

کاترراالز تفرراوت معنرریااری نداشررتند .فعالیررت بنررزمم

را م توای نشاسته ربرهای پرامم شرده منفری و معنریاار

سوپراکسیدامسررموتاز ار ار رران گنرردن مررورا رررسرری

** )r= -1/20روا .امرن موضروع نشرا مریاهرد کره ررا

اختالی معنیااری نداشت جدول .)2
نتررامآ مقامسرره میررانگینهررا نشررا ااا کرره اثررر متقارررث

فعالیت ریشتر بنزمم بلفرابمیالز و تجزمره ریشرتر نشاسرته،
م توای ندهای م اول افزامش مافت جدول .)3
م توای پروتکینهای م ارول ار تیمرار پراممینرب 1

روا .ار ان اسرتار و چمررا ار تیمارهرای  1و  11سرا ت

سررا ت ،کمترررمن مقرردار را ااشررت و رررا افررزامش مرردت

پراممینب از ن ر فعالیت امن بنرزمم ررا مکردمگر تفراوت

پراممینب ،م توای پروتکینهای م اول افرزامش مافرت،

معنرریااری نداشررتند .ر ررم اسررتار ار تیمررار  2سررا ت رررا

ره صورتی که ار تیمار  11سرا ت پراممینرب ،ریشرترمن

 13/22واحد رر میایگرن پروتکین ره صورت معنریااری

مقدار ب مشاهده شد .مقامسه ار ران از ن رر امرن صرفت

فعالیت ریشتر بنزمم پراکسیداز را نشا ااا .ار مورا ر م

نشا ااا که ر م استار ریشرترمن و ر رم فونرب کمتررمن

فونب فعالیت بنزمم پراکسیداز ار تیمارهای  2 ، 1و 11

مقرردار پررروتکینهررای م اررول را ااشررتند .امررن موضرروع

سا ت پراممینب تفاوت معنیااری نداشت و ار هر سه

مرریتوانررد رررا میررزا فعالیررتهررای بنزممرری ار فرامنررد

تیمار پراممینب فعالیت بنزممی کمتری نسبت ره او ر م

جوانهزنی و همعنین سر ت جوانهزنی بنها مرتبل راشرد

امگررر ااشررت شررکث  .)2ررره ن رمرریرسرردکه تفرراوت

جدولهای  1و .)2

ارفعالیررت بنررزممهررای بنترریاکسرریدانی القاشررده روسرریاه

مقامسه میانگینها نشا ااا که را افزامش مدت زمرا

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

پراممینب × ر م رر فعالیرت بنرزمم پراکسریداز معنریاار

تیمارهای پراممینب ارسه ر م گنردن مرورا رررسری رره
الیث تفاوتهای ژنوتییی بنها رواه راشد.

پراممینب از  1ره  2سا ت ،فعالیرت بنرزمم بسرکوررات
پراکسرریداز نیررز افررزامش مافررت .ار تیمررار  11سررا ت،
فعالیت امن بنزمم تفاوت معنریااری ررا تیمرار  2سرا ت

بنترررررری اکسرررررریدا و کرررررراهش پراکسیداسرررررریو

نداشررت .فعالیررت بنررزممهررای گاوترراتیو رمررداکتاز و

لیییدهای غشامی کره رره صرورت کراهش ار م تروای

پراکسیداز نیز را افزامش مدت زما پراممینب از  1رره 2

مالو ایبلدئید مشراهده شرد) ار رربرهای پررامم شرده

سا ت رره صرورت معنریااری افرزامش مافرت ،امرا امرن

سرخارگث صورتی )Echinacea purpurea L. Moench

افزامش ار تیمار  11سا ت نسبت ره  1سا ت ،معنریاار

 )Chiuو کرردوی تاررخ

et al., 2006

نبوا .را افزامش مدت زما پراممینب از  2ره  11سا ت،

Momordica

 )Hsu et al., 2003 )charantia L.مشراهده شرده اسرت.
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همبسرررتگی ررررین افرررزامش فعالیرررت بنرررزممهرررای

" اثر پراممینب ربر رر رشد گیاهعه و ماکرا اانه"...

 1سا ت ،ره صورت معنیااری کاهش ااا .ار بزمامش

ار بزمررررررررامش واتاناکایرررررررراکین و همکررررررررارا
 )Wattanakulpakinروی ررربر او المررن

بنها ،کاهش ار جوانهزنی ربرهای ذرت ار تیمارهرای

و  )TSK11مشررراهده شرررد کررره فعالیرررت

هیرردروپراممینب ررره مرردت ریشررتر از  12سررا ت) رررا

بنررررزممهررررای بسررررکوررات پراکسرررریداز ،کاترررراالز و

پراکسیداسیو لیییدها و کراهش ار فعالیرت بنرزممهرای

سوپراکسیدامسررررموتاز ار هررررر او المررررن ار تیمررررار

بنتی اکسیدا مررتبل اانسرته شرد .ار پر وهش حاضرر،

هیرردروپراممینب ررره مرردت  1سررا ت ،ریشررتر ررروا و

همبسرررتگی فعالیرررت بنرررزممهرررای بنتررری اکسررریدا ررررا

پراممینب ره مدت لوالنیتر  12ما  12سا ت) ،فعالیت

وم گیهای جوانهزنی و رشد گیاهعه مسبرت و معنریاار

امن بنزممها را ار مقامسه را ربرهای پرامم شده ره مردت

روا جدول .)3

et al., 2012

ذرت

PS54

فعالیت بنزمم پراکسیداز
)POD activity(U/mg protein

Fig. 2. Mean comparison of POD activity in seeds of three wheat cultivars in interaction effect of
seed priming ×cultivar treatments

اول را ث ظهور سرمعتر گیاهعهها نسبت رره زمرا هرای

سبز شدن گیاهچهها و عملکرد دانه

پراممینب ربر رر زمرا سبزشرد گیاهعرههرا ار مزر ره

که اثرات پراممینب ار شرامل نرامااوب ررارزتر اسرت.

معنررریاار رررروا .ار زمرررا هرررای کاشرررت اون و سرررون،

ار زمررا هررای کاشررت اون و سررون ،پراممینررب ررربر

پراممینب ربر را رث کراهش معنریاار زمرا سبزشرد

را ث کاهش زما کاشت تا سبز شد ره ترتیرب ترا  1و

گیاهعهها شد و ار زما کاشت اول ،تفاوت معنیااری

 3روز شررررد .ار بزمررررامش حاکومررررات و همکررررارا

از ل اا زما ظهور گیاهعهها مشاهده نشرد شرکث .)3

et al., 2013

 )Hakoomatنیرررز مشررراهده شرررد کررره

میانگین امای هوا ار مدت زما کاشت تا سبز شد ار

هیرردروپراممینب ررربر ،را ررث کرراهش مرردت زمررا

سه زما کاشت اول ،اون و سون ره ترتیب 12/1 ، 12/3

سبز شد گیاهعههای گندن ار کشت تأخیری ار پامیز

و  11/3ارجه سانتیگراا روا .رهن ر میرسرد کره امرای

شررد .نتررامآ مشررارهی ار مررورا سررامر گیاهررا از جمارره

مناسب هوا و رارندگیهرای اوره کاشرت ترا سربز شرد

سورگون ،ذرت ،نخوا و ررنآ مبنی رر امنکره پراممینرب

گیاهعه ها و مکنواختی تأمین رلوررت ار زمرا کاشرت

ربر را ث ارصد جوانهزنی راالتر ،سربز شرد سررمعترر،
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نتررامآ نشررا ااا کرره اثررر متقارررث زمررا کاشررت و

کاشت اون و سرون گرامرد ،رنراررامن رره ن رر مریرسرد

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07
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رشد ویتر و استقرار مکنواخرت گیاهعرههرا مریشروا،

سون ره صورت معنیااری کاهش مافت .اثرر پراممینرب

گزارش شرده اسرت  .)Harris et al., 2001نترامآ نشرا

ررربر ار مجمرروع را ررث افررزامش معنرریاار سرربز شررد

ااا کرره ار ر ررم فونررب مرردت زمررا کاشررت تررا ظهررور

گیاهعهها تا  2/3ارصد شد جدول .)4

گیاهعهها ره صورت معنیااری ریشتر روا .امرن موضروع

اثر متقارث زما کاشت و ر م رر ماکرا اانره ار ران

را نتامآ حاصث از بزمرامش جوانرهزنری ماارقرت ااشرت

گندن معنیاار روا و مشخص شد که ماکررا اانره هرر

جدول  .) 4اثرر زمرا کاشرت نیرز ررر میرزا سربز شرد

سه ر م ار زما های کاشتهای اول و اون ررا مکردمگر

گیاهعهها معنیاار روا .مقامسه میانگینها نشرا ااا کره

تفاوت معنریااری نداشرتند ،امرا ار زمرا کاشرت سرون

میزا سبزشد گیاهعره هراار زمرا هرای کاشرت اول و

ماکرا اانه کاهش مافت و کرس العمرث ار ران گنردن

اون تفاوت معنریااری نداشرت ،ولری ار زمرا کاشرت

نسبت ره تأخیر ار کاشت متفاوت روا .راالترمن ماکرا

Fig. 3. Mean comparison of days to seedling emergence of three wheat cultivars in interaction effect of seed
priming ×sowing time treatments

اانه ار زما کاشت سون مرروط ره ر م زوارس فونرب

ریا ااشتند کره کراهش ماکررا اانره ار ژنوتیر،هرای

روا که را ر رم متوسرل رس چمررا تفراوت معنریااری

گندن ار واکنش ره شررامل م یاری ،ناشری از تیییررات

نداشررت و ریشررترمن کرراهش ار ماکرررا اانرره ار ر ررم

مراحث نمو و راراه ب ها را ماکررا اسرت .ال جیرزاوی

امررس استار مشاهده شد .ار مورا ماکرا ریولوژمرک

 )El-Gizavi,کاهش ماکررا اانره ژنوتیر،هرای

2009

میاهد که ر م امررس اسرتار ارصرورتیکره ار اوامرث

نمررو گیرراه ار اثررر مدرراای شررد رررا شرررامل نررامااوب

فدث کشت شوا اوره رشد و نمو لوالنیترری ااشرته و

م یارری ،ررروم ه امررا و رردن امجرراا فرصررت زمررانی

ماکرا ریشتری خواهد ااشرت .ار بزمرامش مشرتای و

مناسب ررای تشکیث اجزای ماکرا منتسرب نمروا .اثرر

همکرارا  )Moshattati et al., 2010نیرز ر رم اسرتار رره

پراممینب ربر رر میانگین ماکرا اانه ار سا احتمرال

نوا مک ر م حساس رره ترنش گرمرای انتهرای فدرث

پررنآ ارصررد معنرریاار ررروا و را ررث افررزامش ماکرررا

شناخته شد .سریگالر و همکرارا )Ceglar et al., 2011

اانه نسبت ره شاهد) تا حدوا  2ارصد شد .ار بزمامش
121

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.3.1

نیز نتامآ مشارهی امده شد جدول  .)0امرن نتیجره نشرا

گندن ار اثر تأخیر ار کاشت را رره کوتراهشرد مراحرث
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شکث -3مقامسه میانگین روز تا سبزشد گیاهعه سه ر م گندن ار اثر متقارث تیمارهای پراممینب ربر × زما کاشت

"..." اثر پراممینب ربر رر رشد گیاهعه و ماکرا اانه

 رلوررت خراک و،گیاهعههرا و اسرتفااه رهترر از ترارش

)Abdolrahmani et al., 2007 بدالرحمنی و همکرارا

ناصر غبامی رهوسیاه گیاها حاصث از رربرهای پررامم

اثررر سرروامند پراممینررب ررربر رررر شرراخصهررای رشررد و

.شده نسبت اااه شد

ماکرررا اانرره ررره سرربزشررد رهتررر و اسررتقرار سرررمعتررر

 پراممینب ربر و ر م، مقامسه میانگین استقرار گیاهعه و ماکرا اانه سه ر م گندن ار تیمارهای زما کاشت-4 جدول
Table 4. Mean comparison of seedling emergence and grain yield of three wheat cultivars in sowing time and
seed priming treatments
سبز شد گیاهعه
Seedling emergence
(%)

تیمارهای بزمامشی
Treatments
زما کاشت زواهنگان
Early sowing time
زما کاشت رهینه
Optimum sowing time
زما کاشت امرهنگان
Late sowing time

ماکرا اانه
Grain yield
(kg.ha-1)

شاخص ررااشت
Harvest index
(%)

6.0c

15472.6a

5898.1a

37.9b

92.8a

6.7b

15357.6a

6078.7a

39.5a

88.3b

10.7a

11968.3b

3972.0b

33.1c

استار

91.7a

7.5b

14201.3a

5321.0b

36.8b

چمرا

92.1a

7.6b

14686.1a

5699.7a

38.4a

فونب

91.5a

8.3a

13911.1a

4928.1c

35.3c

92.94 a

7.11 a

14718.33a

5483.94a

36.97a

90.63 b

8.56 b

13814.11b

5148.71b

36.82a

Chamran
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ماکرا ریولوژمک
Biological yield
(kg.ha-1)

94.1a

Star

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.3.1 ]

روز تا سبز شد گیاهعه
Days to seedling emergence
(day)

Fong
پراممینب ربر
Seed priming
)شاهد ردو پراممینب
Control

 رر اساس بزمو چند اامنه ای اانکن ار سا احتمال پنآ ارصد تفاوت معنیااری ندارند،ار هر ستو میانگینهامی که اارای حروی مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan ̓s
Multiple Range Test

 ماکرا ریولوژمک و شاخص ررااشت سه ر م گندن ار اثر متقارث تیمارهای زما، مقامسه میانگین ماکرا اانه-0 جدول
کاشت و ر م
Table 5. Mean comparison of grain yield, biological yield and harvest index of three wheat cultivars in
interaction effect of sowing time×cultivar treatments
زما کاشت
Sowing time

ار ان گندن
Wheat cultivars

زواهنگان
Early sowing

Star
Chamran
Fong

رهینه
Optimum sowing
امرهنگان
Late sowing

ماکرا ریولوژمک
Biological yield (kg.ha-1)

ماکرا اانه
grain yield (kg.ha-1)

شاخص ررااشت
Harvest index (%)

استار
چمرا
فونب

16015.0a
15929.0a
14473.5ab

6421.8a
6223.9a
5048.6bc

40.1ab
39.0ab
34.7c

Star

استار

15578.0a

6148.3a

39.5ab

Chamran

چمرا

16000.0a

6646.9a

41.5a

فونب

14495.0ab

5441.0b

37.5b

Star

Fong

استار

11011.0c

3392.9d

30.8d

Chamran

چمرا

12129.0bc

4228.4c

34.9c

فونب

12765.0b

4294.4c

33.7c

Fong

 رر اساس بزمو چند اامنهای اانکن ار سا احتمال پنآ ارصد تفاوت معنیااری ندارند،ار هر ستو میانگینهامی که اارای حروی مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level,
using Duncan̓s Multiple Range Test
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ررره ترتیررب مرررروط ررره زمررا کاشررت اون و سررون ررروا

مزامای پراممینب ررا افرزامش مرافتن مردت ب ریشرتر از

جدول  .)4ره ن ر میرسد که الیث کمتر روا شراخص

حد مناسرب) ،رره الیرث تیییررات ریوشریمیامی و احتمراالً

ررااشت ار زما های کاشت اول و سون نسبت رره زمرا

ساختاری امجاا شرده ار رربر ،از اسرت مریروا .زمرا

کاشررت اون ررره الیررث مدرراای شررد تشررکیث و رشررد

کاشت مکری از وامرث مهرم تعیرین کننرده ماکررا رره

سنباعهها و گاعهها و تاقی بنها را اماهرای پرامین ای و

شمار میروا و تعومر ب رره امرترر از م ردواه زمرانی

اوامررث رهمررن و کرراهش تعررداا اانرره ار سررنباه ار زمررا

مناسب ،ره الیث تسرمع ار رشد و نمرو ار اثرر ررال رفرتن

کاشت اول رواه است .ار زمرا کاشرت سرون ،احتمراال

امای هوا و مدراای شرد رشرد و نمرو گیراه ررا ترنش

رررا تررأخیر ار کاشررت ،لررول اوره تشررکیث بغررازههررای

گرمررای انتهررای فدررث ،را ررث کرراهش ماکرررا اانرره

گث مرحاه ررجستگی اوگانه تا تشکیث سنباعه انتهامی

مرریشرروا .ار بزمررامش حاضررر ،ار زمررا کاشررت سررون

و تمامز گاعهها) ره ات مدراای شرد ررا امرای رراال،

امرهنگان) ،ماکرا اانه هر سه ر م کاهش مافرت ،امرا

کوترراهتررر شررده و تعررداا سررنباعه ار سررنباه و اانرره ار

میزا کاهش ررامار ان گندن مکسا نبوا .میرزا کراهش

سنباعه کاهش مافته اسرت .کراهش وز هرزار اانره نیرز

ماکرا ار زما کاشت سون نسبت ره زما کاشت اول

احتمررراالً رررره الیرررث کوتررراه شرررد اوره نمرررو اانررره ار

نسبتاً زواهنگان) 32 ، 42 ،و  10ارصد و نسبت ره زما

زمررا کاشررت سررون رررواه اسررت .ار رران فونررب و اسررتار

کاشررت اون رهینرره) 31 ، 40 ،و  21ارصررد ررره ترتیررب

رررره ترتیرررب ار زمرررا هرررای کاشرررت اول و سرررون رررره

ررررای ار رران امررررس اسررتار ،متوسررل رس چمرررا و

صورت معنریااری کمتررمن مقراامر شراخص ررااشرت

زوارس فونب) روا .رهن ر میرسد کره اسرتفااه از ر رم

ررررره ترتیررررب  34/2و  31/2ارصررررد) را اارا روانررررد

زوارس فونب) که سر ت رشد و نمو رراالتری ااشرته

جرردول  .)0شرراخص ررااشررت ت ررت تررأثیر تیمارهررای

و از تنش گرمای انتهای فدث کمتر مترأثر مریشروا ،ار

پراممینب ربر رار نگرفت.

اجتناب از کراهش ماکررا اانره ار زمرا هرای کاشرت
امرهنگان ،رهتر راشد .نتامآ بزمامش حاضر نشا ااا کره

نتیجهگیری

مکی از االمث افزامش معنیاار ماکرا اانه ار ان گنردن

نتامآ بزمامش حاضر نشا ااا کره هیردروپراممینب

نسبت ره تیمار شاهد رربرهای پررامم نشرده) ،اثرر مسبرت

ره مدت  2سا ت ،ریشرترمن اثرر مسبرت را ررر رنیره رربر و

پراممینب ربر رر سبز شد گیاهعهها و کاهش معنیاار

وم گیهای ریوشیمیامی ربر ار ران گنردن مرورا رررسری

زما کاشت تا ظهور گیاهعهها رواه است.

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

ریشرررترمن و کمتررررمن مقررراامر شررراخص ررااشرررت

ااشت .را توجه ره نتامآ ردست بمده ره ن ر میرسرد کره
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Effect of seed priming on seedling growth and grain yield of bread wheat
(Triticum aestivum L.) cultivars in sowing date treatments
Khamadi, N.1, M. Nabipour2, H. Roshanfekr3 and A. Rahnama4

ABSTRACT
Khamadi, N., M. Nabipour, H. Roshanfekr and A. Rahnama. 2017. Effect of seed priming on seedling growth and grain
yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in sowing date treatments. Iranian Journal of Crop Sciences. 19(2):
116-131. (In Persian).

To evaluate germination and grain yield of three spring bread wheat cultivars affected by seed hydropriming
and sowing date, three experiments were conducted. In the first experiment, effect of 7 hydropriming durations
(0, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 h) was examined on germination and seedling growth of Star, Chamran and Fong
cultivars. In the second experiment, some biochemical traits and enzyme activities were measured in the primed
[ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07 ]

seeds for 6, 8 and 10 h hydropriming durations. Effect of three sowing dates (12 Nov., 10 Dec. and 7 Jan.).
hydropriming and control treatments on grain yield of wheat cultivars was researched in third experiment which
was carried out as factorial arrangement in randomized complete block design with three replications in the
research field of Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, during 2014-2015 growing
season. Results of the first experiment showed that hydropriming with 8 h imbibition had the most positive effect
on seed vigor of bread wheat cultivars. Results of the second experiment showed that with increasing
hydropriming duration to 10 h, α amylase enzyme activity and of soluble carbohydrates and proteins contents in
seeds increased, also higher malondialdehyde content and insufficient antioxidant enzyme activities (enzyme
activity was not increased or reduced by following imbibition to 10h) in 10 h when compared with 8 h
hydropriming duration was observed. In this research, Relationship between antioxidant enzyme activities with
germination and seedling growth were positive and significant. Results of the field experiment showed that
hydropriming treatments significantly improved seedling emergence, by 2.3%, and reduced average emerging
time by 1.4 days as compared with control. The sowing date× cultivar interaction effect indicated that delayed
sowing had the highest and lowest effect on star and fong cultivars, respectively. Average grain yield

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.3.1 ]

significantly increased, by 7%. in hydropriming treatment in comparison to control. Also application of seed
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hydropriming with suitable soaking duration improved seed emergence in delayed sowing dates.

Keyword: Bread wheat, Enzymatic activity, Germination, Seed hydropriming and Sowing date.
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