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 چکیده

های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم نان شامل ریژاو، سرداری و بذر بر برخی ویژگیتیمارهای پرایمینگ بررسی اثر  منظوربه

 صورتبهدر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه  گلخانه ی در شرایط آزمایشگاه واکریم، مطالعه

شامل  تیمار پرایمینگ، 04انجام شد. در این مطالعه،  7932طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  بر پایهفاکتوریل 

و یک تیمار شاهد بدون  تقطیرشدهبار مقطر یک آبغذایی، هیدروپرایمینگ با پرایمینگ هورمونی، اسموپرایمینگ، پرایمینگ

بر صفات  رقم و پرایمینگاثر متقابل نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کشت آزمایشگاهی،  قرار گرفت. موردبررسیپرایم 

بر وزن خشک  رقم و پرایمینگاثر متقابل ی ادر شرایط کشت گلخانهدار بود. درصد معنی 7شده در سطح احتمال  گیریاندازه

بر   ار بود.ددرصد معنی 2در سطح احتمال  اندام هواییار گردید ولی برای وزن خشک ددرصد معنی 7شه در سطح احتمال ری

گرم بر لیتر میلی 744زنی در رقم سرداری همراه با تیمارهای ها، باالترین رتبه درصد جوانهبندی میانگینرتبه اساس

ک اندام هوایی به ترتیب مربوط به رقم ریژاو همراه با تیمارهای سالیسیلیک آسکوربیک اسید حاصل گردید. بیشترین وزن خش

در  اپی براسینولید بود. -20گرم بر لیتر میلی 2/7گرم بر لیتر و میلی 744گرم بر لیتر، آسکوربیک اسید میلی 724اسید 

 -20گرم بر لیتر میلی 2/4تیمار پرایمینگ به رقم کریم مربوط بود که در  چهریشهشرایط آزمایشگاهی، باالترین رتبه طول 

شده، تیمارهای  گیریاندازهمجموع صفات  بر اساستیمارهای مناسب پرایمینگ در این تحقیق  اپی براسینولید حاصل گردید.

 گرم در لیتر، سولفات روی با 0و  2 هایغلظتاپی براسینولید، تیمارهای غذایی اوره با  -20هورمونی جیبرلیک اسید و 

 0444اتیلن گلیکول گرم بر لیتر، تیمار اسموپرایمینگ شامل پلیمیلی 744درصد و آسکوربیک اسید با  9/4و  7/4 هایغلظت

با تعیین گردید.  تقطیرشدهموالر و هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک بار میلی 744 کلرید پتاسیمبار،  -3/2و  -9/2 پتانسیلبا 

آبی جیبرلیک اسید این تیمار برای شرایط کم ویژهبهداری توسط تیمارهای هورمونی ای رقم سرهتوجه به توسعه ریشه

 .تر خواهد بودمناسب
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  گندم های پژوهش نشریه

 1931 زمستان و پاییز(. 1 یاپیپ)اول  شماره. اول دوره

 قدمهم

ای به را در بین غالت دانه زیر کشتندم بیشترین سطح گ

 2471میزان تولید جهانی آن در سال صاص داده و خود اخت

 توسعهدرحالمیلیون تن بوده است. در کشورهای  114حدود 

، گندم یک محصول اصلی و عمده برای مصرف یافتهتوسعهو 

 ازلحاظانسان و دام است، زیرا این محصول زراعی 

( %0-1/2(، چربی )%1-71(، پروتئین )%11-88) کربوهیدرات

 Wang et؛ FAO, 2019( غنی است )%7-9) و مواد معدنی

al, 2018 ؛Woldesenbet and Haileyesus, 2016 ؛

Chalamacharla et al, 2018 .) 

Marcos-Filho (2015گزارش داد که ویژگی ) های

، از اجزای مهم گیاه چه سبز شدنیکنواختی و سرعت در 

 هاییباشند، بنابراین دارا بودن چنین ویژگیبذر می کارایی

طور مستقیم در استقرار اولیه گیاه اثرگذار هستند. به

و به دنبال آن ویگور )بنیه  گیاه چهزنی بذر در استقرار جوانه

باشد خوردار میبر ایویژه( و سالمت گیاه از اهمیت گیاه چه

(Akbarimoghaddam et al, 2011 ؛Wang and Zeng, 

احل به ترین مری و استقرار بذر، حساسزنجوانه(. 1993

 Ansari؛ Patade et al, 2011های غیر زیستی هستند )تنش

and Sharif-Zadeh, 2012 .) Toselli و  Casenava(2002 )

ی، سرعت سبز شدن و زنجوانهگزارش کردند که درصد 

در مناطق مختلف پایین بوده که این امر  گیاه چهاستقرار 

ناشی از تنوع عوامل نامطلوب مانند خشکی، درجه 

های باال و پایین، کیفیت پایین بذرها و کاشت ارتحر

هایی که تواند توسط روشباشد. ویگور بذر مینامناسب می

شوند، از طریق بذر شناخته میپرایمینگ عنوانبهعمومًا 

 Demirی بهبود یابد )زنجوانهافزایش در سرعت و یکنواختی 

and Van De Venter, 1999 ؛Souza et al, 2016 ؛Moreno 

et al, 2018 .)بذر عبارت است از آبنوشی و آبگیری پرایمینگ

نسبی بذرها طی یک دوره کوتاه زمانی و سپس پسابیده 

سبب بهبود و یا  تواندیمکه  هاآنشدن )دِهیدراسیون( 

ی این بذرها در صورت کاشت در زمین اصلی زنجوانهتسریع 

(. Madsen et al, 2018؛ Derek Bewley et al, 2013گردد )

بذر ( پرایمینگ2004و همکاران ) Caseiroبنا به گزارش 

یک شرایط فیزیولوژیک پیش از کاشت است که  عنوانبه

ی و زنجوانهبذرها را از طریق کاهش زمان  کاراییتواند می

و از طریق افزایش تحمل بذر به شرایط  گیاه چهسبز شدن 

ود دهد. ی پایین بهبهاحرارتتنش مانند کمبود آب و درجه 

تر، ممکن است ناشی یکنواخت و سریع سبز شدنی و زنجوانه

در بذرهای پرایم شده  افتهیشیافزای متابولیک هافعالیتاز 

ی زنجوانه(. تیمارهای پرایمینگ که Soon et al, 2000باشد )

، شامل هیدروپرایمینگ بخشندیمرا بهبود  گیاه چهو رشد 

ی رشد هاکنندهمیتنظبا )خیساندن در آب مقطر(، پرایمینگ 

ی اسمزی هامحلولگیاهی، اسموپرایمینگ )خیساندن در 

ی پتاسیم و کلسیم( و پرایمینگ مواد غذایی هانمکمانند 

 Harris؛ Chivasa et al, 1998؛ Sytar et al, 2018) باشندیم

et al, 1999 ؛Capron et al, 2000 ؛Chiu et al, 2002 ؛Afzal 

et al, 2011 محققان مانند (. برخیAfzal ( 2011و همکاران )

ی رشد گیاهی یا هاکنندهمیتنظگزارش نمودند که کاربرد 

مواد غذایی در طول پیش خیساندن، پرایمینگ و دیگر 

 کاراییتیمارهای پیش از کاشت بذر در تعدادی از محصوالت، 

را در شرایط تنش بهبود داده است. سالیسیلیک اسید در  بذر

اثرگذار  گیاه چهای فیزیولوژیک مانند رشد تنظیم فرآینده

ی هاکنندهمیتنظ(. کاربرد خارجی Ahmad et al, 2012است )

رشد گیاهی مانند اکسین، جیبرلین و سیتوکینین در کاهش 

ی، رشد و نمو، زنجوانهاثرات منفی تنش شوری مؤثر بوده و 

 Afzal etبخشد )عملکرد دانه و کیفیت محصول را بهبود می

al, 2011 ؛Egamberdieva et al, 2009 ؛Gul et al, 2000 .)

اپی  -20( تیمار 2007) Bhardwajو   Sharmaدر آزمایش

و ریشه  خسارِ بذر، طول شا زنیجوانه epibrassinolideبراسینولید 

خردل را نسبت به شرایط کنترل و همچنین تنش فلزات 

( 2006و همکاران ) Iqbalسنگین بهبود بخشید. در تحقیق 

های مطلوب از سیتوکینین، رشد و بذر با غلظتپرایمینگ

تحت شرایط شوری را بهبود  افتهیپرورشهای عملکرد گندم

( بیان کرد بهبود رشد گندم در 2001) Angrishداده است. 

نیتروژن و فعالیت  افتهیشیافزاتنش شوری، ناشی از وضعیت 

کاشت با  پیش تیمار بذر، قبل از واسطهبهنیترات ردوکتاز 

ی رشد گیاهی مانند سیتوکینین بوده است. هاکنندهمیتنظ

و  گیاه چهکاربرد اکسین، طول هیپوکوتیل، وزن تر و خشک 

وزن خشک هیپوکوتیل سه رقم گندم تحت شرایط شوری را 

 (. Akbari et al, 2007افزایش داد )

Loewus  وMurthy (2444 بیان نمودند که نقش )

ی هامولکولوسنتز دیواره سلولی، تولید مایواینوزیتول در بی

 زنی گندم وجوانهوابسته به تنش، ارتباط سلول به سلول، 

 های گیاهی مهم است. ذخیره و انتقال هورمون
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ی مهم، غذای بسیاری از مردم عنوان یک غلهگندم به

گردد و از سوی دیگر، محسوب می توسعهدرحالکشورهای 

کشت را به خود اختصاص  در بین غالت بیشترین سطح زیر

زنی و صفات مرتبط با جوانهبه اهمیت داده است، لذا با توجه 

و رشد بعدی گیاه و بهبود توان  گیاه چهآن در استقرار اولیه 

های محیطی، این تحقیق با هدف مقایسه مقابله گیاه با تنش

بذر تحت شرایط و تعیین برترین تیمارهای پرایمینگ

اثراتی که بر صفات مرتبط  لحاظای به آزمایشگاهی و گلخانه

 موردمطالعهدر ارقام  گیاه چهی و استقرار اولیه زنجوانهبا 

 .دیجرا گرد گندم دارند، طراحی و ا

( از 2477و همکاران ) Bismillah Khanدر آزمایش 

زنی و سبز شدن میان چند تیمار، بیشینه درصد جوانه

صل شد و سایر بذرهای گندم در تیمار آسکوربیک اسید حا

چه، طول گیری شده مانند طول ریشهفاکتورهای اندازه

های ثانویه، وزن خشک ریشه و شاخساِر و ریشه، تعداد ریشه

شاخسارِ و گیاه چه نیز در تیمار آسکوربیک اسید بیشتر بود و 

 مشاهده شد. حداقل هدایت الکتریکی نیز در این تیمار

  هامواد و روش

و گلخانه مرکز  در آزمایشگاه 7932تحقیق در سال این 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه 

فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی اجرا گردید. سه  صورتبه

تیمار پرایمینگ  04)ریژاو، سرداری و کریم( و  رقم گندم نان

قرار  موردبررسیو یک تیمار شاهد بدو  پرایم در این آزمایش 

(. انتخاب تیمارهای پرایمینگ بر اساس 7)جدول  گرفتند

بررسی مرور منابع و مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف 

بذر  جهان انجام گرفت و بر این اساس تیمارهای پرایمینگ

غذایی و  های هورمونی، اسموپرایمینگ، پرایمینگشامل گروه

هیدروپرایمینگ انتخاب شد. سطوح پرایمینگ هورمونی 

اکسین )ایندول بوتیریک اسید(، جیبرلیک اسید،  شامل

های سالیسیلیک اسید و سیتوکینین )کینتین( با غلظت

اپی براسینولید با  -20در لیتر،  گرمیلیم 244و  724، 744

در لیتر و توفوردی با  گرمیلیم 2/7و  7، 2/4های غلظت

 عنوانبهمیکروموالر  744و  24، 74های غلظت

رشد گیاهی بودند. سطوح اسموپرایمینگ  هایکنندهتنظیم

های با غلظت کلرید پتاسیمو  کلریدکلسیمشامل دو نمک 

 0444گلیکول لنیاتیپلمول در لیتر و میلی 744و  12، 24

(4000PEGبا پتانسیل ) بار بود. سطوح  -3/2و  -9/2، -1/7های

( با O2, 7H4ZnSOغذایی شامل سولفات روی آبدار )پرایمینگ

 2/77، 1/9حجمی ) -درصد وزنی 2/4و  9/4، 7/4ای هغلظت

گرم در لیتر(، اوره با  2و  9، 7مول در لیتر یا میلی 1/78و 

گرم در لیتر، آسکوربیک اسید و  1و  0، 2های غلظت

در  گرمیلیم 244و  724، 744های مایواینوزیتول با غلظت

 بارکمقطر ی با آبلیتر بود. یک سطح هیدروپرایمینگ 

و یک تیمار شاهد بدون پرایمینگ نیز استفاده  رشدهتقطی

 شد. 

( در کلیه 2013و همکاران ) Abdoliمطابق با روش 

ابتدا بذرهای گندم با تیمارها، قبل از انجام عمل پرایمینگ، 

ثانیه و محلول هیپوکلرایت سدیم  94درصد برای  14اتانول 

له ثانیه ضدعفونی شدند و بالفاص 24برای ( v/v)درصد  74

. برای اعمال بذرها برای چندین بار با آب مقطر آبکشی شدند

تیمارهای پرایمینگ هورمونی، پس از توزین مقادیر 

ی ایندول بوتیریک اسید، جیبرلیک هاهورمونها، هورمون

 74براسینولید در چند قطره الکل اتیلیک اپی-20اسید و 

نرمال  7/4درصد و کینتین نیز در هیدروکسید سدیم 

 موردنظرو سپس با استفاده از آب مقطر به حجم  شدهحل

 2به  7های پرایمینگ، نسبت بذر به محلولرسانده شدند. 

های شد. بذرها در محلوللیتر( در نظر گرفته )گرم بر میلی

قرار داده  C˚7±73ساعت در دمای  74پرایمینگ، به مدت 

ی( شدند و با استفاده از پمپ آکواریوم عمل تهویه )هواده

سرعت با آب مقطر انجام شد. بعد از عمل پرایمینگ، بذرها به

خشک  C˚7±73آبکشی شده و به مدت سه روز در دمای 

سپس به مدت یک هفته در شرایط یخچال با دمای  شدند.

C˚7±2  نگهداری شدند )مطابق با روشAfzal et al, 2011 ؛

Hussain et al, 2015 ؛Nazari et al, 2017 .)بی برای ارزیا

صورت فاکتوریل بر پایه زنی، آزمایش بهجوانه صفات مرتبط با

تکرار انجام شد. هر واحد طرح کامالً تصادفی در چهار 

ضدعفونی  بارمصرفیکآزمایشی شامل یک تشتک پتری 

عدد بذر  24حاوی  مترمیلی 34، با قطر UVشده با اشعه 

 و گرفتهقرارالیه کاغذ صافی روی یک اندازه بود که سالم و هم

زنی، جوانهبرای شد. اضافه ها آنآب مقطر بـه  لیترمیلی 74

 تاریکیو  C˚24با درجه حرارت  به ژرمیناتور ظروف پتری

زنی، ابتدا تعداد برای محاسبه درصد جوانه شدند.منتقل 

ها به تعداد و سپس نسبت آن شدهشمارشزده بذرهای جوانه
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 هایمطابق روش) گردیدکل بذرها محاسبه 

زنی بر میانگین سرعت جوانه(. ISTA, 1999؛2003؛2009

(، بر اساس 2013و همکاران ) Derek Bewleyاساس روش 

 محاسبهدر روز  زدهجوانهتعداد بذرهای  برحسبو  7معادله 

 .                                 گردید

 MGR=Σn/Σ(t×n)                (  7)معادله      

MGR =  ؛ زنیسرعت جوانهمیانگین= t  برحسبزمان 

 تعداد = nو  شدهشروعروز است و از صفر )زمان کاشت( 

 اند. زدهجوانهام  tبذرهایی است که در روز 

و  Abdul-Bakiبر اساس روش  گیاه چهشاخص ویگور 

Anderson (1973 و با استفاده از معادله )محاسبه شد.             2 

 SVI=SDW×GP        (              2)معادله 

SVI =  ؛گیاه چهشاخص ویگور SDW =  وزن خشک

 .است زنی نهاییدرصد جوانه = GPو  گیاه چه

 چهریشهو  چهساقهزنی، ابتدا طول در پایان آزمایش جوانه

 برحسبها متر و وزن تر آنمیلی برحسبکش با خط

گیری شد. سپس برای گرم با ترازوی دیجیتالی اندازهمیلی

و به مدت  جداشدهاز هم  چهریشهو  چهساقهکردن، خشک

گراد قرار داده درجه سانتی 14ساعت در آون با دمای  08

 برحسبچه ریشهو  چهساقهشدند. در پایان، وزن خشک 

 جهت مقایسه نشتگیری گردید. اندازه گرممیلی

و همکاران  Basraمطابق با روش های بذری الکترولیت

های تریکی بذرهای تیمار شده با محلولالک هدایت(، 2002)

آزمایش  صورتبهاین سنجش نیز ی شد. ریگاندازهپرایمینگ 

در  فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.

 ای پنج عدد از بذرهای ضدعفونی شدهمرحله کاشت گلخانه

های پالستیکی در عمق چهار هر تیمار پرایمینگ، در گلدان

فاکتوریل بر پایه  صورتبهشدند. آزمایش متری کاشت نتیسا

ها با طرح کاماًل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. گلدان

 عبور خشکمخلوطی از سه کیلوگرم خاک زراعی و ماسه 

پر شدند.  7به  2متری به نسبت میلیچهار  الک از یافته

احل ، اولین آبیاری انجام گردید. مراز کاشتبالفاصله بعد 

و   Egliگلخانه بر اساس روش شدهتنظیمداشت و شرایط 

Tekrony (1995 بود. شش هفته پس از سبز شدن، گیاهان )

 برحسببرداشت شدند و وزن خشک ریشه و اندام هوایی 

 وتحلیلتجزیه. ی گردیدریگاندازهگرم با ترازوی دیجیتالی 

انجام  SPSS و SAS افزارهای آماری آماری با استفاده از نرم

 .گرفت

 نتایج و بحث

در شرایط کاشت پتری  هابر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

دیش در آزمایشگاه، اثر متقابل رقم و پرایمینگ برای همه 

دار درصد معنی 7شده در سطح احتمال  گیریاندازهصفات 

اثر متقابل ی ا(. در شرایط کاشت گلخانه2)جدول گردید 

درصد  7در سطح آماری  هریشتیمارها بر وزن خشک 

 2در سطح آماری  ساقهار گردید ولی برای وزن خشک دمعنی

(. اثر متقابل رقم و پرایمینگ 9ار بود )جدول ددرصد معنی

ای بذر همیزان نشت الکترولیت گیریاندازهروی هر سه زمان 

 (.9ار شد )جدولددرصد معنی 7در سطح آماری 

 (http://www.ispa.ir) وردمطالعهم. خصوصیات زراعی ارقام 7جدول 

Table 1. Agronomic characteristics of studied cultivars 

 پروتئین دانه
Grain 

protein 

% 

 تحمل خشکی

Drought 

tolerance 

 واکنش به سرما

Reaction to cold 

 خوابیدگی

Lodging 

 طول دوره رویش )روز(

Duration of 

growth 

day 
 ازنظر

 ریزش

grain fall 

 ارتفاع

Height 

 مترسانتی

 وزن هزار دانه

Thousand 

kernel 

weight گرم 

 تیپ رشد

Type of 

growth 

 رقم
Cultivar دیررس 

 بهاره

Late 

spring 

 زمستانه

Winter 
 معتدل  سرد

Cold 

temperate 

 سرد

Cool 

 بسیار متحمل 12.5
بسیار 

 متحمل
 185-183 مقاوم ه مقاومنیم

222-

224 
 ریژاو بینابین 35 72 مقاوم

 36 78 مقاوم 234 195 حساس مقاوم مقاوم مقاوم 10
زمستانه 

 زودرس
 سرداری

 بسیار متحمل 12.5
بسیار 

 متحمل

بسیار مقاوم 

 متحمل
 39.2 83.5 مقاوم 134 778 مقاوم

بهاره 

 زودرس
 کریم

http://www.ispa.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidxvW2lcLgAhWklYsKHQd_DdkQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.grainews.ca%2F2013%2F03%2F20%2Fthousand-kernel-weight%2F&usg=AOvVaw3vFY3aRVITdg3nj2AMLN2z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidxvW2lcLgAhWklYsKHQd_DdkQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.grainews.ca%2F2013%2F03%2F20%2Fthousand-kernel-weight%2F&usg=AOvVaw3vFY3aRVITdg3nj2AMLN2z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidxvW2lcLgAhWklYsKHQd_DdkQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.grainews.ca%2F2013%2F03%2F20%2Fthousand-kernel-weight%2F&usg=AOvVaw3vFY3aRVITdg3nj2AMLN2z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidxvW2lcLgAhWklYsKHQd_DdkQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.grainews.ca%2F2013%2F03%2F20%2Fthousand-kernel-weight%2F&usg=AOvVaw3vFY3aRVITdg3nj2AMLN2z
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  گندم های پژوهش نشریه

 1931 زمستان و پاییز(. 1 یاپیپ)اول  شماره. اول دوره

نشان داد که در ( 0)جدول بندی میانگین تیمارها رتبه

شرایط کاشت آزمایشگاهی )ژرمیناتور(، باالترین رتبه 

زنی مربوط به رقم ریژاو تحت تأثیر تیمارهای درصد جوانه

موالر میلی 12و  24موالر کلریدکلسیم، میلی 12و  24

بار  -3/2و  -9/2درصد سولفات روی،  2/4، کلرید پتاسیم

 244و  724وره، گرم در لیتر ا 0، 0444اتیلن گلیکول پلی

 244و  724، 744گرم بر لیتر جیبرلیک اسید، میلی

گرم بر لیتر ایندول میلی 724گرم بر لیتر  کینتین، میلی

اپی  -20گرم بر لیتر میلی 2/7و  2/4بوتیریک اسید، 

گرم بر لیتر میلی 244و  724، 744براسینولید، 

 744میکروموالر توفوردی و  744و  24سالیسیلیک اسید، 

آمد. باالترین رتبه  به دستگرم بر لیتر مایواینوزیتول میلی

 744زنی در رقم سرداری همراه با تیمارهای درصد جوانه

)جدول گرم بر لیتر آسکوربیک اسید حاصل گردید میلی

زنی در رقم کریم همراه با . باالترین رتبه درصد جوانه(0

 744گرم بر لیتر جیبرلیک اسید، میلی 744تیمارهای 

گرم آسکوربیک اسید، میلی 724گرم بر لیتر کینتین، میلی

 244و  744میکروموالر توفوردی،  74شاهد بدون پرایم، 

های اول گرم بر لیتر مایواینوزیتول به دست آمد. رتبهمیلی

زنی مربوط به رقم ریژاو و به ترتیب تا سوم سرعت جوانه

گرم بر میلی 744تحت تأثیر تیمارهای آسکوربیک اسید 

گرم  0گرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید و میلی 724لیتر، 

  (.0)جدول در لیتر اوره به دست آمد 

که فراهمی نیتروژن در طی  رسدمیبه نظر 

زنی های جوانهبذر، باعث افزایش فعالیت آنزیمپرایمینگ

 Changو   Sungشود که با نتایجآمیالز می-مانند آلفا

زنی تواند به جوانهرد و بنابراین می( هماهنگی دا1993)

گیاه باالترین رتبه شاخص ویگور تر بذر کمک کند. سریع

نیز مربوط به رقم سرداری و به ترتیب در تیمارهای  چه

گرم بر لیتر و میلی 244گرم در لیتر، مایواینوزیتول  0اوره 

تر های اول تا سوم وزنمیکروموالر بود. رتبه 744توفوردی 

مربوط به رقم سرداری و به ترتیب در تیمارهای  چهریشه

گرم بر لیتر، ایندول بوتیریک میلی 744آسکوربیک اسید 

موالر میلی 12گرم بر لیتر و کلریدکلسیم میلی 744اسید 

در رقم  چهساقهتر . باالترین مقادیر وزن(0)جدول بود 

گرم بر  244ریژاو و به ترتیب در تیمارهای جیبرلیک اسید 

 24گرم بر لیتر و توفوردی میلی 724ر، کینتین لیت

  آمد. به دستمیکروموالر 

 چهریشهدر شرایط آزمایشگاهی، باالترین رتبه طول 

 2/4به رقم کریم مربوط بود که در تیمار پرایمینگ 

اپی براسینولید حاصل گردید و  -20گرم بر لیتر میلی

رقم  گرم بر لیتر درمیلی 744تیمارهای جیبرلیک اسید 

بار در رقم ریژاو  -9/2، 0444اتیلن گلیکول سرداری و پلی

. (0)جدول های دوم و سوم قرار گرفتند به ترتیب در رتبه

نیز مربوط به رقم سرداری بود  چهساقهباالترین رتبه طول 

گرم بر میلی 244که به ترتیب در تیمارهای پرایمینگ با 

گرم بر میلی 724و  744لیتر جیبرلیک اسید و کینتین با 

وان گفت جیبرلیک اسید تبنابراین می؛ آمد به دستلیتر 

اثر  چهریشهو هم روی طول  چهریشههم روی وزن خشک 

مثبت افزایشی گذاشته است. همچنین بین تیمارهای 

در رقم  چهریشهپرایمینگ افزاینده وزن خشک و طول 

در  دیگرعبارتبه؛ هایی مشاهده گردیدسرداری تفاوت

ایط مختلف، تیمارهای مختلف پرایمینگ باالترین وزن شر

توان گفت برتری اند. لذا میرا داشته چهریشهو طول 

رقم سرداری تنها اثر ژنوتیپی نبوده و اثر  چهریشه

 مشخص گردیده است. وضوحبهتیمارهای پرایمینگ 

Ozdemir ( گزارش کردند که 2004و همکاران ) کاربرد

طویل شدن ساقه برنج را تحریک اپی براسینولید،  -20

است بر اساس مشاهدات صورت  ذکرشایانکرده است. 

ای، گرفته در هر دو شرایط کاشت آزمایشگاهی و گلخانه

در سطوح مختلف تیمارهای پرایمینگ مربوط به توفوردی 

و اندام هوایی حالت  چهساقهو مایواینوزیتول، وضعیت 

ترین حتی کمکاماًل طویل شده و علفی رشد کرده و 

 کهطوریبهاستحکام الزم را نیز برای سرپا ماندن نداشتند، 

بنابراین تیمارهای ؛ ها دچار ورس شدید شدندهمگی آن

توفوردی و مایواینوزیتول اگرچه به لحاظ برخی صفات 

، در این درمجموعدارای جایگاه مناسبی بودند، اما 

ارها قایل توان جایگاه مناسبی برای این تیمآزمایشات نمی

تیمارهای نامناسب شناخته شدند.  عنوانبهشد و 

بندی میانگین تیمارها نشان داد که در شرایط کاشت رتبه

آزمایشگاهی )ژرمیناتور( رقم کریم همراه با تیمار 
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گرم بر لیتر باالترین میلی 744پرایمینگ آسکوربیک اسید 

بار  -9/2تولید کرد. تیمار  چه راساقهرتبه وزن خشک 

گرم در لیتر  0، رتبه دوم و تیمار 0444اتیلن گلیکول پلی

اوره در رقم سرداری در رتبه سوم قرار داشت. تیمارهای 

 724گرم بر لیتر، میلی 244پرایمینگ جیبرلیک اسید 

میکروموالر توفوردی در  24گرم بر لیتر کینتین و میلی

را  چهریشهرقم سرداری به ترتیب بیشترین وزن خشک 

. بیشترین (2)جدول ای د. در شرایط کاشت گلخانهداشتن

وزن خشک اندام هوایی به ترتیب مربوط به رقم ریژاو 

گرم بر میلی 724همراه با تیمارهای سالیسیلیک اسید 

 2/7گرم بر لیتر و میلی 744لیتر، آسکوربیک اسید 

اپی براسینولید بود. با توجه به  -20گرم بر لیتر میلی

، سطوح مختلف سالیسیلیک اسید در شدهامانجبندی رتبه

دو رقم دیگر جزو تیمارهای نامناسب بوده است که با 

 مسئلهشرایط کاشت ژرمیناتور نیز مطابقت داشت و این 

شاید ناشی از پاسخ متفاوت ارقام به سطوح مختلف 

تیمارهای پرایمینگ سالیسیلیک اسید باشد که 

از خود نشان   های متفاوتی را در این خصوصالعملعکس

دهند. بیشترین وزن خشک ریشه در شرایط گلخانه می

مربوط به رقم سرداری همراه با تیمارهای آسکوربیک اسید 

گرم بر لیتر، هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک میلی 744

به  0444اتیلن گلیکول بار پلی -9/2و تیمار  تقطیرشدهبار 

و  چهساقه. در ارتباط با وزن خشک (2)جدول آمد  دست

ارقام مختلف در هر دو شرایط  العملعکسهای هوایی اندام

تیمارهای  العملعکس کهدرحالیکاشت متفاوت بوده است 

هوایی تا  هایاندامو  چهساقهبذر به وزن خشک پرایمینگ

و  چهساقهوزن خشک  کهطوریبهای یکسان بوده، اندازه

هی و گلخانه به های هوایی در هر دو شرایط آزمایشگااندام

گرم بر لیتر آسکوربیک اسید پاسخ مثبتی میلی 744تیمار 

 Yeungو  Stasollaنشان داده است. بنابه اظهارات 

زایی( گانوژنسیس )اندام(، آسکوربیک اسید ار2001)

دهد که نتایج آن گسترش و توسعه را افزایش می شاخسارِ

ن وزن بیشتری باشد.اندام هوایی و رشد گیاهی بهتر می

و ریشه در هر دو شرایط کاشت  چهریشهخشک 

آزمایشگاهی و گلخانه مربوط به تیمارهای مختلف 

وان گفت رقم تپرایمینگ برای رقم سرداری بود. لذا می

یکسانی  العملعکس موردمطالعهسرداری در هر دو شرایط 

و ریشه داشته  چهریشهبه فاکتور مربوط به وزن خشک 

تیمارهای پرایمینگ در این رقم  لالعمعکس هرچنداست، 

 نیز متفاوت بوده است. 

( مشاهده شد که پرایم 2014) Mirshekariدر تحقیق 

نمودن بذرهای گندم قبل از کاشت با جیبرلیک اسید و 

و همکاران  Shaddadکینتین سبب بهبود رشد شده است. 

گزارش نمودند که تیمار جیبرلیک اسید  (2012)

(ppm744 )رات بازدارندگی تنش شوری روی اث تنهانه

عملکرد محصول را کاهش داده، بلکه رشد و مقدار 

ی فتوسنتزی و به دنبال آن، عملکرد محصول هادانهرنگ

                       .گندم را افزایش داده است

. (2)جدول ای بذر هدر بررسی نشت الکترولیت

و ساعت در رقم سرداری  1پس از  نشتباالترین میزان 

کلسیم و موالر کلریدمیلی 744تحت تیمارهای پرایمینگ 

 12آمد و تیمار  به دست کلرید پتاسیمموالر میلی 24

کلسیم در رقم ریژاو در رتبه سوم قرار موالر کلریدمیلی

ساعت رقم سرداری تحت تیمار  74داشت. پس از 

موالر میلی 744و  کلرید پتاسیمموالر میلی 24پرایمینگ 

 12اول و دوم را داشت و تیمار  هایرتبهسیم کلریدکل

موالر کلریدکلسیم در رقم ریژاو در رتبه سوم قرار میلی

ساعت همچنان در  20پس از  نشتگرفت. باالترین میزان 

 24 کلرید پتاسیمرقم سرداری و به ترتیب تحت تیمارهای 

موالر مشاهده میلی 12و  744موالر، کلریدکلسیم میلی

ساعت  1ها پس از گذشت ن نشت الکترولیتگردید. کمتری

گرم بر میلی 744از شروع آزمایش به ترتیب در تیمارهای 

گرم بر لیتر آسکوربیک میلی 724لیتر سالیسیلیک اسید، 

گرم بر لیتر جیبرلیک اسید برای رقم میلی 244اسید و 

ها . کمترین نشت الکترولیت(2)جدول آمد  به دستکریم 

 724عت به ترتیب در تیمارهای سا 74پس از گذشت 

گرم بر لیتر میلی 744گرم بر لیتر آسکوربیک اسید، میلی

گرم بر لیتر جیبرلیک اسید میلی 244سالیسیلیک اسید و 

ها برای رقم کریم حاصل گردید. کمترین نشت الکترولیت

ساعت از شروع آزمایش به ترتیب در  20پس از گذشت 

 744ر آسکوربیک اسید، گرم بر لیتمیلی 724تیمارهای 

گرم بر میلی 244گرم بر لیتر سالیسیلیک اسید و میلی
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لیتر ایندول بوتیریک اسید برای رقم کریم به دست آمد 

وان گفت که رقم کریم در میان تبنابراین می؛ (2)جدول 

ها را پس از گذشت ارقام مختلف، کمترین نشت الکترولیت

الزم به شته است. ساعت از شروع آزمایش دا 20و  74، 1

های حاصل از نمکذکر است قدرت یونی باالی الکترولیت

های پتاسیم و کلسیم در بذرهای پرایم شده را، نیز نباید 

  .فراموش کردهای بذر در نشت الکترولیت

 گیری نتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که بین پاسخ ارقام به 

ود داشت. اری وجدتیمارهای پرایمینگ، تفاوت معنی

همچنین تیمارهای مختلف پرایمینگ اثرات متفاوت 

داری روی یک رقم خاص نشان دادند. شرایط معنی

ای( و همچنین آزمایش )کاشت آزمایشگاهی یا گلخانه

غلظت متفاوت تیمارهای پرایمینگ بر نتایج حاصل و 

تیمارهای مناسب پرایمینگ در واکنش ارقام اثرگذار بود. 

شده،  گیریاندازهمجموع صفات  اسبر اساین تحقیق 

اپی براسینولید،  -20تیمارهای هورمونی جیبرلیک اسید و 

گرم در لیتر،  0و  2 هایغلظتتیمارهای غذایی اوره با 

درصد و آسکوربیک  9/4و  7/4 هایغلظتسولفات روی با 

گرم بر لیتر، تیمار اسموپرایمینگ شامل میلی 744اسید با 

بار،  -3/2و  -9/2 پتانسیلبا  0444اتیلن گلیکول پلی

موالر و هیدروپرایمینگ با آب میلی 744 کلرید پتاسیم

همچنین بر اساس تعیین گردید.  تقطیرشدهمقطر یک بار 

گیری توان نتیجهاز آزمایشات حاضر می آمدهدستبهنتایج 

ای رقم سرداری توسط هکرد که با توجه به توسعه ریشه

جیبرلیک اسید این تیمار برای  هویژبهتیمارهای هورمونی 

شود . پیشنهاد میتر خواهد بودآبی مناسبشرایط کم

از نتایج این تحقیق،  آمدهدستبهتیمارهای مناسب و برتر 

های بیشتر در شرایط مزرعه و در مناطق برای بررسی

کاری با سایر ارقام مختلف گندم نان و دوروم مختلف دیم

 قرار گیرند.دیم کشور نیز مورد آزمایش 

 بذرتیمارهای مختلف پرایمینگتأثیر  تحت آزمایشگاهیدر شرایط  موردمطالعه صفات. تجزیه واریانس 2جدول 

Table 2. Analysis of variance of studied traits under laboratory conditions as affected by different priming treatments 
 منابع تغییرات

S.O.V  درجه

 ادیآز

df 

 Mean of squares میانگین مربعات

 

 درصد 

 زنیجوانه
Germination 

percentage 

میانگین سرعت 

 زنیجوانه

Mean germination 

rate 

گیاه شاخص  بنیه 

 چه

Seedling vigour 

index 

وزن تر 

 چهریشه

Radicle fresh 

weight  

وزن تر 

 چهساقه

Plumule 

fresh weight  

Cultivar  

 رقم
2 **3478.70 **34.43 **294119.37 **80288.76 **3253.69 

Priming  

 پرایمینگ
40 **2243.41 **20.98 **1171171.26 **5963.37 **3034.65 

Cultivar× Priming 

 پرایمینگ× رقم 
80 **618.27 **8.00 **411314.83 **2803.49 **958.03 

Experimental Error 

 آزمایشی خطای
369 14.18 0.37 49323.06 722.54 93.52 

C.V (%) 

 )%( ضریب تغییرات
- 4.01 2.63 12.11 29.60 9.86 

 درصد 7و  2دار در سطوح احتمال ، به ترتیب معنی**و  *

* and **, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 
 



 ... کیولوژیزیمورفوف یهایژگیو یرخب یبذر رو نگیمیپرا ریتأث                                                                                        56

 
 بذرتیمارهای مختلف پرایمینگتأثیر  تحت یشگاهیآزمادر شرایط  موردمطالعه صفات. تجزیه واریانس 2ادامه جدول 

Table 2. Continue. Analysis of variance of studied traits under laboratory conditions as affected by different priming treatments 

S.O.V 

 منابع تغییرات

درجه 

 آزادی

df 

 Mean of squares میانگین مربعات

 چهریشهطول 

Radicle length 

 چهساقهطول  

Plumule length   

 چهریشهوزن خشک 

Radicle dry weight  

 چهساقهوزن خشک 

 Plumule dry weight  

Cultivar  

 رقم
2 **52.89 **380.70 **105.48 **59.54 

Priming  

 پرایمینگ
40 **74.82 **68.54 **55.38 **17.88 

Cultivar× Priming 

 پرایمینگ× رقم 
80 **29.68 **40.91 **18.63 **9.16 

Experimental Error 

 آزمایشی خطای
369 6.97 0.73 1.92 1.97 

C.V (%) 

 (%) تغییراتضریب 
- 23.90 6.65 23.80 10.67 

 درصد 7و  2دار در سطوح احتمال ، به ترتیب معنی**و  *

* and **, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 

 

 

تیمارهای مختلف  تحت تأثیر ای بذر در شرایط آزمایشگاهیهو نشت الکترولیتای در شرایط گلخانه موردمطالعه صفات . تجزیه واریانس9جدول 

 بذرپرایمینگ

Table 3. Analysis of variance of studied traits under greenhouse conditions and seed electrolytes leakage under laboratory conditions as 

affected by different priming treatments 

S.O.V 

 منابع تغییرات

 

درجه 

 آزادی

df 

 Mean of squares میانگین مربعات

 
1EC 2EC 3EC 

 وزن خشک ریشه

Root dry weight 

 وزن خشک اندام هوایی

Shoot dry weight 

Cultivar  

 رقم
2 20260.26** 32614.48** 136855.23** 17241.25** 190331.87** 

Priming  

 پرایمینگ
40 13680.73** 20576.62** 34282.63** 1036.04** 33988.04** 

Cultivar× Priming 

 پرایمینگ× رقم 
80 911.66** 1314.66** 3203.89** 725.16** 20134.56* 

Experimental Error 

 آزمایشی خطای
246 20.89 36.22 73.60 226.30 5128.77 

C.V (%) 

 )%( ضریب تغییرات
- 8.24 11.37 10.46 7.89 8.15 

 درصد 7و  2دار در سطوح احتمال ، به ترتیب معنی**و  *

* and **, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 

1EC  3تاEC  ساعت 20و  74 ،1 از گذشتای بذر پس هنشت الکترولیت گیریاندازهبه ترتیب زمان 

the time of measuring seed electrolytes leakage after 6, 10 and 24 hours, respectively 3,EC-1EC 
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 بذر و ارقام گندم با استفاده از میانگین تیمارها در شرایط آزمایشگاهیتیمارهای مختلف پرایمینگ بندیرتبه. 0جدول 
Table 4. Ranking of the different seed priming treatments and wheat cultivars using the mean of treatments under laboratory conditions 

درصد 

 زنیجوانه
Germination 

percentage 

 

میانگین سرعت 

 زنیجوانه
Mean 

germination 

rate 

 صشاخ

 گیاه چهبنیه 
Seedling 
vigour 

index 

وزن تر 

 چهریشه
Radicle 

fresh 

weight 

وزن تر 

 چهساقه
Plumule 

fresh 

weight 

طول 

 چهریشه
Radicle 

length 

طول 

 چهساقه
Plumule 

length 

وزن خشک 

 چهریشه
Radicle 

dry 

weight 

وزن خشک 

 چهساقه
Plumule dry 

weight 

 اثر متقابل پرایمینگ

 بذر و ارقام
Interaction of seed 

priming and 

cultivars 
1 80 85 87 96 70 109 96 81 V1P1 
1 79 96 73 86 52 108 111 70 V1P2 

31 83 86 92 75 63 104 86 88 V1P3 

1 16 44 79 71 61 70 33 68 V1P4 
1 86 89 85 91 58 77 104 76 V1P5 

70 33 49 66 44 25 57 41 49 V1P6 

53 57 99 61 91 12 107 115 50 V1P7 
31 105 71 52 68 9 103 107 40 V1P8 

1 116 55 47 83 19 106 103 21 V1P9 

31 110 105 77 91 73 92 105 95 V1P10 
1 107 52 68 59 3 76 63 52 V1P11 

1 100 72 83 99 47 81 88 63 V1P12 

53 46 109 109 99 97 99 99 104 V1P13 

1 82 50 75 64 31 78 80 35 V1P14 

31 3 108 96 83 93 80 108 99 V1P15 
31 89 74 72 79 41 84 90 59 V1P16 

1 7 94 74 107 79 85 110 70 V1P17 

1 12 101 93 96 74 83 108 91 V1P18 
1 11 89 115 107 116 118 68 108 V1P19 

1 23 107 117 113 115 115 105 102 V1P20 

1 10 112 116 111 117 117 100 111 V1P21 
31 77 75 101 99 87 96 71 84 V1P22 

1 2 91 87 98 63 97 113 60 V1P23 

31 4 67 77 72 59 89 49 84 V1P24 
1 15 115 103 106 85 105 117 103 V1P25 

53 56 88 103 104 96 100 78 95 V1P26 

1 30 73 83 72 49 74 83 75 V1P27 
1 35 79 90 99 38 93 91 70 V1P28 

1 73 112 99 110 107 110 116 95 V1P29 

1 94 61 79 88 48 95 72 60 V1P30 
31 1 81 58 88 82 86 88 68 V1P31 

53 5 111 106 88 103 102 98 109 V1P32 

53 8 98 106 82 77 98 102 79 V1P33 
53 47 68 94 68 83 91 68 60 V1P34 

31 115 48 82 68 39 62 43 56 V1P35 

53 32 83 76 86 98 100 72 89 V1P36 
1 60 54 81 75 80 88 72 44 V1P37 

1 25 80 64 91 66 94 112 47 V1P38 

1 28 69 108 104 69 82 80 64 V1P39 
31 52 76 101 72 60 79 62 93 V1P40 

31 9 102 96 91 76 90 94 101 V1P41 

53 67 42 51 53 88 64 51 33 V2P1 
109 71 87 109 25 113 52 16 113 V2P2 

105 88 29 35 15 32 21 12 44 V2P3 

95 59 31 29 17 30 39 23 22 V2P4 
112 63 51 35 34 40 63 35 27 V2P5 

53 78 59 60 36 46 65 44 67 V2P6 

53 87 37 33 19 18 22 41 37 V2P7 
31 108 32 39 50 35 56 38 41 V2P8 

70 101 12 28 36 22 37 31 13 V2P9 

31 113 103 95 64 100 69 70 112 V2P10 
31 111 27 29 15 32 9 20 50 V2P11 

83 112 58 64 18 72 7 17 87 V2P12 

95 104 104 90 59 89 17 66 107 V2P13 
95 76 1 10 7 6 15 5 3 V2P14 

105 90 38 16 8 43 11 12 58 V2P15 

105 81 30 21 8 2 8 15 39 V2P16 
31 85 25 114 4 101 4 9 100 V2P17 

112 48 24 112 1 95 2 1 116 V2P18 

114 97 19 69 28 42 1 4 53 V2P19 
114 75 35 103 2 86 3 2 105 V2P20 

83 27 117 118 119 118 111 54 118 V2P21 

83 24 118 119 117 119 119 66 119 V2P22 



 ... کیولوژیزیمورفوف یهایژگیو یرخب یبذر رو نگیمیپرا ریتأث                                                                                        56

 
 ده از میانگین تیمارها در شرایط آزمایشگاهیاو ارقام گندم با استف بذرتیمارهای مختلف پرایمینگ بندیرتبه. 0ادامه جدول 

Table 4. Continued. Ranking of the different seed priming treatments and wheat cultivars using the mean of treatments under laboratory conditions 

درصد 

 زنیجوانه
Germination 

percentage 
 

میانگین 

سرعت 

 زنیجوانه
Mean 

germination 

rate 

 

ص شاخ

گیاه بنیه 

 چه
Seedling 
vigour 

index 
 

ن تر وز

 چهریشه
Radicle 

fresh 

weight 
 

وزن تر 

 چهساقه
Plumule 

fresh 

weight 
 

طول 

 چهریشه
Radicle 

length 
 
 

طول 

 چهساقه
Plumule 

length 
 
 

وزن خشک 

 چهریشه
Radicle dry 

weight 
 
 

وزن 

خشک 

 چهساقه
Plumule 

dry 

weight 
 

اثر متقابل 

بذر  پرایمینگ

 و ارقام
Interaction of 

seed priming 

and cultivars 

31 13 53 56 34 102 20 25 82 V2P23 

70 61 46 34 59 67 28 51 34 V2P24 

95 20 43 46 32 71 12 39 28 V2P25 
95 36 84 57 36 94 14 45 98 V2P26 

95 54 116 109 116 104 72 97 114 V2P27 

70 55 63 50 56 92 16 45 64 V2P28 
121 123 120 122 122 120 120 120 120 V2P29 

123 122 123 122 123 121 121 121 121 V2P30 

1 72 33 45 103 53 30 54 36 V2P31 

114 106 92 99 63 109 10 18 105 V2P32 

118 92 114 63 79 65 34 75 83 V2P33 

109 93 100 87 81 106 35 37 110 V2P34 
83 17 23 59 5 78 6 6 92 V2P35 

53 102 60 52 109 26 87 84 37 V2P36 

117 6 13 54 3 81 5 3 43 V2P37 
83 69 3 24 6 49 13 7 18 V2P38 

95 39 20 32 11 21 31 14 29 V2P39 

95 34 66 41 49 55 61 45 55 V2P40 
95 37 2 8 10 15 42 10 6 V2P41 

70 58 22 11 19 16 19 25 25 V3P1 

70 99 9 3 12 5 24 27 7 V3P2 
53 68 5 17 12 56 23 11 24 V3P3 

53 50 40 25 53 14 49 84 13 V3P4 

83 70 4 38 25 68 18 7 18 V3P5 
31 98 26 55 36 45 37 24 44 V3P6 

83 96 7 4 14 34 41 28 4 V3P7 

70 40 36 7 36 57 47 75 16 V3P8 
70 103 65 43 50 99 67 32 89 V3P9 

70 109 6 19 41 10 33 28 2 V3P10 

31 117 15 14 75 20 43 58 10 V3P11 

53 95 16 12 28 17 50 19 25 V3P12 

70 44 92 96 64 111 59 28 115 V3P13 

70 64 64 42 28 54 29 57 56 V3P14 
70 62 78 40 75 91 58 91 53 V3P15 

1 14 14 23 22 37 44 20 30 V3P16 

95 21 56 8 25 36 25 56 32 V3P17 
31 65 47 27 44 29 32 59 42 V3P18 

1 26 94 66 115 110 113 101 86 V3P19 

53 38 110 69 114 108 114 117 76 V3P20 
105 31 97 85 111 114 112 63 93 V3P21 

83 18 10 2 33 23 35 39 5 V3P22 
53 66 16 14 52 27 48 36 16 V3P23 

31 42 77 48 53 105 75 82 74 V3P24 

53 45 18 49 23 1 66 59 10 V3P25 
83 74 28 22 31 51 53 20 30 V3P26 

31 51 21 18 44 24 55 59 15 V3P27 

119 120 119 113 118 112 116 119 117 V3P28 
120 118 121 120 120 121 121 121 121 V3P29 

122 121 122 120 120 121 121 121 121 V3P30 

70 119 8 1 23 8 27 48 1 V3P31 

1 84 57 13 83 4 68 114 12 V3P32 

83 91 11 5 41 11 25 34 9 V3P33 

83 41 45 6 19 13 45 94 8 V3P34 
1 114 34 20 57 7 40 79 20 V3P35 

1 19 70 69 59 90 71 77 78 V3P36 

109 53 106 43 64 83 73 87 79 V3P37 
31 43 82 35 44 75 54 93 64 V3P38 

1 29 62 61 57 62 46 65 73 V3P39 

83 49 41 29 41 28 60 51 22 V3P40 
1 22 39 25 44 43 51 49 48 V3P41 

V1 ،V2  وV3  به ترتیب ارقام ریژاو، سرداری و کریم وP1  تاP41 ،1بر اساس راهنمای جدول  بذرتیمارهای پرایمینگ. 
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 ای بذر در شرایط آزمایشگاهیهو نشت الکترولیت نهو ارقام گندم با استفاده از میانگین تیمارها در شرایط گلخا بذرتیمارهای مختلف پرایمینگ بندیرتبه .2جدول 
Table 5. Ranking of the different seed priming treatments and wheat cultivars using the average of treatments under greenhouse conditions and seed 

electrolyte leakage under laboratory conditions 

3EC 
 

EC2  
 

EC1 
 

 وزن خشک ریشه
Root dry weight (mg) 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight (mg) 

 بذر و ارقام اثر متقابل پرایمینگ
Interaction of seed priming and 

cultivars  

19 16 16 63 91 V1P1 

5 3 3 67 102 V1P2 
9 6 7 83 107 V1P3 

25 21 21 33 59 V1P4 

21 19 18 40 57 V1P5 
16 15 13 23 61 V1P6 

99 85 83 72 69 V1P7 

67 56 57 43 41 V1P8 
59 46 48 36 27 V1P9 

95 97 99 65 36 V1P10 

114 115 118 82 25 V1P11 
66 75 78 47 7 V1P12 

64 66 74 32 6 V1P13 

80 88 98 34 12 V1P14 

91 102 102 58 44 V1P15 

90 110 115 106 76 V1P16 

86 92 91 47 22 V1P17 
79 81 93 79 38 V1P18 

55 48 47 61 65 V1P19 

98 83 76 108 81 V1P20 
67 64 65 65 97 V1P21 

88 73 71 63 68 V1P22 

72 72 73 59 33 V1P23 
71 70 80 75 48 V1P24 

73 84 86 28 9 V1P25 
65 65 68 50 21 V1P26 

113 108 104 24 3 V1P27 

110 109 101 57 13 V1P28 
108 95 97 4 1 V1P29 

115 114 114 18 5 V1P30 

58 50 53 7 2 V1P31 
85 80 75 24 20 V1P32 

63 57 60 44 23 V1P33 

92 94 90 31 53 V1P34 

13 13 14 39 85 V1P35 

96 92 87 52 66 V1P36 

107 105 103 47 67 V1P37 
117 111 107 27 63 V1P38 

81 88 88 22 53 V1P39 

100 96 92 69 90 V1P40 
74 78 82 41 94 V1P41 

8 9 8 52 104 V2P1 

3 4 4 52 78 V2P2 
2 2 1 70 110 V2P3 

1 1 2 36 74 V2P4 

6 7 10 34 40 V2P5 
4 5 5 13 45 V2P6 

44 38 36 20 49 V2P7 

39 32 35 15 32 V2P8 
31 23 23 12 35 V2P9 

49 59 67 3 27 V2P10 

38 55 56 10 15 V2P11 
34 39 50 30 37 V2P12 

30 37 32 5 4 V2P13 

33 40 44 20 42 V2P14 

42 52 55 86 94 V2P15 

52 60 59 111 111 V2P16 

40 43 49 119 118 V2P17 
51 45 46 78 116 V2P18 

82 63 45 87 115 V2P19 

26 28 26 115 114 V2P20 
23 22 22 117 119 V2P21 

49 49 42 19 75 V2P22 

41 35 37 41 92 V2P23 
37 33 30 8 46 V2P24 
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1EC  3تاEC  ساعت از شروع آزمایش 20و  74، 1پس از گذشت  ی بذراهنشت الکترولیت گیریاندازهبه ترتیب زمان 

 

 

ای بذر هو نشت الکترولیت بذر و ارقام گندم با استفاده از میانگین تیمارها در شرایط گلخانهتیمارهای مختلف پرایمینگ بندیرتبه .2ادامه جدول 

 در شرایط آزمایشگاهی
Table 5. Continued. Ranking of the different seed priming treatments and wheat cultivars using the average of treatments under 

greenhouse conditions and seed electrolyte leakage under laboratory conditions 

3EC 
 

EC2 
 

EC1 
 

 وزن خشک ریشه
Root dry weight (mg) 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight (mg) 

 ر و ارقامبذ اثر متقابل پرایمینگ
Interaction of seed priming and 

cultivars 
29 25 25 13 59 V2P25 
27 29 27 6 18 V2P26 

47 42 43 8 101 V2P27 

48 61 63 45 113 V2P28 
18 30 31 120 120 V2P29 

12 24 28 120 120 V2P30 

45 40 38 1 33 V2P31 
57 62 61 15 80 V2P32 

56 51 54 17 31 V2P33 

32 31 29 2 29 V2P34 
14 17 19 11 18 V2P35 

46 44 33 38 72 V2P36 

43 47 40 26 76 V2P37 
54 53 51 29 73 V2P38 

62 58 66 80 100 V2P39 

109 104 100 75 108 V2P40 
75 79 77 116 117 V2P41 

17 14 15 114 93 V3P1 

15 12 11 98 30 V3P2 
11 10 12 94 50 V3P3 

24 20 20 106 99 V3P4 

10 11 9 105 52 V3P5 
7 8 6 88 24 V3P6 

77 68 58 46 8 V3P7 

120 117 112 50 11 V3P8 
103 76 64 74 43 V3P9 

102 91 108 55 39 V3P10 

78 106 110 72 10 V3P11 
112 113 117 59 14 V3P12 

61 71 69 67 16 V3P13 

60 66 79 62 17 V3P14 

70 98 106 64 51 V3P15 

93 103 96 56 79 V3P16 
118 120 120 88 58 V3P17 

119 121 121 93 71 V3P18 

83 90 88 91 89 V3P19 
105 107 108 98 70 V3P20 

84 116 116 113 103 V3P21 

116 112 113 118 112 V3P22 
87 77 84 102 55 V3P23 

121 119 119 112 82 V3P24 

94 86 81 103 82 V3P25 
106 100 105 103 56 V3P26 

76 69 62 91 64 V3P27 

122 122 123 97 88 V3P28 
53 82 95 120 120 V3P29 

20 34 41 120 120 V3P30 

111 118 111 101 98 V3P31 
123 123 122 75 25 V3P32 

97 101 94 90 96 V3P33 

69 54 52 84 85 V3P34 
22 18 17 70 62 V3P35 

101 99 85 81 47 V3P36 

89 74 70 94 84 V3P37 
104 87 72 94 85 V3P38 

36 27 34 98 105 V3P39 

35 36 39 108 106 V3P40 
28 26 24 110 109 V3P41 
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 راهنمای تیمارهای پرایمینگ بذر -1جدول 

Table 6. Guidance of seed priming treatment 

بذرپرایمینگ هایتیمار  
Seed priming treatments 

 کد تیمار پرایمینگ بذر
Code of seed priming 

treatment 

2CaCl- 24 میلی موالر P1 

2CaCl- 12 میلی موالر P2 

2CaCl- 744 میلی موالر P3 

KCl - 24 میلی موالر P4 

KCl - 12 رمیلی موال P5 

KCl - 744 موالر میلی P6 

4ZnSO- 7/4 درصد P7 

4ZnSO- 9/4 درصد P8 

4ZnSO- 2/4 درصد P9 

PEG- 2 درصد P10 

PEG- 2/1 درصد P11 

PEG- 74 درصد P12 

 P13 گرم در لیتر 2  -اوره

 P14 گرم در لیتر 0  -اوره

 P15 گرم در لیتر 1  -اوره

GA- 744 گرم بر لیترمیلی P16 

GA- 724 گرم بر لیترمیلی P17 

GA- 244 گرم بر لیترمیلی P18 

CYT=KIN- 744 گرم بر لیترمیلی P19 

CYT=KIN- 724 گرم بر لیترمیلی P20 

CYT=KIN- 244 گرم بر لیترمیلی P21 

IBA- 744 گرم بر لیترمیلی P22 

IBA- 724 گرم بر لیترمیلی P23 

IBA- 244 گرم بر لیترمیلی P24 

BR-  2/4 گرم بر لیترمیلی P25 

BR-  7 گرم بر لیترمیلی P26 

BR-  2/7 گرم بر لیترمیلی P27 

SA- 744 گرم بر لیترمیلی P28 

SA- 724 گرم بر لیترمیلی P29 

SA- 244 گرم بر لیترمیلی P30 

ASA- 744 گرم بر لیترمیلی P31 

ASA- 724 گرم بر لیترمیلی P32 

ASA- 244 گرم بر لیترمیلی P33 

 P34 هیدروپرایمینگ )آب مقطر(

 P35 شاهد بدون پرایم

 P36 میکروموالر 74 -توفوردی

 P37 میکروموالر 24 -توفوردی

 P38 میکروموالر 744 -توفوردی

 P39 گرم بر لیترمیلی 744 -مایواینوزیتول

 P40 گرم بر لیترمیلی 724 -مایواینوزیتول

 P41 گرم بر لیتریمیل 244 -مایواینوزیتول
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Abstract 

To investigate effect of seed priming treatments on some morphophysiological characteristics of 

three bread wheat cultivars including “Rijaw”, “Sardari” and “Karim”, an experiment was carried 

out as factorial, based on completely randomized designs with three replications at Kermanshah 

Agricultural and Natural Resources Research and Education Center on 2016. In this study, 40 

treatments of priming and a control (without any priming) were evaluated. The results of variance 

analysis showed that cultivar and priming interaction on the measured traits were significant at 1% 

probability level in laboratory culture. In terms of greenhouse culture, the interaction between 

cultivars and priming on root dry weight was significant at 1% probability level, but for dry weight 

of shoot parts, it was significant at 5% probability level. Based on ranking of means, the highest 

level of germination percentage was obtained in Sardari cultivar with 100 mg/L ascorbic acid 

treatments. The highest dry weight of the shoot was related to Rijjaw cultivar, with salicylic acid 

150 mg/L, ascorbic acid 100 mg/L, and 5.1 mg/L 24-epibrassinolide respectively. In laboratory 

conditions, the highest root length was related to Karim cultivar, which was obtained in priming 

treatment 0.5 mg/L 24-epibrassinolide. Suitable priming treatments in this study were, hormonal 

treatments of gibberellic acid and 24-epibrassinolide, urea treatments with concentrations of 2 and 4 

g per liter, zinc sulfate at concentrations of 0.1% and 0.3%, and Ascorbic acid with 100 mg/l, 

osmopriming treatment including polyethylene glycol 4000 with -2.3 and -2.9 bar, 100 mM 

potassium chloride and hydroperimizing with distilled water was determined. Regarding the 

development of roots of Sardari variety by hormonal treatments, especially gibberellic acid, this 

treatment will be more suitable for dryland conditions. 
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