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  میدانه گندم د یفیک اتیعملکرد و خصوص يبذر بر عملکرد، اجزا نگیمیپرا اثر

 در استان کردستان 

  

  4هنرمند یجالل دیسع و 3یپناه نی، فرزاد حس*2سه مردهوی، عادل س1یانیکال یفیشر روزهیف

  

  )30/5/1400 رش:یخ پذی؛ تار 25/12/1399 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

در دو  2رقم آذر  میدانه گندم د یفیک اتیخصوص یعملکرد و برخ يبذر گندم بر عملکرد، اجزا نگیمیاثر پرا یرسبا هدف بر شیآزما نیا

با سه  یکامل تصادف يهادانشگاه کردستان در قالب طرح بلوك يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1398-99و  1397-98 یسال زراع

ـ ( میپتاس دی)، کلرنگیمیشاهد (بدون پراشامل  نگیمیپرا يهاماریتکرار انجام شد. ت  6/0( يدرصـد)، اوره (دو درصـد)، سـولفات رو    کی

 جی) بودند. نتـا نگیمیدروپرای) و آب (هتریدر ل گرمیلیم 50( نینیتوکی)، ستریگرم در ل کی( نیتاسپریدرصد)، و 4/1( میکلس دیدرصد)، کلر

ـ  سـال  در. ندبر بهبود عملکرد دانه داشت یو آب اثرات مثبت میکلس دیبذور با کلر نگیمیپرا ،ینشان داد که در هر دو سال زراع -98 یزراع

 291 و وزن هزار دانه عملکـرد دانـه را از   یستیتعداد سنبله در واحد سطح، عملکرد ز شیافزا قیاز طر میکلس دیبذور با کلر می، پرا1397

 گـرم  186از وزن هزار دانه، عملکرد دانه را  شیافزا قی، از طر1398-99 یمربع و در سال زراعگرم در متر 411(شاهد) به گرم در مترمربع 

تعداد سنبله در واحد سطح  شیبذور با آب با افزا می، پرا1397-98 یدر سال زراع نیداد. همچن شیمربع افزادر مترگرم  204مربع به در متر

و  یستیعملکرد ز شی، با افزا1398-99 یمربع و در سال زراعترمگرم در  369گرم در مترمربع به  291عملکرد دانه را از  ،یستیو عملکرد ز

در هر  میدروپرایاثرات مثبت ه به لذا با توجه د،یبهبود بخشگرم در مترمربع  225گرم در مترمربع به  186 از عملکرد دانه را ،وزن هزار دانه

ـ کشاورز، ه يابذر بر میجهت پرا ییو عناصر غذا ییایمیش یباتیاستفاده از ترک يباال نهیو هز یدو سال زراع ـ  بـه  میدروپرای  یعنـوان روش

  است. شنهادیقابل پ مید طیعملکرد در شرا شیافزا يبرا صرفهمقرون به

  

  

 آب، پیش تیمار کردن، کلرید کلسیم، وزن هزار دانه :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
  

 رانیدانشگاه کردستان، کردستان، ا ،ياصالح نباتات، دانشکده کشاورز گروه زراعت و اریو استاد اریدانش ،يدکتر يدانشجو بیترتبه. 3و  2، 1
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   مقدمه

از علـل   اهچـه یگ فیخشک استقرار ضع مهیخشک و ن در مناطق

 اسـت از جملـه گنـدم    یزراع اهانیبودن عملکرد در گ نییپا جیرا

نفـر   اردیلیم 5/2 باًیتقر ییغذا میدر رژ یماده اساس کی). گندم 2(

درصـد از   22) و 27انسان است ( هیدر تغذ نیپروتئ یو منبع اصل

ه خــود را بــ يکشــاورزمحصــوالت  یکشــت جهــان ریــســطح ز

از تنش  یمنظور کاهش صدمات ناش). به21داده است ( اختصاص

 یبـذور روشـ   نـگ یمیبهبـود عملکـرد گنـدم، پرا    يو برا یخشک

 نـگ، یمیپرا فراینـد ). در 29( اسـت  يو کـاربرد  نهیکم هز ،یمنطق

 يطورکنترل شده به یمرحله آبنوش یجذب آب توسط بذر در ط

ـ و شودیآغاز م یکیمتابول يهاتیکه فعال چـه  شـه یاز خـروج ر  یل

و همکـاران   ياریـ  شی). در آزمـا 25( دیـ آیبه عمل مـ  يریجلوگ

ـ ن میپتاس دیو کلر میکلس دیبذور با کلر ماریت شی)، پ30( باعـث   زی

و عملکرد دانه  یستیتعداد پنجه، عملکرد ز اهچه،یبهبود استقرار گ

ـ  زی) ن16و همکاران ( سیدر گندم شد. هر  شیگزارش کردند که پ

عملکـرد   شیباعث افزا زیو آب ن ير گندم با سولفات روبذ ماریت

ـ      یستیز بـر   يداریاثـر معنـ   یو عملکـرد دانـه در گنـدم شـده ول

ـ   بـذور گنـدم بـا     میپـرا  نیشاخص برداشت نداشته اسـت. همچن

وزن هـزار   شیباعث افـزا  زین يمانند آهن و رو يمغذ زیعناصر ر

). 24در آن شـده اسـت (   یسـت یدانه، عملکـرد دانـه و عملکـرد ز   

عملکرد دانـه و   شیکه بر افزا یبذر گندم عالوه بر اثرات نگیمیپرا

دانـه   یینـانوا  اتیدانـه و خصوصـ   نیپروتئ زانیآن دارد، م ياجزا

کـه گـزارش شـده     يطـور به دهدیقرار م ریتحت تأث زیگندم را ن

ـ     نگیمیاست که اسـموپرا   شیبـر افـزا   یبـذور گنـدم اثـرات مثبت

ــوا ــرو يمحت ــ)، ه8دارد ( نیتئپ ــا نیمچن ــداله شیدر آزم و  یعب

عـالوه بـر بهبـود     دیاسـ  کیلیسـ یبـذور بـا سال   می) پـرا 1( يشکر

گلـوتن دانـه و شـاخص گلـوتن را      يعملکرد دانه گندم، محتـوا 

 کـه نیبـه ا  تیـ شد و بـا عنا  انیب که چه. با توجه به آندیبهبود بخش

 میـ گندم د دیتول زانیکشت و م ریاستان کردستان رتبه اول سطح ز

) مطالعـه حاضـر بـا هـدف     6اده اسـت ( ود اختصـاص د را به خـ 

عملکـرد،   يبذور گندم بر عملکرد، اجـزا  نگیمیاثرات پرا یبررس

رقـم   میـ گنـدم د  یینانوا اتیخصوص یدانه و برخ نیپروتئ زانیم

کـاربرد   نهیدر زم یاطالعات اندک یانجام شده است، از طرف 2 آذر

بـذر در   نگیمیجهت پرا دیاس کیربو آسکو دیاس کیلیسیتوأم سال

 نیتاسپریاز و شیآزما نیدر ا لیدل نیهموجود دارد به مید طیشرا

ضـد تـب، ضـد     يهادر گروه دارو نیتاسپریاستفاده شده است. و

قرار دارد و هر گرم از آن شامل  وریالتهاب و ضد استرس دام و ط

و تـاکنون   اسـت  C نیتامیو گرمیلیم 20و  نیآسپر گرمیلیم 250

  انجام نشده است. یزراع اهانیبطه با اثر آن بر گدر را يامطالعه

  

  هاو روش مواد

در مزرعه  1398- 99و  1397- 98 یدر دو سال زراع شیآزما نیا

ـ دانشگاه کردسـتان انجـام شـد. ا    يدانشکده کشاورز یقاتیتحق  نی

 18/47و  یدرجـه شـمال   18/35 ییایـ مزرعه بـا مختصـات جغراف  

 اسـت ن سنندج واقـع  شرق شهرستا يلومتریک 35در  یدرجه شرق

میانگین بارندگی سـالیانه   و متر 1866ارتفاع آن از سطح دریا و 

هاي جهت تعیین ویژگی .)19( باشدمیمتر میلی 350این منطقه 

فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از کاشت بـذور از نقـاط مختلـف    

متـر) نمونـه بـرداري انجـام و نتـایج      سانتی 0-30مزرعه (عمق 

  آورده شده است. 1 جدولآزمون خاك در 

ـ بذور گندم د يرو شیآزما  طـرح  صـورت بـه  2رقـم آذر   می

(شـاهد،   نـگ یمیپرا ماریت 8تکرار و  3با  یکامل تصادف يهابلوك

ـ  میپتاسـ  دیـ درصـد، کلر  6/0 ياوره دو درصد، سـولفات رو   کی

ـ با غلظـت   نیتاسپریدرصد، و 4/1 میکلس دیدرصد، کلر گـرم   کی

) اجرا شد. میدورپرایو ه تریدر ل رمگیلیم 50 نینیتوکیس و تریدر ل

حاصـل شـده    اینی) و ادی(سف يدو رقم سردار یاز تالق 2رقم آذر 

دانـه   زشیورس و ر ،یاست که زود رس، متحمل به سرما، خشک

). 18بـاالتر اسـت (   يبا رقم سردار سهیو عملکرد آن در مقا است

ــم ــم آذر  نیانگی ــه رق ــگــرم، م 1/36- 8/41 ،2وزن هــزار دان  زانی

گلـوتن مرطـوب آن    زانیـ درصـد، م  3/11- 7/11دانه آن  نیوتئپر

تـن در   04/2عملکرد دانـه آن   نیانگی)، م17درصد ( 22/7- 30/6

آن  یسـت یدرصـد و عملکـرد ز   3/39هکتار، شاخص برداشت آن 

کـردن   می). جهـت پـرا  13تن در هکتار گزارش شده است ( 90/4

) در 5بـه  1(نسـبت   تریل 5/22در  2بذر آذر  لوگرمیک 50/4بذور، 
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  . خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك1جدول 

   کربن آلی

 اسیدیته

 فسفر پتاسیم  نیتروژن رس سیلت شن   هدایت الکتریکی  

 بافت خاك

(g kg-1) 

  

(dS m-1) 
  

  )درصد(
گرم بر میلی(

 )گرمکیلو

 رسی شنی 4/12 362  08/0 7/39 29 3/31   50/0   62/7   96/0

  

 فـوق بـه   يهااز محلول کیدر هر  وسیدرجه سلس 16- 18 يدما

) و سـپس  15قـرار گرفتنـد (   یهواده طیساعت در شرا 10مدت 

شده، هوا خشک شـده و بالفاصـله در مزرعـه کشـت      میبذور پرا

 15خط با فواصـل خطـوط    19در  یشیآزما ماریشدند. بذور هر ت

راکم کاشت ت امتر با استفاده از بذر کار غالت ب 6ل وطو متریسانت

متـر و   5/0 مارهـا یت نی. فاصله بشدندمربع کشت بذر در متر 350

منظـور انـدازه   بـه تکرارها دو متر در نظر گرفتـه شـد.    نیفاصله ب

تعداد سنبله در متـر مربـع،    عملکرد دانه، عملکرد زیستی،گیري 

بعـد از   دانه در سـنبله، و تعداد  شاخص برداشت، وزن هزار دانه

 1×1 یاز هر کرت با استفاده از کادر چـوب  ،رسیدگی فیزیولوژیک

دانـه   نیپـروتئ  زانیم يریگاندازه يانجام شد. برا يمتر نمونه بردار

ـ استفاده شـد. م  NIR -7200از دستگاه  گلـوتن بـا اسـتفاده از     زانی

 وژیفی) و سانترPerten- GM 2200, Swedenدستگاه گلوتن شور (

) 5شـد (  يریگ) اندازهPerten-CF2015, Swedenآن ( خصوصم

  :نددشمحاسبه  ریز يهاو سپس پارامتر

)1(                                          Glu t = Glu s + Glu w  
  

Glu (t) ،)Glu (s  و)(w  Gluگلوتن کل (گـرم)، گلـوتن    بیترتبه

  .است(گرم)  فی(گرم) و گلوتن ضع يقو

)2(                                        
 
 

Glu s
Glu i = 100

Glu t

 
  

 
  

  

Glu (i) ،)Glu (s و )Glu (t شـاخص گلـوتن (درصـد)،     بیترتبه

  .است(گرم) و گلوتن کل (گرم)  يگلوتن قو

ـ ) بـر اسـاس فعال  Falling Numberعـدد سـقوط (   ریمقاد  تی

 AACC, 65-81B روش اسـتاندارد  قیـ و از طر الزیآلفـا آمـ   میآنز

ــتگاه  ) 5( ــتفاده از دســـ ــا اســـ    Falling Numberو بـــ

)(1500-Perten Instruments, Huddinge, Sweden  ـ گانـدازه  يری

 انسیـ وار یهمگنـ  یآزمون بارتلت با هـدف بررسـ   ان،یشد. در پا

نشـان   جیمختلف انجام شـد و نتـا   يهادر سال یشیآزما يطاهاخ

 نیهمـ هخطاها همگن نبوده و ب انسیداد که در صفات نامبرده وار

براي اطالع دقیق از روند تغییرات در طی دو سال، تجزیـه و   لیدل

صـورت طــرح  طـور مجــزا و بـه  هـا در هـر ســال بـه   تحلیـل داده 

 يافزارهـا از نـرم  اسـتفاده هاي کامل تصادفی با سه تکرار بـا  بلوك

بـا   نیانگیـ م سـات یمقا نیانجام شد و همچن SASو  SPSS يآمار

ج درصــد صــورت گرفــت. و در ســطح احتمــال پــن LSD روش

  رسم شدند.  Excelافزار با استفاده از نرم زینمودارها ن

  

  و بحث جینتا

  مربعسنبله در متر تعداد

بر تعـداد سـنبله در    نگیمیپرا ماری، اثر ت1397- 98 یسال زراع در

ـ بود ا داریدرصد معن 1واحد سطح در سطح احتمال   یحـال در نی

ـ   نـگ یمی، پرا1398- 99 یبود که در سال زراعـ  بـر   يداریاثـر معن

. تعـداد سـنبله در   )2 (جـدول مربـع نداشـت   تعداد سـنبله در متر 

ـ دلبـه  1397- 98 یمربع در سال زراعـ متر ـ بـاالتر بـودن م   لی  زانی

(شـکل  بود  1398- 99 یاز سال زراع شتریب ،)1شکل ( هایبارندگ

ـ دلمربع بـه کاهش تعداد سنبله در متر ، الف).2 شـدت   شیافـزا  لی

ـ ) ن12فـاروق و همکـاران (   شیمادر آز یتنش خشک مشـاهده   زی

اوره،  ،يبذور با سولفات رو می، پرا1397- 98 یشد. در سال زراع

ـ ترتبه میپتاس دیآب و کلر م،یکلس دیکلر ن،یتاسپریو  نیشـتر یب بی

، الـف).  2مربع داشتند (شکل تعداد سنبله در متر شیاثر را در افزا

ـ دلاحتماالً بـه  نگیمیتعداد سنبله در گندم در اثر پرا شیافزا اثـر   لی

بارور در واحـد سـطح اسـت     يهاتعداد پنجه شیمثبت آن بر افزا

  ).26( دشویتعداد سنبله م شیامر به نوبه خود باعث افزا نیکه ا
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  2رقم آذر  میعملکرد در گندم د يبذر بر عملکرد دانه و اجزا نگیمیاثر پرا انسیوار هیتجز .2 جدول

  منابع تغییرات  
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

عملکرد 

  زیستی
  عملکرد دانه

شاخص 

  برداشت
  وزن هزار دانه  تعداد دانه در سنبله  نبلهتعداد س

سال 

  اول

  ns07/0  ns1327  *4/12  ns06/4  10067**  944656**  2  بلوك

  6/21*  8/32**  22234**  3/90**  10629**  83120**  7  پرایم

  50/5  90/2  1447  3/19  1339  9158  14  خطا

  70/5  1/10  60/7  3/12  8/10  90/9  -  ضریب تغییرات

سال 

  دوم

  sn5787  ns162  ns08/3  ns79  ns06/0  ns08/6  2  بلوك

  ns699  ns06/1  *4/14  1/29*  1473*  35258**  7  پرایم

  40/4  20/2  446  70/4  396  7564  14  خطا

ضریب تغییرات 

  (درصد)
-  15  4/13  1/11  8  90/7  30/5  

  دار.درصد و غیر معنی یکدرصد،  پنجدار در سطح ترتیب معنیبه nsو  **، *

  

    
  شیآزما يمحل اجرا یدما و بارندگ راتییتغ .1 شکل

  

  دانه در سنبله تعداد

بـر تعـداد    يداریبذر اثر معن نگیمی، پرا1397- 98 یسال زراع در

 یحـال در نیـ رصد)، اد 1دانه در سنبله گذاشت (در سطح احتمال 

 ری، تعداد دانه در سنبله تحت تـأث 1398- 99 یبود که در سال زراع

- 98 ی). در سـال زراعـ  2 قـرار نگرفـت (جـدول    نگیمیپرا ماریت

 میدر سـنبله شـد و پـرا    انهباعث کاهش تعداد د نگیمی، پرا1397

ـ ترتبـه  نینیتوکیو س میپتاس دیاوره، کلر ،يبذور با سولفات رو  بی

د نرا در کـاهش تعـداد دانـه در سـنبله داشـت      داریمعناثر  نیشتریب

بذور با سولفات  میپرا ماریمذکور ت یسال زراع ). در، ب2شکل (

 داشـته تعداد دانه در سنبله را  نیتعداد سنبله و کمتر نیشتریب يرو

و اختصـاص مـاده    يارقابـت درون بوتـه   لیدلامر به نیاست که ا

ر بـه کـاهش تعـداد دانـه در     منجـ  شتریبه تعداد سنبله ب يفتوسنتز

بـر تعـداد دانـه در     نگیمیپرا يهاماریت یسنبله شده است. اثر منف

 يو دمـا  شتریب یواسطه بارندگهب 1397- 98 یسنبله در سال زراع
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تعـداد سـنبله    شیسال و افـزا  نیدر ا مستانو ز زییپا یباالتر در ط

 هشکـا  و هاسنبله نیرقابت ب جادیدر واحد سطح بود که منتج به ا

ـ ا اسـت،  شده سنبله در دانه تعداد بـود کـه در سـال     یحـال در نی

تعداد سـنبله   ،یطینامساعد مح طیواسطه شراه، ب1398- 99 یزراع

 رقابـت  جـاد ینداشت که منجر به ا یچندان شیدر واحد سطح افزا

  .  دشو هاسنبله در دانه تعداد کاهش و هاسنبله نیب

  

  هزار دانه وزن

 نـگ یمیپرا ماریاثر ت 1398- 99و  1397- 98 یهر دو سال زراع در

 بود (جـدول  داریدرصد معن 5بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 

اوره  ،يبذور با سـولفات رو  می، پرا1397- 98 ی). در سال زراع2

وزن هزار دانه داشـتند و   شیبر افزا يداریاثر معن میکلس دیو کلر

و  44 ،2/44گـرم (شـاهد) بـه     3/38 ازوزن هزار دانه را  بیترتبه

- 1398 ی). در سـال زراعـ  ، پ2شـکل  ( ادندد شیگرم افزا 3/43

ـ   میکلس دیبذور با کلر می، پرا99  شیدر افـزا  يداریو آب اثـر معن

ـ ترتوزن هزار دانه داشتند و وزن هزار دانه را به گـرم   6/36از  بی

، پ). بهبـود  2 لدادند (شک شیگرم افزا 2/42و  7/42(شاهد) به 

ـ بـذور بـا کلر   میدم در اثر پراوزن هزار دانه گن توسـط   میکلسـ  دی

) 3و همکـاران (  ی) گزارش شده است. علـ 30و همکاران ( ياری

 يبذور با رو میپرا ،يبا کمبود رو يهاکردند که در خاك انیب زین

 یسـت یبر وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد ز یاثرات مثبت زین

 میصل از بذور پـرا حا اهانی. در واقع در گشتدر گندم و ذرت دا

در مزرعـه، سـطح فتوسـنتز کننـده و      ترعیاستقرار سر لیدلشده به

ـ تثب دیاکس يکربن د زانیو م افتهی شیمدت فتوسنتز افزا شـده   تی

ـ تول يشده و مواد فتوسنتز شتریب  يهـا دروکربنیـ ه رهیـ و ذخ يدی

 تیت شده و در نهایتقو اهیمختلف گ يهادر بخش يساختار ریغ

 ریو ذخـا  وماسیب نیو از آنجا که ب دشویم دیتول يشتریب وماسیب

 اریرابطـه بسـ   اهیـ گ یشـ یزا و قـدرت  صیبا تخصـ  اهیموجود در گ

سمت هر دانه رفتـه و   يشتریب يوجود دارد مواد فتوسنتز یتنگاتنگ

 نـگ یمیپرا نی)، همچنـ 13( ابدییم شیوزن هزار دانه و عملکرد افزا

شده در سـاقه و   رهیانتقال مجدد مواد ذخ زانیم کهنیا لیدلبه احتماالً

  .)16( دشویدانه م هزاروزن  شیباعث افزا دهدیم شیبرگ را افزا

  مربعدر متر یستیز عملکرد

 یسـت یبر عملکرد ز يداریاثر معن یدر هر دو سال زراع نگیمیپرا

 یدر سـال زراعـ   یسـت ی). عملکـرد ز 2 مربع داشت (جدولدر متر

ـ بـود کـه ا   1397- 98 یاز سـال زراعـ   ترنییپا 99- 1398 امـر   نی

، 2شـکل  ( اسـت ) 1(شـکل   یبارندگ زانیکاهش م لیدلبه احتماالً

 شیدر آزمـا  یدر اثـر تـنش خشـک    یسـت یش عملکرد ز). کاهت

 یشده اسـت. در سـال زراعـ    گزارش زی) ن12فاروق و همکاران (

ــرا98- 1397 ــا ســولفات رو می، پ ــذور ب ــکلر ن،یتاســپریو ،يب  دی

گـرم   670را از  یستیعملکرد ز میپتاس دیاوره، آب و کلر م،یکلس

ــه  در متر ــاهد) ب ــع (ش و  1030، 1070، 1075، 1090، 1095مرب

، 1398- 99 یدادنـد. در سـال زراعـ    شیافزامربع گرم در متر 910

 شیاثـر را در افـزا   نیشـتر یب يبذور بـا آب و سـولفات رو   میپرا

گـرم   570را از  یستیعملکرد ز بیترتداشتند و به یستیعملکرد ز

شـکل  دادنـد (  شیمربع افزاگرم در متر 735و  740در مترمربع به 

در گنـدم در اثـر    یسـت یرد ز، ت). بهبود عملکرد دانـه و عملکـ  2

مکـاران  و ه زیـ در مطالعـه ر  يبذور بـا آب و سـولفات رو   میپرا

انـداز   هیسـا  ترعیسر لیگزارش شده است. در واقع تکم زی) ن24(

شـده باعـث    میدر بـذور پـرا   کنواختیو  عیسر یزندر اثر جوانه

سـهم را   نیشتریب ریفصل رشد که تبخ لیدر اوا ژهیوهکه ب شودیم

و در  ابـد یآب از مزرعه و هدر رفـت آن دارد، کـاهش    در خروج

 تیـ تعرق ماه کهنیو با توجه به ا ابدییم شیمقابل سهم تعرق افزا

مـاده خشـک رابطـه     دیفتوسنتز و تول زانیدارد و با م یکیولوژیزیف

  ).  20( دشویم يشتریماده خشک ب دیامر منجر به تول نیدارد، ا

  

  مربعدانه در متر عملکرد

بر عملکرد دانـه در   يداریاثر معن نگیمیپرا یو سال زراعهر د در

- 99 ی). عملکرد دانـه در سـال زراعـ   2 گذاشت (جدول مربعمتر

سـال   ) کمتـر از 1شـکل  ( هـا یبارندگ زانیکاهش م لیدلبه 1398

، ث). کاهش میزان عملکـرد دانـه   2بود (شکل  1397- 98زراعی 

ایش فاروق و همکـاران  کی در آزمدر اثر افزایش شدت تنش خش

 ، پرایم بذور با کلرید1397- 98) نیز دیده شد. در سال زراعی 12(

  ، 1/41ترتیب بـه  کلسیم، اوره، ویتاسپرین و آب عملکرد دانه را به
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ه (پ) عملکرد زیستی (ت)، عملکرد دانه (ث) و شاخص . اثر پرایمینگ بذر بر تعداد سنبله (الف)، تعداد دانه در سنبله (ب)، وزن هزار دان2شکل 

  در سطح احتمال پنج درصد هستند. LSDهاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف معنی دار به روش . ستون2برداشت (ج) گندم دیم رقم آذر 
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، ث). همچنین 2درصد افزایش دادند (شکل  7/26و  4/27، 9/38

، عملکرد دانـه در تیمارهـاي پرایمینـگ    1398- 99در سال زراعی 

داري با شاهد نداشت اما تیمارهاي پرایمینگ از نظر ف معنیاختال

طوري که بیشـترین  داري داشتند بهمیزان عملکرد دانه تفاوت معنی

عملکرد دانه مربوط به پرایم بـذور بـا آب و کمتـرین مربـوط بـه      

طور کلی در هـر دو سـال   به ، ث).2پرایم بذور با اوره بود (شکل 

دار کلسیم و آب باعث افـزایش معنـی  زراعی پرایم بذور با کلرید 

عنـوان  هاي کلسیم در گیاه بـه ، ث). یون2عملکرد دانه شد (شکل 

یک پیامبر ثانویه عمل کرده و در انتقال پیغام تنش نقـش بسـزایی   

دارد و در هنگام بروز تـنش، افـزایش کلسـیم سـیتوزولی شـروع      

هـاي مناسـب   کننده مسیرهاي عالمت دهـی اسـت کـه بـه پاسـخ     

در مقابــل شــرایط نامســاعد ایجــاد شــده محیطــی منجــر  ســلولی

هاي حس کننده کلسـیم  د. همچنین در هنگام تنش پروتئینشومی

تـوان گفـت کـه کلسـیم بـرون      عبارتی می یابند پس بهافزایش می

تواند پاسخ به تنش را از طریق تغییـر در میـزان و نـوع    سلولی می

العـه هـریس و   ). در مط2د (کنـ گـري  هاي سلول میـانجی پروتئین

) نتایج نشان داد که پرایم بذور گندم با آب عملکـرد  16همکاران (

داري بـر  دانه و عملکرد زیستی را افزایش داده است ولی اثر معنی

  شاخص برداشت نداشته است.  

  

  شاخص برداشت

داري بر هاي زراعی مورد آزمایش پرایمینگ بذور اثر معنیدر سال

، 1397- 98). در سال زراعی 2اشت (جدول شاخص برداشت گذ

پرایمینگ باعث کاهش شاخص برداشـت در گنـدم شـد و پـرایم     

و آب اثــر  نیتاســپریو م،یپتاســ دیــکلر بــذور بــا ســولفات روي،

) کـه  ج ،2بر کاهش شاخص برداشت داشـتند (شـکل    يداریمعن

 میدر اثر پـرا  یستیعملکرد ز داریمعن شیامر افزا نیا لیدل احتماالً

عملکـرد   شیافـزا  دنبـال  بـوده اسـت و بـه    بـات یترک نیور با ابذ

و در مرحله پر شدن دانـه   افتهی شیمصرف آب خاك افزا ،یستیز

قرار گرفتـه اسـت. در    ریشده و پر شدن دانه تحت تأث دیتنش شد

اثـر مثبـت و    نینیتوکیبـذور بـا سـ    میرا، پـ 1398- 99 یسال زراع

آن را  زانیـ ست و مشاخص برداشت داشته ا شیبر افزا يداریمعن

داده است (شـکل   شیدرصد افزا 1/40درصد (شاهد) به  6/32از 

 اهچـه یگ گـور یباعث بهبـود و  نگیمیپرا يهاماری، ج). در واقع ت2

ـ دلبـه  1397- 98در سال  یطیشرا نیدر چن .شوندیم  یبارنـدگ  لی

نشان داد  يدیشد شیافزا نگیمیپرا يهاماریت یشیرشد رو شتر،یب

کمتر باعث کـاهش رشـد    ی، بارندگ1398- 99 یاما در سال زراع

 98- 1397 یشـد. در سـال زراعـ    نـگ یمیپرا يهـا ماریدر ت ژهیوهب

با  سهیدر مقا نگیمیپرا يهاماریدر ت یستیعملکرد ز شیافزا زانیم

درصد بود، بـا   5در حدود  1398- 99درصد و در سال  52شاهد 

 ریـ و ت خرداد يهادر ماه 1397- 98باالتر در سال  يوجود دما نیا

مـاه   بهشـت یکمتر در ارد یبارندگ زیدوره پر شدن دانه و ن یدر ط

عملکـرد   جـه یدر نت سال باعث کاهش دوره پرشدن دانه شد و نیا

بـا شـاهد تنهـا     سهیدر مقا نگیمیپرا يهاماریسال در ت نیدانه در ا

 يهـا ماریعملکـرد دانـه در ت   شی. افـزا افـت ی شیزادرصد افـ  19

 7حـدود   99- 1398 یهد در سال زراعبا شا سهیدر مقا نگیمیپرا

فوق باعث شـد کـه شـاخص برداشـت در      راتییدرصد بود و تغ

با شاهد کاهش  سهیدر مقا 1397- 98در سال  نگیمیپرا يهاماریت

  .ابدی

  

  دانه یفیک اتیخصوص

  دانه گندم نیپروتئ درصد

بذور اثر  نگیمی، پرا1398- 99و  1397- 98 یهر دو سال زراع در

دانـه   نیدرصد) بـر درصـد پـروتئ    1ح احتمال (در سط يداریمعن

بـذور   می، پـرا 1397- 98 ی). در سال زراعـ 3جدول گندم داشت (

دانـه   نیدرصـد پـروتئ   شیاثـر را در افـزا   نیشتریب میپتاس دیبا کلر

داد  شیدرصـد افـزا   4/10دانـه گنـدم را    نیپـروتئ  زانیاشت و مد

 میپـرا مذکور  یبود که در سال زراع یحالدر نی)، ا، الف3شکل (

عملکـرد دانـه    نیبود که کمتر ییمارهایجز ت میپتاس دیبذور با کلر

ـ امـر ب  نیو ا ث)، 2را داشت (شکل  ـ  یمنفـ  یهمبسـتگ  انگری  نیب

 میپـرا  نی)، همچن22( استدانه  نیپروتئ يعملکرد دانه و محتو

ـ    يو سـولفات رو  میکلس دیبا کلر ربذو  داریباعـث کـاهش معن

ر ، الف). د3شدند (شکل  یسال زراع نیدانه در ا نیپروتئ زانیم

ـ بذور بـا کلر  میپرا زین 1398-99 یسال زراع باعـث   میکلسـ  دی
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  2رقم آذر  میدانه گندم د یفیک اتیبذر بر خصوص نگیمیاثر پرا انسیوار هیتجز .3جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات  
  میانگین مربعات

  عدد فالینگ  شاخص گلوتن  نگلوت  پروتئین

سال 

  اول

 ns09/0  ns01/0  ns93/0  ns1042  2  بلوك

  ns931  3/31**  46/0**  38/3**  7  پرایم

  1075  43/5  08/0  30/0  14  خطا

  3/9  9/3  5/4  4  -  ضریب تغییرات

سال 

  دوم

  ns118  ns478  97/2**  74/1**  2  بلوك

  ns08/1  ns7/74  ns366  54/1**  7  پرایم

  1234  2/91  43/0  25/0  14  خطا

ضریب تغییرات 

  (درصد)
-  5  7/11  1/12  3/13  

 داریمعن ریدرصد، پنج درصد و غ کیدر سطح  داریمعن بیترتبه ns و **، *

 

  

  

    
. 2رقم آذر  می(ت) گندم د نگیدانه (الف)، گلوتن کل (ب)، شاخص گلوتن (پ) و عدد فال نیپروتئ يبذر بر محتوا نگیمی. اثر پرا3 شکل

   .ندهستدرصد  پنجدر سطح احتمال  LSDدار به روش  یحرف مشترك فاقد اختالف معن يدارا يهاستون
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دانه را  نیپروتئ يدانه شد و محتو نیپروتئ زانیم داریکاهش معن

 در سـال  یکلـ  طـور درصد کـاهش داد، بـه   9/8درصد به  10 از

 1398-99 یاز سـال زراعـ   شـتر یدانه ب نیپروتئ زانیم 1397-98

 شیکه بـا افـزا   رودیم رانتظا معمول طور، الف). به3بود (شکل 

دانـه   نیپربـاران پـروتئ   يهادر سال مید طیعملکرد دانه در شرا

-98نشان داد که در سـال   قیتحق نیا جی)، اما نتا4( ابدیکاهش 

 افتـه ی شیدانه افـزا  نیپروتئ شتربوده،یب یندگربا زانی، که م1397

ذکـر کـرد، اوالَ در    تـوان یموضوع م نیا يبرا لیدل دواست که 

 بـات یجـذب ترک  تیانحالل و قابل شیواسطه افزاهپرباران بسال 

ـ  و دومـاً  افتـه ی شیافـزا  شهیجذب توسط ر تروژنه،ین واسـطه  ه ب

 هـوا بـاالتر   يدما لیدلبه ژهیوهسال ب نیدر ا شتریب یشیرشد رو

ـ ، قابل1398-99 یبـا سـال زراعـ    سهیدر بهار در مقا  رهیـ ذخ تی

انتقال  و احتماالً افتهی شیافزا یشیرو يهاازته در اندام باتیترک

 نیکه باعث بهبود درصد پـروتئ  افتهی شیمجدد ازت به دانه افزا

ـ دانه شده است. م موجـود در آرد   يهـا نیپـروتئ  بیـ و ترک زانی

دارند، از  کیاالست سکویخواص و رد هاکه آن ینقش لیدلگندم به

 نیـی آرد گنـدم را تع  یینانوا تیفیند و کربرخوردا ییباال تیاهم

  ).9( ندکنیم

  

  کل دانه گلوتن

ـ بـر م  يداریاثر معن نگیمیپرا ماری، ت1397- 98 یسال زراع در  زانی

 یدر حـال  نیـ درصـد)، ا  1گلوتن کل دانه داشت (در سطح احتمال 

ـ ، م1398- 99 یبود که در سال زراع  ریگلـوتن دانـه تحـت تـأث     زانی

، 1397- 98 ی). در سال زراع3قرار نگرفت (جدول  نگیمیپرا ماریت

 زانیـ م شیرا در افزا داریاثر معن نیشتریب میپتاس دیبذور با کلر میپرا

داد،  شیدرصـد افـزا   8/11گلوتن دانه را  زانیگلوتن دانه داشت و م

، ب)، در 3با شاهد نداشتند (شکل  يداریتفاوت معن باتیترک ریسا

ـ اثر را ن نیشتریب میپتاس دیبذور با کلر میپرا یسال زراع نیهم بـر   زی

، الف) و چـون گلـوتن   3(شکل  شتدانه دا نیصد پروتئدر شیافزا

ـ ا نیبنابرا رد،یگیگندم را در برم نیدرصد پروتئ 80حدود   مـار یت نی

داشـته اسـت و بـاال     زیـ گلوتن ن زانیم شیدر افزا زیاثر را ن نیشتریب

آرد و نـان حاصـل از    يباال تیفیک يدهندهگلوتن نشان زانیبودن م

گفـت کـه    تـوان یمـ  دشـ  مشـاهده  چه). با توجه به آن14آن است (

عملکـرد دانـه    شیاگـر باعـث افـزا    یحتـ  میپتاس دیبا کلر نگیمیپرا

گلـوتن دانـه،    زانیـ م شیمثبـت آن در افـزا   رید با توجه بـه تـأث  شون

  باشد. یمناسب ماریت تواندیم

  

  گلوتن شاخص

ـ    نـگ یمی، پرا1397- 98 یسال زراعـ  در بـر   يداریبـذور اثـر معن

 نیــدرصــد)، ا 1ســطح احتمــال  شــاخص گلــوتن گذاشــت (در

، شاخص گلوتن تحـت  1398- 99 یبود که در سال زراع یحالدر

- 98 ی)، در سال زراع3بذور قرار نگرفت (جدول  نگیمیپرا ریتأث

را بـر   داریاثـر معنـ   نیشـتر یب يبذور با سولفات رو می، پرا1397

درصـد بهبـود    1/12آن را  زانیشاخص گلوتن داشت و م شیافزا

مـذکور   یبود که در سال زراع یحالرد نی، پ)، ا3شکل ( دیبخش

(شکل  عملکرد دانه را داشت نیکمتر يبذور با سولفات رو میپرا

و شاخص گلـوتن سـه عامـل     نیپروتئ زانیم نگ،ی). عدد فالث، 2

) و هـر  28حاصـل از آرد هسـتند (   حصولم تیفیک نییمهم در تع

نـان   تیـ فیگلوتن کل و شاخص گلوتن بـاالتر باشـد ک   زانیچه م

  ).23( استباالتر  يدیتول

  

  نگیفال عدد

ــا یهــر دو ســال زراعــ در ــورد آزم ــر  نــگیمیپرا ش،یم ــذور اث ب

 نـگ ی). عـدد فال 3نداشـت (جـدول    نـگ یبـر عـدد فال   يداریمعن

آلفـا   میآنز تیفعال زانیدانه است و م یمیآنز تیاز وضع یشاخص

کز ساده مانند گلـو  يآن به قندها لینشاسته و تبد هیدر تجز الزیآم

ــان مــ را  ــد (ینش ــدد فال10ده ــگی). ع ــاالتر ا ن ــثان 300 زب  هی

کمتر از  نگیو عدد فال الزیآلفا آم میآنز نییپا تیفعال يدهندهنشان

آرد  تیـ فیو کـاهش ک  میآنز يباال تیفعال يدهندهنشان هیثان 200

  ).  7است (

  

  گیري کلینتیجه

ـ بـذور بـا کلر   نـگ یمیپرا ،یهر دو سال زراع در آب و  میکلسـ  دی

- 98 یزراعـ  سـال  در. ندبر بهبود عملکرد دانه داشـت  یاثرات مثبت
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تعـداد سـنبله    شیافـزا  قیاز طر میکلس دیبذور با کلر میپرا 1397

درصـد) و وزن هـزار دانـه     4/60( یسـت یدرصد)، عملکرد ز 41(

 یدرصـد و در سـال زراعـ    1/41عملکرد دانـه را   ،درصد) 9/12(

 98/9دانه، عملکرد دانـه را  وزن هزار  شیافزا قی، از طر1398- 99

 می، پـرا 1397- 98 یدر سـال زراعـ   نیداد. همچنـ  شیدرصد افـزا 

درصـد) و عملکـرد    2/37تعـداد سـنبله (   شیبذور با آب بـا افـزا  

درصـد و در سـال    75/26عملکرد دانه را  ،درصد) 7/53( یستیز

و  درصـد)  8/29( یسـت یعملکـرد ز  شی، با افـزا 1398- 99 یزراع

درصد بهبـود   2/21عملکرد دانه را  ،درصد) 2/15وزن هزار دانه (

پـژوهش   نیـ در ا میدروپرایـ و با توجه به اثـرات مثبـت ه   دیبخش

بهبود عملکـرد   يبرا صرفه مقرون به یروش عنوانآن را به توانیم

  کرد. شنهادیپ مید طیگندم در شرا
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Abstract 

In order to investigate the effect of seed priming on yield, yield components and some quality characteristics of rainfed 
wheat Azar2 cultivar, an experiment was conducted as a randomized complete blocks design with three replications in 
the Research Field of Kurdistan University, Sannandaj, Iran during two seasons (2018-2020). Priming treatments 
included control (nonprime), potassium chloride (1%), urea (2%), zinc sulfate (0.6%), calcium chloride (1.4%), 
vitasprin (1 g. l-1), cytokinin (50 ppm) and water (hydroprime). The results showed that in both years, priming of seeds 
with calcium chloride and water had positive effects on grain yield. In 2018-2019, calcium chloride priming increased 
the grain yield by 41% due mainly to increasing the number of spikes, biological yield and thousand kernel weight. In 
2019-2020 grain yield increased by 10% due mainly to increasing thousand kernel weight. Also, in 2018-2019, seed 
priming with water increased grain yield by 27% due mainly to increasing the number of spikes and biological yield, 
and in 2019-2020 the 21% increase in grain yield was achieved by increasing biological yield and thousand kernel 
weight. Given the positive effects of hydropriming in both years and the high cost of using chemical compounds and 
nutrients for seed priming, hydropriming is proposed as a cost-effective method to increase grain yield of wheat in 
rainfed conditions. 
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