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تاریخ دریافت1398/03/01 :

چکیده
پرایمینگبذر تکنیکی نسبت ًا جدید ،ساده و کمهزینه برای بهبود صفات مرتبط با جوانهزنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش و عدم تنش
میباشد .هدف اصلی از انجام این تحقیق ،بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگبذر روی برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم
نان در شرایط کاشت لولههای گلدانی داخل مزرعه بود .در این تحقیق ،سه رقم گندم نان (ریژاو ،سرداری و کریم) و  11تیمار پرایمینگبذر،
شامل پرایمینگ هورمونی :جیبرلیک اسید با غلظت 100میلیگرم بر لیتر و  -24اپیبراسینولید با غلظت  1میلیگرم بر لیتر ،اسموپرایمینگ :کلرید
پتاسیم با غلظت  100میلی مول در لیتر و پلیاتیلن گلیکول  4000با پتانسیلهای  -2/3و  -2/9بار ،پرایمینگغذایی شامل سولفات روی آبدار با
غلظتهای  0/1و  0/3درصد وزنی-حجمی ،اوره با غلظتهای  2و  4گرم در لیتر ،آسکوربیک اسید با غلظت  100میلیگرم بور لیتور ،تیموار
ال تصادفی با سه تکرار در
هیدروپرایمینگ با آبمقطر یکبار تقطیرشده و تیمار شاهد بدون پرایم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کام ً
سال زراعی  1395-96در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفت .اثر رقم و تیمارهای مختلف پرایمینگبذر
بر همه صفات اندازهگیریشده ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .رقم کریم بیشترین محتوای نسبی آب برگ ( 79/58درصد) ،سطح
برگ پرچم ( 15/19سانتیمترمربع) ،حجم ریشه ( 30/9سانتیمترمکعب) ،وزن خشک ریشه ( 4/6گرم در لوله) ،وزن خشک شاخساره (26/7
گرم در لوله) ،نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره ( )0/17را نسبت به ارقام دیگر داشت .رقم سرداری با ارتفاع بوته  98/4سانتیمتر و طوول
ریشه  118سانتیمتر نسبت به دیگر ارقام برتری نشان داد .رقم ریژاو بیشترین شاخص سبزینگی ( )46/3را داشت .بیشترین محتوای نسوبی آب
برگ ،ارتفاع بوته ،سطح برگ پرچم و شاخصکلروفیل بهترتیب مربوط به تیمارهای غذایی اوره با غلظت چهار گرم در لیتر ( 81/51درصد،
 89/9سانتیمتر 16/84 ،سانتیمترمربع و  )47و سولفات روی با غلظت  0/3درصد ( 80/75درصد 88/8 ،سانتیمتر 16/13 ،سانتیمترمربع و )46
بود .در این تحقیق ،تیمارهای پرایمینگبذر با اوره در غلظت چهار گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت  0/3درصد ،بهعنوان تیمارهای برتور
پرایمینگبذر گندم برای شرایط دیم شناسایی گردیدند و به کارگیری این تیمارها احتما ًال میتواند در بهبود عملکرد دانه گندم در شرایط دیم
مفید باشد.
کلیدواژهها :شاخص سبزینگی ،صفات ریشه ،محتوای نسبی آب برگ
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ریشووه ،اصوولیترین انوودام گیوواه بوورای جووذب آب و

مقدمه
گندم از مهمترین غالت است ،بهطوریکووه بوویش از 30

موادغذایی است .در این راستا مطالعه سیستم ریشووه گیوواه

درصد سطح زیرکشت و نزدیک به  26درصد از کل تولیوود

به دلیل عدم سهولت در دسترسووی و مشوواهده آن ،کوواری

دارد (.)FAO, 2017

دشوووار ،وقووتگیر و پرهزینووه بوووده و از طرفووی ،بووه هووم

جوانهزنی و استقرار بذر ،حساسترین مراحل رشوود گیوواه بووه

خوردن وضعیت طبیعووی ریشووهها بوورای رسوویدن بووه نتووایج

تنشهووای غیرزیسووتی هسووتند (;Moshtati et al., 2013

دقیق مشکل ایجاد میکند ( .)Fry and Huang, 2004در

 .)Patade et al., 2011پرایمینگبوووذر یوووک تکنیوووک

شوورایط مدیترانووهای سیسووتم ریشووهای گسووترده ،بیشووترین

غووالت جهووان بووه گنوودم اختصووا

نسبت ًا جدید ،ساده و کمهزینه برای بهبود درصوود جوانووهزنی،
سرعت جوانهزنی ،استقرار اولیه گیاهچه و سایر خصوصوویات
مورفوفیزیولوژیووک گیوواه در شوورایط نرمووال و توونش اسووت
( .)Ibrahim, 2016پرایمینگ بذر عبارت اسووت از آبنوشووی
و آبگیووری نسووبی بووذور طووی یووک دوره کوتوواه زمووانی و
سپس پسابیده شوودن ( )dehydrationآنهووا کووه میتوانوود
سبب بهبودی و یا تسریع جوانهزنی این بذور در صووورت
کاشووت در زمووین اصوولی شووود (

;Wang et al., 2018

 .)Mahakham et al., 2017پرایمینگبوذر بووهطور قابوول

استفاده را برای تولید مناسب دارد (.)Palta et al., 2011
واریتههای متحموول بووه خشووکی نسووبت بووه ارقووام حسوواس
به خشکی از سیسووتم ریشووهای گسووتردهتری برخوردارنوود
( .)Manschadi et al., 2008گیاهان یکساله معموالً در
زمان گردهافشانی بیشترین عمق ریشه را دارند ( Aliabadi

 .)Farahani et al., 2008ماکزیمم عمق ریشهدهی بوورای
گندم معموالً در محدودهی گردهافشانی یووا کمووی بعوود از

آن اتفاق میافتد (.)Kirkegaard and Lilley, 2007

توجهی ارتفاع گیاه ،تعداد پنجههای بارور در واحد سووطح و

( Kulkarni and Swati )2009گووزارش کردنوود کووه

طول سنبله ،تعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،وزن

طول ریشه بهعنوان شاخصی برای توانایی گیاهووان جهووت

هزار دانووه ،عملکوورد بیولوژیووک ،عملکوورد دانووه ،وزن کوواه و

جذب آب از الیههای عمیقتر خاک و نفوتپذیری بهتوور

کلووش و شوواخص برداشووت گنوودم را در تمووامی تاریخهووای

ریشهها در خوواک محسوووب میشووود .حجووم ریشووه یووک

کاشت آن بهبود میبخشد (.)Hussain et al., 2013

صفت و معیار مناسب جهوت جووذب آب و مووواد غووذایی

( Rezaei Sokht Abendani et al. )2014در تحقیق

محسووووب میگوووردد ،بنوووابراین میتوانووود یوووک واحووود

خود اظهار داشتند که پرایمینووگ بووذر کمیووت و کیفیووت

اندازهگیری خوب جهت روابووط عملووی بووین قسوومتهای

علوفووه ترت در کشووت تابسووتانه را افووزایش داد .افووزایش

هوایی و ریشووه باشوود ( .)Ganjeali and Kafi, 2007اثوور

معنوویدار طووول ریشووه و شاخسوواره در بووذور پرایمشووده

میبت پرایمینگ در برخی گیاهان دیگر مانند کاسنی هووم

میتواند از جوانهزنی زودتوور و سووریعتر ایوون بووذور ناشووی

تکوور شووده اسووت (.)Sedighi Dehkordi et al., 2013

گردد (.)Farooq et al., 2005

محتوای نسبی آب برگ ابزار مناسبی برای گزینش ارقووام در

( Aboutalebian et al. )2012گووزارش کردنوود کووه

شرایط تنش خشووکی اسووت ( .)Schonfeld et al., 1988در

پرایمینگبووذر گنوودم بووا محلووول  0/2درصوود سووولفات روی

کل ،داشووتن اطالعوواتی از خصوصوویات شاخسوواره و سیسووتم

باعث افزایش درصد سبزشوودن بووذر بووه میووزان  24/6درصوود

ریشه ،عمق ،تراکم و توزیووع ریشوهدهی میتوانوود در توجیووه

گردیووود .چنووودین مطالعوووه ،اثووور میبوووت پرایمینگبوووذر بوووا

مطلوبیووت گیوواه در شوورایط توونش خشووکی و حرارتووی مووورد

نیتووروژن (نیتوورات پتاسوویم و اوره) بوور سوورعت سبزشوودن و

استفاده قرار گیوورد و بووا توجووه بووه اینکووه سیسووتمهای ریشووه

اسووتقرار گیاهچووه و افووزایش عملکوورد گووزارش شووده اسووت

بهعنوان یووک جووزم مهووم در سووازگاری بووه خشووکی در نظوور

( .)Basra et al., 2005آسووکوربیک اسووید نیووز یکووی از

گرفته میشوند ،بنووابراین شووناخت و مطالعووه صووفات ریشووه و

متابولیتهای مهم است که در تقسیم سلولی و تنظیم اسمزی

افزایش آگاهیها درباره ساختار و پویایی نمو ریشه ،بهعنوان

دخالت دارد (.)De-Gara et al., 2003

نیمه پنهان گیاه ،اهمیت ویژهای در جووذب رطوبووت ،عناصوور
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غذایی و افزایش عملکرد در شرایط دیم دارد و ایوون مسو له،

است کووه بیشووتر مناسووب شوورایط بووا یخبنوودان کمتوور اسووت و

امری ضروری در راستای بهبود توانایی تولید گیاهان زراعی

ارتفاع آن نسبت به دو رقم دیگر کمتر است اما طووول و قطوور

یکساله در کشوواورزی اسووت ( Shekari and Esfandiari,

سنبله آن از ارقام دیگر بیشتر است (جدول  .)1برای انتخوواب

 .)2010گسترش مناسب ریشه و وجود ویژگیهای مطلوووب

تیمارهووای پرایمینگبووذر ،دو آزمووایش مقوودماتی در شوورایط

در بخش هوایی گیاه ماننوود محتوووای نسووبی آب بوورگ بوواال،

ژرمیناتور و گلخانهای بهصورت کنترلشده انجووام گردیوود و

ارتفاع مناسب گیاه ،سطح برگ پرچم و شوواخص سووبزینگی

بر اسوواس صووفات انوودازهگیری شووده ،تیمارهووای برتوور بوورای

مناسووب میتوانوود از عواموول ت ثیرگووذار در تولیوود گنوودم در

شرایط کاشت در گلدان داخل مزرعووه انتخوواب شوودند .ایوون

شرایط محدودیت آب باشد .لذا این تحقیق به منظور بررسی

تیمارهای برتر ،شامل پرایمینگ هورمونی (جیبرلیک اسید بووا

اثر تیمارهای مختلف پرایمینگبذر بر ویژگیهای موورتبط بووا

غلظت  100میلیگرم بر لیتر -24 ،اپیبراسینولید بووا غلظوت 1

ریشه و شاخساره چند رقم گنوودم در راسووتای تعیووین بهتوورین

میلیگوورم بوور لیتوور) بووهعنوان تنظیمکننوودههای رشوود گیوواهی،

تیمارهای پرایمینگبذر و انتخوواب مناسووبترین رقووم تحووت

اسموپرایمینگ (کلرید پتاسیم بووا غلظووت  100میلووی مووول در

شرایط دیم اجرا گردید.

لیتوور و پل ویاتیلن گلیکووول  )PEG4000( 4000بووا پتانس ویلهای

مواد و روشها

 -2/3و  -2/9بووار) ،پرایمینگغووذایی شووامل سووولفات روی

ایوون آزمووایش در سووال زراعووی  1395-96در ایسووتگاه

آبوودار ( )ZnSO4, 7H2Oبووا غلظتهووای  0/1و  0/3درصوود

مرکووز تحقیقووات و آموووزش کشوواورزی و منووابع طبیعووی

وزنووی-حجمووی ،اوره بووا غلظتهووای  2و  4گوورم در لیتوور،

کرمانشاه (ماهیدشت) با مختصات جغرافیایی  34درجووه و 16

آسکوربیک اسید بووا غلظووت  100میلیگوورم بوور لیتوور و یووک

دقیقه عرض شوومالی 46 ،درجووه و  50دقیقووه طووول شوورقی و

سطح هیدروپرایمینگ با آبمقطر یکبار تقطیرشده و یووک

ارتفاع  1380متر از سطح دریا اجرا گردیوود .در ایوون مطالعووه،

تیمار شاهد بدون پرایمینگ بودند.

سه رقم گندم نان ،شامل ریژاو ،سرداری و کریم و  11تیمووار

بوورای ایوون منظووور ،ابتوودا بووذرهای گنوودم بووا اتووانول

پرایمینگبذر و یک تیمار شاهد بدون پرایمینووگ بهصووورت

 70درصد برای  30ثانیووه و سووپس بووا محلووول هیپوکلرایووت

ال تصووادفی در سووه تکوورار
فاکتوریل در قالب طرح پایووه کووام ً

سدیم  10درصد ( )v/vبرای  50ثانیووه ضوودعفونی شوودند و

بررسووی شوودند .رقووم سوورداری از ارقووام قوودیمی گنوودم دیووم

بالفاصووله بووذرها بوورای چنوودین بووار بووا آبمقطوور آبکشووی

در استان کرمانشاه است که ارتفوواع بوتووه بیشووتری نسووبت بووه

شوودند ( .)Abdoli et al., 2013بوورای اعمووال تیمارهووای

دو رقم دیگر دارد .رقم ریژاو اصالحشووده معاونووت مؤسسووه

پرایمینووگ هورمووونی ،پووس از توووزین مقووادیر هورمونهووا،

تحقیقات دیم کشور در دهه گذشته و یک رقم نسبت ًا جدیوود

هورمونهای جیبرلیک اسید و  -24اپی براسینولید در چنوود

محسوب میشود که نسبت به شرایط کم آبی و سرما تحمل

قطره الکل اتیلیک  10درصد حل شدند و سپس با اسووتفاده

خوبی دارد .همچنین به ورس مقاوم اسووت و دارای عملکوورد

از آبمقطر به حجم مووورد نظوور رسووانده شوودند (مطووابق بووا

خوبی در شرایط دیم است .رقم کووریم رقووم نسووبتا جدیوودی

روش  .)Abdoli et al., 2013نسووبت بووذر بووه محلولهووای

Table 1. The specifies of cultivars Rijaw, Sardari and Karim
Reaction to cold
Growth period
Seed of
1000-grain Height Seed (days) in conditions Lodging
Drought
protein
Late
weight (g) (cm) shedding
of Stem Winter
tolerance
Cold
)(%
spring
Cold
temperate

Semi- SemiHigh
12.5
resistant resistant tolerant
SemiSensitive Resistant
Tolerance 10
sensitive
Semi- SemiHigh
Resistant
12.6
resistant sensitive tolerant

Growth
Cultivar
type

Facultative

Resistant 222-224 183-185 Resistant

72

35

195

Resistant 234

78

36

Sardari Winter

118

83.5 Resistant 134

39.2

Karim

Spring

Rijaw
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پرایمینووگ 1 ،بووه ( 5گوورم بوور میلیلیتوور) در نظرگرفتووه شوود

روش محاسباتی و با تقسیم جوورم بووه حجووم ریشووه بووه دسووت

( .)Abdoli et al., 2013بذرها در محلولهای پرایمینگ ،بووه

آمد .تراکم توده ریشه با تقسیم وزن ریشه به حجم لولووههای

موودت  10سوواعت در دمووای  1±19˚Cقوورار داده شوودند و بووا

گلدانی بدست آمد .طول ،وزن خشک ریشووه ،وزن خشووک

اسووتفاده از پمووو آکواریوووم عموول تهویووه (هوووادهی) انجووام

شاخسووواره ،نسوووبت وزن ریشوووه بوووه وزن شاخسووواره و وزن

گرفووت ( .)Abdoli et al., 2013بعوود از عموول پرایمینووگ،

شاخساره بووه وزن ریشووه ،بووه روش ()Hunang et al., 1991

بذرها بهسرعت با آبمقطر آبکشیشده و بهمدت سه روز بووا

تعیین شد .نمونهبرداری در زمووان گوولدهی (گردهافشووانی تووا

انجووام عموول تهویووه در دمووای  1±19˚Cخشووک گردیدنوود.

کمووی بعوود از آن) انجووام شوود (

بووذرهای خشکشووده در یخچووال  4˚Cنگهووداری شوودند

.)2007

Kirkegaard and Lilley,

(مطابق بووا روش  .)Afzal et al., 2011جهووت بررسووی رشوود

بوورای جداسووازی ریشووه گیوواه ،در مرحلووه گردهافشووانی

ریشه و بخش هوایی در تیمارهای مختلف گنوودم ،لولووههووای

لولههای پالستیکی حاوی بوتههای گندم ابتدا بوورای موودت

پالستیکی به قطر  12و ارتفاع  80سووانتیمتر در درون کانووالی

حدود  5تا  6ساعت در آب قرار داده شد ،تا رطوبت کافی

به ابعاد  0/8×3/5×0/5متر (بهترتیب عرض ،طووول و ارتفوواع)

جذب خاک اطراف ریشهها گووردد .سووپس روی لولووههای

که کف آن با سرامیک سنگفرش شده بود ،قرار گرفتنوود و

بازشده به آرامی آب ریخته شد ،تا عمل جداسووازی ریشووه

بر اساس پروفیوول خوواک برداشووتی از مزرعووه بهوسوویله همووان

از خاک بهطور کاموول صووورت گیوورد .در زیوور لولووهها نیووز

خاک زراعی پر شدند .مشخصات خاک زراعی در جوودول

الک  0/5میلیمتری قرار گرفته بود تووا تلفووات ریشووهای در

( )2ارایه شده است .تراکم کاشووت  350بووذر در مترمربووع در

هنگام شستشو به حداقل برسد .پس از شتشوی کامل ریشووه

نظر گرفته شد و بر اساس تراکم کاشت و محاسووبه مسوواحت

و جداسووازی آن از خوواک ،طووول ریشووه از محوول طوقووه تووا

دهانه این لولهها ،در هر لوله  5بذر گندم در توواریخ  15آبووان

انتهای بلندترین ریشه بوسوویله خطکووش انوودازهگیری شوود.

ماه کاشته شد .پس از سبزشدن و استقرار کاموول گیوواه ،عموول

برای اندازهگیری وزن خشک ریشهها و اندامهای هوووایی،

تنک کردن بوتهها انجام گرفت و تعداد بوتووهها بووه سووه بوتووه

ریشهها در دمووای  60-65درجووه سووانتیگراد بووه موودت 48

کاهش یافت .طی دوره رشد ،به منظور مبارزه بووا علفهووای

ساعت و اندامهای هوایی در دمای  70درجه سانتیگراد به

هرز ،وجین دستی انجام شد .سایر مراقبتهای مرحله داشووت

مدت  72ساعت در آون قرار داده شدند و سپس با استفاده

(مبارزه با آفات و کوددهی سرک) نیز بووهطور یکسووان بوورای

از یووک توورازوی دیجیتووالی بووا دقووت  0/01گوورم توووزین

تمامی تیمارها انجووام گرفووت .جهووت تعیووین حجووم ،چگووالی

گردیدند ( .)Barzegar et al., 2004حجم ریشووه از طریووق

و تراکم توده (وزن) خشک ریشووه بووه ترتیووب از روشهووای

قرار دادن ریشووه در یووک سوویلندر آب بووا حجووم مشووخص و

Yang

محاسبه میزان افووزایش حجووم نشووان داده شووده در سوویلندر

 )2010( et al.استفاده گردید .به این ترتیب که حجم ریشووه

تعیین گردید ( .)Atkinson, 1980قبل از پایان آزمایش و

با استفاده از غوطه وری ریشه در اسووتوانه موودرج حوواوی آب

بیرون آوردن گلدانها بوورای انوودازهگیری صووفات ریشووه و

و ثبت میزان تغییر حجم آن بدسووت آموود .چگووالی ریشووه بووه

شاخسوواره ،شوواخصهای زیوور نیووز انوودازهگیری شوودند:

( Khatar et al. )2017( ،Aggarwal et al. )2006و

Table 2. Soil analysis results of the experimental site
Physical analysis
Soil texture

Clay Silt Sand
%

Silty clay
loam

15

48

37

Chemical analysis
Organic
Electrical conductivity
pH
carbon
of the saturated extract
%O.C
mmhos/cm

0.57

7.42

1.05

P

K

T.N.V

mg/kg

302 4.2

Depth of
sampling
N
)(cm

%

30

0.1

0-30
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شاخص کلروفیل برگ پوورچم بووا اسووتفاده از دسووتگاه

تحمل خشکی است که در سالهای اخیر توجووه بووهنژادگران

 SPADمدل  Minolta 502در مرحله ظهور کامل بوورگ

را به خود معطوف داشتهاسووت .بیشووترین وزن خشووک ریشووه

پرچم اندازهگیری شد.

در لوله و در تک بوته به ترتیب با مقادیر  4/60و  1/52گوورم

محتوای نسبی آب بوورگ ( ،)RWCبوور اسوواس روش

بووه رقووم کووریم مربوووط بووود و ارقووام سوورداری و ریووژاو در

( Slafer et al. )1996و فرمول ( )1محاسبه گردید.

رتبههای بعد قوورار داشووتند .لووذا میتوووان اظهووار داشووت رقووم

فرمول ()1

کریم ریشههایش را با تراکم بیشتری نسبت به دو رقم دیگوور

RWC (%) = [(FW- DW)/(TW - DW)]×100

 DW ،FWو  TWبهترتیب برابر وزن تر ،وزن خشک و
وزن تورژسانس برگ پرچم است.
ارتفاع بوته از محل طوقه تا باالترین قسمت سنبله با
استفاده از متر اندازهگیری شد.

گسترش میدهد.
بررسی مقایسه میانگینها برای حجم ریشه نشووان داد کووه
رقم کریم با متوسط  30/9سانتیمتر مکعب در لوله ،بیشووترین
حجم ریشه را داشت و دو رقم سرداری و ریژاو در رتبههای
بعدی قرار گرفتند (جدول  .)4ارقووام کووریم و ریووژاو بووا 0/15

مساحت برگ پوورچم بووا اسووتفاده از رابطووه پیشوونهادی

گرم بر سانتیمتر مکعب چگالی ریشه بیشتری داشتند و رقووم

( Rawson et al. )1988در مرحله گردهافشانی با انوودازهگیری

سرداری نیز با  0/14گرم بر سانتیمتر مکعووب در رتبووهی بعوود

طول و عرض پنج برگ پرچم بهصورت زیوور (فرمووول )2

قرار گرفت .رقم کریم باالترین تراکم وزن خشک ریشووه را

محاسبه شد:

داشووت و دو رقووم سوورداری و ریووژاو دارای مقووادیر کمتووری

فرمول ()2

بودند .در کل ،صفات مرتبط با وزن ریشه بوورای رقووم کووریم
 ×0/75عرض × طول = مساحت برگ پرچم

برتوور از دو رقووم دیگوور بووود .رقووم کووریم بوورای صووفات وزن

تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرم افزارهای آموواری

خشک شاخساره و نسبت وزن ریشه به شاخسوواره نیووز نسووبت

 SASو  SPSSو مقایسه میانگینهووا بوور اسوواس آزمووون LSD

به دو رقم ریژاو و سرداری برتر بود و دو رقم دیگر در یووک

در سطح احتمال آماری یک و پنج درصد انجام شد.

گروه آماری و در رتبه بعدی قرار گرفتند (جدول  .)4از نظوور

نتایج و بحث

نسووبت وزن خشووک شاخسوواره بووه ریشووه دو رقووم ریووژاو و

نتووایج تجزیووه واریووانس نشووان داد اثوور اصوولی رقووم و

سرداری برتر بودنوود و در یووک گووروه آموواری قوورار داشووتند.

تیمارهوووای مختلوووف پرایمینگبوووذر روی کلیوووه صوووفات

برای بهرهبرداری از منابع آب ،خوواک و دسترسووی بووه آنهووا

اندازهگیری شده ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار بووود

صفات مرتبط با ریشه اهمیت اساسی دارند ( Manschadi et

و اثر برهمکنش رقم در تیمار برای این صفات معنیدار نشوود

 )al., 2008و یک سیستم کارآموود ریشووهای میتوانوود نقووش

(جدول  .)3مقایسه میووانگین اثوورات اصوولی بوورای عاموول رقووم

مهمی در مقاومووت گیوواه و اجتنوواب از توونش خشووکی داشووته

نشووان داد کووه رقووم سوورداری بووا بیشووترین طووول ریشووه (118

باشد (.)Moosavi et al., 2014

سانتیمتر) به طور معنیداری نسبت به دو رقم دیگر برتر بووود

صفاتی ماننوود حجووم ریشووه ،محتوووای نسووبی آب بوورگ،

(جدول  .)4رقم ریژاو نیز با  113/7سانتیمتر طووول ریشووه ،در

تراکم وزن خشک ریشه ،وزن خشووک ریشووه در بوتووه ،وزن

رتبه بعدی قرار گرفت (جدول  .)4رشد طولی زیاد ریشووه در

خشک شاخساره و سطح برگ پرچم در رقم کریم بیشووترین

رقم سرداری میتواند یکی از دالیلی باشد که این رقم بوورای

مقوودار را نسووبت بووه ارقووام دیگوور داشووت .دارا بووودن صووفات

سالیان طوالنی (بیش از  30سال) بهعنوان یووک رقووم مناسووب

مطلوب مرتبط با ریشه و شاخساره بوورای یووک رقووم بووهعنوان

از طرف کشاورزان مورد پذیرش میباشد و در سووطح بسوویار

مزیووت محسوبشووده و میتوانوود نقووش مهمووی را در تولیوود

وسیعی در دیمزارهووا کشووتوکار میشووود .چوورا کووه وجووود

گنووودم تحوووت شووورایط محووودودیت آب داشوووته باشووود

یک سیستم ریشهای کارآمد ،از صووفات مهووم و مووؤثر بوورای

(( )Manschadi et al., 2008جدول .)4
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Root dry weight in
tube

Root length

Chlorophyll index

Flag leaf area

Relative water
content

Plant height

Ratio of Root/Shoot

71.13**
6.13**
ns
0.80
0.22
8.34

4792.925**
597.411**
ns
2.178
3.614
8.40

324.60**
26.10**
ns
1.16
0.89
2.16

185.60**
38.60**
ns
0.87
1.38
8.95

149.90**
67.17**
ns
0.91
1.94
1.80

3090.80**
9.30**
ns
1.60
2.48
1.79

0.21**
1.46**
ns
1.01
0.01
4.49

Root dry weight in
plant

Root weight density

0.00095** 0.005**
302.81** 0.0837** 0.760**
Cultivar
2
**
**
0.003
5180.0** 0.1484** 1.350**
Priming
11 0.00300
ns
ns
ns
ns
ns
Cultivar × Priming 22 0.00006
0.00006
0.976
0.0005
0.004
0.00006
1.27
0.0012
0.010
Error
72 0.00006
3.73
6.28
4.90
8.83
8.36
C.V. (%)
ns, * and **: not significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

113.7
118.0
96.2
2.20

46.3
40.5
44.8
0.44

13.53
10.70
15.19
0.55

76.96
75.56
79.58
0.65

84.4
98.4
80.8
0.74

Ratio of Root/Shoot

Plant height (cm)

Root dry weight in tube
(g/tube)

3.7
3.8
4.6
0.22

Leaf relative water content
(%)

1.25
1.28
1.52
0.24

Flag leaf area (cm2)

0.41
0.42
0.50
0.005

Root dry weight in plant
(g/plant)

Root weight density
(mg/cm3)

Root volume
(cm3/tube)

25.1
27.5
30.9
0.63

Chlorophyll index

25.0
25.4
26.7
0.06

Root length (cm)

0.15
0.14
0.15
0.006

0.15
0.15
0.17
0.006

96

Rijaw
Sardari
Karim
LSD1%

Shoot dry weight in tube
(g/tube)

Cultivar

Root density
(g/cm3)

Table 4. Mean comparison of root and shoot traits of three bread wheat cultivars in potted planting conditions in farm under the effect of seed priming pretreatments
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Root volume

df

Shoot dry weight in
tube

S.O.V

Root density

Table 3. Variance analysis of effect of seed priming pre-treatments on root and shoot traits of three wheat cultivars in potted planting conditions in farm
Mean of squares
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مقایسه میانگین اثرات اصلی بوورای عاموول رقووم نشووان داد

افوووزایش طوووول ریشوووه ( 123/9سوووانتیمتر) داشوووت .تیموووار

که رقم سرداری با بیشترین ارتفوواع بوتووه ( 98/4سووانتیمتر) از

پرایمینگبووذر بووا محلووول  0/3درصوود سووولفات روی نیووز

دو رقم ریژاو و کریم برتر بود (جوودول  .)4رقووم سورداری از

( 120/2سانتیمتر) در رتبووه بعوودی قوورار گرفووت .کوتوواهترین

بووین تودههووای بووومی غوورب کشووور انتخابشووده و در طووول

طول ریشه ( 96سانتیمتر) به تیمووار پلویاتیلن گلیکووول 4000

سالهای متمادی کشت ،توسط انتخاب طبیعی غربالشووده و

( )PEG4000با پتانسیل  -2/9بار تعلووق گرفووت (جوودول  .)5در

نسبت به شرایط طبیعی مناطق مورد کشت سازگاری مناسبی

ایوون تحقیووق ،اکیوور تیمارهووای پرایمینووگ و حتووی تیمووار

دارد .همچنین این رقووم متحموول بووه توونش خشووکی و بووهویژه

پرایمینگبذر با آبمقطر در افووزایش طووول ریشووه نسووبت بووه

تنشهای آخر فصل بوده که به احتمووال زیوواد ناشووی از طووول

شوواهد بوودون پرایمینووگ مووؤثر و برتوور بودنوود .در ایوون راسووتا

ریشه زیاد و نفوت بیشتر آن در زمین به منظور جذب رطوبووت

( Aboutalebian et al. )2008در گنوودم ،نشووان دادنوود کووه

است ( .)Roostaie et al., 1985باالترین محتوای نسووبی آب

تیمار پرایمینگ با اوره سووبب افووزایش معنوویدار جوانووهزنی و

برگ با تفاوت معنیداری نسبت به سایر ارقام به رقووم کووریم

ظهور گیاهچه نسبت بووه تیمووار شوواهد گردیوود .بیشووترین وزن

( 79/58درصد) تعلق داشت و ارقام ریژاو ( 76/96درصد) و

خشک ریشه در لوله به تیمار پرایمینگبذر با  4گرم اوره در

سرداری ( 75/56درصد) به ترتیب در رتبووههای بعوودی قوورار

لیتر با وزن خشک ریشه  6/21گرم مربوط بووود .رتبووه بعوودی

گرفتند (جدول  .)4رقم کریم همچنین باالترین سطح بوورگ

وزن خشک ریشه به تیمار پرایمینگ سولفاتروی با غلظووت

داد و از ایوون

 0/3درصد با  5/72گوورم در لولووه تعلووق داشووت (جوودول .)5

لحاظ با دو رقم دیگر تفاوت معنیداری داشت و ارقام ریژاو

گیاهان تیمارشده بووا پلویاتیلن گلیکووول  )PEG4000( 4000بووا

و سرداری نیز به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتنوود .رقووم

پتانس ویل  -2/9بووار از کمتوورین مقوودار وزن ریشووه برخوووردار

کریم رقمی دیم و مختص مناطق و اراضی خشووک بووا توونش

بودند .در مورد  -24اپووی براسووینولید نتووایج مقایسووه میووانگین

رطوبتی زیوواد اسووت .مهمتوورین مشخصووه ایوون رقووم ،زودرس

نشان داد برای چگالی ریشه ،این تیمووار نسووبت بووه تیمارهووای

بودن و گریز از خشکی آخر فصل است .در این بررسی رقم

سولفات روی یک دهووم درصوود و پلووی اتوویلن گیلکووول 7/5

کریم همچنین از نظر وزن ،حجم و تراکم وزن ریشووه نیووز از

درصد تفاوتش معنیدار نبووود و نسووبت بووه تیمارهووای شوواهد

دو رقم دیگر برتوور بووود .بوواالترین میووزان شوواخص سووبزینگی

بدون پرایم و  PEGده درصد برتووری معنوویداری نشووان داد.

برگ ( )46/3در رقم ریژاو حاصل گردیوود و ارقووام کووریم و

از نظر وزن خشک ریشه نسبت بووه تیمارهووای بوودون پوورایم و

سرداری به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتنوود .بووه لحوواظ

 PEGده درصد برتری معنوویداری داشووت ولووی بووا سووولفات

ال معنیدار بووود .بووا توجووه بووه
این صفت تفاوت بین ارقام کام ً

روی یک دهووم درصوود ،اوره دو گوورم در لیتوور ،آبمقطوور و

صفات اندازهگیری شده ،مالحظه میشود هوور یووک از ارقووام

 PEGهفت و نیم درصد تفوواوتش معنوویدار نگردیوود .از نظوور

مورد استفاده واکنشهای مناسبی در راستای تحمل خشووکی

طول ریشه ،نسبت به تیمارهای شاهد بدون پرایم و تیمارهای

از خود نشان دادند و به نوعی انتخاب این ارقام بهعنوان ارقام

پلیاتیلنگلیکووول برتووری معنوویدار داشووت امووا نسووبت بووه

متحمل به توونش خشووکی و توصوویه بوورای منوواطق مختلووف و

آبمقطر تفاوتش معنیدار نبود (جوودول  .)5بیشووترین حجووم

دیمزارهای استان کرمانشاه انتخاب مناسبی بوده و ایوون نتووایج

ریشه نیز به تیمار پرایمینگبووذر بووا  4گوورم اوره درلیتوور بووا 36

Bashiri,

گرم بر سووانتیمتر مکعووب تعلووق گرفووت (جوودول  .)5حجووم

 .)2015; Lotfi et al., 2014مقایسووه میووانگین اثوورات اصوولی

بیشووتر ریشووه ،دسترسووی بووه آب را افووزایش داده و موجووب

بوورای عاموول پرایمینووگ (جوودول  )5نشووان داد کووه تیمووار

افزایش دوام و رشد گیاه میگووردد ( Assgharipoor et al.,

پرایمینگبووذر بووا  4گوورم اوره در لیتوور بیشووترین ت و ثیر را بوور

.)2010

پرچم ( 15/2سانتیمترمربع) را بهخود اختصا

میتواند تایید دوباره این ارقام باشد (مطابق با نتایج
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Table 5. Mean comparison of priming pre-treatments effect on root and shoot traits of three bread
wheat cultivars in potted planting conditions in farm

Plant height
)(cm

Relative water content
)(%

Flag leaf area
)(cm2

Chlorophyll index

Ratio of Root/Shoot

Root length
)(cm

Root dry weight in tube
)(g/tube

Root dry weight in plant
)(g/plant

Root weight density
)(mg/cm3

Root volume
)(cm3/tube

Shoot dry weight in tube
)(g/tube

Root density
)(g/cm3

88.8
88.0
89.0
88.0
85.6
87.8
89.9
87.4
87.3
87.9
88.3
87.0
1.48

80.65
76.28
80.75
75.39
72.06
77.77
81.51
77.31
77.08
78.45
76.47
74.67
1.31

14.29
12.60
16.13
11.70
9.32
12.80
16.84
14.00
12.89
14.00
12.13
11.04
1.10

44.0
43.4
46.0
43.3
40.4
44.0
47.0
44.2
44.0
45.1
43.7
41.9
0.88

0.164
0.146
0.174
0.146
0.117
0.153
0.184
0.163
0.148
0.171
0.151
0.134
0.003

115.3
105.6
120.2
104.3
96.0
107.2
123.9
110.2
106.6
115.4
107.4
99.9
1.15

4.94
3.47
5.72
3.36
2.21
3.71
6.21
3.99
3.47
4.84
3.68
3.96
0.11

1.65
1.16
1.91
1.12
0.74
1.24
2.07
1.33
1.16
1.62
1.23
0.99
0.12

0.547
0.384
0.633
0.371
0.245
0.411
0.687
0.442
0.384
0.536
0.408
0.328
0.003

31.55
26.11
34.11
25.22
20.33
27.00
36.00
27.77
25.66
30.44
26.22
23.44
0.32

29.98
23.28
32.56
23.07
18.71
24.05
33.94
24.65
23.28
28.48
24.28
21.94
0.03

0.158
0.134
0.169
0.133
0.111
0.176
0.176
0.144
0.136
0.159
0.141
0.126
0.003

Seed priming treatment

KCl 100Mm
ZnSO4 0.1%
ZnSO4 0.3%
PEG4000 7.5%
PEG4000 10%
Urea 2g/l
Urea 4g/l
GA 100mg/l24-EBR 1mg/l
ASA 100mg/l
Distilled water
)No priming (control
LSD1%

( Farooq et al. )2005گووزارش نمودنوود ،بهبووود

صفات تکر شده بودند .احتماالً افزایش بار منفی پتانسوویل

معنیدار طول ریشه و شاخساره ممکن است با جوانووهزنی

در این تیمار مانع جذب آب کافی بووه بووذرها شووده باشوود

زودتر و سریعتر ناشی از پرایمینگبذر در مقایسه با عوودم

و بر میزان فعالیووت فیتوهورمونهووای بووذر کووه در ابتوودای

Guzman

جوانهزنی فعال میشوووند اثوور منفووی و بازدارنووده گذاشووته

 and Olaveبیووان داشووتند کووه در بووذرهای پرایمشووده بووا

باشد ( .)Yuan et al., 2014این نتایج بووا نتووایج مطالعووات

محلول سولفات روی ،برتووری سووولفات روی بووه احتمووال

( Guzman and Olave )2006و (Basra et al. )2005

زیاد به دلیل نقش روی در سنتز پروتئین ،عملکرد غشووای

همخوووانی دارد .مقایسووه میووانگین تیمارهووا بوورای صووفات

سلولی و طویل شدن سلول است.

محتوای نسبی آب برگ ،سطح برگ پرچم و ارتفاع بوته

پرایمینگبذر همبستگی داشته باشوود)2006( .

میانگینهووا بوورای صووفات چگووالی ریشووه ،تووراکم

نشان از برتری و تفاوت معنیدار پرایمینگبذر بهترتیب با

وزنخشک ریشووه ،وزنخشووک شاخسوواره و نسووبت وزن

تیمارهووای  4گوورم اوره در لیتوور ( 81/51درصوود16/84 ،

ریشه به شاخساره نیز نشووان از برتووری و تفوواوت معنویدار

سووانتیمترمربع و  89/9سووانتیمتر) 0/3 ،درصوود سووولفات

تیمار پرایمینگبذر بووا محلولهووای  4گوورم اوره درلیتوور و

روی (80/75درصوووووود 16/13،سووووووانتیمترمربع و 88/8

 0/3درصوود سووولفات روی (بووه ترتیووب  0/176گوورم بوور

سانتیمتر) 100 ،میلیگوورم در لیتوور کلریدپتاسوویم (80/65

سانتیمتر مکعووب 0/687 ،میلیگوورم بوور سووانتیمترمکعب،

درص ود 14/29 ،سووانتیمترمربع و  88/7سووانتیمتر) و 100

 33/94گرم در لوله و  )0/184و (به ترتیب  0/169گرم بر

میلیگرم بر لیتوور آسووکوربیک اسووید ( 78/45درصوود14 ،

سانتیمتر مکعب 0/633 ،میلیگرم بوور سووانتیمتر مکعووب،

سانتیمترمربع و  87/9سووانتیمتر) داشووت (جوودول  .)3در

 32/56گوورم در لولووه و  )0/174نسووبت بووه سووایر تیمارهووا

یک تحقیق گزارش شده است کلیه پیش تیمارهووای بووذر

داشووت .گیاهووان تحووت تیمووار پل ویاتیلن گلیکووول 4000

نسووبت بووه شوواهد در چهووار رقووم گنوودم موجووب افووزایش

( )PEG4000بووا پتانسوویل  -2/9بووار دارای کمتوورین مقووادیر

عملکرد دانه شد (.)Eivazi et al. 2014
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بیشترین میزان شاخص سبزینگی بووهترتیب بووه تیمارهووای

درصوود سووولفات روی ،تیمارهووای آسووکوربیک اسوووید و

پرایمینگبذر با محلولهووای  4گوورم اوره در لیتوور (0/3 ،)47

کلریدپتاسیم از تیمارهای برتر در بین تیمارهای مورد بررسی

درصوووود سووووولفات روی ( )46و  100میلیگوووورم در لیتوووور

بودند Farooq et al. )2012( .بیان کردند که پرایمینگبووذر

آسکوربیک اسید ( )45/1تعلق داشت.

با آسکوربیک اسید بهطور معنیداری ،ظهور و طویوول شوودن

( Farooq et al. )2012بیووان کردنوود ،پرایمینگبووذر
با آسکوربیک اسید روابط آب گیاه ،محتوای سووبزینگی،
پایداری غشام ،فنولیکهای محلول ،محتوای پرولین آزاد
برگ و محتوووای آسووکوربیک اسووید را بهبووود میبخشوود
و همزمووان بووا آن میووزان مالوندیآلدئیوود را در شوورایط
خشکی و عدم تنش خشووکی کوواهش میدهوود .همچنووین
برخی نتایج به دست آمده در تحقیق حاضوور بووا مطالعووات
( Moori and Eisvand )2017در مورد اثر پرایمینگ بووا
هورمونها در گندم مطابقت داشت.
الزم بووه یووادآوری اسووت کووه دسترسووی کشوواورزان بووه
کودهای اوره و سولفات روی بسیار ساده و ارزان میباشد و
کووار پرایمینگبووذر نیووز در ایوون روشهووا آسووان و کوواربردی
است و با آموزشی ساده قابل اجرا میباشد .بووه نظوور میرسوود
که فراهمی نیتووروژن در طووی پرایمینگبووذر ،باعووث افووزایش
فعالیووت آنزیمهووای جوانووهزنی ماننوود آلفووا-آموویالز میشووود
( )Sung and Chang, 1993و از ایووونرو میتوانووود بوووه
جوانهزنی سریعتر بذر کمک کند .در بررسوویهای متعوددی
توو ثیر عنصوور روی بوور رشوود و فیزیولوووژی گیوواه در طووول
جوانهزنی و استقرار گیاهچه بسیار مفید گووزارش شووده اسووت

برگ ،سطح برگ ،سطح ویووژه بوورگ ،محتوووای سووبزینگی،
طول ریشه و وزن خشک گیاهچه را بهبود بخشید.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد هر سه رقووم مووورد اسووتفاده ،از
طول و حجم ریشووه مناسووبی بوورای تحموول توونش خشووکی در
شرایط دیم برخوردار بودند .طول ریشووه در رقووم سوورداری و
ریژاو بیشتر و مقادیر صفات حجم ،وزن خشک ریشوه ،وزن
خشک شاخساره ،نسبت وزن ریشه بووه شاخسوواره و محتوووای
نسبی آب برگ در رقم کریم باالتر بود .همچنین تیمارهووای
مختلف پرایمینگبذر اثرات متفاوت معنوویداری روی ارقووام
گندم نشان دادند و غلظت متفاوت تیمارهووای پرایمینووگ بوور
صفات مورد ارزیابی در ارقام گندم اثرگذار بووود .بوور اسوواس
مجموووع صووفات انوودازهگیری شووده در ایوون تحقیووق (بخووش
هوایی و ریشه) ،تیمارهای غذایی اوره بووا غلظووت  4گوورم در
لیتر و سووولفات روی بووا غلظووت  0/3درصوود تیمارهووای برتوور
پرایمینگبووذر گنوودم بوورای شوورایط دیووم تعیووین گردیوود کووه
میتواند بهطور مؤثری در دیمزارها مورد استفاده قرار گیرد.

سپاسگزاری

( .)Malakouti et al., 2008بووا توجووه بووه جوودول مقایسووه

بدینوسیله از همکوواران مرکووز تحقیقووات و آموووزش

میووانگین اثوورات اصوولی تیمارهووای پرایمینگبووذر در اکیوور

کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و کارکنان آزمایشگاه

صووفات اندازهگیریشووده بخووش ریشووه و شاخسوواره ،بعوود از

فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان کووه مووا

تیمارهای پرایمینگبذر با محلول  4گوورم در لیتوور اوره و 0/3

را در انجام این تحقیق یاری نمودند ،قدردانی میشود.
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