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چکیده
بهمنظور بررسی اثر پیشتیمار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ،آزمایشی در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقاا بارنج کشاور (رشات) در ساا
 1211اجرا شد .آزمایش بهصور فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادقی با سه تکرار انجام شاد .فاکتورهاای آزماایش شاامل دو رقا بارنج
(هاشمی و گوهر) و تیمار بذر ارقام برنج در هفت سطح شامل ،پرایمینگ با کلرید کلسی ( 33/5گرم در یک لیتر آب در  30ساعت) ،پرایمینگ باا کلریاد
پتاساای ( 33/5گاارم در یااک لیتاار آب در  30ساااعت) ،پرایمینااگ بااا سااولفا روی (غلظاات  1/5میلاایمااو ر در  13ساااعت) ،هیاادروپرایمینگ (04
ساعت)+پوششدار کردن بذر با کلرید کلسی  ،هیدروپرایمینگ ( 04ساعت)+پوششدار کردن با کلرید پتاسی  ،هیادروپرایمینگ ( 04سااعت)+پوشاشدار
کردن با سولفا روی و هیدروپرایمینگ ( 04ساعت بهعنوان شاهد) بود .نتایج نشان داد که رق اصالح شده گوهر دارای درصاد و سارعت ساشز شادن
با تری نسشت به رق بومی هاشمی بود .براساس نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که با ترین سرعت سشز شادن متللاب باه تیمارهاای پرایمیناگ و
پوشش دار کردن بذر برنج با کلرید پتاسی و کلرید کلسی است .با ترین ارتفاع بوته برنج بهترتیب در تیمار پوششدار کردن و پرایمینگ با کلرید پتاسی
در رق هاشمی مشاهده شد .پیشتیمارهای بذر بهصور پرایمینگ و یا پوششدار کردن بذر برنج با کلرید کلسی  ،کلرید پتاسی و ساولفا روی ساشب
افزایش طو خوشه برنج نسشت به تیمار شاهد (هیدروپرایمینگ) شدند .در بین این تیمارها کلرید کلسی بیشترین و سولفا روی ک ترین تاثثیر را بار
افزایش طو خوشه نسشت به تیمار شاهد شدند .پوششدار کردن بذر با کلرید پتاسی و کلرید کلسی نیز باعث افزایش وزن خوشه نسشت به تیمار شااهد
شدند .بیشترین عملکرد بیولوژیک و نیز عملکرد دانه در تیمار پوششدار کردن بذر با کلرید کلسی و کلرید پتاسای باهدسات آماد .باا ترین شااخ
برداشت در تیمارهای پوششدار کردن و پرایمینگ با کلرید پتاسی مشاهده شد .بهطورکلی نتایج نشان داد پوششدار کردن بذر با کلرید کلسی و کلریاد
پتاسی موجب بهشود کارکرد بذر و در نتیجه افزایش عملکرد برنج میشود.
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برنج ( )Oryza sativa L.بهعنوان یکی از مه ترین محصو
زراعی با سطح زیر کشت بیش از  161میلیون هکتاار و مقادار تولیاد
 041میلیون تن در جهان ،نقش مهمی در تثمین نیااز غاذایی جواما
بشاری دارد ( .)FAOSTAT, 2020بارنج غاذای بایش از نیمای از
جملیت جهان را تشکیل میدهد و روزانه بیش از سه و نی میلیارد نفر
در حدود  31درصد کالری مورد نیاز خاود را از ایان گیااه اساتراتژیک
تثمین میکنند ( .)Priya et al., 2019براساس پیشبینایهاا جهات
ایجاد امنیت غذایی تولید برنج طی سا های  3125و  3151بهترتیاب
حدود  36و  51درصد بایاد افازایش یاباد ( .)IRRI, 2020از ایانرو،
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بهشود بهرهوری در واحد سطح ،مه ترین راهشرد در افزایش تولید برنج
می باشاد .بناابراین بارای باا باردن تاوان و ترفیات تولیاد بایاد از
روشهای پیشرفته استفاده نماود .ایان روشهاا کاه اماروزه باه ناام
مدیریت صحیح زراعی از آن نام برده مایشاود ،باهعناوان راهکااری
اثربخش برای افزایش عملکرد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه کاهش محصو برنج ناشی از عدم استقرار و رشد کناد در
اوایل دوره رشد و به تش آن تولید نشاهای ضلیف بهگونهای جادیتار
مورد توجاه قارار گرفتاه اسات ( .)Farooq et al., 2007علایرغا
پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی و مدیریت زراعی ،کماکان بذر،
جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاهچههای حاصال از آن دارای اهمیات
کلیدی است .در این میان ،مدیریت تولید گیاهچههاای قاوی اهمیات
خاصی دارد که توجه باه آن و باهکاارگیری توصایههاا و نکتاههاای
کارشناسی ،باعث موفقیت کشاورزان برنج کار و افزایش تولیاد خواهاد
شد .جوانهزنی از مراحل حساس در چرخه رشد برنج محسوب میشود،
اختال در این مرحله منجر به کااهش درصاد و سارعت ساشز شادن
خواهد شد که در این حالت به دلیل توسله سیست ریشهای نامناساب
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گیاهچه برنج دارای بنیه ضلیف مایشاود و رشاد مناساب و طشیلای
نخواهد داشت ( .)Farooq et al., 2015در این شرایط بوتههای برنج
مستلد حمله تنشهای زنده و غیرزنده میشود و مقدار عملکارد بارنج
به شد کاهش مییاباد .اگرچاه تخماین درساتی از میازان کااهش
محصو توسط عدم استقرار و رشد رویشی سری  ،نشااهای ضالیف و
مستلد هر گونه تنش در ایران وجاود نادارد ،ولای باه علات گارایش
کشاورزان به کشت ارقام محلی و نامساعد بودن شرایط محیطی ،همه
ساله کشت برنج با کاهش محصو مواجه میشاود ( Rezvantalab
 .)et al., 2019استقرار نشاها در مزرعه از اهمیت ویاژهای در چرخاه
زندگی گیااه بارنج برخاوردار اسات باه طاوری کاه عااملی مها و
تلیینکننده در استقرار مطلوب و عملکرد نهایی گیاه به شمار مایرود.
استقرار سری گیاهچه موجب افزایش توان گیاه برای مقابله با شارایط
نامساعد محیطی و مشکال ناشای از آفاا و بیمااریهاا مایشاود
( .)Harris et al., 2001همان طور که درک ما از فرآیندهای مربوط
به جوانهزنی گسترش یافته است ،روشهایی برای تغییر این فرآینادها
برای تولید بذر در کشاورزی بهوجود آمده است .از اینرو لزوم رسایدن
به راهکارهای مناسب جهت افزایش کارایی گیااه و اساتقرار مناساب
گیاهچهها جهت پایداری بیشتر در خاک بیش از پایش زم باه نظار
میرسد .از متاداو تارین روشهاای شاناخته شاده در ایان زمیناه از
راهشردهای ک هزینه و کاربردی جهت غلشه بر این تنش ،پایش تیماار
بذرها قشل از کشت ،پرایمینگ بذر یا پوششدار کردن که باه واساطه
آن بااذرها پاایش از قرارگاارفتن در بسااتر خااود و مواجهااه بااا شاارایط
اکولاوژیکی محایط ،باه لحاا فیزیولاوژیکی و بیوشایمیایی آمااادگی
جوانهزنی را بهدست مایآورناد .اساتفاده از تکنیاک پایشتیماار باذر
میتواند یکی از روشهای مؤثر در افزایش کیفیت بذر باشد ( Imran
 .)et al., 2013اخگری و همکاران ( )Akhgary et al., 2017طای
پژوهشی دریافتند که پرایمینگ بذر برنج با سالیسیلیک اسید و کلریاد
کلسی بهترتیب  11و  12درصد عملکرد دانه را نسشت به تیمار شااهد
افزایش دادند .پوششدار کردن بذر بارنج باا ساولفا روی از طریاب
بهشود در سرعت سشز شدن ،استقرار سری تر و رشد مطلوب اندامهاای
زایشی سشب افزایش  11درصد عملکرد دانه گردید ( Shivay et al.,
 .)2008رحمان و همکااران ( )Rehman et al., 2011نشاان دادناد
پرایمینگ بذر برنج با کلرید کلسی از طریب کاهش مد زماان زم
جهت سشز شدن و بهشود خصوصیا زایشی سشب افزایش  30درصدی
عملکرد دانه شد .طی پژوهشی گزارش شد که پوششدهی بذر بارنج
با کلرید کلسی  ،کلرید پتاسی و هیدروپرایمینگ با بهشود خصوصایا
گیاهچهای سشب افزایش عملکرد و اجزای عملکارد بارنج در شارایط
کشاات مسااتقی باارنج گردیااد ( .)Ahmad et al., 2013خلیااب و
همکاران ( )Khaliq et al., 2015اتهار داشاتند پرایمیناگ باا آب و
سلنی از طریب بهشود خصوصیا گیاهچه ای و به دنشاا آن افازایش
شاخ سطح برگ موجب افزایش تلاداد خوشاه و عملکارد داناه در

کشت مستقی برنج گردید .گزارش شده است که پرایمیناگ باا موناو
آمونیوم فسفا  0درصد منجر به افزایش تلداد پنجاه ماؤثر و بهشاود
عملکرد دانه برنج گردید ( .)Kalita et al., 2002علت تسری سرعت
سشز شدن در اثر تیمار بذر با ترکیشا اُسمزی را میتوان باه افازایش
فلالیتهای آنزی های تجزیهکننده مانند آلفاا آمایالز ،افازایش ساطح
شارژ انرژی زیستی در قالب افزایش مقدار  ،ATPافزایش سنتز RNA
و  ،DNAافزایش تلداد و در عین حا ارتقای عملکرد میتوکندریهاا
نسشت داد ( .)Shivankar et al., 2003در پژوهشی افزایش سارعت
جوانهزنی در اثر تیمار بذر را به تنظی بیان ژن و افزایش فلالیت چرخه
سالولی و تقسای سالولی نساشت دادناد (.)Gallardo et al., 2001
بهطاورکلی دلیال اصالی افازایش سارعت جواناهزنای باا تیمارهاای
پوششدهی بذر را میتوان با تکمیل مرحله متابولیسمی در جوانهزنای
بذر توجیه کرد .در واق بذور پیشتیماار شاده از لحاا طای مراحال
جوانهزنی نسشت به بذور پیشتیمار نشده یک گاام جلاوتر هساتند .در
همین راستا گزارشهای متلددی مشنی بار افازایش درصاد و سارعت
سشز شدن برنج تحت پیشتیمار با ترکیشا اُسمزی مختلف ارائه شاده
اسات ( .)Hussain et al., 2016; Du et al., 2019باا توجاه باه
اینکه یکی از مزیتهای پرایمینگ و پوشش دار کردن بذر این اسات
که مواد مستقیماً بر روی بذر و بالفاصله در اطارا گیاهچاههاای در
حا جوانهزده قرار میگیرند و همچنین عناصر مغذی شرایط عماومی
گیاه را بهشود میبخشند ،بر این اساس هد کلی این طرح بررسی اثر
پرایمینگ و پوشش دار کردن بذر بارنج باا عناصار غاذایی بار تولیاد
نشاهای سال و قوی دو رق برنج در شرایط اقلیمی رشت میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر پرایمینگ و پوششدار کردن بذر بر عملکرد و
اجزای عملکرد برنج ،آزمایشی در مزرعه پژوهشی موسساه تحقیقاا
برنج کشور (رشت) در سا  1211اجرا شد .ایستگاه پژوهشی موسساه
تحقیقا برنج کشور با طو جغرافیایی  01درجه و  21دقیقه شرقی و
عرض جغرافیایی  20درجاه و  16دقیقاه شامالی و باا ارتفااع  0متار
پایین تر از سطح دریای آزاد قرار گرفته است .میزان متوساط بارنادگی
سالیانه  1111میلی متر است .میانگین دماای ساا نه منطقاه اجارای
پروژه در حدود  15/4درجه سیلیسوس است .بافت خاک از نوع لاومی
رسی ،هدایت الکتریکی  1/12دسایزیمان بار متار ،اسادیته ،6/10
فسفر و پتاسای قابال جاذب باهترتیاب  20/1و  145میلایگارم بار
کیلوگرم ،نیتروژن  1/10درصد و ماده آلی خاک نیز  1/12درصد باود.
آزمایش بهصور فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاای کامال تصاادقی
با سه تکرار در شرایط خزانه و زماین اصالی انجاام شاد .فاکتورهاای
آزمایش شامل دو رق برنج (هاشمی و گوهر) و تیمار کردن ارقام برنج
در هفت سطح شامل  -1پرایمینگ باا کلریاد کلسای ( 33/5گارم در
یک لیتر آب در  30ساعت) -3 ،پرایمینگ با کلرید پتاسی ( 33/5گرم
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در یک لیتر آب در  30ساعت) -2 ،پرایمینگ با سولفا روی (غلظت
 1/5میلاااایمااااو ر در  13ساااااعت) -0 ،هیاااادروپرایمینگ (04
ساعت)+پوشش دار کردن بذر باا کلریاد کلسای  -5 ،هیادروپرایمینگ
( 04ساعت)+پوشش دار کردن با کلریاد پتاسای  -6 ،هیادروپرایمینگ
( 04ساعت)+پوشش دار کردن با ساولفا روی و  -0هیادروپرایمینگ
( 04ساعت بهعنوان شاهد) بود ( Farooq et al., 2006; Farooq et
 .)al., 2007; Rehman et al., 2015برای انجام آزمایش ،ابتدا کلیه
ترو و سپ بذرها بهطور کامل ضدعفونی شد .بدین منظور باذرها
با محلو هیپوکلریت سدی  2درصد به ماد  21ثانیاه ضادعفونی و
پ از آن چند باار باا آب مقطار شستشاو داده شاد .پا از اعماا
تیمارهای پرایمینگ با مواد اُسامزی ،باذرها از بطاری خاار و بارای
خشک شادن باه ماد  03سااعت در محایط ساایه و دماای اتاا
نگهداری شد ،به طوری که رطوبت آن ها به میزان اولیاه رساید .بارای
تیمارهای پوششدار کردن بذر برنج ابتدا کلیه بذرها  04ساعت تحات
هیدروپرایمینگ قرار گرفتند و پ از خشک کاردن باذور ،پوشاشدار
کردن بذرها اعما شد .برای تهیه چساب پوشاشدار کاردن باذور از
ماده ( CMCکربوکسی متیل سلولز) استفاده شد .این ماده با غلظت 2
درصد ( 2گرم چسب در  111سیسی آب مقطر) تهیه شاد و باه ازای
هر  11گرم بذر 5 ،سیسی از محلو مورد نظر روی بذور ریخته شد و
به همراه ترکیشا مغذی پوششدار (کلریاد کلسای  ،کلریاد پتاسای و
سولفا روی) در داخل جلشه پالساتیک ریختاه و بارای پانج دقیقاه
بهخوبی تکان داده شد تا سطح خارجی باذرها باهخاوبی باا ترکیشاا
مغذی آغشته شود تا یه نازکی در اطرا باذر ایجااد گاردد .ساپ
بذرها را در داخل یک سینی ضدعفونی شاده پخاش و در ساایه قارار
داده شد تا سطح آنها خشک شوند (.)Taghi Zoghi et al., 2018
عملیا آمادهسازی خزانه مطاابب رویاه مرساوم منطقاه صاور
گرفت .بذرپاشی در خزانه در نیمه او اردیشهشت انجام و نشااها پا
از  2-0برگی شدن (حدوداً اواخر اردیشهشت) به زماین اصالی منتقال
شد .تراک کاشت در زمین اصلی بین  2عدد نشا در هر کپه و فاصاله
کاشت  31سانتی متر بین ردیف و  31سانتی متر روی ردیف بود .اندازه
کر ها در این آزمایش برای هر تیمار  2×0متر بود .قاار کاش هاای
مناسب برای جلوگیری از خسار بیماری بالسات ،تاری سایکالزو
بود .برای کنتر و جلاوگیری از کارم سااقهخاوار بارنج از دیاازینون
گرانو  5یا  11درصد و برای کنتر علفهای هرز از علف کشهاای
بوتاکلر و بن ساولفورن متیال (لوناداک ) ساه تاا هفات روز پا از
نشاکاری و قشل از دو برگی شدن علف های هرز بهترتیب برای کنتار
سااورو ( )Echinochloa crus-galliو جگاان ()Carex nigra
استفاده شد .در این آزمایش  151کیلوگرم کود اوره و کودهای فسفر و
پتاسی به مقدار  111کیلوگرم در هکتار مصر گردید .بهطاوریکاه،
 51درصد کود اوره بهصور پایه و  35درصد آن در زمان طویل شدن
ساقه و  35درصد دیگر نیز در زمان تشکیل خوشه مصر شاد .کاود
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فسفر کامل بهصور پایه و کود پتاس نیز  51درصد پایه و  51درصد
دیگر در زمان تشکیل خوشه به شکل سرک مصر گردید .ابلاد کر
در خزانه  1×3متر بود .برای محاسشه درصد و سرعت سشز شدن باذور
از برنامه  Germinاستفاده شد که این برنامه مد زماانی کاه طاو
میکشد تا سشز شدن به  51درصد حداکثر خود برسد را نیاز محاساشه
میکند .این برنامه پارامترهای یاد شده را بارای هار پاال از طریاب
درونیابی 1منحنی افزایش سشز شدن در مقابل زمان محاسشه میکناد
( .)Soltani and Madah, 2010یادداشتبارداریهاای زم جهات
اندازهگیری ارتفاع بوته در انتهای خوشهدهی (مرحله  5-51از کدبندی
جدو  )BBCH3و شمارش تلداد پنجه در زمان برداشت (مرحله -11
 )11انجام شد .طو و وزن خوشه ،تلداد داناه در خوشاه و وزن هازار
دانه از طریب نمونهگیری تصاادفی  11خوشاه از هار کار در زماان
رسیدگی فیزیولوژیکی انجام گردیاد .عملیاا برداشات بارای تلیاین
عملکرد نهایی دانه و عملکرد بیولوژیک با برداشت دو متر مرب از هار
کر با رعایت اثر حاشیهای انجام شد .عملکرد داناه در واحاد ساطح
براساس رطوبت  10درصد محاسشه شد .همچنین شاخ برداشات از
تقسی عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک محاسشه شد .تجزیه و تحلیل
آماری این طرح با اساتفاده از نارمافازار  SASنساخه  1/1و مقایساه
میانگینها براساس آزمون  LSDدر سطح احتما پانج درصاد انجاام
شد.

نتایج و بحث
درصد و سرعت سبز شدن

نتایج تجزیه واریان نشان داد که اثر رق بر درصد و سرعت سشز
شدن ملنیدار بود (جدو  .)1براساس نتایج آزمایش رق گوهر دارای
درصد و سرعت سشز شدن با تری نسشت به رق هاشمی بود (جادو
 .)3همچنین نتایج تجزیه واریان نشان داد اثار پایشتیماار نیاز بار
سرعت سشز شدن ملنیدار است (جدو  .)1مقایسه میانگینها نشاان
داد که با ترین سرعت سشز شدن متللب باه تیمارهاای پرایمیناگ و
پوششدار کردن بذر برنج باا کلریاد پتاسای و کلریاد کلسای اسات.
همچنین نتایج نشان داد که ک ترین سارعت ساشز شادن متللاب باه
تیمارهای پوششدار کردن باذر باا کلریاد پتاسای و ساولفا روی و
همچنین پرایمینگ با سولفا روی است (جدو .)2
علت افزایش سرعت سشز شدن در تیمارهای بذور پوششدار شده
با کلرید پتاسی و کلرید کلسای را مایتاوان باه بهشاود خصوصایا
فیزلوژیکی نسشت داد.

1- Interpolation
2- Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and
Chemical Industry
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) رقم و پیشتیمار بر درصد سبز شدن ،سرعت سبز شدن و ارتفاع بوته
Table 1- Results of analysis variance (mean squares) cultivar and pretreatment on emergence percentage, emergence rate
and plant height

ارتفاع بوته

سرعت سبز شدن

درصد سبز شدن

درجه آزادی

Plant height
73.14

Emergence rate
0.2×10-2

Emergence percentage
32.17

d.f
2

Replication

** 2966.88

** 0.2×10-3

** 466.67

1

)Cultivar (C

* 20.6.65

** 0.2×10-3

38.13 ns

6

)Pretreatment (P

* 269.49

-3 ns

ns

0.1×10

Source of variation

منابع تغییرات
تکرار
رق
پیشتیمار
رق × پیشتیمار
خطا
ضریب تغییرا

7.16

6

C×P

79.12

0.7×10-3

29.81

26

Error

7.0

4.6

6.0

-

)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب عدم ملنیداری ،ملنیداری در سطوح پنج و یک درصد میباشند.
ns,* and ** non-significant, significance at 0.05 and 0.01 probability level.
الکترولیاتهاا نساشت دادناد ( Hasan et al.,

نتیجه کااهش اتاال
 .)2016نتایج پژوهشی نشان داد که پیشتیماار باذر بارنج باا کلریاد
پتاسی  ،نیترا پتاسی  ،کلرید سدی  ،پلیاتیلن گالیکو  ،کلرید کلسی
و آب سشب بهشود درصد جواناهزنای گردیاد کاه در ایان باین نقاش
پیشتیمار با کلرید کلسای و آب ملماوستار باود ( Subedi et al.,
.)2015

بهطوریکه در پژوهشی دلیل افزایش درصد سشز شدن تیمار باذر
گیاهان زراعی با مواد مغذی را به افزایش فلالیت آنزی های آلفا و بتاا
آمیالز ،ایزوسیترا لیاز و -2فسفوگلیسرید دهیدروژناز در باذور تیماار
شده نسشت دادند (.)Varier et al., 2010در آزمایشی دیگر باا ترین
درصد جوانهزنی در پیشتیمار بذر برنج با کلرید کلسی و کلرید پتاسی
مشاااهده شااد .آنهااا همچنااین دلیاال فیزیولااوژیکی افاازایش درصااد
جوانهزنی با ترکیشا اُسامزی را باه بهشاود غشاات سیتوپالسامی و در

جدول  -2مقایسه میانگین درصد سبز شدن و سبز شدن دو رقم برنج
Table 2- Comparison of means percentage of emergence and emergence of two rice cultivars

سرعت سبز شدن

درصد سبز شدن

)Emergence rate (seed.day-1
0.17

Emergence percentage
87

0.19

94

0.007

4.68

رقم

Cultivar

هاشمی
گوهر

Hashemi
Gohar
LSD 0.05

.

جدول  -3مقایسه میانگین سرعت سبز شدن بذر برنج در تیمارهای مختلف پرایمینگ و پوششدار کردن بذر
Table 3- Comparison of means of rice seeds in different priming and seed coating treatments

سرعت سبز شدن
)Emergence rate (seed.day-1
0.19

Pretreatment

پیشتیمار

Priming with CaCl2

0.21

Priming with KCl

0.17
0.21
0.18
0.16
0.16

Priming with ZnSO4
Hydropriming+Encrusting with CaCl2
Hydropriming+Encrusting with KCl
Hydropriming+Encrusting with ZnSO4
Control

پرایمینگ با کلرید کلسی
پرایمینگ با کلرید پتاسی
پرایمینگ با سولفا روی

0.014

ارتفاع بوته

اثر متقابل رق و پیشتیمار بار ارتفااع بوتاه بارنج ملنایدار باود

هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با کلرید کلسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با کلرید پتاسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با سولفا روی

شاهد
LSD 0.05

(جدو  .)1مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین ارتفاع بوتاه بارنج
بهترتیب متللب به تیمارهای پوششدار کردن و پرایمیناگ باا کلریاد

نظری و همکاران ،اثر پرایمینگ و پوششدار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

پتاسی در رق هاشمی است .ک ترین ارتفاع بوته باهترتیاب در تیماار
شاهد و پرایمینگ با سولفا روی در رق گوهر مشاهده شاد (جادو
 .) 0با توجه به تثثیر تیمار کردن بذر برنج بر سرعت سشز شدن (جدو
 )2و اثر آن بر بهشود توسله سیست ریشهای ()Farooq et al., 2006
بهنظر میرسد گیاهان حاصل از این تکنیک ،عناصر غذایی بیشتاری
جذب نموده و به تش آن ارتفاع با تری کسب نمودند .طای پژوهشای
افزایش ارتفاع گیاه بارنج را در اثار پایشتیماار باا ترکیشاا اُسامزی
گزارش شد ( .)Nawaz et al., 2016همچنین طی آزمایشی گزارش
شد پیشتیمار بذور با افزایش تلداد میان گره و یا افزایش فاصله باین
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گنادم ()Triticum aestivum L.

گرهها سشب افزایش ارتفاع دو رق
(زریاان و ساارداری) گردیااد ( .)Tajbakhsh et al., 2015نتااایج
مطاللاتی در شرایط اقلیمی خشک نشاان داد کاه پایشتیماار باذر از
طریب افزایش سرعت تاهر شدن و استقرار بهتر گیاهچاه باه ساشب
استفاده بهتر گیاه از رطوبت خاک ،مواد غذایی و نور خورشاید موجاب
افزایش ارتفاع گیاه ذر ( )Zea mays L.میگردد ( Abbas Dokht
 .)and Aref beyki, 2015گزارش شده است پرایمینگ با تسری در
تقسی سلولی باعث افزایش ارتفاع بوته گیاهان میشاود ( Taheri et
.)al., 2018

جدول  -0مقایسه میانگین ارتفاع بوته برنج در برهمکنش پیشتیمار و ارقام برنج
Table 4- Comparison of means height of rice plant in the interaction of pretreatment and rice cultivars

گوهر

هاشمی

Gohar
123

Hashemi
123

Priming with CaCl2

117

143

Priming with KCl

110
133
128
114
107

136
128
147
140
133

Priming with ZnSO4
Hydropriming+Encrusting with CaCl2
Hydropriming+Encrusting with KCl
Hydropriming+Encrusting with ZnSO4
Control

Pretreatment

پیشتیمار
پرایمینگ با کلرید کلسی
پرایمینگ با کلرید پتاسی
پرایمینگ با سولفا روی

14.9

تعداد پنجه در بوته

اثر پیشتیمار بر تلداد پنجه در بوته برنج در ساطح احتماا پانج
درصد ملنیدار بود (جادو  .)5نتاایج باهدسات آماده نشاان داد کاه
پیشتیمار بذر برنج با کلرید کلسای و کلریاد پتاسای ساشب افازایش
تلداد پنجه در بوته نسشت به تیمار شاهد شد .ک ترین تلاداد پنجاه در
بوته بهترتیب در تیمارهای پرایمینگ با ساولفا روی و تیماار شااهد
مشاهده شد (جدو  .)6افزایش پنجه در بوته بهوسیله پیشتیمار باذر
با کلرید کلسی و پتاسی را میتوان به دلیل ساشز شادن بهتار ،رشاد
سری گیاهچه ،استقرار مناسب و در نهایت استفاده مطلاوب از عوامال
محیطی نور ،رطوبت خاک و عناصر غذایی نسشت داد ( Ashraf and
 .)Foolad, 2005در همااین راسااتا نتااایج تحقیقاای نشااان داد کااه
پیشتیمار بذر برنج با کلرید کلسی و کلرید پتاسی بهترتیب باعث  0و
 12درصد افزایش پنجههای بارور نسشت به تیمار شاهد شد ( Farooq
 .)et al., 2006نتایج مطاللهای ثابت کرد کاه پایشتیماار باا کلریاد
پتاسی موجب افزایش پنجههای بارور نسشت به تیمار شااهد در گیااه
برنج میشاود ( .)Du, and Tuong, 2002باهنظار مایرساد علات
افزایش پنجههای بارور به دلیل تحریک رشد اولیه گیاهچه به کماک
پیش تیمار است .بهطوریکه پیش تیمار از طریب تثمین عناصر غاذایی

هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با کلرید کلسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با کلرید پتاسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با سولفا روی

شاهد
LSD 0.05

ضروری مورد نیاز برای رشد در اوایل فصل رشد میتواند موجب ساشز
شدن سری گیاهچه و ورود زودتر آنها به مرحله اُتوترو و در نهایت
دستیابی سری تر به سطح سشز مطلاوب گاردد کاه در ایان حالات باا
افزایش توانایی جذب منااب موجاب بهشاود ویژگای زایشای از جملاه
پنجههای باارور مایگاردد ( .)Farooq et al., 2007پایشتیماار باا
عناصر غذایی مانند کلسی و پتاسی با نقش کلیادی در واکانشهاای
آنزیمی ،تنف  ،جذب و تثشیت  ،CO2سانتز پاروتئینهاا و اثار آن بار
فتوسنتز از طریب تنظی کار روزنهها و رواباط آب در گیااه و افازایش
مقاومت گیاهان در برابر تنشهاای محیطای نقاش بسایار مهمای در
افزایش عملکرد گیاهان در شرایط تنش خشکی دارد ( Wang et al.,
 .)2012طی پژوهشی ثابت شد پوششدار کردن بذر بارنج باا کلریاد
کلسی و کلرید پتاسی سشب افزایش قابال مالحظاه تلاداد پنجاه در
واحد سطح گردید ( .)Farooq et al., 2007بهنظر میرساد افازایش
تلداد پنجه در اثر پوششدهی بذر ناشی از جوانهزنی مطلوب و استقرار
مناسب بوته حاصل از بذر تیمار شده میباشد .در اثر این امر روند رشد
رویشی و به تش آن رشد زایشای گیااه از جملاه تلاداد خوشاه بهشاود
مییابد.

828

نشریه پژوهشهای زراعی ایران ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1011

جدول  -5نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) رقم و پیشتیمار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج
Table 5- Results of analysis variance (mean squares) of cultivar and pretreatment on yield and yield components of rice

شاخص

عملکرد

عملکرد

وزن هزار

تعداد دانه در

دانه

خوشه

وزن

طول

تعداد پنجه در
بوته

درجه

منابع تغییرات

آزادی

Source of
variation

برداشت

بیولوژیک

دانه

Harvest
index

Biological
yield

Grain
yield

1000seed
weight

Number of
grainper
panicle

خوشه

خوشه

Panicle
weight

Panicle
length

Number of
tillers per
plant

d.f

14.62

755125

458939

0.17

142.95

0.5×10-2

0.07

25.79

2

**150.21

**1352389

**37235

**42.80

** 10.00

0.06 ns

61.93 ns

42.00 ns

1

* 34.71

**793235

**67118

**15.48

** 83.43

** 0.05

** 41.71

* 16.93

6

2.11ns

274903ns

42709ns

0.12 ns

74.11 ns

0.004 ns

2.43 ns

0.50 ns

6

12.14

182825

6370

0.19

105.11

0.01

11.22

5.79

26

8.1

4.6

6.3

1.9

10.92

8.3

13.4

19.6

-

تکرار
Replication

رق
)Cultivar (C

پیشتیمار
Pretreatment
)(P

رق × پیشتیمار
C×P

خطا
Error

ضریب تغییرا
)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب عدم ملنیداری ،ملنیداری در سطوح پنج و یک درصد میباشند.
ns,* and ** non-significant, significance at 0.05 and 0.01 probability level.

جدول  -6اثر پیشتیمار بر طول خوشه ،وزن خوشه ،تعداد پنجه در بوته و تعداد دانه در خوشه
Table 6- Effect of pretreatment on panicle length, panicle weight, number of tillers per plant and number of grain per panicle

تعداد دانه در
خوشه

وزن خوشه

طول خوشه

تعداد پنجه در بوته

Panicle
)weight (g

Panicle
)length (cm

Number of
tillers per plant

Pretreatment

Number of grain
per panicle
95.67

پیشتیمار

1.23

26.00

12.00

Priming with CaCl2

100.67

1.28

25.50

13.00

Priming with KCl

پرایمینگ با کلرید کلسی
پرایمینگ با کلرید پتاسی
پرایمینگ با سولفا روی

82.50

1.14

23.00

11.00

Priming with ZnSO4

104.50

1.32

28.00

13.50

Hydropriming+Encrusting with
CaCl2

108.67

1.35

27.50

15.00

Hydropriming+Encrusting with
KCl

89.17

1.19

24.00

11.50

Hydropriming+Encrusting with
ZnSO4

هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن
با کلرید کلسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن
با کلرید پتاسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن
با سولفا روی

76.50

1.09

20.50

10.00

)Control (Hydropriming

شاهد (هیدروپرایمینگ)

16.44

0.16

5.37

3.86

طول و وزن خوشه

نتایج جدو تجزیه واریان نشان داد که اثر پیشتیمار بر طو و
وزن خوشه برنج ملنیدار بود (جدو  .)5مقایسه میانگینها نشاان داد
که پیش تیمار و پرایمیناگ باذر باا کلریاد کلسای  ،کلریاد پتاسای و
سولفا روی سشب افزایش طو خوشه برنج نسشت باه تیماار شااهد
گردیدند (جادو  .)6نتاایج جادو مقایساه میاانگین نشاان داد کاه

LSD 0.05

بیشترین وزن بهترتیب در تیمارهای پوششدار کاردن باذر بارنج باا
کلرید پتاسی و کلرید کلسی مشاهده شد .با این وجاود پرایمیناگ باا
کلرید کلسی  ،کلرید پتاسی و سولفا روی نیز بهترتیب سشب افزایش
 10 ،13و  5درصدی وزن خوشه نسشت به تیمار شاهد گردید (جادو
 .)6بهنظر می رسد افزایش طو و وزن خوشه در اثر پایشتیماار باذر
ناشی از جوانهزنی مطلوب و استقرار مناسب بوته حاصل از باذر تیماار
شده میباشد .در اثر این امر روند رشد رویشی و به تش آن رشد زایشی

نظری و همکاران ،اثر پرایمینگ و پوششدار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

گیاه از جمله طو و وزن خوشه بهشود مییابد .باهکاارگیری تکنیاک
پیشتیمار سشب تولید ساقههای قویتر و ضخی تر و سیست ریشاهای
گسترده میشود و نیز برگها بهصور عمودیتر قرار گرفته که سشب
افزایش فتوسنتز میشود که در این حالات ساشب بهشاود خصوصایا
خوشه میگردد (.)Musa et al., 2001
تعداد دانه در خوشه

اثرا اصلی رق و پیشتیمار بر تلاداد داناه در خوشاه در ساطح
احتما یک درصد ملنیدار باود (جادو  .)5نتاایج مقایساه میاانگین
نشان داد که تلداد دانه در خوشه در ارقام هاشمی و گاوهر باهترتیاب
 00/15و  111/15عدد است (جدو  .)0علت افازایش تلاداد داناه در
رق شیرودی را میتوان به پتانسیل ژنتیکای و کیفیات فیزیولاوژیکی
این رق نسشت داد ( .)Dastan et al., 2014پتانسیل ژنتیکای ارقاام
در بهشود تلداد دانه توسط محقب دیگری نیز ثابت شده است (Taheri
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 .)et al., 2018نتایج مقایسه میانگین اثر پیشتیمار بر تلداد در خوشه
نشان داد که با ترین مقادار ایان صافت باا  114/60عادد در تیماار
پوششدار کردن بذر برنج با کلرید پتاسای مشااهده شاد کاه از نظار
آماری اختال ملنایداری باا پوشاشدار کاردن باا کلریاد کلسای و
پرایمینگ با کلریاد پتاسای نداشات .همچناین نتاایج نشاان داد کاه
ک ترین تلداد دانه در خوشه با  06/5عدد در تیمار شاهد مشاهده شاد
(جدو  .)6عشاسدخت و بیگی ( Abbas Dokht and Aref beyki,
 )2015در یک آزمایش بیان کردند که فلالیت کلروفیل و به دنشا آن
میزان فلالیت فتوسنتزی گیااه تحات اثار پرایمیناگ قارار مایگیارد.
بنابراین میتوان علت افزایش تلداد دانه در خوشه در اثر تیمار کاردن
بذر را به فلالیت فتوسنتزی در نتیجه استقرار زودهنگام و بهارهگیاری
مناسب از مناب محیطی گیاه زراعی نساشت داد ( Abbas Dokht et
.)al., 2016

جدول  -7اثر رقم بر تعد اد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژبک و شاخص برداشت
Table 7- Effect of cultivar on number of grain per panicle, 1000-seed weight, grain yield, biological yield and harvest index

شاخص برداشت
Harvest index
)(%

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

Biological yield
)(kg.ha-1

Grain yield
)(kg.ha-1

وزن هزار دانه
1000-seed
)weight (g

تعداد دانه در خوشه
Number of grain per
panicle

Cultivar

رقم

41.34

7354

3046

22.61

77.95

Hashemi

45.12

10943

4929

24.63

109.95

Gohar

هاشمی
گوهر

2.99

366.7

216.4

0.38

8.79

LSD
0.05

وزن هزار دانه

نتایج تجزیه واریان نشان داد که اثرا رق و پیشتیمار بر وزن
هزار دانه ملنیدار بود (جدو  .)5نتایج نشاان داد کاه باا ترین وزن
هزار دانه در بین دو رق مورد بررسای در رقا گاوهر باهدسات آماد
(جدو  .)0همچنین یافتههای این پژوهش باهخاوبی نشاان داد کاه
پیشتیمار بذر برنج مایتواناد ساشب افازایش وزن هازار داناه گاردد.
بهطوریکه پیشتیمار بذر بارنج باا کلریاد کلسای  ،کلریاد پتاسای و
سولفا روی بهترتیب  13 ،11و  5درصد تحت پرایمینگ و بهترتیاب
 33 ،14و  11درصد تحت پوششدار کردن سشب افازایش وزن هازار
دانه برنج نسشت به تیمار شاهد گردید( .جدو  .)4افازایش وزن داناه
بهواسطه پرای کردن ،عمدتاً ناشی از افزایش طو دوره یا سرعت پار
شدن می باشد کاه در ایان ماورد قادر مخازن نقاش کلیادی دارد
( .)Mohagheghi and Aboutablbian, 2014کاائور و همکااران
( )Kaur et al., 2005دلیل افزایش وزن دانه را به افازایش فلالیات
آنزی های درگیر در متابولیس سااکارز ساینتتاز ،اینورتازهاا و سااکارز
فسفا سینتتاز نسشت دادند .نتایج مطاللهای نشان داد که پیش تیماار
با مواد اُسمزی و آب بهترتیب سشب افزایش  11و  5درصد وزن هازار

دانه نسشت به تیمار شاهد در گیاه زراعی برنج گردید ( Nawaz et al.,

 .)2016آن ها همچنین افزایش وزن دانه بهواسطه پیش تیمار کاردن
را عمدتاً ناشی از افزایش طو دوره یا سرعت پر شدن نساشت دادناد
که در این مورد قدر مخزن نقش کلیدی دارد .بررسی اثر پیش تیمار
بر وزن هزار دانه ذر نشان داد که پیش تیمار با آب و ماواد اُسامزی
سشب افزایش بهترتیب  3و  5درصدی در کاشت زودهنگام و همچنین
سشب افزایش  3و  2درصدی وزن هزار دانه در تاریخ کاشات مطلاوب
شادند ( .)Rehman et al., 2015در پژوهشای نشاان داده شاد کاه
پرایمینگ بذر برنج با سالیسیلیک اساید از طریاب بهشاود خصوصایا
گیاهچهای و سایر خصوصیا زایشی سشب افزایش وزن هزار دانه شد
(.)Nie et al., 2020
عملکرد دانه و بیولوژیک

نتایج تجزیه واریان نشان داد که اثرا اصلی رق و پیشتیماار
در سطح احتما یک درصد بر عملکرد دانه و بیولوژیک ملنیدار است
اما بره کنش آنها بر این صفا ملنیدار نشاود (جادو  .)5مقایساه
میانگین نشان داد عملکرد دانه و بیولوژیک در رق گوهر با تر از رق
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هاشمی بود (جدو .)0
جدول  -8اثر پیشتیمار بر وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت
Table 8- Effect of pretreatment on 1000-grain weight, grain yield, biological yield and harvest index

شاخص
برداشت

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

Biological yield
)(kg.ha-1

Grain yield
)(kg.ha-1

1000-seed
)weight (g

Pretreatment

Harvest
)index (%
43.26

پیشتیمار

9382

4045

26.00

Priming with CaCl2

46.00

9208

4283

25.50

Priming with KCl

پرایمینگ با کلرید کلسی
پرایمینگ با کلرید پتاسی
پرایمینگ با سولفا روی

42.25

8511

3616

23.00

Priming with ZnSO4

43.98

9566

4236

28.00

Hydropriming+Encrusting with
CaCl2

46.23

9408

4384

27.50

Hydropriming+Encrusting with
KCl

41.22

9112

3792

24.00

Hydropriming+Encrusting with
ZnSO4

هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با
کلرید کلسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با
کلرید پتاسی
هیدروپرایمینگ+پوششدار کردن با
سولفا روی

39.71

8854

3557

20.50

)Control (Hydropriming

شاهد (هیدروپرایمینگ)

5.59

685.96

404.9

0.71

پیشتیمار بذر برنج با کلرید کلسی و کلرید پتاسی بهترتیب  10و
 31درصد تحت پرایمینگ و بهترتیب  11و  32درصد تحت پوششدار
کردن سشب افزایش عملکرد دانه برنج نسشت به تیماار شااهد گردیاد
(جدو  .)4در همین راستا نتایج پژوهشی نشان داد که پرایمیناگ باا
کلرید پتاسی و کلرید کلسی با غلظات  33/5گارم در یاک لیتار آب
سشب افزایش بهترتیب  14و  15درصدی عملکرد دانه در برنج گردیاد
( .)Farooq et al., 2006در مطاللهای گزارش شد که پیشتیماار باا
کلرید پتاسای ساشب افازایش  11درصادی عملکارد داناه در کشات
مساتقی بارنج گردیاد ( .)Mahajan et al., 2011همچناین نتاایج
مقایسه میانگین نشان داد که با ترین عملکرد بیولوژیک در تیمارهای
پرایمینگ و پوششدار کردن با کلرید کلسی و کلرید پتاسی مشااهده
شد که از نظر آماری در یک گروه ملنیدار قارار گرفتناد (جادو .)6
نتایج نشان داد که کا تارین عملکارد بیولوژیاک باا  1113 ،4511و
 4450بهترتیب تحت پرایمینگ و پوششدار کردن با ساولفا روی و
تیمااار شاااهد بااهدساات آمااد (جاادو  .)4راهچمناادی و همکاااران
( )Rahchamandi et al., 2013نیز افزایش عملکارد بیولوژیاک در
اثر پرایمینگ را به استقرار سری گیاهان و به تش آن استفاده از منااب
نسشت داد .در بذور پارای شاده مااش ( 41 )Vigna radiataدرصاد
افزای بیوماس نسشت به بذور شاهد مشاهده شاد ( Rashid et al.,
 .)2004لطیافزاده و همکااران ( )Latifzadeh et al., 2013بیاان
داشتند پرای با محلو سولفا روی ،اوره و آب ملمولی سشب افزایش
عملکرد بیولوژیک لوبیا ( )Phaseolus vulgarisمیشود ،آنها ایان
افزایش عملکرد را به افزایش درصد و سرعت تهور گیاهچاه نساشت

LSD 0.05

دادند .بهطورکلی افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باهوسایله
پیشتیمار بذر همچنان که محققین دیگر نیز گزارش کردهاند ،میتواند
به دلیل بهشود ویژگیهای آنتیآکسیدانی ،رشد سری گیاهچه ،استقرار
مناسب و در نهایت استفاده مطلوب از عوامال محیطای ناور ،رطوبات
خاااک و عناصاار غااذایی باشااد ( ;Abbas Dokht et al., 2015
 .)Seyami et al., 2017در توجیااه افاازایش عملکاارد ناشاای از
پرایمینگ و پوششدار کردن میتوان به افزایش سارعت ساشز شادن
(جدو  )2و بهشود خصوصیا زایشای اشااره کارد (جاداو  6و .)0
عار و همکاران ( )Arif et al., 2008افزایش عملکرد باذور پارای
شده سویا ( )Glycine max L.را به سری تر سشز شادن باذور پارای
شده نسشت دادند .توکلو ( )Toklu, 2015اتهار داشت پرایمینگ بذور
عدس ( )Lens culinarisبا ساولفا روی از طریاب افازایش تلاداد
غال و دانه در غال سشب افزایش عملکرد دانه تا  13درصاد شاد.
خان و همکااران ( )Khan et al., 1995نیاز افازایش عملکارد داناه
بذرهای پرای شده را ناشی از افزایش فلالیت آنزی های تجزیه کنناده
مثل آلفا آمیالز ،افزایش سطح انرژی به دلیال افازایش  ،ATPسانتز
 DNAو  ،RNAافزایش و همچنین ارتقای عملکارد میتوکنادریهاا
دانستند .سلطانی و همکاران ( )Soltani et al., 2009گزارش کردند
استفاده از تیمار پرایمینگ بذر با کوتاه کردن دوره سشز شدن و کاهش
دمای پایه توانست سرعت رشد اولیه گیاه و در نهایت عملکرد داناه را
افزایش دهد .هیدروپرایمینگ بذور میتواند در گیاهان حاصله محتوای
کلروفیل  aو  bو میزان فتوسنتز را افزایش دهد و از این طریب قدر
منش و فراهمی مواد آلی ساخته شده را افزایش دهد و در نهایت بهشود

نظری و همکاران ،اثر پرایمینگ و پوششدار کردن بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

عملکرد دانه را در بر داشته باشد (.)Roy and Sirvastava, 2009
شاخص برداشت

نتایج بهدست آمده در جدو تجزیه واریان نشان داد که اثارا
رق و پیشتیمار بر شاخ برداشت ملنیدار بود (جادو  .)5مقایساه
میانگین شاخ برداشت دو رق نشان داد که رق گاوهر از شااخ
برداشت با تری نسشت باه رقا هاشامی برخاوردار باود (جادو .)0
براساس مقایسه میانگین شاخ برداشت برنج در تیمارهای مختلاف
پرایمینگ و پوششدار کردن بذر ،با ترین شاخ بهترتیب متللب به
تیمارهای پوششدار کردن و پرایمینگ با کلرید پتاسی و ک تارین آن
متللب به تیمار شاهد ثشت بود (جدو  .)4این نتایج با یافتههای زب و
عار ( )Zeb and Arif, 2008کاه بیاان داشاتند پایشتیماار ماواد
اُسمزی سشب افزایش شاخ برداشت ذر مایگاردد ،نیاز مطابقات
دارد .در آزمایشی دیگر نشان داده شد که پیشتیمار با کلریاد کلسای
سشب افزایش  4درصدی شاخ برداشت نسشت باه تیماار شااهد در
گیاه برنج شد ( .)Rehman et al., 2011آنها افزایش تساهی مااده
خشک به سمت خوشه کاه در نتیجاه ساشب افازایش عملکارد داناه
میشود را دلیل افزایش شاخ سطح برداشت عناوان کردناد .نتاایج
مطاللهای همچنین نشان داد که پرایمینگ با کلریاد پتاسای و کلریاد
کلسی با غلظت  33/5گرم در یک لیتر آب بهترتیب سشب افزایش 16
و  31درصدی شااخ برداشات گیااه بارنج نساشت باه تیماار عادم
پیشتیمار گردید ( .)Farooq et al., 2007آنها نیز دلیل افزایش آن
را افزایش وزن خشک خوشه و به دنشا آن افزایش دانه عنوان کردند.
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نتایج پژوهشی نیز نشان داد که پیشتیمار مواد اسمزی با عنصار روی
سشب افزایش  12درصد شاخ برداشت در گیاه ذر شد ( Rehman
 .)et al., 2015حساین و همکااران ( )Hussain et al., 2016نیاز
افزایش شاخ برداشت در اثر پیشتیمار (کلرید پتاسی و مونوسادی
فسفا ) را به توزی ماده خشک تولیدی به سمت انادامهاای زایشای
نسشت دادند .عرضه مواد پرورده از فتوسنتز جاری و مواد ذخیارهای در
طو دوره پر شدن دانه تلیینکننده وزن دانه به هنگام برداشت است.
از آنجا که پرایمینگ و پوششدار کردن بذور موجاب تساری مراحال
نموی گیاه میشود ،ممکن است انتظار رود که دانه برنج ماد زماان
بیشتری برای ذخیره مواد پرورده در اختیار دارند و چون وزن هر دانه
در درجه او بهوسیله طو دوره پرشدن تلیین میشود در نتیجه تیمار
بذر موجب افزایش شاخ برداشت میشود.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیب نشان داد که پرایمیناگ و پوشاشدار
کردن بذر برنج با کلرید کلسی و کلرید پتاسی در ارقام برنج میتوانند
از طریااب بهشااود درصااد و ساارعت سااشز شاادن و در نتیجااه بهشااود
خصوصیا گیاهچهای که نتیجاه آن افازایش اجازای عملکارد و باه
دنشا آن عملکرد بیولوژیکی و دانه است سشب افزایش عملکرد بارنج
شوند .لذا ،میتوان به کشااورزان توصایه کارد کاه از روش مادیریت
زراعی ساده و ارزان قیمت پیشتیمار بذرها با کلریاد کلسای و کلریاد
پتاسی استفاده نمایند.
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Introduction: Rice (Oryza sativa L.) is one of the most important staple food crops in the world. However, rapid
increase in world population and adverse effects of climate change, such as prolonged drought, has resulted in
challenges in food security. One of the important factors in reducing rice yield can be the emergence and poor
establishment of seedlings in the field. Seed treatment before sowing is the foundation for activation of seed
resources that in combination with external ingredients could contribute to the efficient plant growth and high
yield. Various physiological and non-physiological techniques are available for enhancing seed performance as
well as to combat environmental constraints. Pre-sowing seed treatment such as seed coating and seed priming
could improve the seed germination and vigor particularly under unfavorable environmental conditions.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of priming and seed coating on emergence
characteristics, yield and yield components of rice, a field experiment was conducted in the 2020 growing
season, Rice Research Institute of Iran (RRII). The experiment was performed as a factorial in a randomized
complete block design with three replications. Experimental factors include rice cultivars (Hashemi and Gohar)
and treatment of rice cultivars in seven levels including 1- Priming with calcium chloride (-1.25 MPa in 24
hours), 2- Priming with potassium chloride (1.25 MPa in 24 hours), 3- Priming with zinc sulfate (concentration
of 0.5 mM in 12 hours), 4- Hydropriming (48 hours) + Coating the seeds with calcium chloride, 5Hydropriming (48 hours) + Coating With potassium chloride, 6- Hydropriming (48 hours) + coating with zinc
sulfate and 7- Hydropriming (48 hours as control).
Results and Discussion: The results showed that the highest emergence percentage with 87% and 94% and the
emergence rate with 0.17 and 0.19 (1.day-1) were obtained in Hashemi and Gohar cultivars, respectively. From
these results, it is inferred that Gohar cultivar has higher genetic potential and physiological quality than
Hashemi cultivar. The results of mean comparison showed that the highest height of rice plant with 147 and 143
cm was observed in coating and priming with potassium chloride in Hashemi cultivar, respectively. The results
of this study attributed the increase in height to the effect of pretreatment on increasing the rate of emergence
and better establishment of seedlings due to better plant use of related resources. The results showed that seed
pretreatment with calcium chloride, potassium chloride and zinc sulfate increased the panicle length by 27, 24
and 12% under priming and 37, 34 and 17% under seed coating, respectively. The results of the mean
comparison table showed that the highest panicle weight with 1.35 and 1.32 g was observed by seed coating with
potassium chloride and calcium chloride, respectively. However, priming with calcium chloride, potassium
chloride and zinc sulfate also increased the cluster weight by 12, 17 and 5%, respectively, compared to the
control treatment. The results showed that the highest 1000-seed weight was obtained among the two cultivars
with 24.63 g in Gohar cultivar. Also, the findings of this study showed well that pretreatment of rice seeds can
increase the 1000-seed weight. Pretreatment of rice seeds with calcium chloride, potassium chloride and zinc
sulfate 10, 12 and 5% under priming and 18, 22 and 10% under seed coating, respectively, increased 1000-seed
weight. The results of mean comparison showed that grain yield in Hashemi and Gohar cultivars were 3046 and
4929 kg.ha-1, respectively. Pretreatment of rice seeds with calcium chloride and potassium chloride 14 and 20%
under priming and 19 and 23% seed coating respectively, increased rice grain yield. In general, the increase in
grain yield can be due to the improvement of antioxidant properties, proper establishment and optimal use of
environmental factors such as light, soil moisture and nutrients.
Conclusions: According to the results of this study, priming and seed coating treatments with calcium chloride
and potassium chloride in rice cultivars can increase rice yield by improving seedling characteristics. Therefore,
farmers can be advised to use a simple and inexpensive crop management method to pre-treat seeds with calcium
chloride and potassium chloride.
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