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 4و علي اعلمي 3آبادين، غالمرضا محس*2، مسعود اصفهاني1حسن اخگري

  

  3/6/95تاريخ پذيرش:                                                                      18/1/95 تاريخ دريافت:

  چكيده

توريل صورت فاكشد. آزمايش به انجامكشت مستقيم  وشدر ربرنج اين پژوهش با هدف تعيين نقش پرايمينگ بذر بر ارقام 

يشي موسسه تحقيقات ) در مزرعه آزما1393و  1392هاي كامل تصادفي در چهار تكرار به مدت دو سال (پايه بلوك در قالب طرح

د. عامل اول شامل دو رقم برنج (خزر و هاشمي) و عامل دوم شامل ده سطح (هشت تيمار پرايمينگ اجرا ش كشور (رشت) برنج

)1t  8تاt ( 9قرار داده شدند،  در نوار كاغذيپس از پرايمينگ كه بذرهاt- 10دار شده و كاشت مستقيم (خطي) بذر جوانهt-  نشاكاري

 گياه مورفولوژيك هاي فنولوژيك وويژگيگياهچه و  و بذر هايويژگيروزه) بودند. صفات مورد ارزيابي شامل  25هاي گياهچه

اخته مستقيم خطي و كشت نشايي) پرد بود. همچنين، مقايسه توصيفي سه روش كاشت (كشت مستقيم با نوار بذر، كشت كامل

زان استقرار بيشترين مي وتيمار هيدروپرايمينگ  مربوط بهزني نشان داد كه بيشترين سرعت جوانه هاداده شد. نتايج تجزيه مركب

مينگ رايكنش رقم در پداري نداشت و برهمپرايمينگ بر عملكرد دانه اثر معنيگياهچه در مزرعه مربوط به تيمار بذرخشك بود. 

مربوط به رقم خزر در تيمار كشت نشايي و رقم هاشمي در تيمار پرايمينگ  دار بود. بيشترين عملكرد دانهبر عملكرد دانه معني

درصد در طول دوره رشد و  11بذر با كلريد كلسيم بود. نتايج نشان داد كه شيوه كاشت مستقيم با استفاده از نواربذر با كاهش 

ارگر، نسبت به كشت نشايي در شرايط آزمايش حاضر برتري داشت. نتيجه كلي اين آزمايش نشان داد كه درصد در تعداد ك 32
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  مقدمه

از غالت عمده جهان  يكي ).Oryza sativa L( برنج

از نصف مردم جهان  ) كه بيشAshraf et al., 2006است (

 ,.Chauhan et al( ندكنعنوان غذا استفاده ميهاز آن ب

هاي مديريت تحقيق در خصوص شناسايي روش ).2011

جايگزين براي كاهش آب مورد نياز براي توليد برنج و 

هاي توليد وري آب، براي پايداري سيستمافزايش بهره

 برايضروري است. امروزه كشت مستقيم برنج يك راهكار 

 Ekta Joshi etشود (دستيابي به اين هدف محسوب مي

al., 2013.(  جايگزين  1970بذر پاشي بذر خشك از دهه

اي از جهان گرديد هاي عمدهكشت نشايي برنج در قسمت

)Pandey et al., 2005.(  نياز آبي باال، باال بودن هزينه

كارگري و نياز زياد به نيروي كارگري در سيستم كشت 

به ده است. ش سيستم ي، باعث كاهش تمايل براي ايننشاي

يقين كشت مستقيم برنج در مزارع پست باعث كاهش 

et al. Pandey, شود (دار هزينه توليد برنج ميمعني

كشت مستقيم داراي مزايايي چون حذف عمليات  ).2005

در خزانه گيري و نگهداري خزانه، نشاكاري و ساير مسايل 

است. موفقيت در كشت مستقيم منوط مربوط به آب و خاك 

هاي هرز و غلبه بر غيريكنواختي به موفقيت در مديريت علف

كاري است كاهش صعوبت بذر ها وسبز شدن گياهچه

)0920 .,et alFarooq  .(هاي جديد بكار يكي از روش

شت مستقيم برنج، استفاده از نواربذر برنج گرفته شده در ك

رف آب و كارگر و هزينه آن در كه در عملكرد دانه، مص است

هاي سنتي كاشت مستقيم و كاشت نشايي مقايسه با روش

 Cui( هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفته استدر آزمايش

2012 ,Hongguang .( در كشت ركورد باالي عملكرد دانه

مستقيم سه تن در هكتار و عملكرد دانه در كشت نشايي دو 

ضوع به افزايش تعداد دانه در تن در هكتار بود كه اين مو

خوشه، وزن هزار دانه و كاهش درصد پوكي نسبت داده شد 

)2003 .,et alSarkar  .(  

باعث كارآمدي در ي مختلف پرايمينگ بذر هاروش

زني و عملكرد و ده و يكنواختي در جوانهشتوليد برنج 

 ,.Basrah et al( است دنبال داشتههكيفيت بهتر را ب

هايي در زمينه استقرار هر چه بهتر گياهچه ينوآور). 2011

توسط محققان مختلف صورت در كشت مستقيم بذر برنج 

 دن بذراندهي و خشكاز جمله رطوبت كه گرفته است

)Farooq et al., 2009(سرمادهي ، )Abdul Shukor et 

al., 2012(، و شوك دمايي، هوادهي، تيمار هورموني 

نام  توانپتانسيل اسمزي را مياستفاده از مواد ايجاد كننده 

حاصل از بذرهاي گياهان  ).Farooq et al., 2009( برد

داري داراي تعداد پنجه، خوشه و طور معنيه پرايم شده، ب

بدون  گياهانتعداد دانه در خوشه بيشتري نسبت به 

 . اسموهاردنينگ با)WARDA, 2002(پرايمينگ بودند 

ني و خروج زبهبود جوانهباعث  كلريد پتاسيم يا كلريد كلسيم

گياهچه، ميزان رشد، عملكرد دانه و كيفيت دانه در كشت 

 مقايسه با شرايط بدون پرايم مستقيم ارقام مختلف برنج در

زني منظم و افزايش قدرت د كه اين موضوع ناشي از جوانهش

. سرعت باال و يكنواختي ظهور گياهچه در بودگياهچه 

آميالز و بود فعاليت آلفابذرهاي پرايم شده ناشي از به

افزايش ميزان قندهاي محلول در اين بذرها است. به نظر 

وسيله رسد كه تغييرات فيزيولوژيك ايجاد شده بهمي

اسموهاردنينگ ناشي از افزايش هيدروليز نشاسته و تامين 

قندهاي قابل دسترس بيشتر براي جنين بوده و باعث 

عملكرد دانه و خواص  افزايش قدرت جوانه زني و بهبود رشد،

شود. در كشت مستقيم، كيفي و رسيدگي محصول مي

 دهاسموپرايمينگ شكلريد كلسيم بذرهاي ارقام برنج كه با 

تن در هكتار) نسبت  96/2بودند، داراي عملكرد دانه بهتري (

 بعالوهتن در هكتار) بودند.  11/2به شرايط بدون پرايم (

تار نسبت به شاهد؛ تن در هك 1/13عملكرد كاه و كلش (

درصد  61/22در هكتار) و شاخص برداشت (تن  35/9

تعداد  دليل آنكه بود درصد در شاهد)  91/18نسبت به 

 دشگزارش وزن هزار دانه باالتر در بذور پرايم شده  وپنجه 

)Farooq et al., 2006( . با توجه به هزينه باالي توليد برنج

د آب در كشور، تحقيق در ايران و بحران رو به گسترش كمبو

حاضر براي ارزيابي امكان تغيير در سيستم كاشت برنج از 

روش نشايي به كشت مستقيم طراحي گرديده است. در اين 

رابطه بر اساس تجربه و مشكالت موجود بر سر راه توسعه 

كشت مستقيم، از روش پرايمينگ بذر و توليد نواربذر برنج 

تسريع در استقرار جهت سهولت در كاشت مستقيم بذر و 

  آزمايش استفاده شد. اين گياهچه در

 
  ها مواد و روش

متر مربع، در  2000در زميني به مساحت  آزمايشاين 

مزرعه آزمايشي بخش خاك و آب موسسه تحقيقات برنج 

درجه  37با عرض جغرافيايي  كشور واقع در شهرستان رشت

متر  61درجه شرقي و ارتفاع  49شمالي و طول جغرافيايي 

بافت خاك و ساير خصوصيات خاك . از سطح دريا اجرا شد

  .ارائه شده است يكجدول  درمحل اجراي آزمايش 
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 يمشخصات خاك مزرعه آزمايش -1 جدول
Table 1. Soil properties of the experimental field  

  عمق نمونه

Soil depth 
(cm) 

  رس

Clay 

 سيلت

Silt 

  شن

Sand 

 كربن آلي

OC  

كل  نيتروژن

Total N 

 قابل فسفر

  ذبج

P 

قابل  پتاس

  جذب

K 

اسيديته گل 

  اشباع

pH 

هدايت 

  الكتريكي

EC×103 

0-15  46  49  5  1.7  0.17  8.1  135  6.16  0.67  

 

هاي صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهزمايش بآ

 1393و  1392دو سال بهار كامل تصادفي با چهار تكرار در 

برنج خزر (اصالح شده) قم دو رشامل اجرا شد. فاكتور اول 

: شامل) 10t – 1t( فاكتور دوم ده تيمار وو هاشمي (بومي) 

بذرها در نوار ها در كليه آنبذر كه پرايمينگ  روشهشت 

 دو كشت شدند ونواربذر صورت بهكاغذي قرار داده شده و 

ون دار بدجوانهتيمار ديگر شامل كشت مستقيم خطي بذر 

 هشيو در نظر گرفته شدند. رينشاكا تيمار نوار كاغذي و

 -1t: صورت زير بودبهاعمال تيمارهاي پرايمينگ 

توام با ساعت در آب مقطر  48هيدروپرايمينگ: به مدت 

و پس از آن رطوبت بذر به حد اوليه  هوادهي خيسانده شده

 پنجاسكوربيك اسيد: هزار گرم بذر در  -2tكاهش داده شد، 

يتر اسكوربيك اسيد توام با گرم در لميلي 10ليتر از محلول 

ساليسيليك  -3tتيمار شد،  ساعت 48دهي به مدت هوا

گرم در ميلي 10ليتر محلول  پنجاسيد: هزار گرم بذر در 

 -4tد، گردي تيمار ليتر ساليسيليك اسيد همانند روش فوق

گرم  2/22 ليتر محلول پنجكلريد كلسيم: هزار گرم بذر در 

تيمار همانند روش فوق ) 2CaCl( در ليتر كلريد كلسيم

هايي گرم بذر در كيسه 1000با سرما:  پرايمينگ -5tگرديد، 

درجه  –20ساعت در دماي  24اتيلن به مدت از جنس پلي

با گرما +  پرايمينگ -6tتيمار شد، فريزر گراد در سانتي

دار اي درپوشگرم بذر خشك در ظروف شيشه 1000سرما: 

و  سلسيوسدرجه  40كوباتور ساعت در ان 24به مدت ابتدا 

 -7t ،تيمار شد) سلسيوسدرجه  -20(سپس در محيط سرد 

هيدروپرايم شده  هايگرم از بذر دار كردن بذر: هزارپوشش

 ،از مواد مغذي و محافظت كننده پوشش داده شدبا تركيبي 

8t- 9بدون پرايم،  خشك بذرt- دار كردن خيساندن و جوانه

قبل از  كردن بذر توسط زارع دارمشابه شرايط جوانه بذر

نشاكاري  -10t )،بدون پيش تيمار و بدون نوار بذركاشت (

شده به تعداد  ي پرايمينگ. بذرها)روزه 25هاي گياهچه

نوار كاغذي  صورت دستي درهبذر در هر متر طول نوار ب 110

ر دتا زمان كاشت سپس و  قرار داده شدصورت ساندويچ به

 شدند. در ينگهدار سلسيوس يخچال در دماي هفت درجه

سال آزمايش كه دماي خاك در هر دو بيستم ارديبهشت 

زمين در بود.  سلسيوسدرجه  13تر از سه روز متوالي باال

 مترمربع 15به مساحت هايي در كرت سازي شدهاصلي آماده

سانتيمتر با  30متري با فاصله  3خط  16) در متر 5×3(

تيمار  برايند. شد كشت ،بذر در مترمربع 330تراكم 

در دهه سوم فروردين بذرپاشي خزانه انجام و نشاكاري، 

(هم زمان كپه در مترمربع  22با تراكم  روزه 25هاي گياهچه

 كاريسانتيمتر نشا 30هاي با فاصله رديفبا كشت مستقيم) 

طول دوره رشد، مزرعه عاري از هر گونه آفت، در . شدند

نگهداري شد. اصر غذايي و كمبود عنهرز هايعلف، بيماري

موسسه هـاي فني اساس توصيه مصرفي بر مقاديركود

بـه صـورت پايـه و سرك مصرف تحقيقات برنج كشور 

هاي بذرپاشـي، دو سال آزمايش تاريخ هر شدند. در

رسيدگي  ،گلـدهي نشـاكاري، آغـازش خوشـه اوليه،

 هايعلفگرديد. كنترل ثبت و زمان برداشت فيزيولوژيك 

 )چهار روز قبل از كاشت(كش ماچتي با استفاده از علف هرز

به صورت انجام شد. مديريت آب مزرعه در سه هفته اول 

متناوب انجام شد. پس از آن با افزايش  خشك شدن -غرقاب

ها، سطح آب مزرعه نيز افزايش داده شد و ارتفاي گياهچه

 نوجيدر ادامه برابر با مديريت معمول آبياري ادامه يافت. 

در روز هاي از دست رفته كپهكاري او وهاي هرز علفدستي 

  انجام گرفت. پس از كاشت ام سي

بذر و رشد گياهچه در  زنيجوانه همچنين براي ارزيابي

تيمار شده استفاده شد. آزمون  هاياز بذرآزمايشگاه و مزرعه 

شده و شاهد كه هر يك در چهار پرايم هايزني بذرجوانه

در ظروف پتري در بستر دو اليه كاغذ واتمن عدد  25تكرار 

زني انجام و معيار جوانه ISTAبر اساس دستورالعمل  40

از  متر بود.ميلي 2چه به طول در اين بخش خروج ريشه

زني درصد و سرعت جوانهمحاسبه دست آمده براي هاعداد ب

از روز چهارم  ).ISTA, 2009( د) استفاده ش2و  1(روابط 

دار شده در متر هر روز تعداد بذرهاي جوانهپس از كاشت 

د و معيار استقرار گياهچه در مزرعه، تعداد مربع شمارش ش
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 زده در متر مربع تا روز بيستم پس از كاشتبذرهاي جوانه

 ).Farooq et al., 2010(بود 

)1(  

ام) = i*(تعدادكل بذور/تعداد بذور جوانه زده تاروز 100

  زنيدرصد جوانه

)2(  

داد روز تا آخرين شمارش / تعداد بذور جوانه زده (تع    

) +.....+ (تعداد روز تا اولين شمارش / تعداد بذور جوانه زده) 

  = سرعت جوانه زني

زني بذر در تيمارهاي مختلف هاي قدرت جوانهآزمون

در آزمايشگاه   ISTAپرايمينگ بر اساس دستورالعمل

انجام شد.  كشاورزي دانشگاه گيالنعلوم زراعت دانشكده 

بذر از هر تيمار در  200در اين آزمايش براي هر رقم تعداد 

د به روش بستر حوله كاغذي اجرا ش تايي 50چهار تكرار

(ISTA, 2009)  در طول اجراي آزمايش ضمن بررسي و

تنظيم رطوبت و ارزيابي بذر و گياهچه، در پايان روز 

كرار گياهچه طبيعي از هر ت 10چهاردهم نسبت به ارزيابي 

 .)Basra, 2004( دشو تيمار در خصوص صفات زير اقدام 

 Standard( ثبت مراحل فنولوژيك بر اساس مقياس  

Evaluation System, IRRI(SES  گيري انجام و اندازه

شد. براي ثبت دماي تجمعي در مراحل فنولوژيك، دماي 

حداقل و حداكثر از مركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي 

واقع در نزديكي محل آزمايش اخذ و بر اساس  استان گيالن

دماي تجمعي هر مرحله محاسبه گرديد. دماي پايه  3رابطه 

و درجه باشد مي سلسيوسدر اين رابطه ده درجه 

درجـه  10تر از ينيدرجه و پا 30هـاي بـاالتر از حـرارت

  .Das et al., (1977)  منظـور شدند 10و  30ترتيـب بـه

)3        (GDD= ∑ n 1 [(Tmin+Tmax)/2]-Tb   

T min  وحــداقل Tmax  حــداكثر دمــاي روزانــه

تعـداد  nدرجه سانتيگراد و  10دماي پايه  Tb كه در آن

  باشند.هر مرحله رشدي ثبت شده ميروزهـا 

براي تعيين طول خوشه در ساقه اصلي و تعداد انشعاب 

وشه در خوشه، در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك در ده خ

ها (كل و بارور) در تعداد پنجه شمارش گرديد. براي تعيين

مرحله رسيدگي فيزيولوژيك، يك ناحيه يك مترمربعي در 

 ها (كل و بارور)هر كرت بطور تصادفي انتخاب و تعداد پنجه

ها با استفاده از رابطه شمارش شده و درصد باروري پنجه

درصد  ها =هاي بارور به كل پنجهنسبت پنجه×  100(

 عملكرد دانه گيريبراي اندازه شد. محاسبهها)، باروري پنجه

در مرحله نيز  و عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت

ر ه مركز متر مربع از شش يهابوتهفيزيولوژيك  يدگيرس

خرمنكوبي با خرمنكوب دستي  و پس از  برداشت شدهكرت 

 14بر اساس رطوبت  موتوري مدل اشتاد ايران، عملكرد

درصد محاسبه گرديد. در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك 

درجه  70هاي يك متر مربع از كف برداشت و در دماي بوته

ساعت خشكانده شده و براي محاسبه  72سانتيگراد به مدت 

شاخص برداشت وزن دانه به وزن عملكرد بيولوژيك تقسيم 

وزن هزار دانه با توزين ). Fageria et al., 2011( گرديد

هاي ناحيه برداشت نهايي هر دانه تصادفي از شلتوك 1000

تعداد پنج عدد خوشه از هر كرت انتخاب  آمد.كرت بدست 

هاي پر و پوك در خوشه، و با مشخص كردن تعداد دانه

درصد باروري خوشه، شاخص برداشت خوشه، فراواني تعداد 

دانه در واحد طول خوشه (تعداد دانه در سانتيمتر طول 

داد كل دانه در هر خوشه، تعداد دانه پر در هر خوشه)، تع

گيري و يا خوشه، تعداد دانه پوك در هر خوشه اندازه

براي اندازه گيري . )Fageria et al., 2011(محاسبه شد 

صفات تبديل در آزمايشگاه بخش فني تكنولوژي موسسه 

تحقيقات برنج كشور پس از تثبيت رطوبت دانه در حدود 

اي صد گرمي از شلتوك هر تيمار تبديل هده درصد، نمونه

  گيري شدند. و راندمان تبديل اندازه

دست آمده پس از ارزيابي آزمون همگني ههاي بداده

) به صورت F Maximumآزمايشي ( اتواريانس اشتباه

با ها مركب تجزيه واريانس شدند. تجزيه واريانس داده

ا استفاده از ب هاو مقايسه ميانگين SASافزار نرماستفاده از 

در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. رسم  LSDآزمون 

   .گرفتانجام   EXCELافزار نمودارها با استفاده از نرم

  

  نتايج و بحث

) در صفات مربوط به 2نتايج تجزيه واريانس (جدول 

ارزيابي بذر و گياهچه در آزمايشگاه نشان داد كه تاثير تيمار 

ه، چچه، سطح برگ گياهيشهپرايمينگ بر صفات تعداد ر

 احتمال چه در دو رقم خزر و هاشمي در سطحطول ريشه

يك درصد معني دار بود و صفات تعداد ريشه چه، سطح 

برگ گياهچه، طول ريشه چه، سرعت جوانه زني و تعداد 

يك درصد  احتمال زني، در سطحجوانه % 50ساعت تا 

ي دار بود. همچنين برهمكنش رقم و تيمارهامعني

 چه و سطحچه، طول ريشهپرايمينگ بر صفات تعداد ريشه

داري يك درصد اثر معني احتمال چه در سطحبرگ گياه

نشان داد كه دو رقم هاشمي  هاداده داشت. تجزيه واريانس

و خزر در صفات تعداد دانه پر در خوشه، درصد پوكي، وزن 
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 الاحتم هزار دانه،  عملكرد دانه و تعداد پنجه كل در سطح

چه در واحد سطح در روز بيستم بعد يك درصد و تعداد گياه

پنج درصد تفاوت احتمال سطح  از كاشت در مزرعه، در

داري داشتند. همچنين اثر تيمارهاي پرايمينگ بر معني

چه در واحد سطح صفات تعداد دانه پر در خوشه ، تعداد گياه

ر ل ددر روز بيستم بعد از كاشت در مزرعه و تعداد پنجه ك

دار بود. بر همكنش رقم و يك درصد معني احتمال سطح

پرايمينگ در صفت تعداد دانه پر در خوشه در سطح يك 

دار درصد و صفت درصد پوكي در سطح پنج درصد معني

بود. صفات مربوط به دماي تجمعي و ضرايب تبديل شلتوك 

نشان داد كه صفات دماي تجمعي از كاشت تا رسيدگي، 

گلدهي، درصد برنج  درصد 50ز كاشت تا دماي تجمعي ا

سالم و راندمان تبديل در دو رقم خزر و هاشمي در سطح 

داري داشت. پرايمينگ بر يك درصد اثر معنياحتمال 

 50 صفات دماي تجمعي از كاشت تا رسيدگي، از كاشت تا

ظهور گياهچه و درصد درصد  50 گلدهي، از كاشت تادرصد 

ك درصد و راندمان تبديل در ي احتمال برنج سالم در سطح

دار بود. همچنين برهمكنش پنج درصد معني احتمال سطح

 50رقم و پرايمينگ بر صفات دماي تجمعي از كاشت تا 

يك  احتمال چه و راندمان تبديل در سطحدرصد ظهور گياه

  داشت.  يداردرصد تاثير معني

كه ) 3نشان داد (جدول  تيمارهامقايسه ميانگين 

بذر در روز) و كمترين  7/32زني بذر (رعت جوانهباالترين س

ساعت)  1/34زني (درصد جوانه 50تعداد ساعت الزم تا 

ه چمربوط به تيمار هيدرو پرايمينگ بود. كمترين تعداد گياه

در روز بيستم بعد از كاشت در مزرعه مربوط به تيمار 

  گياهچه در متر مربع) بود.  126پرايمينگ كلريد كلسيم ( 

ين تمام تيمارها، تيمار نشاكاري كمترين درجه در ب

درصد  50حرارت تجمعي از كاشت تا رسيدگي و از كاشت تا 

) كه اين اختالف مربوط به عدم 3گلدهي را داشت (جدول 

روز خزانه نشا بود.  25احتساب دماي تجمعي دريافتي در 

تيمار نشاكاري علي رغم داشتن طول دوره رويش بيشتر (با 

تر و ل دوره خزانه) داراي دماي تجمعي پاييناحتساب طو

در گروه دوم قرار داشت كه اين تفاوت ناشي از زمان شروع 

كاشت بود. در كاشت مستقيم (نيمه ارديبهشت) درجه 

چه در خزانه (نيمه فروردين) حرارت هوا از زمان رشد گياه

در كشت مستقيم نيز  .از درجه حرارت باالتري برخوردار بود

درصد گلدهي  50درجه حرارت تجمعي از كاشت تا كمترين 

   .ساعت خيساندن در آب بود 24مربوط به تيمار بذر با 

) ABAهورمون پرايمينگ با ابسيسيك اسيد (مثبت اثر 

زني ) و اسكوربيك اسيد روي جوانهSAساليسيليك اسيد ( و

زيمنس دسي15(چه بذر گندم در محيط شور و رشد گياه

توسط ساير دسي زيمنس بر متر)  4( ربر متر) و بدون شو

. )Farooq et al., 2005( محققان نيز گزارش شده است

) در بررسي اثر Farooq et al., 2006فاروق و همكاران (

ساعت. اسمو  48مدت ه پرايمينگ بهيدروپرايمينگ (

ساعت، اسكوربيت  24مدت ه ب 2CaClيا  KClپرايمينگ با 

) hardeningن دانه (ساعت، سخت شد 48پرايمينگ براي 

دار كردن اوليه (روش سنتي جذب ساعت، جوانه 24براي 

دند ي پخش در خزانه) و شاهد، بيان كرآمادگي برا جهت آب

ه، چزني و خروج گياهپرايمينگ بذر باعث بهبود جوانه كه

دار جوانه . همچنيندنمو، عملكرد دانه و كيفيت آن شرشد و 

و نامنظم شدن رشد كردن قبل از كاشت، موجب ضعيف 

 آورد.وجود هضعيف ب اندنبال آن گياهه چه شده و بگياه

ند نشان داد ) Ghiyasi et al., 2011قياسي و همكاران (

زني و كمترين زمان براي رسيدن كه باالترين سرعت جوانه

مربوط به تيمار گرما + ذرت زني بذر جوانه درصد 50به 

روي بذر ارقام ديگري  بررسي آزمايشگاهي بود. سرما +گرما

كه تيمار هاردنينگ  استبرنج شيرودي و فجر نشان داده 

 Yari( دشزني بذر (گرما + سرما) باعث افزايش درصد جوانه

et al., 2012(. درصد گلدهي تيمار  50در مرحله

رشد بيشترين  -درجه روز 1261ساليسيليك اسيد با جذب 

) كه نشان 3دماي تجمعي را به خود اختصاص داد (جدول 

آذين در زني تا ظهور گلتر بودن مرحله پنجهطوالنيدهنده 

 اين تيمار بود. اين موضوع با مشاهدات فاروق و همكاران

)Farooq et al., 2006 ( مبني بر اينكه اثر پرايمينگ در

رار زني و استقكشت مستقيم بذر برنج موجب افزايش جوانه

د و عملكرد نيز اثرگذار تواند در مراحل رشچه شده و ميگياه

  .باشد، مطابقت داشت
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  اندازي (پرايمينگ) بذرتيمارهاي پيش تحتدو رقم برنج خزر و هاشمي مطالعه شده در صفات  تجزيه واريانس -2جدول 

Table 2. Analysis of variance traits of two rice (Khazar and Hashemi) cultivars in seed priming treatments  

ns ،*  1و  % 5دار در سطوح احتمال دار و معنيترتيب غير معنيبه: **و %               .                                                significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.-Not :**and  *, ns 

  

 

   

روز  مترمربع دره در چتعداد گياه

 بيستم كاشت

Seedling per m2 (20 days 
after sowing) 

پر در  تعداد دانه

  خوشه

No. of filled 
grains per 
panicle 

  دانهدرصد پوكي 

Unfilled grain 
(%) 

   زنيجوانهدرصد  50

50 % germination 
(D50) 

 زنيجوانه سرعت

Germination  rate  
 چهگياه برگ سطح

Seedling leaf area  

  چهريشه تعداد

No. of roots 
 چهريشه طول

Root length 
  درجه آزادي

df 
 اتمنابع تغيير

Source of variation  

** 1295640  ** 3940  ** 2873  ns 47.78  **
 70.1  ns

 0.001  ns
 0.001  ns

  Year (Y)   سال  1  0.0001 

  Block (Y)  تكرار (سال)  6  1.4  0.5  27.5  14.6  32.37  18  143  21347

* 46648  ** 3441  ** 12318  ns 6699.2  ns 305.5  ** 234.7  ** 30.6  ** 150.5  1  رقم   Cultivar (C)  

** 21114  ** 3749  ns 65  ** 905.6  ** 104.6  ** 208.7  ** 2.5  ** 2.6  9  تيمار   Treatment (T)  

ns 5162  ** 2984  * 132  ns 60.8  ns 1.7  ** 47  ** 2.9  ** 3.9  9   تيمار ×رقم    (C×T)  

ns 600  ns 390  ns 0.41  ns 438.4  ns 4.5  ns 0.001  ns 0.002  ns 0.002  1   رقم ×سال     (Y×C)  

ns 18038  ns 595  ns 120  ns 166.7  ns 19.9  ns 0.001  ns 0.001   ns 0.001  9   تيمار ×سال    (Y×T)  

ns 7757 * 347  ns 40  ** 124.7  ns 15.9  ns 0.001  ns0.002   ns 0.001  9   تيمار ×رقم  ×سال  (C×T×Y)  

 Error   خطاي آزمايش  114 1.1 0.67 33.9 8.6 16.02  40  174  6864

  (%) CV   ضريب تغييرات  -  13.2  17.2  39.4  10.3  8.7  29.82  14.04  49
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 Table 2. Continued                                                                                                                                                                                                                                                                             ادامه -2جدول 

  دماي تجمعي 

  چه)ظهور گياه % 50(

GDD (50% seedling 
emergence) 

  گلدهي) % 50تجمعي ( دماي

GDD (50% 
flowering)  

  دماي تجمعي 

  (زمان رسيدگي)

GDD  
(maturity time) 

  برنج سالم

Head rice  

  ليراندمان تبد

Milling rate 

  تعداد پنجه كل

Total tiller per 
m2 

 عملكرد دانه

Grain yield  

  وزن هزار دانه

1000-grain 
weight 

  درجه آزادي

df 
 اتمنابع تغيير

Source of variation  

  Year (Y)   سال  1  455**   50675637**  454968**  82 **  120 **   727038**   447534**  226487 **

  Block (Y)  تكرار (سال)  6  8.2  1203757  8387  9  41  0.001  0.001  26995

ns 7683  ** 3410209  ** 1484433  ** 3676  ** 752  **1466890   **26065229   **286  1  رقم   Cultivar (C)  

** 65909  ** 15837  ** 776  ** 71  * 13  ns 6693  ns553900  ns 4.9  9  تيمار   Treatment (T)  

** 21753  ns 1949  ns3.9   ** 140  ns 7  ns 4433  ns1009236   ns 7.9  9   تيمار ×رقم    (C×T)  

ns 234  ** 83887  **21843   ** 888  ** 154  **75690  ns26226306   *48  1   مرق ×سال     (Y×C)  

ns 1081  ns 1869  ns 41.9  ns 73  ns 2  ns 8512  ns 207352  ns   6.9  9   تيمار ×سال    (Y×T)  

ns718   ** 4372  ** 15.6  ns 24  * 8  ns 6799  * 691529  ns 6.8  9   تيمار ×رقم  ×سال  (C×T×Y)  

 Error   خطاي آزمايش  114  4.7  312110  6730  5.9 17  727038  447534  2264

  (%) CV ضريب تغييرات  -  9.61  11.78  23.7  3.6  5.5  1  1  36

ns ،*  1و  % 5دار در سطوح احتمال دار و معنيترتيب غير معنيبه: **و %                                                               .levels, respectively.significant and significant at 5% and 1% probability -Not :**and  *, ns
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دار ) نشان دهنده عدم وجود اثر معني2نتايج ( جدول  

در عملكرد دانه، وزن هزار دانه و درصد پوكي در تيمارهاي 

آزمايشي بود. اما صفات تعداد دانه پر در خوشه و راندمان 

تبديل و درصد برنج سالم در تيمارهاي مختلف تفاوت 

ي ارتباط بين درصد پوكي داري داشت. اين موضوع يعنمعني

باال و ضريب تبديل پايين در كشت نشايي ارقام نشان 

دهد كه بين تيمارهاي كشت مستقيم و كشت نشايي از مي

 ايننظر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد تفاوت وجود نداشت. 

 Cui( نگ و همكاراناهانگوهاي كوينتايج با يافته

Hongguang et al., 2012( داري در يكه تفاوت معن

عملكرد دانه در چهار روش كشت (كشت مستقيم با استفاده 

از نوار بذر در زمين خشك، كشت مستقيم با استفاده از نوار 

بذر در مزرعه گلخراب شده، كشت مستقيم سنتي بذر در 

زمين خشك، كشت سنتي نشايي در زمين گلخراب شده) 

ك ي نيافتند، مطابقت داشت. اين موضوع همچنين با نتايج

آزمايش دو ساله  كه در آن ميزان عملكرد دانه ارقام بومي 

در كشت نشايي سنتي در بستر گلخراب در مقايسه با كشت 

مستقيم در شرايط بدون شخم (بدون گلخرابي) يكسان بوده 

باالترين عملكرد ). Basrah, 2011( است، مطابقت داشت

و در رقم  كيلوگرم در هكتار 5909دانه در رقم خزر با مقدار 

). 4كيلوگرم در هكتار بود (جدول  4628هاشمي با مقدار 

ون و متفاوت ارقام برنج در تيمارهاي مختلف با نتايج واكنش

) مطابقت داشت. آنان بيان Won et al., 1998( و همكاران

ب در افزايش عملكرد انتخاب ارقام تيپ مطلو كه داشتند

تعداد پنجه محدود و وزن خوشه و ارقام با  برنج نقش دارد

تر ها و ساقه ضخيم، براي كشت مستقيم مناسبكم با ريشه

البته ساير مزاياي كشت مستقيم (از جمله سهولت بودند. 

كاشت) باعث برتري آن نسبت به كشت نشايي شد. مقايسه 

) نشان داد كه فقط صفت تعداد دانه 3ها (جدول ميانگين

  از كشت مستقيم بيشتر بود.  پر در خوشه در تيمار نشايي

نتايج تجزيه واريانس تبديل شلتوك به برنج سفيد نشان 

دار بين ارقام برنج و تيمارهاي دهنده اختالف معني

ها كنش بين آنها بود. مقايسه ميانگيناندازي و برهمپيش

) كه رقم 4برهمكنش رقم و پرايمينگ نشان داد ( جدول 

دمان تبديل باالتري هاشمي نسبت به رقم خزر از ران

برخوردار بود و بهترين تيمار در رقم خزر تيمار نشاكاري، و 

در رقم هاشمي تيمار بدون پرايمينگ بودند. اين تفاوت در 

ق اندازي با نتايج فاروارقام به تيمارهاي مختلف پيش واكنش

رحمان و همكاران  ) وFarooq et al., 2006و همكاران (

)Rehman et al., 2010 (.همخواني داشت  

مقايسه توصيفي صفات زراعي و مورفولوژيك در سه 

) نشان داد كه از نظر طول فصل  5روش كاشت ( جدول 

هاي كشت مستقيم با كشت نشايي تفاوت رشد، بين روش

وجود داشت كه اين تفاوت ناشي از حذف دوره استقرار 

گياهچه پس از انتقال به زمين اصلي بود. در كشت مستقيم 

دوره رويش گياه اين مرحله باعث كوتاه تر شدن طول  حذف

گوانگ و هانگكوي د. اين موضوع با نتايجدر هر دو رقم ش

مبني بر اينكه  )Cui Hongguang et al., 2012همكاران (

استفاده از كشت مستقيم با استفاده از نواربذر داراي 

هايي از جمله كاهش طول دوره رويش گياه از مزيت

شوند، اصلي روش كشت مستقيم محسوب ميهاي مزيت

همخواني داشت. به همين نسبت ساير مراحل فنولوژيك 

هاي كشت مستقيم گياه در دو رقم خزر و هاشمي در روش

درصد نسبت به روش كاشت نشايي  11و  10ترتيب به

كاهش ده درصدي در طول  طور كلي مزيتهب .تر بودندكوتاه

قم مورد ارزيابي طي دو سال دوره رويش گياه برنج در دو ر

 نشاننيز ). ارزيابي توصيفي 5آزمايش مشاهده شد (جدول 

داد كه قيمت تمام شده هر كيلوگرم شلتوك و برنج سفيد، 

هزينه كاشت و تعداد كارگر مورد نياز در روش كاشت با نوار 

بذر در هر دو رقم خزر و هاشمي نسبت به روش كاشت 

ينه كل دوره با احتساب ). هز5نشايي كمتر بود (جدول 

اجاره زمين در روش كاشت با نوار بذر در رقم خزر نسبت 

درصد  12درصد و در رقم هاشمي  13به روش كشت نشايي 

د تا قيمت تمام ا نشان داد و اين موضوع باعث شكاهش ر

درصدي نشان  25تا  17شده شلتوك در هر دو رقم كاهش 

مبني ) os, 2001Ntan( انتانوس اين موضوع با نتايج دهد.

دار اينكه كشت مستقيم برنج غرقابي باعث كاهش معني بر

مقايسه توصيفي در  همخواني داشت. ،شودهزينه توليد مي

صفات مورفولوژيك در سه روش كاشت نشان داد كه صفات 

در رقم خزر در روش كاشت مستقيم نسبت  د پنجه موثرتعدا

صفت در كه اين به كاشت نشايي كاهش داشت، در حالي

رقم هاشمي از ميزان باالتري برخوردار بود. وزن ماده خشك 

توليدي در هر دو رقم در روش كاشت مستقيم كمتر بود، 

داري نداشت و در نتيجه ميزان عملكرد دانه تفاوت معني اما

شاخص برداشت در روش كاشت مستقيم افزايش 

  ). 5چشمگيري داشت (جدول 

ختلف توسط ساير متفاوت ارقام در صفات م واكنش

نيز  )Won et al., 1998; Rao et al., 2007( محققين

  گزارش شده است.
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 برنج اندازي (پرايمينگ) بذردر تيمارهاي پيش مورد مطالعه مقايسه ميانگين صفات -3جدول  

Table 3. Mean comparisons of the studied traits in rice seed priming treatments 

 گلدهي) % 50( دماي تجمعي

GDD (50 % flowering) 

 رسيدگي) (زمان دماي تجمعي

GDD (maturity time) 

 (در روز بيستم كاشت) چه در مترمربعتعداد گياه

Seedling per m2 (20 days after sowing) 

  زنيدرصد جوانه 50

50 % germination  
 (D50) 

 زني (تعداد در روز)جوانه سرعت

Germination rate  
(No. per day) 

*تيمار
 

Treatment*  

1248 ab  1682 a  126 d  34.1 e  32.7 a     1        تيمار يكT 

1235 ab  1682 a  163 bcd  35.6 de  31.9 ab   2            دوتيمارT 

1261 a  1682 a  179 abcd  38.2 cde  29.5 abc   3           سهتيمارT 

1335 ab  1682 a  129 d  44.8 bcd  27.8 cde  4         چهارمار تيT 

1236 ab  1682 a  134 d  51.1 ab  28.5 bcd   5           پنجتيمارT 

1231 ab  1682 a  163 bcd  56.2 a  25.5 de   6         ششتيمارT 

1231 ab  1682 a  148 cd  46.3 abc  28.6 bcd   7          هفتتيمارT 

1234 ab  1682 a  207 ab  52.5 ab  24.8 e   8   هشت     تيمارT 

1223 b  1682 a  205 abc  ab 51.0  26.1 cde   9            نهتيمارT 

1142 c  1660 b  231 a  45.9 bcd  27.9 cde   01        ده   تيمارT 

  .انجام شده است  % 5در سطح احتمال  LSD ها با استفاده از آزمونمقايسه ميانگين
ساعت  24بذر با  9t ،ينگبذر خشك و بدون پرايم 8tدار كردن بذر، پوشش 7t ،اندازي با گرما + سرماپيش 6tاندازي با سرما، پيش 5t ،كلريد كلسيم 4tساليسيليك اسيد،  3tاسكوربيك اسيد،  2tگ، هيدروپرايمين 1t: اند ازعبارت ي آزمايشيتيمارها *

  .ساعت خيساندن 48بذر با  10t ،خيساندن

Mean comparisons is performed using LSD test at 5% probability level.  
* The experimental treatments are: t1, hydroperiming; t2, ascorbic acid; t3, salicylic acid; t4, calcium chloride; t5, cold priming; t6, heat-cold priming; t7, seed coating; t8, dry seed without 
priming; t9, seeds with 24 hours soaking; t10, seeds with 48 hours soaking. 
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  براي صفات مورد مطالعه در اين تحقيق اندازي (پرايمينگ) بذر و رقم برنجپيشبرهمكنش بين مقايسه ميانگين   -4جدول 

Table 4. Mean comparisons of the interactions between seed priming and rice cultivars for the studied traits in this research 
  دماي تجمعي 

  چه)ظهور گياه % 50(

GDD (50% seedling 
emergence) 

  ريشه طول

Root length (cm) 

 سطح برگ گياهچه

Seedling leaf area 
(cm2) 

  چهتعداد ريشه

No. of root 

  *تيمار

Treatment*  

  دماي تجمعي 

  چه)ظهور گياه % 50(

GDD (50% seedling 
emergence) 

  چهريشه طول

Root length (cm) 

  سطح برگ گياهچه

eaf area l seedling
)2(cm  

  چهتعداد ريشه

No. of root 

  *تيمار

Treatment*  

343 bc 6.4 s  7 t 5.5 b  
  1تيمار  ×هاشمي 

T1 × Hashemi 
219 i 9.3 d 11.7 n 4 h 

  1تيمار  ×خزر 

T1 × Khazar 

263 efg 7.2 p  13.4 l  5 d  
  2مار تي ×هاشمي 

T2 × Hashemi 
313 cd 8.3 h 16 d 3.5 j 

  2تيمار  ×خزر 

T2 × Khazar 

157 j 7.7 l  11.2 o  5.7 a  
  3تيمار  ×هاشمي 

T3 × Hashemi 
228 hi 9 f 9.7 s 4.7 e 

  3تيمار  ×خزر 

T3 × Khazar 

233 hi 7.5 m  18.1 e  5.2 c  
  4تيمار  ×هاشمي 

T4 × Hashemi 
256 fgh 9.1 e 20.3 c 3.5 j 

  4تيمار  ×خزر 

T4 × Khazar 

246 ghi 7.3 o  17.3 f  4 h  
  5تيمار  ×هاشمي 

T5 × Hashemi 
290 de 8.2 i 21.8 a 4.7 e 

  5تيمار  ×خزر 

T5 × Khazar 

240 ghi 7.7 k  15.4 i  5 d  
  6تيمار  ×هاشمي 

T6 × Hashemi 
278 ef 8.1 j 18.7 d 3.5 j 

  6تيمار  ×خزر 

T6 × Khazar 

231 hi 7.4 n  10.1 r  5 d  
  7تيمار  ×هاشمي 

T7 × Hashemi 
238 ghi 10.3 a 13.2 m 3.7 i 

  7تيمار  ×خزر 

T7 × Khazar 

238 ghi 7.2 p  16 h  5 d  
  8تيمار  ×هاشمي 

T8 × Hashemi 
359 b 10.1 b 10.7 q 5 d 

  8تيمار  ×خزر 

T8 × Khazar 

245 ghi 6.8 o  10.9 p  5 d  
  9تيمار  ×هاشمي 

T9 × Hashemi 
149 j 10.1 b 14.9 j 4.2 g 

  9تيمار  ×خزر 

T9 × Khazar 

400 a 6.7 r  14.1 k  4.5 f  
  10تيمار  ×هاشمي 

T10 × Hashemi 
404 a 10.1 b 20.7 b 5 d 

  10تيمار   ×خزر 

T10 × Khazar 
  .انجام شده است  % 5در سطح احتمال  LSD ها با استفاده از آزمونمقايسه ميانگين

ساعت  24بذر با  9t ،ينگبذر خشك و بدون پرايم 8tدار كردن بذر، پوشش 7t ،اندازي با گرما + سرماپيش 6tاندازي با سرما، پيش 5t ،كلريد كلسيم 4tساليسيليك اسيد،  3tاسكوربيك اسيد،  2tهيدروپرايمينگ،  1t: اند ازتعبار ي آزمايشيتيمارها *

  .ساعت خيساندن 48بذر با  10t ،خيساندن

Mean comparisons is performed using LSD test at 5% probability level.  
* The experimental treatments are: t1, hydroperiming; t2, ascorbic acid; t3, salicylic acid; t4, calcium chloride; t5, cold priming; t6, heat-cold priming; t7, seed coating; t8, dry seed without 
priming; t9, seeds with 24 hours soaking; t10, seeds with 48 hours soaking. 
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  Table 4. Continued                                                                                                                                                               ادامه                                                                       - 4جدول 

  عملكرد دانه

Grain yield  
(kg.ha-1) 

  دانه پر در خوشه

Filled grains 
(%) 

  درصد پوكي

Unfilled grains 
(%) 

  راندمان تبديل

Milling rate 
(%) 

  *تيمار

Treatment*  

  عملكرد دانه

Grain yield 
(kg.ha-1) 

  دانه پر در خوشه

Filled grains (%) 

  درصد پوكي

Unfilled grains (%) 

  راندمان تبديل

Milling rate 
(%) 

  *تيمار

Treatment*  

4381de  95 bc  13 de  63 abc   1تيمار  ×هاشمي  

T1 × Hashemi 
5268 abc  96 bc  32 ab  55 defg   1تيمار  ×خزر  

T1 × Khazar 

4506 cde  91 bc  10 e  63 abcd   2تيمار  ×هاشمي  

T2 × Hashemi 
5189 abc  91 bc  28 abc  56 bcdef   2تيمار  ×خزر  

T2 × Khazar 

4522 cde  89 bc  11 de  61 abcd   3تيمار  ×هاشمي  

T3 × Hashemi 
4916 bc  102 b  30 ab  54 efg   3تيمار  ×خزر  

T3 × Khazar 

4628 cde  88 bc  11 de  61 abcd   4تيمار  ×هاشمي  

T4 × Hashemi 
4612 cde  97 bc  31 ab  54 efg   4تيمار  ×خزر  

T4 × Khazar 

4149 de  86 bc  13 de  61 abcd   5تيمار  ×هاشمي  

T5 × Hashemi 
4752 bcde  85 bc  36 a  55 fg   5تيمار  ×خزر  

T5 × Khazar 

4370 de  87 bc  15 de  62 abc   6تيمار  ×هاشمي  

T6 × Hashemi 
4716 bcde  85 bc  25 bc  54 g   6تيمار  ×خزر  

T6 × Khazar 

4113 e  83 bc  12 de  62 abc   7تيمار  ×هاشمي  

T7 × Hashemi 
5414 ab  84 bc  31 ab  57 cdefg   7تيمار  ×خزر  

T7 × Khazar 

4339 de  82 bc  9 e  63 a   8تيمار  ×هاشمي  

T8 × Hashemi 
5463 ab  85 bc  31 ab  56 bcdefg   8تيمار  ×خزر  

T8 × Khazar 

4087 e  93 bc  13 de  62 abc   9تيمار  ×هاشمي  

T9 × Hashemi 
5175 abc  78 c  33 ab  56 defg   9تيمار  ×خزر  

T9 × Khazar 

4252 de  93 bc  15 de  59 ab   10تيمار  ×هاشمي  

T10 × Hashemi 
5909 a  177 a  20 cd  59 abcdef   10تيمار   ×خزر  

T10 × Khazar 
  .انجام شده است  % 5ر سطح احتمال د LSD ها با استفاده از آزمونمقايسه ميانگين

ت ساع 24بذر با  9t ،ينگبذر خشك و بدون پرايم 8tدار كردن بذر، پوشش 7t ،اندازي با گرما + سرماپيش 6tاندازي با سرما، پيش 5t ،كلريد كلسيم 4tساليسيليك اسيد،  3tاسكوربيك اسيد،  2tهيدروپرايمينگ،  1t: اند ازعبارت ي آزمايشيتيمارها *

  .ساعت خيساندن 48بذر با  10t ،خيساندن

Mean comparisons is performed using LSD test at 5% probability level.  
* The experimental treatments are: t1, hydroperiming; t2, ascorbic acid; t3, salicylic acid; t4, calcium chloride; t5, cold priming; t6, heat-cold priming; t7, seed coating; t8, dry seed without 
priming; t9, seeds with 24 hours soaking; t10, seeds with 48 hours soaking. 
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  )اندهمحاسبه شد 1392بر اساس قيمت سال ريال به ها (هزينه كاشت هاي مختلفروش دو رقم برنج خزر و هاشمي دردر و نيروي كارگري  فنولوژيك و مورفولوژيك، هزينهصفات  توصيفي مقايسه -5جدول 

Table 5. Descriptive comparisons of phonological and morphological characteristics, cost and labor of two rice (Khazar and Hashemi) cultivars in different planting methods (costs 
were calculated to Rials based on prices of 2013) 

تعداد كارگر تا پايان دوره 

 كاشت
Total labor  

هزينه كل با احتساب 

 اجاره زمين
Farm land cost  

قيمت تمام شده 

 شلتوك
-Paddy rice cost.kg

1  

قيمت تمام شده برنج 

 سفيد
-Head rice  cost.kg

1  

  پنجه موثر

Effective tiller 
(No.m-2) 

 خشك ماده
Dry matter 
(kg.ha-1) 

  دانه عملكرد

Grain yield 
(kg.ha-1) 

 شاخص برداشت
Harvest index 

(%) 

 طول دوره رويش
Growth duration 

  رقم برنج

Rice 
cultivar 

  روش كاشت

Planting method 

 نفر روز
Person-day 

% * 
 هزار ريال
1000 R 

% * 
 هزار ريال
1000 R 

% * 
 ريال

Rials  
% * 

 دتعدا
No.  

% * 1-kg.ha  % * 1-akg.h  % * 
 )%مقدار (

Value (%) 
% * 

  روز

Day 
% * 

85  70-  81990  -87  10900  -83  25360  +106  235  -98  12981  -94  5463  -92  42  -97  120  90-  
  خزر

Khazar 
كشت مستقيم با 

  نوار بذرروش 

Seed tapes  75  68-  80030  88-  12690  75-  23500  -74  430  -97  14053  -85  4628  -108  32  +128  108  -89  
  هاشمي

Hashemi 

88  73-  84690  90-  12160  92-  27040  +113  232  -97  10890  -79  5175  -87  47  +109  120  90-  
  خزر

Khazar 
 كشت مستقيم 

  سنتي

Direct seeded 78  71-  79260  87-  14540  86-  26940  -84  431  -97  12492  -76  4087  -96  32  +128  108  -89  
  هاشمي

Hashemi 

120  100  93290  100  13130  100  23880  100  238  100  13708  100  5909  100  43  100  133  100  
  خزر

Khazar  كشت نشايي

Transplanting  
109  100  90520  100  16820  100  31740  100  442  100  16398  100  4252  100  25  100  121  100  

  هاشمي

Hashemi  
*calculated.compared to the transplanting method is  percentage The changes                                                                        .                    است ارزيابي شدهتغييرات نسبت به روش كشت نشايي  درصد *
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  گيري كلي نتيجه

دهنده اثربخشي متفاوت دست آمده نشانهنتايج ب

و ددر تيمارهاي پرايمينگ بر صفات زراعي و مورفولوژيك 

رقم برنج مورد آزمايش بود. تيمار هيدرو پرايمينگ بر بيشتر 

 ارقام برنج در تيمارهاي واكنشصفات تاثير مطلوبي داشت. 

رقم هاشمي در واكنش  كه طوريپرايمينگ متفاوت بود، به

به هيدروپرايمينگ در صفاتي از جمله عملكرد دانه از 

ار درصد عملكرد باالتر با تيم 8مطلوبيت باالتري (

ترين دستاوردهاي هيدروپرايمينگ) برخوردار بود. از مهم

داري در صفات تحقيق حاضر اين بود كه تفاوت معني

عملكرد و اجزاي عملكرد بين كشت مستقيم و كشت نشايي 

هاي مقايسه دو روش د، در حالي كه در بررسيظه نشمالح

كاشت مستقيم  با نوار بذر و كشت  نشايي و بررسي توصيفي 

تواند ن داد كه كشت مستقيم با استفاده از نوار بذر مينشا

هزينه توليد و تعداد نيروي كار مورد نياز در زراعت برنج  را 

داري كاهش دهد و تا حدودي باعث افزايش طور معنيبه

د. به اين درصد) ش 8رقم هاشمي (به مقدار  عملكرد در

دار قم شلتوك به مترتيب قيمت تمام شده توليد هر كيلوگر

تكميلي در خصوص ارقام  ياه. آزمايشزيادي كاهش يافت

ابطه در ر ويژههمختلف برنج و تيمارهاي مختلف پرايمينگ، ب

ذر اثر پرايمنگ ب شناساييبـراي هاي تهيه نوار بذر با شيوه

سودمند خواهد هاي مختلف كاشت روي ارقام برنج در روش

  . بود

 
  سپاسگزاري

ب سپاسگزاري خود را از مراتنگارندگان وسيله بدين

دانشكده ، معاونت پژوهش و فناوري و حوزه رياست

آزاد اسالمي واحد رشت، دانشكده علوم  كشاورزي دانشكاه

، موسسه تحقيقات برنج كشور و گيالنكشاورزي دانشگاه 

هاي زراعت اين دو دانشگاه و كارشناسان محترم آزمايشگاه

در مزرعه و  قيقاين تحي كه در اجرا شيما فالحتي دانشجو

 د.نداراعالم مي دند،كركمك شاياني آزمايشگاه 
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Abstract 
This study aimed to determine the role of seed priming on different methods of rice cultivation was 

performed. A factorial experiment in randomized complete block design with four replications was 
conducted at the experimental field of Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran, during two 
years (2013 and 2014). The experimental factors were included two rice varieties (Khazar and Hashemi) 
and ten cultivation methods (eight priming, combined with seed tape technology plus two treatments, 
linear direct seeding and transplanting). The measured characteristics were including characteristics of 
seeds and seedlings in the lab and other phenological and morphological characteristics. Also, the 
descriptions of the three planting methods were discussed (direct seeding with seed tap technology, 
linear direct seeding and transplanting). The combined analysis of variance showed that seed priming 
had significant effects on seed and seedling traits. Most of seedling establishment in the field was related 
to dry seed treatment. There was no significant seed priming effect on yield, while there was significant 
impacts of cultivar, the interaction between cultivar and priming on yield. Most grain yield was, Khazar 
cultivar of transplantation treat, and in Hashem cultivar was in seed priming treat with calcium chloride. 
results showed that the direct seeding using seed tap technology, declined by 11 percent during the 
growing season, 32% of the number of workers, the experiment was better than transplanting method. 
The overall result of this experiment showed that direct seeding with seed tap technology can be 12 
percent reduced in rice production cost. 
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