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  چكيده

آزمايشي به صورت فاكتوريل  ،زني و رشد گياهچه چهار رقم گندم نانهاي جوانهبه منظور بررسي اثر اندازه بذر بر شاخص
 تحقيقات برنج هپژوهشي موسس همزرعدر  1391- 92در پاييز سال زراعي  با سه تكرار هاي كامل تصادفيدر قالب طرح بلوك

كشاورزي دانشگاه  علوم ي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي در آزمايشگاه زراعت دانشكدهديگر كشور و آزمايش
تا  5/2متر، ميلي 5/2تا  25/2( تيمارهاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل اندازه قطر بذر در چهار سطح. گيالن انجام شد

نتايج حاصل از . بود) ، مرواريد و بومي3كوهدشت، مغان(و رقم ) مترمتر و بزرگتر از سه ميليميلي 3تا  75/2متر، ميلي 75/2
داري بر سرعت ظهور و سرعت معني تأثيررقم . داري بر عملكرد دانه داشتندتأثير معنيمزرعه نشان داد كه رقم و اندازه بذر 

اثر متقابل نيز در صفات . داري را نشان دادمعني تأثيرظهور تجمعي گياهچه در مزرعه نداشت، اما اندازه بذر بر اين دو صفت 
 تأثيرنتايج حاصل از آزمايشگاه نيز نشان داد كه رقم . نبود دارسرعت ظهور گياهچه، سرعت ظهور تجمعي و عملكرد دانه معني

اندازه بذر نيز بر تمام . داري بر وزن خشك گياهچه نداشتمعني تأثيرگيري شده داشت، اما داري بر تمام صفات اندازهيمعن
اثر متقابل رقم و اندازه بذر بر درصد . داري را نشان دادمعني تأثيرچه چه و ريشهزني، طول ساقهصفات غير از سرعت جوانه

چه، وزن تر گياهچه و وزن خشك چه، وزن تر ريشهچه، وزن تر ساقهزني، طول ساقهي جوانهزني، انرژزني، سرعت جوانهجوانه
گرم بود، كه به اندازه ميلي 54/15و  37/31ترين مقادير وزن خشك گياهچه به ترتيب باالترين و پايين. دار بودچه معنيساقه

هاي گندم با رسد كه بذر بر اساس نتايج اين آزمايش به نظر مي. متر مربوط بودميلي 5/2تا  25/2متر و بذر بزرگتر از سه ميلي
 .زني و ظهور گياهچه براي كشت مناسب تر هستند متر به دليل برتري در صفات جوانهاندازه بزرگتر از سه ميلي
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 مقدمه

ترين  كيفيت بذر به عنوان اندام تكثيري گياهان و مهم
اي در رشد و نهاده توليد محصوالت زراعي از اهميت ويژه

عملكرد مطلوب گياهان زراعي در مزرعه برخوردار است كه 
عوامل مختلفي مانند خصوصيات ژنتيكي، قوه  تأثيرتحت 

رطوبت، كيفيت زني، بنيه، ميزان ناميه يا قابليت جوانه
باشد، ولي انبارداري، قابليت ماندگاري و سالمت بذر مي

زني و قدرت بذر است ها ميزان جوانهترين آن مهم
(Akbari et al., 2004). هاي مهم كيفيت بذر از جنبه

توان به چگالي بذر اشاره نمود كه معموالً كمتر مورد مي
فيت چگالي بذر يك شاخص مهم كي. گيردتوجه قرار مي

. (Ohm et al., 1998)فيزيكي گندم محسوب مي شود 
چگالي بذر در واقع وزن مخصوص بذر بوده و برابر با وزن 

چگالي بذر عامل مهمي جهت . صد ليتر بذر استيك
ارزيابي كيفيت بذر بوده و در تجارت بسيار مورد توجه 

هاي بذر با وزن هكتوليتر پايين، معموالً از حجم توده. است
بيشتري برخوردارند كه اين موضوع منجر به افزايش 

. شودحمل و نقل مي بندي، انبارداري وهاي بستههزينه
زا هاي آلوده به عوامل بيماريبذرهاي الغر و چروكيده، دانه

زده معموالً از وزن هكتوليتر كمتري برخوردار و آفت
به طور مثال ضد عفوني (ولي هر گونه تيمار بذر  هستند،

 Khazaei( ، وزن هكتوليتر آن را افزايش خواهد داد)دنكر

et al., 2011 .( وزن هكتوليتر، شاخصي براي برآورد
در گندم ). Dexter et al., 1987( عملكرد آرد گندم است

ها عمومأ بزرگ ، دانه).Triticum durum Desf(دوروم 
 ,.Gupta et al(هستند و وزن هكتوليتر بااليي دارند 

زني اولين مرحله رشد و نمو گندم است كه وانهج ).2002
زني، عالوه بر جوانه. استاز اهميت بسيار زيادي برخوردار 

 عواملزني و سبز شدن نيز از سرعت و يكنواختي جوانه
 ).Soltani et al., 2001(هستند مهم كيفيت بذر 

زني و رويش گياهچه باالتري هايي كه توانايي جوانه بذر
اندازه و . تري برخوردارنداز كيفيت مطلوب، باشند داشته

رود يكنواختي بذر از اجزاء كيفيت فيزيكي بذر به شمار مي
زني و سبز شدن بر تراكم در واحد سطح كه از طريق جوانه

 Sadeghi(گذارد مي تأثيرو در نهايت بر عملكرد محصول 

et al., 2010 .(زني و سبز شدن گياهچه نياز به جوانه
زيادي انرژي دارد كه از طريق اكسيداسيون بخش مقدار 
بذر بايد مواد غذايي كافي را . گردداي بذر فراهم ميذخيره

، زيرا گياهچه تا به اندازه براي رشد گياهچه فراهم كند

 Moshatati and)(كافي رشد كند، به بذر وابسته است 

Gharineh, 2012 .تأثيرهاي متفاوتي درباره گزارش 
زني و رشد گياهچه ارايه بر خصوصيات جوانه اندازه بذر
، درصد در گندم دوروم تحت شرايط طبيعي. شده است

زني، وزن خشك گياهچه، بنيه گياهچه و طول جوانه
 Amin(يابد گياهچه با افزايش در اندازه بذر افزايش مي

and Brinis, 2013 .( برخي محققان گزارش كردند كه
زني در بذر بر خصوصيات جوانهداري معني تأثيراندازه بذر 

درشتي ). Mian and Nafziger, 1994(گندم ندارد 
چه هر. گياهچه به اندازه بذر و عمق كاشت آن وابسته است

تر ها هم درشت، گياهچههاي كاشته شده بزرگتر باشندبذر
تر كاشت باعث كوچكتر شدن خواهند بود و عمق زياد

با افزايش تنش  .)Emam, 2007( شوداندازه گياهچه مي
زني ، يكنواختي و سرعت جوانهخشكي و كاهش وزن بذر

محققان . Fateh et al., 2012)(يابد در گندم كاهش مي
كه ) .Glysin max L(هايي از سويا نشان دادند كه الين

، در مقابل تغييرات آب و هوايي هاي كوچكتري داشتندبذر
 ,.Horling et al)مزرعه مقاومت بيشتري داشتند 

زني ها حاكي از آن است كه درصد جوانهگزارش. (1991
 با افزايش اندازه بذر) .Helianthus annus L(آفتابگردان 

اندازه بذر بر وزن خشك گياهچه،  تأثيركاهش يافت، اما 
 Aliabadiدار است بنيه بذر و طول گياهچه غير معني

Farahani et al., 2011).( روي  در آفتابگردان اندازه بذر
هاي رشد ارقام مختلف جذب آب و به دنبال آن پارامتر

هاي بزرگ تنش شوري در بذر تأثيرمؤثر است و 
 Kaya and)هاي كوچك است تر از بذرآفتابگردان زيان بار

Day, 2012) .نتايج اي كه روي سويا انجام شددر مطالعه ،
داري روي درصد معني تأثيركه اندازه بذر  دهندمينشان 
 هايزني در بذرو بيشترين درصد جوانه ردزني داجوانه

متوسط  هايزني در بذركوچك و كمترين درصد جوانه
وزن هزار دانه ). Adebisi et al., 2013(د وشميشاهده م

باعث رشد طولي و وزني بيشتر گياهچه گندم  نيز بيشتر
باعث استقرار بهتر گياهچه  احتماالًشود كه اين موضوع مي

شود و رشد و توليد عملكرد بيشتر گياه در مزرعه مي
)Moshatati et al., 2009.(  در نخود)Cicer 

arietinum L. (هاي كوچك در رسد كه بذربه نظر مي
هاي متوسط و بزرگ آب را با سرعت مقايسه با بذر

كنند كه نتيجه آن رشد سريعتر ريشه بيشتري جذب مي
گزارش شده است كه در .  (Kaya et al., 2008)تاس
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داري بر سرعت رشد گياهچه معني تأثيرگندم اندازه بذر 
بيشترين سرعت رشد گياهچه در بزرگترين بذور و . داشت

كمترين سرعت رشد گياهچه در كوچكترين اندازه بذر 
نتايج ). Tavakoli Kakhki et al., 2008( مشاهده شد

، تفاوت است كه وزن هزار دانه گندمتحقيقات نشان داده 
زني و زني، سرعت جوانهداري روي درصد جوانهمعني

كند، اما با افزايش وزن زني ايجاد نميمتوسط زمان جوانه
يابد، به زني افزايش ميهزار دانه، سرعت و درصد جوانه

زني مربوط به طوري كه كمترين درصد و سرعت جوانه
دانه و بيشترين درصد و سرعت بذور با كمترين وزن هزار 

هاي با بيشترين وزن هزار دانه زني، متعلق به بذرجوانه
گزارش شده ). Moshatati and Gharineh, 2012( است

داري اندازه بذر اثر معني ،است كه در ارقام مختلف گندم
چه، چه و ساقهزني، طول ريشهسرعت جوانه ودرصد  بر

چه چه به ريشهساقهسرعت رشد گياهچه و نسبت طول 
اين ، بنابراين). Tavakoli Kakhki et al., 2010(دارد 

آزمايش با هدف بررسي و مطالعه نقش اندازه بذر بر 
دو  درزني و رشد گياهچه گندم خصوصيات مرتبط با جوانه

 . مزرعه و آزمايشگاه انجام شدشرايط 

  
  ها روشو  مواد

 ايمزرعهبخش 

 ةمزرعدر  1391- 92در پاييز سال زراعي  آزمايشاين 
با طول جغرافيايي ( كشور تحقيقات برنج ةپژوهشي موسس

درجه  37دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  36درجه و  41
سطح درياي تر از متر پايين 7دقيقه شمالي و ارتفاع  16و 

به صورت فاكتوريل در  )كيلومتري شهر رشت 10در آزاد 
. سه تكرار اجرا شد باهاي كامل تصادفي قالب طرح بلوك

 2اطالعات هواشناسي منطقه طي فصل رشد در جدول 
هاي مورد بررسي شامل اندازه تيمار. گزارش شده است

 75/2، 75/2تا  5/2، 5/2تا  25/2(در چهار سطح  قطر بذر
، 3مغان، كوهدشت(و رقم ) مترو بزرگتر از سه ميلي 3تا 

ابتدا  ،گيري وزن هكتوليتربراي اندازه. بود) مرواريد و بومي
هايي كه بر بذرسپس، . گيري شدها اندازهرطوبت بذر

هايي با ، در بشربندي شده بودنداساس قطر بذر طبقه
وجود  هاطوري كه فضاي خالي بين آنحجم يك ليتر 

 گيريوزن اين مقدار بذر اندازه و قرار گرفتند ،نداشته باشد
وزن هكتوليتر براي ارقام . ست آمدو وزن هكتوليتر به د

 صورتدرصد به  10رطوبت بذر و  اندازه بر اساسمختلف 

متر تر از سه ميليبزرگ براي بذر رقم بوميدر : زير بود
تا  5/2، كيلوگرم 8/80 مترميلي 3تا  75/2، كيلوگرم 6/83

 80متر ميلي 5/2تا  25/2 و كيلوگرم 5/80متر ميلي 75/2
تر رگبز براي بذر رقم كوهدشتدر ، ليتر 100كيلوگرم در 
 5/83متر ميلي 3تا  75/2، كيلوگرم 85متر از سه ميلي

تا  25/2 و كيلوگرم 80متر ميلي 75/2تا  5/2، كيلوگرم
رقم مرواريد در ، ليتر 100كيلوگرم در  78متر ميلي 5/2

متر ميلي 3تا  75/2كيلوگرم،  86متر تر از سه ميليبزرگ
 25/2 و كيلوگرم 70متر ميلي 75/2تا  5/2 كيلوگرم، 83
 3رقم مغاندر ليتر،  100كيلوگرم در  68متر ميلي 5/2تا 

متر ميلي 3تا  75/2كيلوگرم،  80متر تر از سه ميليبزرگ
 25/2و كيلوگرم  75متر ميلي 75/2 تا 5/2كيلوگرم،  77
ورزي قبل خاك. ليتر 100كيلوگرم در  71متر ميلي 5/2تا 

 30شت در پاييز انجام شد و نمونه مركبي از عمق از كا
متري خاك مزرعه جهت آزمون خاك تهيه و به سانتي

طبق نتايج آزمون خاك . دشآزمايشگاه خاكشناسي منتقل 
تمام كود فسفر و پتاسيم و يك سوم كود ، )1جدول (

موسسه نيتروژن قبل از كاشت مطابق با توصيه كودي 
. براي گندم به خاك داده شدتحقيقات برنج كشور 

در مرحله  به طور مساويهمچنين باقيمانده كود نيتروژن 
هر كرت . دهي مصرف شدساقه رفتن و قبل از سنبله

 25متر و به فاصلة  4رديف كاشت به طول  7شامل 
بين  بود و فاصله بوته در مترمربع 350متر با تراكم سانتي
شد تر در نظر گرفته م يكو بين دو تكرار  نيم متر تيمارها

متري سانتي 3به صورت دستي و در عمق  كاشت بذر
به (كليه عمليات زراعي از قبيل وجين . خاك انجام شد

شكني، تنك ، سله)صورت دستي قبل از بسته شدن كانوپي
طي فصل  در زمان مناسبها و مبارزه با آفات و بيماري

و  برداشت در اوايل خرداد صورت گرفت. رشد اجرا شد
متر از دو انتهاي هر  5/0هاي كناري هر كرت و رديف

مانده در اي حذف و سطح باقيرديف به عنوان اثر حاشيه
  .تعيين عملكرد دانه برداشت شد جهتهر كرت 

سرعت ظهور و سرعت ظهور تجمعي گياهچه در 
. )Orchard, 1977(به دست آمد  2و  1مزرعه از روابط 

ت ظهور تجمعي در براي محاسبه سرعت ظهور و سرع
، از روز پس از كاشت تا زمان حداكثر سبز شدن در مزرعه

ها به ميزان ثابت تا زماني كه سبز شدن گياهچه(مزرعه 
 هاي سبز شده در يك متر مربع از، تعداد گياهچه)برسد

هاي سبز شده در تعداد گياهچه .هر كرت شمارش شد
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بوته  350(واحد سطح قبل و بعد از زمستان گذراني ثابت 
به طور ميانگين دماي مؤثر تجمع يافته . بود) در متر مربع

در رقم بومي  گياهچه در مزرعه، براي حداكثر سبز شدن
و در رقم مرواريد و  91/142، رقم كوهدشت 43/144

هاي براي تبديل داده .درجه روز بود 75/138، 3مغان 
مربوط به سرعت ظهور و سرعت ظهور تجمعي گياهچه در 

 .ها استفاده شدرعه از لگاريتم آنمز
  

  يآزمايشگاهبخش 
 بخش آزمايشگاهي به صورت فاكتوريل در قالب طرح

كامالً تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه زراعت دانشكده 
تيمارهاي . علوم كشاورزي دانشگاه گيالن اجرا شد

مربوط اندازه بذر و چهار رقم گندم  همان چهار يآزمايش
ابتدا بذرها با محلول . ندبود ايمزرعهبه آزمايش 

تا  2و  دقيقه ضد عفوني 1به مدت % 1هيپوكلريت سديم 
بار با آب مقطر شسته شدند تا اثري از هيپوكلريت  3

عدد بذر در ظروف  100سپس . سديم در بذرها باقي نماند

پتري حاوي كاغذ صافي مرطوب در درون انكوباتور در 
آبياري ظروف . رار داده شدگراد قدرجه سانتي 20دماي 

پتري هر روز به مقداري كه كاغذ صافي مرطوب باشد، 
اولين شمارش در روز سوم و آخرين شمارش در . انجام شد

تعداد بذر جوانه زده در هر روز  وروز هشتم انجام شد 
چه به اندازه ، خروج ريشهزنيشمارش شد كه معيار جوانه

  ).ISTA, 2008(نصف قطر بذر بود 
چه، چه، وزن تر و خشك ريشهچه و ساقهل ريشهطو

زني و انرژي جوانه درصد، سرعت چه و گياهچه وساقه
چه در روز چه و ساقهطول ريشه .ندگيري شداندازه بذرها

 .گيري شدكش اندازهمتر و با خطهشتم بر حسب سانتي
گياهچه به طور  10گيري وزن تر، تعداد براي اندازه

ظرف پتري در روز هشتم، انتخاب و پس از تصادفي از هر 
ها توسط ترازوي چه، وزن تر آنچه و ريشهجدا كردن ساقه
، براي محاسبه وزن خشك. گيري شدديجيتالي اندازه

درجه سلسيوس  75 مايساعت در د 24ها به مدت نمونه
   .در آون قرار گرفتند و سپس با ترازو توزين شدند

 

=  سرعت ظهور گياهچه در مزرعه
هايين ظهور گياهچه ها درصد 

تعداد روز از كاشت تا پايان يادداشت برداري  )1      (                                                                      

 

= سرعت ظهور تجمعي گياهچه 
 تعداد گياهچه سبز شده در روز اول شمارش

تعداد روز تا شمارش اول   +...+ 
تعداد گياهچه سبز شده در روز آخر شمارش

تعداد روز تا شمارش اول  )2 (                                   

  
 متري سانتي 30در عمق ) رشت(كشور  مؤسسه تحقيقات برنجمزرعه آزمايشي خاك  خصوصيات - 1جدول 

Table 1. Soil characteristics of the experimental field of Rice Research Institute of Iran, Rasht in 30 cm depth 
هدايت 
  الكتريكي

EC 

اسيديته گل 
  اشباع
pH 

 كربن آلي
C (%) 

 ازت كل
N (%) 

فسفر قابل جذب
Phosphorus 

(ppm) 

پتاسيم قابل 
  جذب

K (ppm) 

  شندرصد 
Sand (%)

 سيلتدرصد 
Silt (%) 

 رسدرصد 
Clay (%) 

  بافت خاك
Soil texture 

0.71 7.47 1.36 0.148 26.4 321 1 52 47 
  سيلتي رسي
Silty clay 

  
  )1391- 92(هواشناسي در طول فصل رشد  اطالعات - 2جدول 

Table 2. Meteorological parameters during growth season (2012-2013) 
هواشناسي اطالعات  

Meteorological parameters 

  آذر
Nov- Dec

  دي
Dec- Jan

  بهمن
Jan- Feb

  اسفند
Feb- Mar

  فروردين
Mar- Apr 

  ارديبهشت
Apr- May

  خرداد
May

  )سلسيوسدرجه (متوسط دما 
Average temperature (˚C) 

10.96 7.6 10.11 10.63 14.37 18.3 20.88 

  )مترميلي(متوسط بارندگي 
Average rainfall (mm) 

3.33 2.49 4.13 1.3 1.51 0.2 0.3 

  )درصد(متوسط رطوبت نسبي 
Average relative humidity (%) 

83.04 78.93 79.48 80.86 79.56 72.72 73.18 
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 Ellis and(عت ، سر)ISTA, 2008(درصد 

Roberts, 1980 (زنيانرژي جوانه و )Agarwal, 2003( 
   :به دست آمدند 5تا  3از روابط  با استفاده به ترتيب

)3                                             (GP = (
G

N
)×100                                   

)4                                                     (Sg = 
∑

∑
   

)5                                                    (Eg = 
N

   

تعداد بذرهاي جوانه زده در مدت  Gباال،  ابطوردر 
تعداد بذرهاي جوانه  niها، تعداد كل بذرN  اجراي آزمون،

جوانه زده  هايتعداد بذر nd4و  امiروز  diام، iزده در روز 
  .در روز چهارم است

افزار از نرم استفادهبا  هادادهآماري  تحليلتجزيه و 
SAS با استفاده از آزمون توكي در  هاو مقايسات ميانگين

هايي كه بر حسب درصد داده .انجام شد %5سطح احتمال 
  . تبديل شدند Arc sinusبه  ، براي نرمال شدنبودند

  
  نتايج و بحث

 رقم×و اثر متقابل اندازه بذرنتايج نشان داد كه رقم 
رعت ظهور گياهچه در مزرعه س برداري معني تأثير

در سطح بر سرعت ظهور گياهچه اندازه بذر اثر ، اما نداشت
هاي بذر ، به طوري كه)3جدول ( دار بودمعني %5احتمال 

گياهچه متر سرعت ظهور ميلي 5/2تا  25/2با اندازه 
داري با كمتري در مزرعه داشته و از اين نظر تفاوت معني

). 1شكل ( داشتندمتر ميلي 75/2تا  5/2هاي با اندازه بذر
اندازه بذر گندم در ارقام مهدوي، پيشتاز و دار اثر معني

كمترين ها گزارش شده و بهار بر درصد ظهور گياهچه
ه ه شدها مشاهددرصد ظهور گياهچه در كوچكترين بذر

هاي بذر در گلرنگ نيز). Zareian et al., 2013( است
حداكثر سرعت ) .Carthamus tinctorius L( كوچك

هاي درشت حداكثر درصد ظهور را نشان دادند ظهور و بذر
)Sadeghi et al., 2010.(  

درصد  5داري در سطح احتمال معني تأثيراندازه بذر 
جدول (داشت بر سرعت ظهور تجمعي گياهچه در مزرعه 

داري بين كه تفاوت معني مقايس ميانگين نشان داد). 3
متر و ميلي 75/2تا  5/2متر، ميلي 3تا  75/2هاي بذر
هاي ها بذرمتر مشاهده شد و در بين آنميلي 5/2تا  25/2

متر، سرعت ظهور تجمعي ميلي 5/2تا  25/2با اندازه 
اندازه بذر  تأثير). 2شكل (كمتري را در مزرعه نشان دادند 

گزارش  دارمعنيگلرنگ بر سرعت ظهور تجمعي در مزرعه 
كمتر به جذب  هاي ريز احتماالً به دليل نيازبذر. شده است

هاي درشت از سرعت ظهور و سرعت آب نسبت به بذر
تري برخوردار بودند اما با اين وجود ظهور تجمعي بيش

قدرت هاي درشت، به دليل دارا بودن ذخيره غذايي و بذر
تري داشتند رويش بيشتر، در نهايت درصد ظهور بيش

)Sadeghi et al., 2010 .(اي رابطه محققان در مطالعه
بين اندازه بذر و قدرت رويش گياهچه ارقام گندم را مورد 
بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه اندازه بذر همبستگي 

تر هاي درشتمثبتي با ويگور بذر دارد به طوري كه بذر
 Ries and(كنند تري توليد ميهاي قويگياهچه

Everson, 1973.(  
درصد بر  5داري در سطح احتمال معني تأثيررقم 

ها نتايج مقايسه ميانگين). 3جدول (عملكرد دانه داشت 
داري در نشان داد كه رقم مرواريد و رقم بومي تفاوت معني

گرم در كيلو 3/5753عملكرد دانه داشتند و رقم بومي با 
هكتار، عملكرد دانه بيشتري را به خود اختصاص داد 

داري بر عملكرد دانه تأثير معنيبذر نيز  اندازه). 3شكل (
، به طوري كه )3جدول (درصد داشت  1در سطح احتمال 

متعلق ) گرم در هكتاركيلو 3/3101(كمترين عملكرد دانه 
ز اين نظر متر بود و اميلي 5/2تا  25/2به بذرهاي با اندازه 

  ).4شكل (هاي بذر داشت داري با ساير اندازهتفاوت معني
هاي درشت يك رسد، تجمع نشاسته در بذربه نظر مي

تر است و اين موضوع هاي ريز، سريعرقم در مقايسه با بذر
 .شودهاي بزرگتر ميموجب افزايش عملكرد دانه در بذر

ها در دانهتغيير وزن و اندازه نهايي دانه، تفاوت ظرفيت 
هاي آندوسپرم و ذرات تجمع نشاسته را كه به تعداد سلول

كند نشاسته تشكيل شده وابسته است، منعكس مي
)Emam and Niknejad, 2011 .( زارعيان و همكاران
)Zareian et al., 2013 ( هايبذرنيز گزارش كردند كه 

ر د. ندكنكمتري توليد مي، عملكرد دانه گندم كوچكتر
منفي روي رشد گياهچه  تأثيرهاي كوچك دوروم بذرگندم 

درصد افزايش  16را تا  هاي بزرگتر عملكرددارند و بذر
اندازه بذر دار معني تأثير ).Royo et al., 2006(دهند مي

 ).Lens culinaris Medik(بر عملكرد دانه در عدس 
هاي بزرگتر با مواد ، به طوري كه بذرگزارش شده است

تري تر با تعداد شاخه بيشبيشتر، گياهان بزرگاي ذخيره
كنند كه نتيجه آن عملكرد دانه بيشتر در واحد توليد مي

  ).Chadordooz- Jeddi et al., 2013(سطح است 
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 سرعت ظهور، سرعت ظهور تجمعي گياهچه و عملكرد دانه ارقام گندم در مزرعه بر اثر رقم و اندازه بذر تجزيه واريانس  - 3جدول 

Table 3. Analysis of variance of the effect of cultivars and seed size on emergence rate, cumulative emergence 
rate and grain yield in the experimental field  

  عملكرد دانه
Grain yield 

  سرعت ظهور تجمعي در مزرعه
Cumulative emergence rate 

  سرعت ظهور گياهچه در مزرعه
Field emergence rate 

  منابع تغييرات
Source of variation 

4405117.19ns 0.01ns 0.01ns               بلوك)Block( 

9245860.73* 0.005ns 0.004ns             رقم)Cultivar( 

 )Seed size(اندازه بذر    *0.12 *0.08 **16446814.14

1921178.3ns 0.03ns 0.04ns اندازه بذر    ×رقم(S×C) 

 )Error(خطا               0.03 0.02 2088154.4

29.84 14.67 22.81 
  )درصد(ضريب تغييرات 
CV (%) 

ns  ،* 1 و% 5احتمال  دار در سطحدار و معنيمعنيغيربه ترتيب  :** و% . 
ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 اثر اندازه بذر بر سرعت ظهور گياهچه -1شكل 

Figure 1. Effect of seed size on seedling emergence rate 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 اثر اندازه بذر بر سرعت ظهور تجمعي گياهچه -2شكل 

Figure 2. Effect of seed size on seedling cumulative emergence rate 
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 اثر رقم بر عملكرد دانه -3شكل 
Figure 3. Effect of cultivar on grain yield 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اثر اندازه بذر بر عملكرد دانه -4شكل 
Figure 4. Effect of seed size on grain yield 

 
 1داري در سطح احتمال معني تأثيررقم و اندازه بذر 

ها اثر متقابل تيمار. زني بذر داشتنددرصد جوانه درصد بر
). 4جدول (دار بود درصد معني 1نيز در سطح احتمال 

متر، كمترين ميلي 5/2تا  25/2رقم بومي با اندازه بذر 
). 6جدول (زني را به خود اختصاص دادند درصد جوانه

 تأثيرزني بذر يك فرايند زيستي است كه تحت جوانه
اگرچه زمينه . گيردو محيطي قرار ميعوامل ژنتيكي 

، ژنتيكي هر رقم عاملي مؤثر بر ويگور بذر در مزرعه است
اندازه بذر از عمده ترين عوامل مؤثر بر ويگور بذر در 

هاي بزرگ و بذر). Hojjat, 2011(باشد آزمايشگاه مي
هاي كوچك سنگين محتواي غذايي بيشتري نسبت به بذر

ه وسيله فراهم آوردن مقدار زني بدارند كه به جوانه
زني جوانه. (Lusk, 1995)كنند بيشتري انرژي كمك مي

به دليل مقدار كم احتماالً هاي كوچك و بنيه كم بذر
تواند وزن گياهچه را نسبت به عناصر غذايي است كه مي

. (Amin and Brinis, 2013)بزرگ كاهش دهد  هايبذر
بين  دارييتفاوت معن) .Avena sativa L(در يوالف 
شت و وجود دانهايي زني از نظر درصد جوانه اندازه بذرها

زني و هاي با اندازه كوچك كمترين درصد جوانهبذر
زني را داشتند بذرهاي با اندازه بزرگ بيشترين درصد جوانه

(Mut and Akay, 2010).  گزارش در آفتابگردان نيز
بيشتر از تر هاي بزرگبذرزني شده است كه درصد جوانه

  ). Kaya and Day, 2012( تر استهاي كوچكبذر
زني در سطح در اين آزمايش اثر رقم بر سرعت جوانه

داري بر معني تأثير، اما اندازه بذر دار بودمعني% 1احتمال 
همچنين اثر متقابل رقم در . زني نداشتسرعت جوانه

جدول (دار بود معني %1احتمال اندازه بذر نيز در سطح 
زني در رقم به طوري كه بيشترين سرعت جوانه ،)4

كيلوگرم  68(متر ميلي 5/2تا  25/2مرواريد و اندازه 
زني هم در رقم بومي و كمترين سرعت جوانه) ليتر 100در
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) ليتر 100كيلوگرم در  80(متر ميلي 5/2تا  25/2و اندازه 
، كه نشان دهنده تفاوت ارقام )6جدول (مشاهده شد 

ها نشان دهنده گزارش. زني استسرعت جوانهمختلف در 
است، به زني اندازه بذر گندم بر سرعت جوانهدار اثر معني
زني كاهش جوانه سرعت، با افزايش اندازه بذر طوري كه

بذر كوچكتر كه اندازه  دهندميها نشان يافته. يابدمي
ها در مقايسه با ساير اندازهزني را بيشترين سرعت جوانه

كوچك آب را با سرعت بيشتري در  هايزيرا بذر دارد،
 (al., 2013كنند هاي بزرگ جذب ميمقايسه با بذر

Zareian et .(هاي كوچكتر گلرنگ زني بذرسرعت جوانه
هاست و دليل احتمالي آن نياز كمتر اين بيشتر از ساير بذر

 Sadeghi et)ها به آب در مقايسه با بذور بزرگتر است بذر

el., 2011) .هاي كوچك جذب آب در بذر ،در گلرنگ
بوده است %) 83(هاي بزرگ كمتر از بذر %)72(

(Farhoudi and Motamedi, 2010).  
زني در سطح اثر رقم و اندازه بذر بر انرژي جوانه

همچنين اثر متقابل رقم در . دار بوددرصد معني 1احتمال 
، )4جدول (دار بود درصد معني 1اندازه بذر نيز در سطح 

زني در رقم مرواريد و طوري كه بيشترين انرژي جوانه به
و ) ليتر 100كيلوگرم در  83(متر ميلي 3تا  75/2اندازه 

 5/80( 75/2تا  5/2كمترين آن در رقم بومي با اندازه 
). 6جدول ( مشاهده شد مترميلي) ليتر 100كيلوگرم در 
با داري بسيار معنيو زني همبستگي مثبت انرژي جوانه
  ).7 جدول) (=99/0r**(زني داشت درصد جوانه

 تأثيراندازه بذر  نتايج اين آزمايش نشان داد كه 
 گرچه، ا)4جدول (چه نداشت داري بر طول ريشهمعني

ها مشاهده شد ترين بذرچه در كوچككمترين طول ريشه
 دارمعنيچه بر طول ريشه رقم تأثيردر مقابل، ). 5جدول (

طول و كوتاهترين ترين ، به طوري كه بلند)4جدول ( بود
كوهدشت مشاهده  و 3م مغانارقادر به ترتيب چه ريشه
گزارش شده است كه يوالف نيز در ). 5جدول (شد 

داري از نظر طول بذرهاي متوسط و بزرگ تفاوت معني
چه در بزرگترين ، اما بلندترين طول ريشهچه ندارندريشه
ها چه در كوچكترين بذرن طول ريشهريتكوتاهها و بذر

  .(Mut and Akay, 2010)مشاهده شد 
داري بر طول تأثير معني در اين آزمايش اندازه بذر

اثر متقابل رقم در اندازه بذر  و رقم ، اما اثرچه نداشتساقه
 ، به طوري كه)4جدول ( بودداري چه معنيبر طول ساقه

و اندازه بذر بزرگتر  3چه در رقم مغانبيشترين طول ساقه

كمترين  و) ليتر 100كيلوگرم در  80(متر از سه ميلي
 5/2تا  25/2چه در رقم كوهدشت و اندازه بذر طول ساقه

جدول (مشاهده شد ) ليتر 100كيلوگرم در  78(متر ميلي
كه نشان داد در اين تيمار مقدار بيشتري از مواد ) 6

چه اختصاص داده شده ش طول ريشهاي بذر به افزايذخيره
داري در متوسط و بزرگ يوالف تفاوت معني هايبذر. است

چه در ترين طول ساقه، اما بلندچه نداشتندطول ساقه
هاي ريز مشاهده بذرهاي متوسط و كوتاهترين آن در بذر

در آزمايشي كه بر روي . (Mut and Akay, 2010)شد 
، انجام شد) .Hordeum vulgare L(ارقام مختلف جو 

 تأثيرچه تحت چه و ساقهنتايج نشان داد كه طول ريشه
  .(Gharoobi, 2011)گيرد نمي قراراندازه بذر 

چه بر وزن تر ساقهداري معني تأثيررقم و اندازه بذر 
اثر متقابل رقم در . درصد داشتند 1در سطح احتمال 

درصد  1 احتمال در سطح چهبر وزن تر ساقه اندازه بذر نيز
در تمام ارقام با كوچكتر شدن ). 4جدول (دار بود معني

، كه )6جدول (چه نيز كاهش يافت وزن تر ساقه ،اندازه بذر
براي فراهم  بزرگتر هاياحتماالً دليل آن توانايي بيشتر بذر

 .چه بودآوردن مواد غذايي مورد نياز براي رشد ساقه

در اين آزمايش مشاهده شد كه رقم و اندازه بذر در 
چه داري بر وزن تر ريشهمعني تأثيردرصد  1سطح احتمال 

همچنين اثر متقابل رقم و اندازه بذر نيز در سطح . داشتند
بيشترين وزن تر ). 4جدول (دار بود درصد معني 1احتمال 

متر چه در رقم بومي و اندازه بزرگتر از سه ميليريشه
مشاهده شد همچنين ) ليتر 100كيلوگرم در  6/83(

 25/2چه در تمام ارقام در اندازه بذركمترين وزن تر ريشه
هاي ريز و بذر ).6جدول (است  بوده مترميلي 5/2تا 

چه داري در وزن تر ريشهدرشت گلرنگ تفاوت معني
چه بيشتري هاي بزرگتر داراي وزن تر ريشهداشتند و بذر

 ).Sadeghi et al., 2011(بودند 

 1داري در سطح احتمال معني تأثيررقم و اندازه بذر 
همچنين اثر متقابل رقم . درصد بر وزن تر گياهچه داشتند

جدول (دار بود درصد معني 5در اندازه بذر نيز در سطح 
بيشترين وزن تر گياهچه در بزرگترين بذرها و ). 4

كمترين آن در كوچكترين بذرهاي هر رقم نيز مشاهده 
طبق نتايج حاصل از جدول همبستگي، ). 6جدول (شد 

توان به افزايش وزن تر را مي گياهچهافزايش وزن تر 
ها چه نسبت داد نه به افزايش طول آنچه و ساقهريشه

 ).7جدول (
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 زني ارقام گندم  صفات جوانهبر ثر رقم و اندازه بذر اتجزيه واريانس  - 4جدول 

Table 4. Analysis of variance of the effect of cultivars and seed size on germination characteristics of wheat varieties   

 منابع تغييرات

Source of 
variatiom 

درجه 
آزادي
df 

 زنيدرصد جوانه

Germination 
percentage 

  سرعت 
  زنيجوانه

Germination 
speed

 انرژي
  زنيجوانه

Germination 
energy

طول
  چهريشه

Root 
length

طول
  چهساقه

Shoot 
length

 وزن تر
  چهساقه

Shoot fresh 
weight

   وزن تر
  چهريشه

 Root fresh 
weight

وزن تر
گياهچه 

Seedling 
fresh weight

وزن خشك
  چهساقه

Shoot dry 
weight

وزن خشك
  چهريشه

Root dry 
weight

وزن خشك
  گياهچه

Seedling 
dry weight

  تكرار 
Replication 

3 1.18ns 0.79ns 0.00002ns 1.91ns 0.5ns 52.64ns 312.64* 145.71ns 1.83ns 0.31ns 29.98ns 

  رقم 
Cultivar (C) 

3 174.51** 15.08** 0.01** 20.01** 9.02** 697.64** 1478.29** 1720.08** 5.16** 2.13** 81.2ns 

  اندازه بذر
Seed size (S) 

3 40.93** 1.74ns 0.004** 2.59ns 1.09ns 1990.11** 3615.44** 31014.67** 26.12** 23.01** 749.4** 

  بذر اندازه ×رقم
C×S 

9 11.97** 6.66** 0.001** 2.76ns 1.41** 112.16** 491.23** 839.48* 2.95* 0.55ns 24.62ns 

  ي آزمايشخطا
Error 

45 3.87 0.88 0.0003 1.50 0.5 20.46 99.97 342.25 1.14 0.42 29.29 

 ضريب تغييرات
(%) 

CV (%) 

- 2.05 2.85 2.04 11.62 8.05 6.57 14.93 8.59 15.45 12.46 22.81 

ns  ،* 1 و% 5احتمال  دار در سطحدار و معنيمعنيغيربه ترتيب  :** و .% 
ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

تحقيقات غالت
 /

دوره
 

پنجم
 /

شماره 
اول

 /
بهار 

1394
       

       
   

           
    

                  
             

 
        

 
                       

      
            

        
75

 



 چهار رقم گندم نانزني، رشد گياهچه و عملكرد هاي جوانهتأثير اندازه بذر بر سرعت ظهور، شاخص: و همكاران فروزي                                                                                                                               10

 

 گياهچه چه و هشير وزن خشك و چهطول ريشهصفات از نظر  و اندازه بذر ارقام گندممقايسه ميانگين  - 5 جدول

Table 5. Means comparison of wheat varieties seed sizes for root length and root and seedling dry weight   
  تيمار 

Treatment 

 )گرمميلي(چه وزن خشك ريشه
Root dry weight (mg)

 )گرمميلي(وزن خشك گياهچه 
Seedling dry weight (mg) 

 )مترسانتي(چه طول ريشه
Root length (cm) 

 )Cultivar(     رقم      

 )Kohdasht( كوهدشت 5.24ab 22.31a 9.11c 

 )Morvarid( مرواريد 4.89b 22.59a 10.68b 

 )Moghan 3( 3مغان  5.08b 27.08a 11.84a 

 )Native(بومي  5.74a 22.88a 10.58b 

 )Seed size(   اندازه بذر    

 )Larger than 3 mm(  مترميلي سه تر ازبزرگ 6.54a 31.37a 10.44a 

 mm( 5.59b 26.72a 10.77a 3-2.75(  مترميلي 3تا  75/2

 mm( 5.15b 21.24b 10.96a 2.75-2.5(  مترميلي75/2تا5/2

 mm( 3.66c 15.54c 10.04a 2.5-2.25(  مترميلي 5/2تا  25/2

 . ندارند% 5احتمال  سطح در توكي داري با آزمونمعني اختالف مشترك، هاي داراي حرفميانگين

Means followed by the same letters are not significantly different by the Tukey’s test at 5% probability level. 
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 1داري در سطح احتمال معني تأثيررقم و اندازه بذر 
همچنين اثر . چه نشان داددرصد بر وزن خشك ساقه

دار بود درصد معني 5رقم در اندازه بذر در سطح متقابل 
 3چه در رقم مغان بيشترين وزن خشك ساقه). 4جدول (

) ليتر 100كيلوگرم در  80(متر و اندازه بزرگتر از سه ميلي
و  فاتحهاي اين نتايج با يافته). 6جدول (مشاهده شد 

كه نتيجه گرفتند وزن ) Fateh et al., 2012(همكاران 
چه چه و ريشهداري بر وزن خشك ساقهمعني تأثير بذر

چه و هاي با وزن بيشتر، وزن خشك ساقهگندم دارد و بذر
  .چه باالتري دارند مطابقت داردريشه

داري معني تأثيرنتايج نشان داد كه رقم و اندازه بذر 
، چه داشتنددرصد بر وزن خشك ريشه 1در سطح احتمال 
بيشترين ). 4جدول (دار نبود يها معناما اثر متقابل آن
چه در رقم بومي و كمترين آن در رقم وزن خشك ريشه

مرواريد مشاهده شد كه اين تفاوت به دليل تفاوت ژنتيكي 
هاي با اندازه بزرگتر از سه همچنين بذر. ارقام مختلف است

هاي با اندازه چه و بذرمتر بيشترين وزن خشك ريشهميلي
چه را به ريشه خشككمترين وزن  مترميلي 5/2تا  25/2

گزارش شده در گلرنگ  ).5جدول (خود اختصاص دادند 
داري بر وزن خشك معني تأثير گلرنگ است كه اندازه بذر

  .(Sadeghi et al., 2011)چه ندارد ريشه
 تأثيرنتايج اين آزمايش نيز نشان داد كه اندازه بذر 

 درصد بر وزن خشك 1داري در سطح احتمال معني
دار نبود اثر متقابل اندازه بذر و رقم معني. گياهچه داشت

كمترين وزن خشك گياهچه در كوچكترين ). 4جدول (
هاي يافتهكه با  ،)5جدول (اندازه بذر نيز مشاهده شد 

مطابقت ) Amin and Brinis, 2013(امين و برينيس 
 تأثيرها نشان دادند كه اندازه بذر در گندم دوروم آن، دارد

داري بر وزن خشك گياهچه داشت به طوري كه معني
كمترين وزن خشك گياهچه و بزرگترين  ،كوچكترين بذور

گزارش . ، بيشترين وزن خشك گياهچه را داشتندبذور
طول ، چهشده است كه در عدس اندازه بذر بر طول ساقه

چه و وزن چه، وزن خشك ريشه، وزن خشك ساقهچهريشه
هاي به طوري كه بذر، ي داشتدارمعني تأثيرگياهچه 

 ,.Alizadeh et al(بزرگ مقادير باالتري را نشان دادند 

تحقيقات نشان داد بين اندازه بذر و وزن خشك ). 2011
داري وجود گياهچه در ارقام مختلف جو ارتباط معني

داشت و افزايش در اندازه بذر منجر به افزايش وزن خشك 
هاي ا استفاده از بذربنابراين كشاورزان ب. گياهچه شد

توانند عملكرد نهايي بيشتري را بدون استفاده از بزرگتر مي
 .(Gharoobi, 2011) هاي شيميايي به دست آورندكود

اي كه در دو رقم گندم تجن و زاگرس انجام در مطالعه
، اثر متقابل اندازه بذر و رقم براي صفات تعداد گياهچه شد

زني، يكنواختي جوانهزني، سرعت نرمال، درصد جوانه
چه و وزن خشك چه، طول ريشهزني، طول ساقهجوانه

دار نبود اما اندازه بذر روي وزن خشك گياهچه معني
داري داشت به معني تأثيرزني گياهچه و سرعت جوانه

طوري كه بيشترين وزن خشك گياهچه در بذور درشت و 
يد هاي ريز مشاهده گردزني در بذربيشترين سرعت جوانه

)Ghorbani et al., 2008(.  پيشنهاد كرده اند كه در
توان دستگاه جدا كننده وزني بذر را در مقياس گندم مي

هاي بزرگ طراحي كرد و مورد استفاده قرار داد و بذر
هاي تر را جداسازي و به عنوان بذر كاشتني و بذرسنگين
 Moshatati et(تر را براي موارد ديگر استفاده كرد سبك

al., 2009.(  
 

  گيرينتيجه 
نتايج اين آزمايش نشان داد كه اندازه بذر بر صفات 

زني و رشد گياهچه در شرايط مزرعه و مرتبط با جوانه
هاي با اندازه ، به طوري كه بذرموثر بودندآزمايشگاه 

متر بيشترين ميزان وزن تر و خشك بزرگتر از سه ميلي
. اختصاص دادند چه و گياهچه را به خودچه، ساقهريشه

هاي با همچنين كمترين سرعت ظهور گياهچه در بذر
هرچه سرعت سبز . كمترين وزن هكتوليتر مشاهده شد

شدن گياه زراعي در مزرعه بيشتر باشد، استقرار گياهچه 
تواند باعث تر خواهد بود و اين موضوع مينيز مطلوب

عملكرد محصول  افزايشهاي هرز و كاهش خسارت علف
متر كه ميلي 5/2تا  25/2هاي با اندازه بذر. شودزراعي 

كمترين وزن هكتوليتر را داشتند، كمترين عملكرد دانه را 
هاي با اندازه بزرگتر و بنابراين بذر. به خود اختصاص دادند

وزن هكتوليتر بيشتر به دليل وجود مقدار بيشتري از 
توانند براي بهبود ها و عناصر غذايي ميكربوهيدرات

تر و يكنواخت گياهچه،  زني و رشد سريعهاي جوانهرامترپا
 .مورد استفاده قرار گيرند
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 گيري شده اي اندازهزني و گياهچهاز نظر خصوصيات جوانهاندازه بذر  ×مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم -6جدول 
Table 6. Means comparison of the cultivar×seed size interaction for measured germination and seedling characteristics  

  رقم 
Cultivar 

 اندازه بذر 

Seed size 
(mm) 

  زنيدرصد جوانه
 Germination 
percentage 

 زنيسرعت جوانه
Germination 

speed (1.day‐1) 

  زنيانرژي جوانه
Germination 

energy

  چهوزن خشك ساقه
Shoot dry 

weight (mg) 

  وزن تر گياهچه
Seedling fresh 
weight (mg)

  چهوزن تر ريشه
Root fresh 

weight (mg)

  چهوزن تر ساقه
Shoot fresh 
weight (mg)

  چهطول ساقه
Shoot 

length (cm)

 )Kohdasht(كوهدشت 

>3  96.25ab 33.78abcd 0.96ab 7.47bc 271.2a 55.5cdef 73.31cde 8.25bcd 

2.75- 3 97ab 33.62abcd 0.97ab 5.98bc 214.96defg 72.17bcd 61.37fg 6.79d 

2.5- 2.75 97.25ab 33.92abc 0.96ab 6.11bc 171.12gh 65.35bcde 58.73fg 8.27bcd 

2.25- 2.5 95.25abc 32.32bcde 0.94abc 5.19c 156.32h 48.36def 51.29g 7.48cd 

 )Morvarid(مرواريد 

>3  98.5a 32.56bcde 0.98a 8.31b 267.65ab 85.53ab 89.57a 8.63abc 

2.75- 3 99.5a 33.06bcd 0.99a 7.52bc 216.68defg 65.35bcde 84.94ab 8.46abcd 

2.5- 2.75 97.75ab 34.45ab 0.97a 7.15bc 205.2efg 49.89cdef 77.49bcd 9.17abc 

2.25- 2.5 98.25a 35.71a 0.97a 5.52c 154.08h 34.88f 52.68g 9.36ab 

 )Moghan-3( 3مغان 

>3  96ab 31.8cde 0.95abc 11.05a 258.14abcd 85.92ab 83.22abc 10.21a 

2.75- 3 98a 32.60bcde 0.98a 7.21bc 245.05abcde 68.27bcde 67.83def 9.07abc 

2.5- 2.75 97ab 32.62bcde 0.97ab 6.43bc 222.85bcdef 74.07bc 60.87fg 9.32ab 

2.25- 2.5 94.75abc 34.54ab 0.95ab 5.47c 151.54h 45.65ef 51.63g 9.04abc 

 )Native( بومي

>3  92.75bc 31.81cde 0.92bc 7.74bc 264.18abc 107.22a 81.28abc 8.22bcd 

2.75- 3 94.75abc 33.2bcd 0.94abc 6.96bc 245.47abcde 82.22ab 73.42cde 9.32ab 

2.5- 2.75 90.25cd 31.47de 0.9c 6.45bc 218.2cdefg 68.17bcde 67.88def 9.35ab 

2.25- 2.5 85.5d 30.21e 0.85d 6.16bc 181.49fgh 62.07bcde 64.84ef 9.51ab 

 . ندارند% 5احتمال  سطح در توكي آزمون داري با معني اختالف مشترك، هاي داراي حرفميانگين

Means followed by the same letters are not significantly different by the Tukey’s test at 5% probability level. 
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  متفاوت بذر هايدر اندازه نان گندم رقمچهار زني و رشد گياهچه  جوانه خصوصياتبين  گيتضرايب همبس - 7 جدول
Table 7. Correlation coefficients among germination and seedling growth characteristics of four bread wheat varieties in different seed size  

  صفات مطالعه شده
Traits  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  چهطول ريشه -1
1. Root length 

1 
          

  چهطول ساقه -2
2. Shoot length 

0.65** 1 
         

  چهريشهوزن تر  -3
3. Root fresh weight 

0.31ns 0.003ns 1 
       

 

  چهوزن تر ساقه -4
4. Shoot fresh weight 

0.29ns 0.19ns 0.64** 1 

     
  

  چهوزن خشك ريشه -5
5. Root dry weight 

0.08ns -0.04ns 0.77** 0.77** 1 

   
   

  چهوزن خشك ساقه -6
6. Shoot dry weight 

0.39ns 0.39ns 0.59* 0.81** 0.68** 1  
    

  وزن تر گياهچه -7
7. Seedling fresh weight 

0.22ns 0.08ns 0.74** 0.80** 0.91** 0.74** 1     

  وزن خشك گياهچه -8
8. Seedling dry weight 

0.35ns 0.14ns 0.68** 0.75** 0.82** 0.88** 0.88** 1    

  زنيدرصد جوانه -9
9. Germination percentage 

0.15ns -0.22ns -0.12ns 0.14ns -0.01ns 0.16ns 0.12ns 0.26ns 1   

  زنيانرژي جوانه -10
10. Germination energy 

0.14ns -0.23ns -0.14ns 0.11ns -0.03ns 0.11ns 0.10ns 0.23ns 0.99** 1  

  زنيسرعت جوانه -11
11. Germination speed 

-0.14ns -0.23ns -0.13ns 0.12ns -0.03ns 0.12ns 0.11ns 0.25ns 0.99** 0.99** 1 

ns  ،* 1 و% 5احتمال  دار در سطحدار و معنيمعنيغيربه ترتيب  :** و .%  
ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.  
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Abstract 

To study the effect of seed size on germination indices and seedling growth of four bread wheat 
varieties, a factorial experiment in randomized complete block design with three replications was 
carried out in research field of Rice Research Institute of Iran during 2012-2013 and the other factorial 
experiment based on completely randomized design was conducted in agronomy laboratory of Faculty 
of Agricultural Sciences, University of Guilan. Treatments in this study consist of four levels of seed 
diameter (2.25- 2.5 mm, 2.5- 2.75 mm, 2.75- 3 mm and larger than 3 mm) and cultivar (Kohdasht, 
Moghan 3, Morvarid and native). Results of field showed cultivar and seed size had significant effect 
on grain yield. Cultivar had not significant effect on emergence rate and seedling cumulative 
emergence rate, but seed size showed significant effect on this characteristics. The interaction in 
seedling emergence rate, seedling cumulative emergence rate and grain yield was not significant. 
Results of experiment showed cultivar had significant effect on all measured characteristics, but had 
not significant effect on seedling dry weight. Seed size had significant effect on all characteristics, 
except germination speed, shoot length and root length. The interaction of cultivar and seed size on 
germination percentage, germination speed, germination energy, shoot length, shoot fresh weight, root 
fresh weight, seedling fresh weight and shoot dry weight was significant. Maximum and minimum 
amount of seedling dry weight respectively was 31.37 and 15.54 (mg) that related to seed size larger 
than 3 mm and seed size 2.25- 2.5 mm. According to results of this experiment seems that wheat seeds 
with size larger than 3 mm, because of priority in germination and seedling emergence is more suitable 
for cultivate. 
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