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چکیده
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و هیدروپرایمینگ بذر بر سبز شدن و عملکرد دانه سه رقم گندم نان، آزمایشی به صورت اسپلیت 
پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در 
سال زراعی 93-1392 انجام شد. کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت )13 آذر، 27 آذر و 14 دی( و کرت های فرعی شامل سه رقم گندم 
)استار، چمران و فونگ( و تیمارهای پرایمینگ )هیدروپرایمینگ و شاهد( بودند. نتایج نشان داد که تأخیر در کاشت سبب کاهش درصد 
سبز شدن و افزایش زمان سبز شدن در تاریخ کاشت هایدوم و سوم نسبت به تاریخ کاشت اول شد. در مجموع تیمار هیدروپرایمینگ به 
صورت معنی داری سبب بهبود سبز شدن نسبت به تیمار شاهد )افزایش 5 درصدی سبز شدن و کاهش زمان سبز شدن تا 2/7 روز( شد. 
مقایسه میانگین ها نشان داد که صفات تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن  هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک 
و شاخص برداشت با تأخیر در کاشت به صورت  معنی داری کاهش یافت. اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفات وزن  هزار دانه، عملکرد 
دانه و شاخص برداشت معنی دار بود و نشان داد که تأخیر در کاشت بیشترین و کمترین تأثیر را به ترتیب در رقم دیررس استار و رقم 
زودرس فونگ داشت. در این پژوهش میانگین عملکرد دانه در تیمار هیدروپرایمینگ نسبت به تیمار شاهد حدود 17 درصد افزایش یافت. 
با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد که با کاربرد روش هیدروپرایمینگ بذر بویژه در کشت دیرهنگام و تطبیق فنولوژی رقم انتخابي با 

تاریخ کاشت  می توان  تولید را بهبود بخشید.
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اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر  ........

In order to evaluate effect of sowing date and seed hydropriming on emergence and grain yield of three bread wheat 
cultivars, a factorial split plot experiment based on randomized complet block design with three replication was conducted 
in research field of agriculture faculty of shahidChamran university of Ahwaz during 2013-2014 growing season. Main plot 
included three date of sowing(4 Dec, 18 Dec and 4Jan) and sub plot included wheat cultivars (star, chamran, fong) and priming 
treatment (hydropriming and control). Results showed that delayed sowing led to reduce emergence percentage and increase 
emergencetime in second and third sowing dates than the first one. Overal, hydropriming treatment significantly improved 
emergence compared with control (5% increasing emergene percentage and reduction emergene time by 2/7 days). Mean 
comparison showed that number of spike per m2, number of seeds in spike, 1000 seed weight, grain yield, biological yield and 
harvest index significantly decreased with delay sowing date. The effects of sowing date×cultivar on 1000seed weight, grain 
yield and harvest index were significantly different and indicated that delayed sowing had the highest and lowest effect on star 
and fong cultivars, respectively. In this research average grain yield increased by almost 17%inhydropriming treatment than the 
control. It seems that application of hydropriming of seeds especially in late sowing and adapted cultivar with suitable maturity 
(early, mid and late maturity) and sowing date would be useful for more production.

مقدمه
گندم به دليل ارزش غذایی و طيف نسبتاً وسيع سازگاری به 
شرایط متفاوت آب و هوایی در مقایسه با سایر گياهان زراعی در 
سطح وسيع تری کشت می شود)Mianetal., 2007(. گسترش کشت 
تأثير شرایط محيطی  این گياه را تحت  گندم در مناطق مختلف، 
آن موجب  در  را  متفاوت عملكرد  واکنش های  داده،  قرار  مختلفی 
گردیده است. اگرچه تمامی  تنش های  زنده و غير زنده از عوامل 
مهم کاهش دهنده عملكرد گندم محسوب می شوند، اما رطوبت و 
به شمار  زراعی  این گياه  بر عملكرد  مؤثر  از مهمترین عوامل  دما 

.)Akmaletal., 2011; Entez and Flower, 1990(می روند
یكی از عوامل دستيابی به عملكرد باال در واحد سطح، درصد و 
سرعت  جوانه زنی  بذرها و استقرار گياهچه های حاصل از  بذرهاي 
کشت شده است. به طور طبيعی هرچه سرعت  جوانه زنی  و درصد  
بذرهاي  جوانه زده در مزرعه بيشتر باشد استفاده از منابع رشدي 
 .)Fotietal., 2002( نظير نور، آب و عناصر غذایی بهتر خواهد بود
تنش هایی چون خشكی، دماهای پایين و باال در هنگام جوانه زنی، 
سله بستن خاک، کشت بی موقع، آماده نبودن کافی بستر بذر و... 
ازجمله عواملی هستند که استقرار گياهچه ها را در مزرعه محدود 
نظری  )Farooqetal., 2008; McDonald, 2000(.به طور  می کنند 
و  مستقيم  طور  به  زراعی  گياهان  عملكرد  بر  ميتواند  بذر  کيفيت 
یا غيرمستقيم اثر بگذارد. اثر غير مستقيم شامل درصد و زمان از 
از طریق  تا سبز شدن ) سرعت سبز شدن ( می شود که  کاشت 
عملكرد  بر  محصول  بقای  و  فضایی  آرایش  گياهی،  تراکم  تغيير 

اثر می گذارند )Ellis, 1992(.یكی از تكنيک هایی که بنيه بذر و 
درنتيجه استقرار گياهچه ها را در مزرعه بهبود می بخشد، پرایمينگ 
 .)Gupta etal., 2008; Parera and Cantiliffe, 1994( بذر می باشد
آب  کمی  حد  می یابندتا  اجازه  بذرها  پرایمينگ،  عمل  جریان  در 
از محيط آب  و سپس  ریشه چه(  از خروج  قبل  تا   ( جذب کنند 
از  مانع  که  است  حدی  در  شده  جذب  آب  مقدار  می شود.  خارج 
جوانه زنی می شود، اما امكان وقوع یكسری فرایندهای فيزیولوژیكی 
تيمارهای  می آورد.  فراهم  را  جوانه زنی   از   پيش  بيوشيميایی  و 
رشد  و  جوانه زنی   به   بخشيدن  منظور سرعت  به  بذر  پرایمينگ 
 Basra etal.,(گياهچه در شرایط طبيعی و تنش استفاده می گردند
Harris etal., 2001 ;2003(. مهمترین اثر این عمل افزایش بنيه ، 
رویش سریع و یكنواخت گياهچه است که زمان و هزینه کاشت و 
داشت را کاهش می دهد. گزارشهای مختلفی حاکی از آن است که 
پرایمينگ بذر باعث افزایش درصد، سرعت و یكنواختی  جوانه زنی  و 
 Ashraf and Rauf, 2001; Murunguetal.,( سبز شدن بذر می گردد
2004(. در ميان روش های پرایمينگ، هيدروپرایمينگ یكی از انواع 
پرایمينگ می باشدکه به دليل کم هزینه بودن به صورت وسيع تر 
و ساده تری قابل اجرا می باشد. درهيدروپرایمينگ بذرها برای یک 
مدت زمان از قبل مشخص شده در آب مقطر قرار می گيرند و سپس 
تا حد برگشت به رطوبت اوليه خودخشک شده و برای استفاده تا 

.)McDonald, 2000( زمان کاشت ذخيره می شوند
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مالیمی  زمستان  که  خوزستان  مدیترانه ایمثل  اقليمهای  در 
تا  گلدهی  مرحله  در  می شودگياه  پایيزکشت  در  گندم  و  دارند 
مواجه  رشد  فصل  انتهای  گرمای  تنش  با  فيزیولوژیک،  رسيدگی 
شده و عملكرد آن به مقدار زیادی کاهش می یابد. برای مقابله با 
این مشكل  می توان از راهكارهای به زراعی و به نژادی استفاده نمود 
)Radmehretal., 2005; Reynolds etal., 1994(. تطبيق فنولوژی 
رقم مناسب بات اریخ کاشت مطلوب سبب می شود رشد و نمو گياه 
در شرایط محيطی مساعدی سپری شده و محصول دانه مطلوبی 
توليد نماید )Chen etal., 2003; Mianetal., 2007(. تاریخ کاشت 
مناسب موجب بهره گيریبهينه از عوامل اقليمی نظير درجه حرارت، 
طول  بر  که  است  مهمی  فاکتور  و  می گردد  روز  طول  و  رطوبت 
Rad- )دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بين آنها تأثير می گذارد 

باید سيكل  mehretal., 2005(. در کشت دیرهنگام گندم گياهان 
را در یک دوره کوتاه کامل کنند و تجمع نشاسته در  زندگيشان 
گياهانی که با تأخير کشت شده اندنسبت به گياهانی که به موقع 
کشت می شوندزودتر پایان می یابد)Khan etal., 2010(. کشت دیر 
هنگام منجر به  جوانه زنی ضعيف و تأخير در سبز شدن به دليل 
غالب شدن دماهای پایين در این مرحلهمی شود. بنابراین استقرار 
ضعيف گياه زراعی عملكرد دانه را تحت تأثير قرار می دهد. از طرف 
انتهایی رشد سبب کوتاه شدن دوره  دیگر دماهای باال در مراحل 
پرشدن دانه و رسيدگی زودهنگام می شود. نشان داده شده است 
که پرایمينگ بذر سبب بهتر شدن اجرای کشت دیرهنگام گندم 
به صورت کاهش زمان بين کاشت و سبز شدن گياهچه و افزایش 
نهایی  عملكرد  و  زراعی  گياه  بهتر  استقرار  شدن،  سبز  یكنواختی 
آزمایش حاضر   ).Shah etal., 2006  ;2010 )etal.,Sattarمی شود
با هدف ارزیابی اثرات پرایمينگ بذر و تاریخ کاشت بر ویژگيهای 
سبز شدن و عملكرد سه رقم گندم نان در شرایط آب و هوایی اهواز 

انجام شد.
مواد  وروش ها

تحقيقاتی  مزرعه  در   1392-93 زراعی  سال  در  آزمایش  این 
عرض  با   ( اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  کشاورزی  دانشكده 
 48 جغرافيایی  طول  شمالی،  دقيقه   20 و  درجه   31 جغرافيایی 
درجه و 38 دقيقه شرقی و ارتفاع 20 متر از سطح دریا( اجرا شد. 
خاک مزرعه دارای بافت لومی رسی با PH برابر 7/6 و ميزان مواد 
با  برابر  ترتيب  به  جذب  قابل  پتاسيم  و  فسفر  کل،  نيتروژن  آلی، 
0/65 و 0/058 درصد و 8/1 و 169/3 ميلی گرم بر کيلوگرمبود. 
آزمایش به صورت اسپليت پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های 
تاریخ کاشت 13 آذر،  انجام گردید. سه  با 3 تكرار  کامل تصادفی 
فاکتور  دو  تصادفی  ترکيبات  و  اصلی  کرتهای  و 14 دی،  آذر   27
پرایمينگ و رقم، کرتهای فرعی راتشكيل دادند. فاکتور پرایمينگ 
و  )شاهد(  پرایمينگ  بدون  و  هيدروپرایمينگ  تيمارهای  شامل 
فاکتور رقم شامل سه رقم استار )دیر رس(، چمران )متوسط رس( 
و فونگ)زود رس( بود. در تيمار هيدروپرایمينگ بذرها به مدت 8 
ساعت )مدت زمان مناسب از قبل طی آزمایشی مشخص شد( در 
آب مقطر هوادهی شده خيسانده و در دمای 24 درجه سانتيگراد در 
محيط فيتوترون قرارگرفتند و سپس بهمدت 48 ساعت در دمای 
 .)Giri and Schillinger, 2003(27 درجه سانتيگراد خشک شدند
با  متر،  سه  طول  به  هشت خط  بذرهادر  آزمایشی،   کرت  هر  در 
فاصله ردیف 20 سانتی متر و با تراکم 400 بوته در متر مربع کشت 

گردید. به منظور افزایش دقت در اجرای آزمایش بذرهای هر خط 
کشت در پاکتهای مجزا قرار داده شد. کوددهی)N_P_K( بر مبنای 
نيتروژن  هكتار  در  کيلوگرم   150 اساس  بر  و  خاک  آزمون  نتایج 
خالص) در دو زمان کاشت و شروع ساقه رفتن( ، 80 کيلوگرم در 
هكتار P2O5 و 100 کيلوگرم در هكتار K2O )در زمان کاشت( انجام 
شد. مبارزه با علف های هرز به صورت دستی انجام گردید. آبياری 
در هر تاریخ کشت در زمان کاشت و روز چهارم بعد از کاشت ) به 
جز تاریخ کاشت سوم که بارندگی رخ داد( و در طول فصل رشد 
آبياری تكميلی در مراحل ساقه رفتن، گلدهی و پر شدن دانه انجام 
)زمانتاسبزشدنحداقل50  شدن  سبز  زمان  تعيين  منظور  به  شد. 
درصد گياهچه ها به عنوان زمان سبز شدن در نظر گرفته شد( از 
روز دوم پس از کاشت، مزرعه روزانه بازبينی شده و از زمان شروع 
سبز شدن، شمارش تعداد گياهچه هایسبز شده تا سبز شدن 200 
زیرا ممكناستهمزمانبيشتراز 50   ( بيشتر  یا  گياهچه در متر مربع 
درصدسبز شوند( در دو ردیف وسط هر کرت ) در سطحی معادل 
یک متر مربع و با درنظرگرفتن 25 سانتی متر از باال و پایين هر 
خط  به عنوان  حاشيه(  انجام شد.برای تعيين درصد سبز شدن، 
معادل  ) در سطحی  ردیف وسط هرکرت  دو  در  گياهچه ها  تعداد 
یک متر مربع و با درنظرگرفتن 25 سانتی متر از باال و پایين هر 
از کاشت  خط  به عنوان  حاشيه( در دو زمان 16 و 25 روز پس 
شمارش شد. تعداد سنبله در متر مربع با شمارش تعداد سنبله های 
با مساحت 250  کوادرات  از یک  تصادفی  نمونه  دو  در  قرارگرفته 
تعداد  تناسب مشخص گردید.  با محاسبه یک  و  سانتی متر مربع 
دانه در سنبله نيز بر مبنای ميانگين 20 سنبله تعيين شد. به منظور 
اندازه گيری عملكرد دانه، عملكرد بيولوژیک و شاخص برداشت دو 
خط اول و آخر و همچنين نيم متر از ابتدا و انتهای بقيه خطوط 
به عنوان  حاشيه حذف و سطح باقيمانده )1/6 متر مربع( برداشت 
شد. شاخص برداشت بر حسب درصد و بر اساس تقسيم عملكرد 
با نرم  دانه بر عملكرد بيولوژیكی تعيين گردید. تجزیه های آماری 
آزمون چند  از  استفاده  با  نيز  ميانگين ها  مقایسه  افزارMSTATCو 

دامنه ای دانكن در سطح احتمال 0/05 انجام شد.
نتایج و بحث

درصد و زمان سبز شدن
نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایشی نشان داد که اثر تاریخ 
کاشت، پرایمينگ بذر و اثر متقابل تاریخ کاشت و پرایمينگ بذربر 
صفات درصد سبز شدن و زمان سبز شدن در سطح احتمال یک 
درصد معنی دار است )جدول1(. مقایسه ميانگين درصد سبز شدن 
نشان داد که بيشترین درصد سبز شدن متعلق به تاریخ کاشت اول 
و کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت دوم بود )جدول2(. در مورد 
بيشترین  دوم  کاشت  تاریخ  که  مشاهده شد  نيز  زمان سبز شدن 
زمان را به خود اختصاص داد که علت آن نيز می تواند پایين بودن 
ميانگين  اینتاریخكاشتباشد.  در  خاک  شدن  خشک  و  هوا  دمای 
سه  در  شدن  سبز  تا  کاشت  زمان  مدت  در  محيط  دمای  حداقل 
تاریخ کاشت اول، دوم و سوم به ترتيب شامل9/1 ، 4/2 و6/6 درجه 
دوم سبب  کاشت  تاریخ  در  هوا  دمای  بودن  پایين  سانتی گرادبود. 
تأخير در سبز شدن و مواجه شدن این مرحله با  تنش های دما و 
رطوبت گردید به نحوی که ظهور گياهچه ها نسبت به تاریخ کاشت 

سوم نيز کمتر بود )شكل1(. 
در این آزمایش اثر پرایمينگ بذر نشان داد که هيدروپرایمينگ  
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بذرها سبب افزایش درصد سبز شدن تا حدود 5 درصد و کاهش 
زمان سبز شدن تا 2/7 روز شد )جدول2(. پرایمينگ بذر بيشترین 
تأثير را در تاریخ کاشت دوم داشت به صورتی که درصد سبز شدن 
 Kidd and West,( را تا حدود 10 درصد افزایش داد. کيد و وست
1918( برای اولين بار ثابت نمودند که خيساندن بذرها برای دوره 
های زمانی کوتاه بر درصد  جوانه زنی  و رشد گياهچه ها در مراحل 
بعدی اثر مطلوبی دارد و این اثر مثبت بعد از خشک کردن مجدد 
 Aboutalebianetal.,( بذر نيز حفظ می شود. ابوطالبيان و همكاران
2008( اظهار داشتند که هيدروپرایمينگ بذر گندم با آب معمولی، 
ارقام دیمرا در هر سه منطقه سردسير  سرعت و درصد جوانه زنی 
)همدان(، معتدل )کرج( و گرمسير )سرپل ذهاب( و رقم آبی الوند 
در همدان را در هر دو تاریخ کاشت به موقع و دیر هنگام افزایش 
داد.بذور با قدرت باالتر و کيفيت بيشتر می توانند بهتر سبز شوند 
و در شرایط مواجه با تنش های محيطی گياهچه های نيرومندتری 
 Ellis and Robert, 1981; De Figueiredoetal.,( کنند  توليد 

 .)2003
اجزای عملکرد وعملکرد دانه

تأخير در کاشت موجب کاهش معنی دار تعداد سنبله در واحد 
 Moshattatietal.,( همكاران  و  مشتطی  آزمایش  در  شد.  سطح 
2010( که در مالثانی )35 کيلومتری شمال شرقی اهواز( انجام شد 
تاریخ کاشت  به  تعداد سنبله در واحد سطح مربوط  بيشترین  نيز 
اول )15 آبان ( و کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت چهارم ) 15 
بهمن ( بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و پرایمينگ بذر بر تعداد سنبله 
در متر مربع نشان داد که هيدروپرایمينگ سبب افزایش معنی دار 
تأثير  این  و  شده  سوم  و  دوم  های  کاشت  تاریخ  در  سنبله  تعداد 
افزایش  این  که  )شكل2(  است  بوده  بيشتر  دوم  کاشت  تاریخ  در 
اثر  بود.  افزایش درصد سبز شدن  بر  اثر هيدروپرایمينگ  از  ناشی 
بيشترین  و  بود  معنی دار  درصد  یک  احتمال  سطح  در  نيز  رقم 
رقم متوسط رس چمران دیده شد  تعداد سنبله در متر مربع در 
به  ترتيب  به  سنبله  در  دانه  تعداد  وکمترین  )جدول2(.بيشترین 
تاریخ کاشت اول و سوم تعلق داشت. کاهش تعداد دانه در سنبله 
طول  کاهش  دليل  به  احتماالً  سوم  و  دوم  های  کاشت  تاریخ  در 
تشكيل  تا  دوگانه  برجستگی  )مرحله  گل  آغازه های  تشكيل  دوره 
سنبلچه انتهایی و همچنين مرحله تمایز گلچه ها( و کم شدن تعداد 
سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبلچه به علت مصادف شدن با 
درجه حرارت باال می باشد. اثر پرایمينگ در سطح احتمال 5 درصد 
معنی دار شد و هيدروپرایمينگ سبب افزایش تعداد دانه در سنبله 
تا حدود 1/5 دانه نسبت به شاهد )بدون پرایم( گردید )جدول2(. 
طبق نظر ربتزکه و همكاران )Rebetzkeetal., 2004( و ریچاردز و 
لوکاس )Richard and Lukacs, 2002( سبز شدن زودتر گياهچه ها 
در مزرعه با تسریع در بسته شدن کنوپی گياهی از عوامل اساسی 
Ab- )در بهبود عملكرد است. در آزمایش عبدالرحمنی و همكاران 

dolrahmanietal, 2007( نيز اثر سودمند پرایمينگ بذر بر شاخص 
های رشد و عملكرد دانه به سبز شدن و استقرار سریع گياهچه ها و 
درنهایت استفاده بهتر از نور، رطوبت خاک و عناصر غذایی به وسيله 

گياهان حاصل از بذرهای پرایم شده نسبت داده شد.
هزاردانه  وزن  در  کاهشمعنی داری  کشت،  تأخيرافتادن  به  با 
متعلق   ) گرم   38/40( هزار دانه  وزن   مقدار  بيشترین  شد.  دیده 
به تاریخ کاشت اول و کمترین آن )32/54 گرم ( مربوط به تاریخ 

مرحله  کاشت،  در  تأخير  با  که  می رسد  نظر  به  بود.  سوم  کاشت 
پرشدن دانه با درجه حرارت های باال مواجه شده و طول دوره و 
احتماالً سرعت پرشدن دانه کاهش یافته و منجربه کاهش وزن هزار 
اثر تأخير در کاشت توسط  دانه می شود. کاهش وزن هزاردانه در 
 Chen( و چن و همكاران )Radmehretal., 2005( رادمهر و همكاران
ارقام  هزار دانه  وزن   نظر  از  است.  شده  گزارش  نيز   )etal., 2003
نسبت به تاریخ های کاشت عكس العمل متفاوتی داشتند. تأخير در 
کاشت بيشترین تأثير را روی رقم دیررس استار داشت )شكل3(. در 
آزمایش مشتطی و همكاران )Moshattatietal., 2010( رقم استار به  

عنوان  یک رقم حساس به تنش گرما شناخته شد.
مقایسه ميانگين ارقام از نظر صفت عملكرد دانه نشان داد که 
در  کيلوگرم    4646/2 ( رقم چمران  به  مربوط  بيشترین عملكرد 
افزایش  تيمار شاهد سبب  به  نسبت  هيدروپرایمينگ  بود.  هكتار( 
این  که  )جدول2(  شد  درصد(   17 )حدود  دانه  عملكرد  معنی دار 
استقرار  نهایی،  تراکم  و  سبز شدن  درصد  بر  تأثير  نتيجه  افزایش 
سریعتر گياهان و بهبود اجزای عملكرد بوده است. در مورد شاخص 
برداشت، تاریخ کاشت اثر معنی داری بر این صفت داشت و تأخير 
شاخص  آزمایش  این  در  شد.  صفت  این  کاهش  سبب  کاشت  در 
برداشت تحت تأثير تيمار هيدروپرایمينگ قرار نگرفت. اثر متقابل 
در  تأخير  که  داد  نشان  برداشت  شاخص  بر  رقم  و  کاشت  تاریخ 
کاشت بيشترین و کمترین تأثير را به ترتيب در رقم دیررس استار 
بيان می داردکه  نتيجه  این  و رقم زودرس فونگ داشت )شكل4(. 
رقم دیررس استار در صورتی که در اوایل فصل کشت شود دوره 

رشد و نمو طوالنی تری داشته و عملكرد بيشتری خواهد داشت.
نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، می توان نتيجه 
گرفت که تاریخ کاشت یكی از عوامل مهم تعيين کننده عملكرد به 
شمار می رود و تأخير آن به دیرتر از محدوده زمانی مناسب، باعث 
کاهش عملكرد دانه به دليل تأثير بر سبز شدن )غالب شدن دماهای 

پایين و کاهش درصد 
تاریخ های کاشت

شدن  متأثر  و  شدن(  سبز  زمان  مدت  افزایش   و  شدن  سبز 
اجزای عملكرد دانه ) کاهش طول دوره رشد و نمو و تنش گرمای 
انتهای فصل( می شود. در این آزمایش عملكرد دانه در تاریخ کاشت 
درصد   29 حدود  اول  کاشت  تاریخ  به  نسبت  سوم  و  دوم  های 
ارقام  متفاوت  رشد  دوره  اساس  بر  اگر  همچنين  یافت.  کاهش 
)زودرس، متوسط رس، دیررس( رقم مناسب برای هر تاریخ کاشت 
درنظرگرفته شود می توان ضمن حفظ عملكرد باال توليد را پایدارتر 
نمود. نتایج نشان داد که رقم زودرس فونگ واکنش کمتری نسبت 
انتهای فصل( نشان  )با توجه به گرمای  به تأخير در زمان کاشت 
تيمار هيدروپرایمينگ بذرهای  به نظر می رسدکه کاربرد  می دهد. 
و  شدن  سبز  درصد  بر  می تواند  دیرهنگام  درکشت  بویژه  گندم 
ميانگين زمان سبز شدن در مزرعه و در نهایت بر عملكرد اثر داشته 
می توانند  بيشتر  کيفيت  و  باالتر  قدرت  با  شده  پرایم  بذور  باشد. 
بهتر سبز شوند و در شرایط مواجه با تنش های محيطيگياهچه های 
نيرومندتری توليدکنند. با توجه به نتایج این پژوهش چنين به نظر 
می رسد که تيمار هيدروپرایمينگ توانسته اثرات محدود کننده دو 
عامل کمی دما و کمی رطوبت را بر  جوانه زنی  و ظهور گياهچه های 

گندم تعدیل نماید.
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