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چکيده
بهمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرايمینگ بر کاهش اثرات تنش سرما ،آزمايشی بهصورت فاکتوريدل در قالد
طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرايط کنترلشنه در دانشگاه فردوسی مشهن در سدال  1396اجدرا گرديدن .عوامدل
آزمايش شامل ژنوتیپهای عنس (رباط و کدالووش) ،پرايمیندگ (شدش سدح شداهن ،اسدینجیبرلی ،،نیتدراتپتاسدیم،
سولفاتروی ،محلول آبنوشبذر دايا و هیدنروپرايمینگ) و دمدا ( 10 ،5و  15درجده سدانتیگدراد) بدود .بدذرها پد از
پرايمینگ در گلنا کشت و به اتاق ،رشن جهت اعمال دما منتقل شننن .بیشترين درصن سبز ( )34/4در شداهن و دمدای
پنج درجه سانتیگراد در رقم رباط بهدست آمن .در میا تیمارها تنها در تیمار سولفاتروی و هینروپرايمینگ بدا افدزايش
دما از پنج به  10درجه سانتیگراد سرعت سبزشن افزايش يافت .قنرتبذر در ژنوتیدپ ربداط در تمدامی سدحوح دمدايی
بیش از ژنوتیپ کالووش بود و در هر دو ژنوتیپ با افزايش دما قنرتبذر افدزايش يافدت .بیشدترين قدنرتبدذر ( )4/91در
ژنوتیپ رباط و دمای  15درجه سانتیگراد در پرايمینگ با محلول آبنوش بذر دايدا حاصدل شدن .در هدر دو ژنوتیدپ بدا
افزايش دما ارتفاع بوته افزايش يافت .در هر دو ژنوتیپ با افزايش دما تعدناد بدر افدزايش يافدت و سدولفاتروی موجد
کاهش تعناد بر گردين .بیشترين تعناد بر (چهار) در ژنوتیپ رباط دمای  15درجه سانتیگراد و پرايمینگ با محلدول
آبنوشبذر دايا حاصل شن .بیشترين طول ريشه ( 4/04سانتیمتر) در پرايمینگ با محلول آبنوشبذر دايا و دمای پدنج
درجه سانتیگراد حاصل شن .بهطورکلی پرايمینگ با اسینجیبرلی ،در بیشتر خصوصیات مورد بررسی باعث کاهش اثرات
دمای پايین بر بذر عنس شن و بهعنوا مناس ترين تیمار توصیه میگردد.

واژههای کليدی :تنش سرما؛ حبوبات؛ درصن سبزشن ؛ قنرت بذر؛ هینروپرايمینگ

جمله حبوبدداتی است که ﻏالباً در اراﺿی حاشیهای و در خاكهای
نهچننا حاصلخیز کشت میشود (.)Singh & Saxena, 1993
عنس ،سرمادوسدت و روزبلندن بدوده و از ارتفداع صدفر تدا
 3500متری از سح دريا قابدل کشدت اسدت .دمدای مناسد
جهت رشن عنس  15-25درجده سدانتیگدراد مدیباشدن ،ولدی
دماهای باال تا  30درجه سانتیگراد جهت توسدعه کدانوپی ايدن
گیاه الزم است ( .)Zyai et al., 2012هرچنن اين گیاه متحمل
به سرما است ،ولی دمای زير  10درجه سانتیگراد جوانهزندی را

1

مقدمه
حبوبات ،منبﻊ اصلی پروتﺌین در کشورهای درحددالتوسددعه
هﺴتنن و لذا نقش ويژهای در تولین ﻏذا در ايدن کشددورها دارنددن
( .)Saxena, 1993پروتﺌین حبوبات در واريتدههدای مختلدف در
محددنوده  20-30درصددن بددر مبنددای وز خشدد ،قددرار دارد
( .)Qayyum et al., 2012عنس ( )Lens culinaris Medicاز
* نویسنده مسئولjafarnabati@um.ac.ir :

24

آذری و همکاران؛ تأثير پرایمينگ و دما /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،13شمارة ،1سال ،1401صفحه 24-36

به تأخیر انناخته و رشن رويشی را کم میکندن ( Johansen et
 .)al., 1994کشت بهاره عنس اگرچه کشت متدناول در ايدرا

شنه که باعث کاهش پراکﺴین هینروژ خواهن شن ( Naguib,
.)2019

به شمار می رود ،لیکن کشت زمﺴتانه عنس در صورت موفقیت
نﺴبت به کشت بهداره مزايدايی دارد .از جملده آ مدیتدوا بده
داشتن عملکرد معادل يا بداالتر از کشدت بهداره ،بهدرهمندنی از
شرايط محیحی و نهادههای کشاورزی در بازه زمانی طوالنی تدر،
سازگاری بیشتر با نظامهای شخم حفاظتی و کداهش فشدردگی
خاك ،جلوگیری از تأخیر کشت بهاره ،توسعه سح زيرکشدت و
تولین آ و باالخره منحبقشن با تناوبهدای زراعدی در اﻏلد
محصدوالت اشداره کدرد ( .)Sharifi et al., 2000آزمايشی در
ترکیه نشا داده است که عملکرد کشت پايیزه عنس میتواندن
 50تدا  100درصدن بیشدتر از کشت سنتی بهاره باشن ( Sakar
 .)et al., 1998پژوهشهدای پیشدین نشدا داد کده میدانگین
ارتفاع بوته عنس در کشت پايیزه و زمﺴتانه  43درصن بیشتر از
کشت بهاره بود و بیشترين عملکرد عدنس ( 1486کیلدوگرم در
هکتار) از کشت پايیزه حاصدل شدن ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009معموالً کشت در پايیزه همواره با چدالش دمدای پدايین
همراه است.
دماهای پايین اﻏلد رشدن و بهدرهوری گیاهدا زراعدی را
تحت تأثیر قرار میدهنن که باعث تلفات قابلتوجهی از محصول
مدیشدود .گیاهددا مختلدف معمدوالً در تحمددل بده سددرمازدگی
(دماهای صفر تا  15درجه سانتیگراد) و يخزدگی (دماهای زيدر
صفر درجه سانتیگراد) واکنشهای متفاوتی را نشا مدیدهندن
( .)Sanghera et al., 2011تددأخیر در سبزشددن و کدداهش
درصن سبز بذرها در اثر سرمای پايیزه اتفاق میافتدن ( Davey
 .)et al., 2005بندابراين مدیتدوا از پرايمینگ بهعنوا روشی
برای بهبود جوانهزنی بذور اسددتفاده کددرد ( Sakar et al.,
.)1998
پرايمینگ بذر روشی است که در آ به بذر اجازه جذب
آب به صورت کنترل شنه داده میشود تا فعالیتهای اولیه
جوانهزنی شروع گردد ،اما از خروج ريشهچه جلوگیری میگردد،
سو رطوبت بذر به مقنار اولیه کاهش داده میشود .بذر در
هنگام کاشت زما قابلتوجهی را صرف جذب آب میکنن .با
کاهش اين زما میتوا سرعت جوانهزنی و خروج جوانه از
خاك را تﺴريﻊ نمود ( .)Toselli & Casenave, 2002گزارش
شنه است که پرايمیندگ بدذور لوبیدا ( Phaseolus vulgaris
 )L.باعث افزايش درصن سبزشن  ،سدرعت تثبیدت خدال دی
اکﺴین کربن و افزايش تثبیت نیتروژ شنه اسدت ( Majda et
 .)al., 2019هیددنروپرايمینگ بددذور پنبدده ( Gossypium
 )hirsutum L.باعث افزايش فعالیت آنزيمهای آنتی اکﺴینانتی

تحقیق حاﺿر با هدنف بررسدی تدأثیر تیمارهدای مختلدف
پرايمینگ بر کاهش اثرات دمای پايین بر وﺿدعیت سبزشدن و
رشن گیاهچه و انتخاب مناس ترين تیمار پرايمینگ بذور بدرای
کاهش اثرات سرما در دو ژنوتیپ عدنس بدا قدنرت جواندهزندی
متفاوت انجام شن.
مواد و روشها
ايددن محالعدده در دانشددگاه فردوسددی مشددهن در شددرايط
کنترلشنه ،بهصورت آزمايش فاکتوريدل در قالد طدرح کدامالً
تصادفی با چهار تکرار در سدال  1396اجدرا گرديدن .تیمارهدای
آزمايش شامل دو ژنوتیپ عنس (رباط و کدالووش) ،پرايمیندگ
در شددش سددح  ،شددامل عددنم پرايمینددگ بددهعنددوا شدداهن،
اسین جیبرلی )C19H22O6( ،با ﻏلظت  100میلیگدرم در لیتدر
( ،)Azarnia et al., 2016محلدول آبندوش بدذر دايدا چهدار
میلیلیتر در ي ،لیتر آب (شرکت خوشهپدرورا زيﺴدتفنداور)،
نیتددراتپتاسددیم ( )KNO3ﻏلظددت  500میلددیگددرم در لیتددر
( ،)Eskandari & Alizade Amaraei, 2014سدولفاتروی
( )ZnSO4ﻏلظت  1000میلیگرم در لیتر ( & Abutalebian
 )Mohagheghi, 2015و هیددنرو پرايمینددگ (Ghassemi-
 )Golezani et al., 2008و دما در سه سح  ،شدامل  10 ،5و
 15درجه سانتیگراد بودنن.
جهت اجرای آزمايش و اعمال تیمارها ،تعناد  40عند بدذر
بهصورت تصادفی برای هر تیمار انتخاب و بذور در دمای 20±1
درجه سانتیگدراد ()Ghassemi-Golezani & Dalil, 2011
در داخل دستگاه ژرمیناتور ساخت شرکت گدروك و در شدرايط
تاريکی به منت  16ساعت قرار داده شدننن .پد از پايدا دوره
پرايمینگ ( 16ساعت) بدذور از محلدولهدا خدارج و سدو تدا
خش،شن کامل در محیط آزمايشگاه به منت  24ساعت قدرار
داده شننن .در ادامه ابتنا بدذور بدا محلدول هیووکلريدت سدنيم
( )NaCLOي ،درصن به منت پدنج دقیقده ﺿدنعفونی شدننن
( )Mehdi Nejad Moghadam et al., 2018و سدو سده
مرتبه با آب مقحر شﺴتشو داده شننن .پد از آ بدذور آمداده
شنه به تعناد  10عند بذر در گلنا های با قحدر 11سدانتیمتدر
حاوی خاك سب( ،ماسه ،خاك بر و خاك زراعی بده نﺴدبت
برابر) کشت و به اتاق ،رشن منتقل شننن .گلنا هدا در معدر
دماهای  10 ،5و  15درجه سانتیگدراد قدرار گرفتندن .هدنف از
انتخاب اين دماها ،بهبود رشن گیاهچه بدهوسدیله پرايمیندگ در
کشدت پددايیزه بددود .در طددول دوره آزمددايش درصددن سبزشددن ،
سرعت  50درصن سبزشن و قنرت بدذر اندنازهگیدری شدن .از
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زمانی که بذور پرايم شنه قبل از کشت را طی کردهانن را جبرا
نماينددن ،ولددی بددذور کددالووش کدده از قددنرت کمتددری برخددوردار
میباشنن ،تیمارهای پرايمینگ توانﺴتهانن که قنرت اين بذور را
بهبددود دهنددن .هیددنروپرايمینگ بددذور نخددود باعددث افددزايش
41/7درصنی سبزشن اين بذور نﺴبت بده بدذور شداهن شدنه
است ،اما بین دو رقم مورد بررسدی تفداوت معندیداری در ايدن
صفت وجود نناشدته اسدت ( Mansoori & Aboutalebian,
 .)2013با افزايش دما شرايط مناس برای جواندهزندی ژنوتیدپ
رباط کاهش يافته است ،اما برای ژنوتیپ کالووش شرايط مﺴاعن
شنه است .به عبارت ديگر دمای بهینه ژنوتی رباط نﺴدبت بده
کالووش پايینتر میباشن و ژنوتیدپ ربداط نﺴدبت بده کدالووش
سرمادوستتر مدیباشدن (جدنول  .)3در آزمايشدی کده روی دو
ژنوتیپ عنس تحت تنش خشکی صورت گرفت ،بیدا شدن کده
ژنوتیپ رباط نﺴبت به گچﺴارا از درصن و سدرعت جواندهزندی
باالتری برخوردار بود ( .)Moradi et al., 2013واکدنش ارقدام
مختلف نخود ( )Cicer arietinum L.به دما متفاوت میباشن،
بهطوریکه رقم آرما نﺴبت به هاشم ،جم و بیدوونیج از دمدای
پايه کمتری برخوردار میباشن و در دمای کمتری نﺴبت به اين
سه رقم جوانه میزنن و از درصن سبزشدن بیشدتری برخدوردار
مدیباشدن ( .)Torabi & Soltani, 2013در آزمدايش صدورت
گرفته روی بدذور نخدود فرنگدی ( ،)Pisum sativum L.نتدايج
نشا داد که پرايمینگ اين بذور بدا پلدیاتدیلن گلیکدول 6000
باعث کاهش درصن و سرعت جوانهزندی بدذور در دمدای پدايین
(سه درجه سانتیگراد) نﺴبت به دمای  15درجده سدانتیگدراد
شن؛ در حالی کده پرايمیندگ بدا آب مقحدر (هیدنروپرايمینگ)
باعث افزايش اين خصوصیات شن .همچنین نتايج نشا داد کده
بذور شاهن در دمای  15درجه سانتیگراد نﺴبت بده دمدای 12
درجدده سددانتیگددراد از سددرعت جوانددهزنددی کمتددری برخددوردار
میباشنن (.)Yusefi Tanha et al., 2015

زما کشت بذور به منت  14روز تعناد بذور سبزشنه بهصدورت
روزانه شمارش گردين .برای تعیین سرعت  50درصن سبزشدن
از معادله ( )1استفاده شن.
معادله ()1
 Di ،Si ،Rsو  nبه ترتی سدرعت  50درصدن سبزشدن ،
بذور سبزشنه روزانه ،تعناد روز تا رسدین بده روز nام و تعدناد
روزهای شمارششنه میباشنن (.)Kamkar et al., 2012
جهت محاسبه درصن سبز از معادله ( )2استفاده شن.
معادله ()2
قنرت بذر از معادله ( )3به دست آمن.
معادله ()3
/100میانگین طول گیاهچه (سانتیمتر)×درصن سبزشن =قنرت بذر
زمانی که گیاها در مرحلده سده تدا چهدار برگدی بودندن،
میانگین ارتفاع بوته ،تعناد بر و طول ريشه ثبت گردين.
تجزيه و تحلیل دادهها توسط نرمافدزار  SAS 9.4انجدام و
مقايﺴۀ میانگینها با آزمو  LSDدر سح احتمال پنج درصدن
صورت گرفت.
نتایج و بحث
درصد سبز

نتايج تجزيه واريان نشا داد کده اثدر تمدامی تیمارهدا و
برهمکنش آ ها بر درصن سبزشن معندیدار بدود (جدنول .)1
برشدهی اثر دما در سحوح ژنوتیپ و پرايمینگ نشدا داد کده
در دمای پنج و  10درجه سانتیگدراد اثدرات متقابدل آ هدا در
سددح احتمددال يدد ،درصددن ( )P≤ 0.01معنددیدار مددیباشددن
(جددنول .)2در دمددای  5درجدده سددانتیگددراد بیشددترين درصددن
سبزشن از ترکی ژنوتیپ رباط و بنو پرايمینگ بهدست آمن
که با پرايمینگ بذر با نیتراتپتاسیم و اسینجیبرلی ،در همین
ژنوتیددپ تفدداوت معنددیداری نناشددت (جددنول  .)3در ژنوتیددپ
کالووش پرايمینگ بذر با اسینجیبرلی ،نﺴبت به تیمدار شداهن
 94/4درصن از درصن سبزشن باالتری برخوردار بود (جنول.)3
در دمای  10درجه سانتیگراد بیشدترين میدزا ايدن صدفت از
ترکی ژنوتیپ رباط و بنو پرايمینگ حاصل شدن (جدنول .)3
در ژنوتیپ کالووش پرايمینگ بذر با اسینجیبرلید ،نﺴدبت بده
تیمار شاهن  63/7درصن از درصن سبزشدن بداالتری برخدوردار
بود (جنول  .)3با افزايش دما از پنج به  10درجه سانتیگراد به
دلیل مﺴاعنشن بهتر دمدا و کداهش میدزا تدنش سدرما اثدر
پرايمینگ بر بذور مورد محالعه کمتر شنه است .به نظر میرسن
بذور رباط از قنرت باالتری برخوردار بدوده و مدیتوانندن فاصدله

سرعت  50درصد سبزشدن

برهمکنش ژنوتیپ ،دما و پرايمینگ بر سدرعت  50درصدن
سبزشن عنس معنیدار بود (جنول  .)1اثر ژنوتیدپ و دمدا بدر
سرعت سبزشن نشا داد که در ژنوتیپ رباط با افزايش دما به
 15درجه سانتیگراد درصن سبزشن نﺴبت به دماهدای پدنج و
 10درجه سانتیگراد به ترتید  59و  82درصدن و در ژنوتیدپ
کالووش به ترتی  36و شش درصن افزايش يافدت (جدنول .)4
بیشددترين درصددن سبزشددن مربددوط بدده ژنوتیددپ ربدداط دمددای
15درجه سانتیگراد بود (جدنول  .)4ژنوتیدپ ربداط در تمدامی
دماها (بهجز دمای  10درجه سدانتیگدراد) نﺴدبت بده ژنوتیدپ
کالووش از سرعت سبزشن بداالتری برخدوردار بدود کده نشدا
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و بیشددترين و کمتددرين افددزايش بدده ترتی د در پرايمینددگ بددا
اسددینجیبرلیدد 1/15( ،برابددر) و سددولفاتروی (پددنج درصددن)
مشاهنه شن (شکل  )1که نشا دهننه اثر مثبت و مفیدن پدرايم
بر ژنوتیپ کالووش میباشن .اِعمال تیمار پرايمیندگ بدا آب اثدر
معنددیداری بددر سددرعت و درصددن سبزشددن نخددود ( Cicer
 )arietinum L.در شرايط مزرعه داشته است و هر دو را بهطور
قابلتدوجهی افدزايش داده اسدت و ايدن افدزايش بده ترتید در
سرعت و درصن سبزشن بذرها  31و  41/7درصدن بدوده اسدت
(.)Mansoori & Abutalebian, 2013

میدهن ژنوتیدپ ربداط نﺴدبت بده کدالووش از قدنرت بداالتری
برخوردار میباشن .بده نظدر مدیرسدن بدا افدزايش دمدا سدرعت
واکنشهای بیوشیمیايی افزايش پینا کرده و در پی آ  ،سدرعت
جوانهزنی نیز افزايش يافته است (.)Kujawski et al., 2003
برهمکنش ژنوتیپ و پرايمینگ بر سرعت سبزشن نشدا
داد که ژنوتیپ رباط نﺴبت به ترکید هدا و روشهدای مختلدف
پرايمینگ واکنش مثبتی نشدا ندناد ،بدهطدوریکده بیشدترين
سرعت سبزشن در تیمدار شداهن مشداهنه شدن (شدکل  .)1از
سوی ديگر در ژنوتیپ کالووش سدرعت سبزشدن تحدت تداثیر
تمامی تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به تیمار شاهن افزايش يافدت

جدول -1منابع تغيير ،ميانگين مربعات ،درجه آزادی اثر دما و پرایمينگ بر صفات سبزشدن دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 1. Source of variance, mean square and degree freedom, effect of temperature and priming on emergence
characteristics of two lentil genotypes under control conditions
سرعت  50درصد

درجه

طول ریشه
Root
length

تعداد برگ
Leaves
No.

ارتفاع بوته
Plant
height

قدرت بذر
Seed
vigor

**33.6
*5.27
**12.6

**6.79
**32.7
**5.10

**34.5
**5.27
**23.8

**2609
**51.9
**4.87

*0.000016
**0.000029
**0.000015

0.38ns

**8.05

**44.6

**20.0

**0.000014

**1941

3.00ns

**4.63

2.53ns

**1.15

*0.0000081

**1791

5

*2.69

**3.12

**15.1

**3.11

**0.0000082

**770

10

0.90ns

**2.76

3.72ns

**0.84

0.000049ns

**441

10

1.38

0.90

2.15

0.16

0.0000026

129

47.7

43.6

سبزشدن
50% Germination
rate

43.6
48.9
45.9
51.8
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن

درصد سبزشدن
Germination
%

آزادی
df

**13082
**1726
**2057

1
2
5
2

108

منابع تغييرات
S. O. V
ژنوتیپ Genotype
دما Temperature
پرايمینگ Priming
Temperature× Genotype
ژنوتیپ ×دما
Priming× Genotype
ژنوتیپ ×پرايمینگ
Priming×Temperature
دما ×پرايمینگ
Temperature× Priming
×Genotype
ژنوتیپ ×دما ×پرايمینگ
خحا Error
درصن ﺿري تغییرات CV%

and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively

جدول  -2منابع تغيير درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی دما در ژنوتيپ× پرایمينگ بر درصد سبزشدن
Table 2. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing temperature of
genotype× priming on the percentage of emergence
دما)Temperature (°C
15

10

5

**3272
**1125
147ns
151

*732
*385
**1220
121

**12963
**2086
**1305
114

درجه آزادی
df

منابع تغييرات
S.O.V

1
5
5
36

ژنوتیپGenotype
پرايمینگPriming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحاError
درصن ﺿري تغییراتCV%

32.9
53.7
48.9
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن
** ns
, and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively

27

** ns

,

آذری و همکاران؛ تأثير پرایمينگ و دما /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،13شمارة ،1سال ،1401صفحه 24-36

جدول  -3برشدهی اثر دما در ژنوتيپ× پرایمينگ بر درصد سبزشدن
Table 3. The slicing effete of temperature on genotype× priming in the percentage of emergence
دما )Temperature(°C

پرایمينگ

ژنوتيپ

10

5

34.4ab

45.0b

کالووش

Calposh

Genotype

10.0cd

*64.4a

رباط

Robat

10.0cd

cd

26.9

8.75cd

bc

36.6

22.5bc

c

3.75

8.75cd

e

کالووش

Priming

Calposh

رباط

Robat

کالووش

اسینجیبرلی،
Gibberellic acid
محلول آبنوش دايا
Dayan seed solution

Calposh

11.3

رباط

Robat

سولفاتروی
Zinc sulfate

2.50d

12.5de

کالووش

Calposh

40.0a

68.1a

رباط

Robat

نیتراتپتاسیم
Potassium nitrate

17.5cd

c

کالووش

Calposh

37.5ab

bc

رباط

Robat

12.5cd

c

کالووش

Calposh

41.3a

a

5.00
40.0

2.50
72.5

رباط

Robat

هینروپرايمینگ
Hydro priming
شاهن
Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

جدول  -4اثر ژنوتيپ و دما بر سرعت  50درصد سبزشدن و ارتفاع بوته بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 4. Effect of genotype and temperature on 50% germination rate and plant height of two lentil genotypes under
control conditions
ارتفاع بوته
)Plant height (cm

سرعت  50درصد سبزشدن
50% Germination rater

0.48d

0.0032bc

0.30d

d

0.0025

1.39c

b

0.0028

1.81c

dc

8.59a
5.41b

a

ژنوتيپ
Genotype
Robat
Calposh
Robat
Calposh

0.0032

Robat
Calposh

0.0051
0.0034b

رباط
کالووش
رباط
کالووش
رباط
کالووش

دما
)Temperature (°C
5
10
15

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

پرايمینگ با آبنوش بذر دايا و دمدای  15درجده سدانتیگدراد
حاصل شدن (جدنول  .)5تیمارهدای مختلدف پرايمیندگ اثدرات
متفاوتی بر خصوصیات بذور میگذارنن ،بهطوریکه در ايدن اثدر
مورد بررسی ،برخی از تیمارهای پرايمینگ نﺴبت بده شداهن در
دماهای مختلف از سرعت سبزشن بیشتری برخوردار میباشنن
و برخی ديگر از تیمارها از سدرعت کمتدری برخوردارندن .تیمدار
اسینجیبرلی ،و محلول آبنوش دايا نﺴبت به ساير تیمارها در
دماهای مختلف (به جزء دمای  10درجهسانتیگراد) نﺴدبت بده
بذور شاهن از سرعت سبزشن باالتری برخوردار مدیباشدنن .در
محالعده اثدر بدذور پرايمیندگ يونجده يد،سداله ( Medicago
 )scutellata L.نتايج نشا داد که پرايمینگ بذور باعث بهبود
خصوصیات جوانهزنی از جملده سدرعت جواندهزندی در دماهدای
پايین (سه درجه سانتی گراد) نﺴبت به بدذور شداهن مدیگدردد
(.)Yaran Pour & Porfalahi, 2017

با توجه به اينکه ژنوتیپ کالووش نﺴبت به ژنوتیپ ربداط
از قنرت جواندهزندی کمتدری بدرخدوردار مدیباشدن ،تیمارهدای
پرايمینگ توانﺴتنن قنرت اين ژنوتیپ را افزايش دهندن .امدا در
ژنوتیپ رباط که از قنرت بیشتری برخوردار میباشن ،تیمارهای
پرايمینگ نتوانﺴتنن باعث بهبود قنرت اين ژنوتیپ شونن .چو
اين بذور میتواننن فاصله زمدانی کده بدذرهای پدرايمشدنه طدی
کردهانن را جبرا نماينن و به اين دلیل بذرهای پرايم نتوانﺴتنن
به خوبی اثر خود را نشا دهنن.
اثر دما و پرايمینگ بر سرعت سبزشن نشا داد که تنهدا
در سولفاتروی و هیدنروپرايمینگ بدا افدزايش دمدا از پدنج بده
10درجه سانتیگراد اين ويژگی افزايش يافت .در ساير تیمارهدا
با افزايش دما از پنج به  10درجه سانتیگراد درصدن سبزشدن
کاهش و با افزايش دما به  15درجه سانتیگراد درصن سبزشن
رونن صعودی پینا کرد .بیشترين سرعت سدبز شدن از ترکید
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Robat

a

0.0050

50% Germination rate

Calposh

a

a
a

a

0.0040

a
ab

ab

0.0030
c

bc

c

c

0.0020
0.0010

0.0000
Gibberellic Dayan seed Zinc sulfate Potassium
acid
solution
nitrate
Priming

Hydro
priming

Control

 تأثير سطوح مختلف برشدهی پرایمينگ و ژنوتيپ بر اساس دما بر سرعت سبزشدن عدس-1 شکل
Fig. 1. Effect of different levels of slicing priming and genotype based on the temperature
on 50% Germination rate of lentil seed

 اثر پرایمينگ و دما بر صفات سبزشدن بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده-5 جدول
Table 5. Effect of priming and temperature on seed emergence characteristics of two lentil genotypes under control
conditions
پرایمينگ
Priming
،اسینجیبرلی
Gibberellic acid
محلول آبنوش دايا
Dayan seed solution
سولفاتروی
Zinc Sulfate
نیتراتپتاسیم
Potassium Nitrate
هینروپرايمینگ
Hydro priming
شاهن
Control

دما
Temperature(°C)

 درصد سبزشدن50 سرعت
50% Germination rate

ارتفاع بوته
Plant height (cm)

طول ریشه
Root length (cm)

5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

0.0039b-d
0.0033c-e
0.0048a-c
0.0035c-e
0.0023ef
0.0060a
0.0011f
0.0029de
0.0021ef
0.0042b-d
0.0023ef
0.0053ab
0.0021ef
0.0034c-e
0.0031de
0.0023ef
0.0036c-e
0.0042b-d

0.97e-g
2.68c
9.21a
0.46fg
0.95e-g
9.16a
0.22g
1.15e-g
2.52c
0.26g
0.84e-g
7.6b0
0.16g
1.84c-f
6.31b
0.27g
2.16ce
2.27 b

2.76b-d
1.57ef
1.51ef
4.04a
3.03a-c
3.14ab
1.08f
1.54ef
0.95f
3.19ab
1.35ef
3.05a-c
2.84b-d
2.39b-e
1.69d-f
1.95d-f
2.35b-e
2.34b-e

. ننارننLSD *میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

 اثرات متقابل ايدن دو در سدح احتمدال، درجه سانتیگراد15
) بددر قددنرت بددذرمعنیدار مددیباشددنP≤ 0.01(  درصددن،يدد
.)6(جنول

قدرت بذر

 پرايمینددگ و دمددا و بددرهمکنش آ هددا تددأثیر،ژنوتیددپ
 بدرشدهدی اثدرات.)1 معنی داری بر قنرت بذر داشتنن (جنول
 و10 ژنوتیپ× پرايمینگ بر اساس دما نشا داد کده در دمدای
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جدول  -6منابع تغيير ،درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی اثرات ژنوتيپ× پرایمينگ بر اساس دما بر قدرت بذر
Table 6. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing effects of genotype× priming based on
the temperature on the seed vigor
دما)Temperature (°C

درجه آزادی

منابع تغييرات

15

10

5

df

S.O.V

**66.4
**10.2
**1.86
0.33

0.05ns
**0.57
**0.92
0.11

**0.38
**0.30
0.04ns
0.04

1
5
5
36

ژنوتیپ Genotype
پرايمینگ Priming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحا Error
 CV%درصن ﺿري تغییرات

75.3
75.2
27.2
 **, nsو* :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن و پنج درصن
** ns
, and *: Non significant and significant at 1% and 5%, respectively

افزايش دما از  10بده  15درجده سدانتیگدراد قدنرت بدذر نیدز
افزايش يافت که بیشترين مقنار اين افزايش از محلدول آبندوش
دايا با  96/9درصن افزايش حاصدل شدن .در دمدای  10درجده
سددانتیگددراد پرايمینددگ بددا اسددینجیبرلیدد ،،سددولفاتروی و
هینروپرايمینگ و در دمای  15درجه سانتیگراد پرايمیندگ بدا
اسینجیبرلی ،،محلول آبنوش دايا و نیتراتپتاسیم نﺴبت بده
شاهن از قنرت بیشتری برخوردار بودنن .با توجه به اينکده ايدن
شاخ از حاصلﺿرب درصن سبزشن و ارتفاع گیاهچه حاصل
مددیشددود و بیشددترين ارتفدداع گیاهچدده در دمددای  15درجدده
سانتیگراد و ژنوتیپ رباط حاصل شنه است ،لدذا ايدن شداخ
نیز در اين دما و ژنوتیپ بیشتر شنه است.

باالترين قدنرت بدذر در دمدای  15درجده سدانتیگدراد از
ترکی ژنوتیپ رباط و محلول آبنوش دايا حاصل شدن کده بدا
ژنوتیپ رباط و پرايم اسینجیبرلی ،اختالف معنیداری نناشدت
(جنول  )7و ساير تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به شاهن از قنرت
کمتری برخوردار بودنن .در ارتباط بدا ژنوتیدپ کدالووش تمدامی
تیمارهای پرايمینگ نﺴبت به شاهن از قنرت کمتری برخدوردار
بودنن (جدنول  .)7در دمدای  10درجده سدانتیگدراد بیشدترين
قنرت بذر از ترکی ژنوتیپ کالووش و اسین جیبرلی ،بهدسدت
آمددن کدده نﺴددبت بدده همددین ژنوتیددپ و شدداهن باعددث افددزايش
81/3درصنی در قنرت بذر شن ،ولی با ژنوتیدپ ربداط و شداهن
اختالف معنیداری نناشت (جنول  .)7در تمدامی ترکید هدای
پرايمینگ (بده جدز پدرايم سدولفاتروی و هیدنروپرايمینگ) بدا

جدول  -7اثر برشدهی ژنوتيپ و پرایمينگ بر اساس دما بر قدرت بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 7. Effect of slicing genotype and priming based on the temperature on seed vigor of
two lentil genotypes under control conditions
دما )Temperature(°C

ژنوتيپ
Genotype

15

10

4.40ab

0.25bc

رباط

Robat

1.65cd

1.39a

کالووش

Calposh

4.91a

bc

رباط

Robat

1.92c

c

کالووش

Calposh

0.67ef

bc

0.21

0.15ef

bc

0.33

3.59b

bc

0.47

0.95de

c

2.22c

b

0.13f

bc

0.15

0.12

0.05
0.61
0.28

رباط
کالووش
رباط
کالووش
رباط
کالووش

Robat
Calposh
Robat
Calposh
Robat
Calposh

3.88b

1.12a

رباط

Robat

0.77ef

0.26bc

کالووش

Calposh

پرایمينگ
Priming
اسینجیبرلیGibberellic acid ،
محلول آبنوش دايا Dayan seed solution
سولفاتروی Zinc sulfate
نیتراتپتاسیم Potassium nitrate
هینروپرايمینگ Hydro priming
شاهن Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.
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پنج به  15درجه سانتیگراد ارتفاع گیاه نیز افدزايش پیدنا کدرد
که بیشترين مقنار افزايش از پرايم اسینجیبرلی ،حاصدل شدن
(جددنول  .)5در دمددای پددنج درجدده سددانتیگددراد پرايمینددگ بددا
اسینجیبرلی ،و محلول آبنوش دايا نﺴبت به شاهن از ارتفداع
بیشتری برخوردار بود (جنول  .)5در دمدای  10درجده سدانتی
گراد فقط پرايمینگ با اسینجیبرلی ،نﺴبت به شاهن از ارتفداع
باالتری برخوردار بود (جنول  .)5در دمای  15درجه سانتیگراد
پرايمینددگ بددا اسددینجیبرلیدد ،،محلددول آبنددوش دايددا و
نیتراتپتاسیم نﺴبت به شاهن از ارتفاع بیشتری برخوردار بودنن
(جنول  .)5افدزايش دمدا باعدث افدزايش سدرعت واکدنشهدای
بیوشیمیايی از جمله فتوسنتز و تنف شنه کده باعدث افدزايش
رشددن گیدداه و افددزايش ارتفدداع گیدداه مددیشددود .همچنددین
اسینجیبرلی ،در تقﺴیم و بزر شدن سدلولی نقدش دارد کده
عاملی برای افزايش ارتفاع گیاه میباشن .گزارش شنه اسدت کده
با کاهش دما ،ارتفاع ساقه اصلی عنس نیز کاهش يافتده اسدت،
به طوریکه ژنوتیپ  MLC60نﺴبت به رباط  65درصن از طول
ساقه بیشتری برخوردار بود (.)Nezami et al., 2011

محالعه اثر پرايمنگ بر بذور عنس نشا داد که بیشدترين
قنرت بذر از پرايمینگ با اسینجیبرلی ،حاصل شن ( Azarnia
 .)et al., 2016همچندین ( Esvand et al, )2008گدزارش
نمودنن که ﻏلظت زياد اسینجیبرلی 150( ،پیپیام) سبزشن
بذر علفگننمی بلنن ( )Agropyron elongatum L.را کاهش
داد؛ اما در بذرهای پرايمشنه با اسینجیبرلی 100 ،قﺴدمت در
میلیو  ،سرعت سبزشن در شدرايط بدنو تدنش خشدکی تدا
43درصن و قنرت بذر تا  40درصن افزايش يافدت .در آزمايشدی
کده بدر روی بدذور گندنم ) (Triticum aestivum L.صدورت
گرفت ،بیا شن که با کاهش قدنرت بدذر و کداهش جواندهزندی
پرايمینگ میتوانن باعث بهبود جواندهزندی گدردد ( Jamali et
.)al., 2017
ارتفاع بوته

برهمکنش های ژنوتیدپ و دمدا و دمدا و پرايمیندگ تدأثیر
معنیداری بر ارتفاع بوته عدنس داشدتنن (جدنول .)1در هدر دو
ژنوتیپ عنس با افزايش دما از پنج بده  15درجده سدانتیگدراد
ارتفاع بوته افزايش يافت (جنول  .)4با افدزايش دمدا از پدنج بده
15درجه سانتیگراد ،هر دو ژنوتیپ به درصن يکﺴدانی افدزايش
ارتفاع داشتنن (جنول  .)4باالترين ارتفاع گیاه از ترکی ژنوتیپ
رباط دمای  15درجه سانتیگراد بهدست آمن که با ساير دماهدا
و ژنوتیپها اختالف معنیداری داشت (جنول .)4
در برهمکنش دمدا و پرايمیندگ بیشدترين ارتفداع بوتده از
ترکی اسینجیبرلی ،و دمای  15درجه سانتیگدراد بده دسدت
آمن (جنول  .)5در تمامی تیمارهای پرايمینگ با افزايش دمدا از

تعداد برگ

نتايج تجزيه واريان نشا داد کده اثدر تمدامی تیمارهدا و
برهمکنش آ ها بر تعناد بر معندیدار مدیباشدن (جدنول .)1
برشدهی اثرات ژنوتیپ× پرايمینگ بر اساس دما نشا داد کده
در دمای  10و  15درجه سانتیگدراد ،اثدرات متقابدل آ هدا در
سددح احتمددال يدد ،درصددن ( )P≤ 0.01معنددیدار مددیباشددن
(جنول.)8

جدول  -8منابع تغيير ،درجه آزادی و سطح احتمال برشدهی اثرات ژنوتيپ× پرایمينگ بر اساس دما بر تعداد برگ
Table 8. Source of variance, probability level and degree freedom of the slicing effects of
genotype× priming based on the temperature on the leaf number
دما )Temperature (°C
15
**20.2
**8.50
**4.50
1.09

10
1.30ns
0.84ns
**4.72
1.05

5
1.33ns
**2.00
0.93ns
0.55

درجه آزادی

منابع تغييرات

df
1
5
5
36

S.O.V
ژنوتیپGenotype
پرايمینگPriming
ژنوتیپ×پرايمینگ Priming ×Genotype
خحاError
 CV%درصن ﺿري تغییرات

49.7
60.6
34.7
 nsو** :به ترتی عنم معنیداری و معنیداری در سح احتمال ي ،درصن
ns
and **: Non significant and significant at 1% , respectively

کیفیت نور جهت رشدن و فتوسدنتز پدايین اسدت ،سدح بدر
مناس داشته باشن ،زيﺴتتوده و عملکرد مناسبی تولین خواهن
کددرد ( .)Azarnia et al., 2016در هددر دو ژنوتیددپ (بددهجددز
ژنوتیپ کالووش و شاهن) با افزايش دمدا از پدنج بده  15درجده

از آ جا که با افزايش سح بر  ،درصن جذب نور افزايش
میيابن ،پ در ابتنای فصل رشن (که کیفیت نور پايین اسدت)
اگر سح بر مناسبی تولین شود ،گیاه موفقتر است و با توجه
به اين موﺿوع که هدر گیداهی کده در ابتدنای فصدل رشدن کده
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هینروپرايمینگ نﺴبت به ساير تیمارها از تعدناد بدر کمتدری
برخوردار بودنن (جنول  .)9در دمای  10درجه سدانتیگدراد در
ژنوتیپ ربداط پدرايم بدا نیتدراتپتاسدیم و شداهن و در ژنوتیدپ
کالووش تمامی پرايمها (بهجز پرايم با نیترات پتاسیم) از تعدناد
بر بیشتری برخوردار بودنن (جنول  .)9اين نتدايج نیدز تأيیدن
میکنن که ژنوتیپ کالووش از قنرت کمتری نﺴبت به ژنوتیدپ
رباط برخوردار میباشن ،لذا به پرايمینگ بهتر جدواب مدیدهدن.
بیا شنه است که پرايمینگ با آب در شدرايط مزرعده توانﺴدته
اسدت کده سدح بدر نخدود را افدزايش دهدن ( & Azarnia
.)Esvand, 2013

سانتیگراد تعناد بر افزايش معنیداری يافدت (جدنول  .)8بدا
توجه به اينکه بدا افدزايش دمدا شدرايط بدرای رشدن و افدزايش
فتوسنتز فراهم میشود ،لذا تعناد بر نیز افدزايش پیدنا کدرده
اسدت ( .)Emam & Nicknegad, 2011در دمدای  15درجده
سانتیگراد ،بیشدترين تعدناد بدر از ژنوتیدپ ربداط و محلدول
آبنوش دايا به دست آمن و در مورد ژنوتیپ کالووش بیشدترين
میددزا تعددناد بددر از پددرايم بددا نیتددراتپتاسددیم حاصددل شددن
(جنول .)9در دمای  15درجه سانتیگراد در ژنوتیپ رباط تیمار
سولفاتروی موج کاهش معنیدار تعناد بر گرديدن و سداير
تیمارها تفاوت معندیداری بدا يکدنيگر نناشدتنن (جدنول  .)9از
طرف ديگر در ژنوتیپ کالووش تیمارهای شاهن ،سدولفاتروی و

جدول  -9اثر برشدهی ژنوتيپ و پرایمينگ بر اساس دما بر تعداد برگ بذر دو ژنوتيپ عدس در شرایط کنترلشده
Table 9. Effect of slicing genotype and priming based on the temperature on leaf number of
two lentil genotypes under control conditions
دما )Temperature(°C

ژنوتيپ
Genotype

15

10

3.13 ab

3.13a

کالووش

Calposh

4.00a

0.58cd

رباط

Robat

3.96 a

abc

4.31a

bcd

1.19c

abc

1.80bc

bcd

2.00
0.92

1.88

کالووش

Calposh

رباط
کالووش

Robat
Calposh

رباط

Robat

4.13a

0.19d

کالووش

Calposh

3.77a

2.25ab

رباط

Robat

0.94c

2.04abc

کالووش

Calposh

3.90a

1.63bcd

رباط

Robat

0.88c

abc

کالووش

Calposh

4.23a

ab

رباط

Robat

1.44

1.92

2.36

پرایمينگ
Priming
اسینجیبرلیGibberellic acid ،
محلول آبنوش دايا Dayan seed solution
سولفاتروی Zinc Sulfate
نیتراتپتاسیم Potassium Nitrate
هینروپرايمینگ Hydro priming
شاهن Control

*میانگینهای دارای حروف مشابه در هر صفت در سح احتمال پنج درصن اختالف معنیداری بر اساس آزمو  LSDننارنن.
* The means of the same characters in each attribute in the 5% probability level are not significantly different from the LSD test.

(پنج درجه سانتیگراد) به دلیل سدختبدود شدرايط و وجدود
تنش ،گیاها بیشتر انرژی خود را صرف رشن ريشه میکننن تدا
بتواننددن بدده بقدداء خددود ادامدده دهنددن .پرايمینددگ بددذور خیددار
( )Cucumis sativusباعث بهبدود طدول ريشدهچده و کداهش
نشت الکترولیت ريشه چه نﺴبت به بذور شاهن در دمدای شدش
درجه سانتیگراد نﺴبت به دمدای  12درجده سدانتیگدراد شدن
(.)Ghazian Tafreshy et al., 2016

طول ریشه

برهمکنش دما و پرايمینگ بر طول ريشه نشا داد که در
دمای پنج درجه سانتیگراد تمامی تیمارهای پرايمینگ (بهجدز
پرايمینگ سولفات روی) نﺴبت به شداهن ،در دمدای  10درجده
سانتیگراد پرايمینگ با محلول آبنوش دايا  ،نیتدراتپتاسدیم و
هینروپرايمینگ و در دمای  15درجه سانتیگراد پرايمیندگ بدا
محلول آبنوش دايا و نیتراتپتاسیم نﺴبت بده شداهن از طدول
ريشه بیشتری برخوردار بودنن (جنول  .)5بیشترين طول ريشده
از ترکی محلول آبنوش دايا دمدای پدنج درجده سدانتیگدراد
حاصل شن (جنول  .)5بیا شنه است که بیشترين طول ريشده
و ساقه عنس از پرايمینگ با پلی اتدیلن گاليکدول پدنج درصدن
تحت کشت در مناطق خش ،به دست آمنه است (Ramezani
 .)& Rezaei Sokht-Abandani, 2013در دماهدای پدايین

نتيجهگيری
نتايج اين محالعه نشا داد که ژنوتیپ رباط از نظر قدنرت
بذر و ساير خصوصیات سبزشدن نﺴدبت بده ژنوتیدپ کدالووش
برتری دارد که میتوا جهت کشت اين ژنوتیپ را توصیه کدرد.
با توجه به اينکه ژنوتیپ رباط از بنیه باالتری برخدوردار اسدت،
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نیتراتپتاسیم بیشترين تأثیر را از نظر کاهش اثرات دمای پايین
(پنج درجه سانتیگراد) بدر خصوصدیات سبزشدن بدذر عدنس
 بدده طددور کلددی مددیتددوا پرايمینددگ بددذور عددنس بددا.داشددتنن
 را برای کشت پايیزه و يا کشت زود هنگام بهداره،اسینجیبرلی
.توصیه کرد

لذا تیمارهای مختلف پرايمینگ نتوانﺴدتنن اثدر مثبدت خدود را
 زيرا اين بذور میتوانندن فاصدله زمدانی را کده بدذرهای،بگذارنن
 جبدرا کنندن؛ ولدی در مدورد ژنوتیدپ،پرايمشنه طی کردهاندن
 تیمارهدای،کالووش کده از بنیده ﺿدعیفتدری برخدوردار اسدت
 باعدث بهبدود خصوصدیات،پرايمینگ بده ويدژه اسدین جیبرلید
 و، پرايمیندگ بدا اسدینجیبرلید.سبزشن اين ژنوتیپ شنهانن
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Introduction
Beans, due to their significant nutritional and crop characteristics, have a high rank in agricultural
systems of the world. These plants, by fixing air nitrogen, can increase the amount of nitrogen in the soil.
Beans have a long history of cultivation in Iran, and some believe that some of them, such as lentil (Lense
culinaris Medik) and chickpea (Cicer arietinum L.), have been domesticated in this country. The lentils are
cold and long day and can be cultivated from 0 to 3500 m above sea level, the temperature suitable for
growing lentils is 15-25 °C. Spring cultivation of lentils although common in Iran, winter cultivation of
lentils has advantages over spring cultivation if successful. Previous research showed that the average plant
height of lentils in autumn and winter was 43% higher than spring planting and the highest yield of lentils
(1486 kg.ha-1) was obtained from autumn planting. Autumn cultivation is usually accompanied by a low
temperature challenge. Low temperatures often affect the growth and productivity of crops, causing
significant crop losses. Delay in emergence and decrease in germination percentage of seeds occur due to
autumn cold, so priming can be used for seed germination. The purpose of this study was the effects of
different priming treatments on reducing cold stress effects on emergence and growth of two lentil
genotypes.
Material and Methods
The experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design with four
replications under controlled conditions in 2017 at Ferdowsi University of Mashhad. Factors consisted of
lentil genotypes (Robat and Calposh), priming (6 levels of control, Gibberellic acid )C19H22O6(, Potassium
nitrate (KNO3), Zinc sulphate (ZnSO4), seed priming Dayan and hydropriming) and temperature (5, 10 and
15ºC). To test and apply treatments, 40 seeds were randomly selected for each treatment. After the end of the
priming period (16 h), the seeds were removed from the solution and then placed in the laboratory for 24 h
until complete drying. The prepared seeds were 10 seeds in pots of 11 cm diameter light soil and transferred
*

Corresponding Author: jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir

35

Iranian Journal of Pulses Research
Vol.،113,
No.
June 2022,
p. حبوبات
24-36 (Original
Article)
24-36  صفحه،1401سال
شمارة
،131,
)سال(دوره
/ايران
پژوهشهايResearch
/...پرایمينگ و دما
آذری و همکاران؛ تأثير

to the growth chamber. Then the studied properties were measured. Data were analyzed using SAS 9.4
software and the means were compared with LSD at 5% probability level.
Results and Discussion
The highest emergence percentage (72.5%) was found in Robat in control and 5ºC. Seed vigor in Robat
genotype at 15 °C was higher than Calposh genotype, and in both genotypes (with the exception of Calposh
genotype the priming primer with zinc sulphate and hydro-priming), the seed vigor increased with
temperature. The highest seed vigor (4.91) was found in Robat in 15ºC and priming by seed priming Dayan.
The highest plant height was observed in priming by gibberellic acid and 15ºC. In both genotypes, leaf
number per plant was increased as temperature increased and was decreased when treated by ZnSO4 and
Hydropriming in Calposh. The highest leaf number per plant (4 leaves) was found in Robat in 15ºC and
priming by seed priming Dayan. The highest root length (4.04 cm) was observed in seed priming Dayan and
15ºC. The interaction of temperature and priming on root length showed that at 5 °C all priming treatments
(with the exception of sulfate priming) compared to the control, at 10 °C priming with Dayan seed solution,
potassium nitrate and 15 °C hydropriming. Dayan seed solution and potassium nitrate had more root length
than control. Seedlings Robat appear to have higher seed vigor and can compensate for the time elapsed
before priming, but seedlings Calposh that are less potent, priming treatments have been able to improve
seed vigor.
Conclusion
The results of this study showed that the Robat genotype in terms of seed vigor and other emergence
characteristics was better than Calposh genotype. As the Robat genotype has higher vigor, so different
priming treatments could not have a positive effect. Priming with gibberellic acid and potassium nitrate had
the greatest effect in reducing the effects of low temperature (5 °C) on the emergence characteristics of lentil
seed. In general, priming with gibberellic acid seeds for autumn or early spring cultivation can be
recommended.
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