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كميسيون بررسي نشريات  ٢٧/١١/٩٣/ مورخ ٢٢١٣٤٠/١٨/٣فصلنامه علوم و تحقيقات بذر ايران به استناد نامه شماره 

پژوهشي است. همچنين مجوز انتشار مجله علوم و تحقيقات بذر ايران - اراي درجه علميعلمي كشور، از اولين شماره د
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ شده است. ٢٦/١/١٣٩٣مورخ  ١٣٠٨/٩٣طي نامه شماره 
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  : )لفباا وفحر برحسب( تحريريه تهيأ يعضاا    

  گيالندانشكده كشاورزي دانشگاه  مهندسي توليد و ژنتيك گياهييار گروه استاد ـ سيد محمدرضا احتشاميدكتر 
  اروميهدانشكده كشاورزي دانشگاه  مهندسي توليد و ژنتيك گياهيد گروه ـ استا هدي تاج بخشدكتر م
   جنگلها و مراتع كشورپژوهش موسسه تحقيقات  استادـ  اشرف جعفريعليدكتر 
  دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن باغباني علوم گروه استادـ  زادهعبدا... حاتمدكتر 
  دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن ليد و ژنتيك گياهيمهندسي توگروه  استادـ  بابك ربيعيدكتر 
  دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيالن بيوتكنولوژيگروه  استادـ  زاده الهيجيا... سميعحبيبدكتر 
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  تبريزدانشكده علوم كشاورزي دانشگاه  مهندسي توليد و ژنتيك گياهيگروه  استادـ  كاظم قاسمي گلعذانيدكتر 
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  فهرست
  

 Portulaca oleracea) خرفه، (.Malva neglecta Wallr) هاي هرز پنيركعلفپيري تسريع شده بر صفات كمي و كيفي بررسي 

L.) خروس و تاج)Amaranthus retroflexus L.(  
  ٤٠٥..............................................................................................علي حيدرزاده ،، سيد علي محمد مدرس ثانويزينب شرفي

  
  Valeriana officinalis)( الطيبسنبل هايهاي فيزيكوشيميايي گياهچهي ويژگيبرخزني و جوانهبررسي اثر كيفيت نور بر 

 ٤١٧..........................................................................................................................، محمد مقدم، رسول نريمانيآزاده رشيدي

  
  (Oryza sativa L.cv. Hashemi)ك نشاءهاي برنج رقم هاشميمورفوفيزيولوژي زني و صفاتبر جوانهبذر رايمينگ ثير پاتبررسي 

  رطوبتي مختلف هايتحت رژيم
  ٤٣٣.............................................سيد وجيه اهللا حسيني، ، عبداهللا بيك خورميزي، سيد موسي موسوي كوهيگنجعليعلي 

  
  در شرايط تنش شوري ٧٠٤ينگل كراس اي سزني و رشد گياهچه ذرت دانهبررسي تاثير هالوپرايمينگ بر جوانه

  ٤٤٧.............................................................................................................................................، روزبه فرهوديمرضيه خوركي
  

  مختلف آبياري فواصل تحت رشد محرك با تركيبات )Brassica napus(گياه مادري كلزا  از حاصل بذرهاي كيفيت احياي و بهبود
 ٤٦٣...................................................................................نژاد بابايي ،  تيمور، مجيد رجاييفرمحسني كامران ،پرويز حسيني

  
   خرفه و بيوشيميايي زني، مورفولوژيكهاي جوانهشاخصالكلي آقطي و گردو بر - هاي آبيگي عصارهبازدارنده ثيرتأ

، احسان زينب اصغري دشتابي، خاكيشعيب جباري قلعه، مريم آهنگراني، مليحه مرشدلو، بهرام عابدي، مجتبي صالحي
  ٤٧٧...............................................................................................................................................................................اسماعيلي

  
  ).Cuminum cyminum L(سبز  هاي زيرهتنوع ژنتيكي نمو فيزيولوژيك بذر طي رسيدگي در برخي از اكوتيپ

  ٤٩١...................................................................علي اكبري، غالم، الياس سلطاني، سيد محمد مهدي مرتضويانسهيال فقيهي
  

 )Arctium lappa( هاي شكست خواب بذر بابا آدمبررسي روش

  ٥٠٥.......................................................................................................................، محمد معتمدي، عادل مدحجروزبه فرهودي
  
  )Beta vulgaris(قند عملكرد قند و اجزاي عملكرد چغندرمورفولوژيك،  هايويژگي پرايمينگ بذر و نشاكاري بر برخي اثر

  ٥١٩........................................................................................................................................محمودي، تورج ميرنژادناصر خوش
  

  رقم پيشتاز در استان هاي البرز، تهران و قزوينهبود جوانه زني و بنيه بذر گندم هاي بوجاري بر بارزيابي اثر دستگاه
  ٥٣١......................................................................................................، آيدين حميديي، سيد محمدرضا احتشامرضا مجيدي
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  »علوم و تحقيقات بذر ايران«راهنماي نگارش و ارسال مقاله براي مجله 
را براساس  و فناوري بذرهاي مختلف علوم شر نشده خود در زمينهپژوهشي منت -توانند مقاالت علمياستادان، پژوهشگران و دانشجويان محترم مي

دستورالعمل زير تهيه و جهت بررسي و چاپ، به صورت الكترونيك به آدرس وب سايت يا به آدرس پست الكترونيك مجله ارسال نمايند. مجله 
  هيچگونه تعهدي نسبت به چاپ يا استرداد مقاالت ارسالي ندارد. 

  
 :مهم نكات

 .باشد شده ارسال ديگري نشريه به زمانهم يا و چاپ اينشريه هيچ در نبايد مقاله نمت) ١

 .باشدمي نويسندگان عهده بر مقاله در مندرج مطالب كليه سقم و صحت مسئوليت) ٢

  .باشدنويسنده مسئول مي عهده بر نويسندگان نام ترتيب سقم و صحت مسئوليت) ٣
 نامه باشد، نويسنده مسئول بايد استاد راهنما باشد.ايانكه مقاله مستخرج از پ) در صورتي٤

  .باشد علوم و فناوري بذر زمينه در فقط و نويسندگان يا نويسنده تحقيقات از منتج صرفاً  مقاالت) ٤
 مقاله نشريه، فرمت رعايت صورت در و تطبيق مقاله تهيه راهنماي با ييدأت از پس و بررسي ،سردبير توسط دريافت از پس مقاالت كليه) ٥

 .گرفت خواهد قرار چاپ نوبت در مقاله ،)تحريريه هيأت( دبيران گروه تأييد و داوران رأي اتخاذ از پس. شد خواهد ارسال داوري براي

 برگشت، زمان از مجدداً  و شد خواهد داده عودت مسئول نويسنده به باشد نداشته تطبيق مقاله تهيه راهنماي با ارسالي مقاله چنانچه

  .شد خواهد ارسال داوري براي و منظور مقاله رسيد ريختا
  

  روش نگارش:
با استفاده از نرم افزار و به صورت تك ستوني متر از هر طرف سانتي ٣و حاشيه  ٥/١اصله خطوط با ف 4Aصفحه  ١٥حداكثر در مقاله  )١

Word 2003  .تايپ شود 

 .شود استفاده پيوست جدول مطابق آنها اندازة و انگليسي و فارسي قلم نوع )٢

 .است الزم فاصله يك آنها، از پس ليكن نيست، الزم فاصله گذاشتن(،)  كاما و (.) نقطه از پيش )٣

 در آنها فارسي معادل كه انگليسي اصطالحات بردن كاربه از االمكانحتي و شده رعايت كامل طوربه فارسي زبان نگارش اصول )٤

  .رددگ پرهيز اند،شده تعريف فارسي زبان فرهنگستان
صورت انگليسي در داخل پرانتز در صورت فارسي و عين آنها بهكار رفته كه فاقد معادل فارسي هستند، بههها و اصطالحات علمي بعبارت )٥

 متن آورده شوند. 

 پيروي نمايند.  )SI(المللي كار رفته در متن بايد از سيستم واحدهاي بينهكليه واحدهاي ب )٦

 صورت خوابيده (ايتاليك) نوشته شوند. متن و در فهرست منابع بايد بهكار رفته در اسامي علمي به )٧

 .گردد استفاده مقاله در مخفف واژه آن از پس و تعريف مذكور واژه استفاده، اولين در بايد مخفف) هاي( واژه از استفاده صورت در )٨

  .است بالمانع مقاله در تكميلي اطالعات ارائه براي پاورقي از استفاده )٩

  
  مقاله مختلف هاي بخش تهيه براي قلم اندازه و نوع

  اندازه قلم  نام قلم  موقعيت استفاده
  ١٤  پررنگ BNazanin  عنوان مقاله
  ١٢  BNazanin  متن مقاله

  ١٢  پررنگ BNazanin  عناوين بخش هاي مقاله
  ١٢  پررنگ BNazanin  نام مؤلفان

  ١٢  پررنگ BNazanin  كلمات كليدي
  ١٢  پررنگ BNazanin  عناوين جداول و اشكال

   (براي انگليسي)٩(براي فارسي) و ١٠  BNazanin  متن جداول و شكل ها و منابع
  موقعيت هر در فارسي اندازة از كمتر واحد يك  Times New Roman  متن انگليسي

 
  
  



٤ 

 

  هاي مختلف مقاله:ترتيب بخش
نتايج، بحث (يا نتايج و بحث)،  ها،مقدمه، مواد و روشيدي فارسي، هاي كلعنوان، چكيده و واژهبرگ مشخصات مقاله، هر مقاله به ترتيب شامل 

  هاي كليدي انگليسي است. سپاسگزاري، منابع مورد استفاده و چكيده و واژه
  

 آدرس و خدمت محل علمي، مرتبه خانوادگي، نام و نام مقاله، عنوان شامل و شده تهيه مجزا صفحه يك در قسمت اين: مقاله مشخصات برگ

  .باشدمي مسئول نويسنده تماس شماره و )گان( نويسنده الكترونيكي پست و پستي
  

كلمه تجاوز نكند. الزم است عنوان مقاله در وسط صفحه و مركز  ٢٠گويا و بيانگر محتواي اصلي مقاله باشد و از  ،عنوان مقاله بايد مختصر: عنوان
  سطر نوشته شود. 

  
كلمه تجاوز  ٢٥٠رنده اهميت، اهداف و روش آزمايش، با تأكيد بر نتايج حاصل از پژوهش باشد و از چكيده مقاله بايد در برگي چكيده فارسي:

  ننمايد. الزم است در انتهاي چكيده، مهمترين نتايج كاربردي و مورد استفاده پژوهش حداكثر در دو جمله ذكر شود. 
  

واژه باشند. بهتر است از اصطالحات  ٧تا  ٣اصطالحات مهم پژوهش بوده و از  هاي كليدي بايد در برگيرنده كلمات وواژههاي كليدي فارسي: واژه
 هايواژهدر ضمن در صورت امكان در چكيده فارسي هم استفاده نشده باشد. هاي كليدي استفاده نشود. موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه

 .شوند مرتب فارسي الفباي حروف اساس بر بايستي كليدي

  
هاي اين بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنين تبيين دقيق فرضيات پژوهش، به اندازه كافي به منابع پژوهش : درمقدمه

  شوند. صورت كامالً روشن بيان ميشود و در انتهاي مقدمه، اهداف پژوهش بهاجرا شده قبلي اشاره مي
  

گيري و تجزيه آماري هاي نمونهروش كار رفته،ههاي مورد استفاده، نوع طرح بروش اين بخش شامل شرح كامل و دقيق مواد وها: مواد و روش
هاي ديگران، هاي جديد و ابداعي بايد به صورت گويا و قابل تكرار تشريح شوند و در صورت اقتباس از روشباشد. در ضمن، مواد و روشها ميداده

  فقط به ارائه اصول و ذكر منابع اكتفا شود. 
  

ها به هاي مختلف از قبيل شكل، جدول و يا توضيحات الزم بيان شود و از ارائه دادههاي پژوهشي به روش: در اين بخش، نتايج حاصله و يافتهجنتاي
  صورت تكراري خودداري گردد. درضمن براي تنظيم جدول، شكل يا معادله به صورت زير عمل شود: 

ها، پس از ذكر ي و انگليسي تهيه و در باالي جدول نوشته شود. براي تنظيم عنوان جدولها به دو زبان فارسعنوان تمامي جدول جدول:
كلمه جدول و شماره آن، خط تيره و بعد عنوان فارسي آورده شود و سپس در زير عنوان فارسي، عنوان انگليسي همانند عنوان فارسي 

رسي و در پايين انگليسي بوده و كليه اعداد متن جدول به انگليسي ها نيز در باال فاهاي جدولذكر شود. عنوان كليه سطرها و ستون
ها و خط افقي انتهاي ها كليه خطوط عمودي و افقي حذف شده و فقط خطوط افقي دو طرف عناوين ستونتايپ شوند. در تنظيم جدول

  جدول رسم شود. 
ها در زير شكل و به دو زبان فارسي و انگليسي تمامي شكلها با عنوان شكل ذكر شوند. عنوان ها و عكستمامي نمودارها، شكل شكل:

ها نيز پس از ذكر كلمه شكل و شماره آن، خط تيره و بعد عنوان فارسي نوشته شود و سپس عنوان نوشته شود. در تنظيم عنوان شكل
نامگذاري محورهاي نمودار به دو زبان فارسي دقيقاً به انگليسي ترجمه شده و در زير عنوان فارسي ذكر شود. در ارائه نمودارها، ضمن 

 ارسال از فارسي و انگليسي، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و كليه اعداد روي محورها نيز بايد به انگليسي درج شوند.

 به بايد اشكال و جداول تمامي. شود استفاده متفاوت كامالً  هاشورهاي و سياه سفيد، هايرنگ از و نموده اجتناب جداً رنگي نمودارهاي

  .گيرد قرار اشاره مورد مقاله متن در ترتيب همان به بايد نيز مذكور شماره و شوند آورده مقاله در شماره ترتيب
تايپ و به ترتيب  Wordدر سيستم فرمول نويسي  Equationبا استفاده از گزينه ها بايد با دقت كافيكليه معادالت يا فرمول معادله:
)، ... شماره معادله بايد از انتهاي سمت راست خط حاشيه و در امتداد خط حاوي معادله در داخل ٣)، (٢)، (١ي شوند، مانند (گذارشماره

  پرانتز قيد شود. 
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 در اين بخش نتايج بدست آمده از پژوهش، تجزيه و تحليل علمي شده و با توجه به اهداف پژوهش، ميزان پاسخگويي نتايج به اين اهداف :بحث
مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتايج ديگران مقايسه و بحث شود. در انتهاي اين قسمت، پيشنهادات علمي و عملي مناسب جهت استفاده 

  بيايد. "نتايج و بحث"تواند به همراه نتايج و با عنوان اين قسمت بنا به ضرورت مي ديگران ارائه شود.
  

  اند، تقدير به عمل آيد. ها و افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مؤثر بودهاز سازمان در صورت لزوم :سپاسگزاري
  

  منابع مورد استفاده: 
  چگونگي استناد منابع در متن مقاله: 

انوادگي خالزم است به كليه منابعي كه در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. براي استناد به يك منبع در انتهاي يك جمله، نام 
استقرار سريع گياهچه موجب افزايش توان آن براي مقابله با نگارنده يا نگارندگان به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: 

جداسازي وند، براي جمله معرفي ش كه چند منبع در انتهاير صورتي. د)Nascimento, 2003( شرايط نامساعد محيطي و مشكالت ناشي از ...
). اگر تعداد نگارندگان يك منبع بيشتر از Mantelin and Touraine, 2004; Mia, 2009شود، مانند: استفاده ) ;( از ويرگول نقطه همآنها از 

آن سال انتشار  )  به صورت خوابيده (ايتاليك) نوشته شود و پس از.et alو سپس اصطالح همكاران (ابتدا نام خانوادگي نويسنده اول دو نفر باشند، 
شود و ). چنانچه در شروع جمله به منبعي استناد شود، ابتدا اسامي افراد به فارسي نوشته Murungu et al., 2003منبع ذكر گردد، مانند (

     احمدي       نند:ما سپس اسامي فارسي به التين و سال انتشار منبع به ميالدي در داخل پرانتز قيد شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذكر شود،
)Ahmadi, 2003 و احتشامي...، سفيد نخود ارقام در خشكي به حساسيت شاخص ترينمناسب تعيين و بررسي) در آزمايشي كه به منظور 

 نتركم رقم در چهريشه رشد كه نمودند مشاهده جو بومي و تركمن رقم مقايسه بذرهاي دو با )Ehteshami and Chaichi, 1998چي (چائي
توليد جيبرلين چه بهافزايش طول ساقه . دهد گسترش بهتر را خود ريشه توانست و بوده بيشتر بومي رقم به نسبت مختلف شوري هايغلظت در

  ).Cassan et al., 2009( توسط باكتري محرك رشد نيز نسبت داده شده است
 

  :تنظيم منابع
 مكاتبات .اندشده پذيرفته چاپ براي كه شوندمي منابعي شامل نيز و انديافته انتشار و دهش ذكر متن در كه باشد منابعي شامل بايد منابع فهرست

 يا و جلد شماره فاقد و اند شده چاپ آنالين بصورت كه منابعي مورد در .باشند مي ذكر قابل مقاله متن در فقط نشده چاپ تحقيقات يا و شخصي

كليه منابع مورد استفاده اعم از فارسي و التين در پايان مقاله به زبان انگليسي برگردانده و به  .است ضروري ديجيتال شناسه ذكر باشند، مي صفحه
پس حرف ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي اولين نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگي و س

د. منابع با نام مكرر، از سال انتشار قديم با اولويت به ترتيب يك نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت اول نام تمامي نگارندگان نوشته شو
 ،a، bشوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار يكسان با حروف لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگي نگارندگان دوم به بعد از قديم به جديد مرتب 

c منفرد مقاالت نخست شود، ارائه نگارنده يك از سال يك در مشترك و منفرد مقاالت چنانچهشوند. از هم متمايز  از عدد سال در پرانتز و ... پس 

در داخل پرانتز ) In Persianدر انتهاي منابع فارسي عبارت ( .شوند مرتب بعدي نگارندگان نام الفباي حروف ترتيببه مشترك هايمقاله سپس و
باشد. روز و ماه بازخواني يك سند در منابع الكترونيكي كه صرفاً در تارنماها موجودند، بايد نام و غيرقابل دسترسي مجاز نميشود. ذكر منابع بي قيد

نام  ) ذكر شوند، اماBold. نام مجالت علمي بايد به صورت كامل  و با قلم ضخيم (Retrieved June 10در تنظيم آن سند قيد گردد، مانند: 
  ) نوشته شوند. Regularها و مقاالت غير از مجالت علمي با قلم نازك (كتاب، عنوان پروژه

 فارسي منابع براي) نام بي( و انگليسي منابع براي "Anonymous"از  نگارنده نام جاي به نيست مشخص آن نويسنده كه مرجعي مورد در

 .شود استفاده

 نام سپس و )انگليسي زبان به( آن مشخصات عنوان اصلي، كتاب )گان(نويسنده نام نخست بايد منابع فهرست در باشد، شده ترجمه منبع چنانچه

  .شود ذكر )مترجمان( مترجم
  

  هاي زير ارائه شده است:چگونگي تنظيم منابع در نمونه مثال
  
  مجالت علمي: -١

Nascimento, W.M. 2003. Muskmelon seed germination and seedling development in response to seed 
priming. Seed and Technology, 60: 71-75. (Journal) 



٦ 

 

Jahani, M.R. and Chaichi, M.R. 1998. Effect of water salinity on germination of two barley cultivars. Journal 
of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5 (3): 24-34. (In Persian)(Journal) 

Samizadeh, H., Yazdi-samadi, B., Bihamta, M.R., Talei, R. and Stringam, G.R. 2007. Study of Pod Length 
Trait in Doubled Haploid Brassica napus Population by Molecular Markers. Journal of Agricultural Sciences 
and Technology, 9: 129-136. (In Persian)(Journal) 
 

  مجالت الكترونيكي: - ٢
Eshaghi, S.M.R., Ebrahimi, P. and Zand, B. 2013. Investigation of quantitative and qualitative characteristics 

of silage corn genotypes in Varamin region. Electronic Journal of Crop Production 5 (4): 19-38. Retrieved 
Feburary 20, 2013. http://www.magiran.com/magtoc.asp? mgID=5543&number=20. (In Persian) 

 
  كتاب غير ويراسته: -٣

Primrose, S.B. and Old R.W. 2001. Principles of gene manipulation (6th ed.). Blackwell Science Ltd. (Book) 
  
  مقاله يا يك فصل از كتاب ويراسته:  - ٤

Weeden, N. F. 1983. Plastid isozymes. In: Tanksley, S. D. and Orton, T. J. (Eds.) Isozymes in plant genetic 
and breeding. Elsevier Scientific Publication Co. Amsterdam, The Netherlands. pp: 139-156. 

 
  يا گزارش اينترنتي: سند - ٥

Food and Agriculture Organization. 2008. Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 2010. from 
http://fao.org/crop/statistics. 

  رساله ارشد يا دكتري:  - ٦
Ehteshami, S.M.R. 2008. Effect of Phosphate Biofertilizers on Quantitative and Qualitative Indices of Grain 

Corn (Zea mays L.) Under Water Deficit Stress. Ph.D Dissertation, Tarbiat Modarres University, Iran. 
(Thesis) 

 
  ها:همايش - ٧

Ehteshami, S.M.R. and Moazeni, N. 2012. Effect of Phosphate Solubilizing Microorganisms on Quantitative 
and Qualitative Characteristics in Different Cultivars of Forage Sorghum. Book of Abstracts of the 9th 
International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. 19-22 June, Medellin, Colombia. pp:21. 
(Conference) 

  
  

 :انگليسي چكيده

 هايهواژ. باشد فارسي كليدي هايواژه دقيق ترجمه بايد انگليسي كليدي هايواژه .باشد فارسي چكيده دقيق ترجمه بايستي انگليسي چكيده

  .شود نوشته )كاپيتال( بزرگ صورت به كلمات اول حرف و شوند مرتب انگليسي الفباي حروف اساس بر كليدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧ 

 

Contents 
 

Investigation on accelerated aging on quantitative and qualitative traits of Malva neglecta wallr., Portulaca 
oleracea L. and Amaranthus retroflexus L. 
Zeinab Sharafi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Ali Heidarzade…………………………....405 
 
The effect of light quality on germination and some physicochemical characteristics of valerian (Valeriana 
officinalis) seedlings 
Azadeh Rashidi, Rasoul Narimani, Mohammad Moghaddam ................................................................417 
 
Effect of seed priming on germination and morphophysiological traites of Rice transplants (Oryza sativa 
L.cv. Hashemi) under different moisture regimes 
Ali Ganjeali, Seyed Mousa Mousavi Kouhi, Abdollah Beyk Khormizi, Seyed Vajihollah Hossaini ...433 
 
Effect of halopriming on germination and seedling growth of single cross 704 corn seeds under salinity stress 
condition 
Marzyeh Khoraki, Rozbeh Farhoudi ………………………………………………………………...447 
 
Improvement and regeneration of canola seeds (Brassica napus) with growth promoting compounds under 
different irrigation intervals 
Parviz Hosseini, Kamran Mohsenifar, Majid Rajaie, Teimour Babaeinezhad ………….…….463 
 
The inhibitory effect of Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract on germination, morphological and 
biochemical characteristics of Portulaca oleracea 
Mojtaba Salahi, Bahram Abedi, Malihe Morshadloo, Maryam Ahangarani, Shoayb Jabbari 
Ghale khaki, Zeinab Asghari Dashtabi, Ehsan Esmaeili …..……………………….………...…...477 
 
Genetic variation of seed physiological development during maturity in some of cumin ecotypes (Cuminum 
cyminum L.) 
Sohyla Faghihi, Seyed Mmohammad Mehdi Mortazavian, Elias Soltani, Gholam Ali 
Akbari………………………………………………………..……………………………………491 
 
Evalution of Arctium lappa seed dormancy breaking methods 
Rozbeh Farhoudi, Adel Modhej, Mohammad Motamedi ………………………....………..…….505 
 
Effect of seed priming and transplantation on some morphological characteristics, sugar yield and yield 
components of sugar beet 
Naser Khoshnezhad, Touraj MirMahmoodi ...………………………...………………..…….….…519 
 
Evaluation of cleaning equipment effect on Pishtaz wheat (Triticum aestivum L.) cultivar seed in Alborz, 
Tehran and Ghazvin provinces germination and vigor improvement 
Reza Majidi, Seyed MohammadReza Ehteshami, Aidin Hamidi ………………………......……531 

  

  

  

  

  

  

  

 
  



٨ 

 

IN THE NAME OF GOD  
 
 

IRANIAN JOURNAL OF SEED SCIENCE AND RESEARCH  
A Quarterly Journal 

Vol. 7, No. 4, 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Publisher: University of Guilan 
Executive Director: Ehteshami, S. M. R. Ph. D., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, 
University of Guilan 
Editor-in-Chief: Samizadeh Lahiji, H. Ph. D., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, 
University of Guilan 

 

 Editorial Board: 
 

Assis. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of 
Guilan 

Ehteshami, S. M. R. 

Prof., Dept. of Horticultural Sciences, University of Guilan Fotohi Ghazvini, R. 
Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Tabriz  Ghasemi Golazani, K. 
Prof., Dept. of Horticultural Sciences, University of Guilan Hatamzadeh, A. 
Prof. Res., Research Institute of Forests and Rangelands of Iran Jafari, A. A. 
Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Guilan Rabiei, B. 
Prof. Res., Seed and Plant Certification and Registration Institute of 
Iran 

Sadeghian Motahar, S. 
Y. 

Prof., Dept. of Biotechnology, University of Guilan Samizadeh, H. 
Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, University of Urmia Tajbakhsh, M. 
Assoc. Prof., Dept. of Reclemation of Arid and Mountain Provinces, 
University of Tehran 

Tavili, A. 

 

Scientific Editor: Dr. S.M.R. Ehteshami 
English Editor: Dr M.R. Chaichi 
Typesetting and Layout: Dr. S.M.R. Ehteshami 
Publisher: University of Guilan, Vice President for Research 
Pulication Date: 2021 
P.O.Box: 41635- 1314 
Tel: (+98) 1333690399 
Fax: (+98) 1333690281 
Address: University of Guilan, Faculty of Agricultural Sciences, The office of Journals, Postal 
Code: 41889- 58643 
E-mail: seedresearch@guilan.ac.ir 
Website: https://jms.guilan.ac.ir 


