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  چکيده
  

ها و عملكرد گياهان زراعي  اهميت زيادي در بهبود استقرار گياهچه بذرافزايش سرعت جوانه زني

 ١٣٨٤ و ١٣٨٣هاي  کرج در سالي و منابع طبيعير پرديس کشاورزدر همين راستا پژوهشي، د. دارد

 به منظور بررسي تأثير پرايمينگ بر ابتدا. دياجراء گرد آزمايشگاه و مزرعه دراين تحقيق . انجام شد

 ٣×٤×٢بصورت فاكتوريل  يشيآزما )جم و كوروش( ي ارقام نخود زراع بذرزنيدرصد و سرعت جوانه

هاي پرايم پلي اتيلن گاليكول، نيترات محلولبا استفاده از  تكرار ٣دفي با الب بلوك كامل تصاقدر 

مار يت نتايج نشان داد كه . انجام شد ساعت٢٤ و ١٢، ٦  صفر،پتاسيم و آب مقطر و طول دوره پرايمينگ

  و اثر محلول اسموپرايم پلي اتيلن)p<0.01 (پرايمينگ بر مؤلفه هاي جوانه زني تأثير معني داري داشت

تأثير معني  مؤلفه هان ياطول دوره پرايمينگ نيز بر . گاليكول بر اين صفات بيشتر از نيترات پتاسيم بود

تفاوت معني داري با ز ين ساعت بود، ژنوتيپ هاي نخود ٢٤ترين آن مربوط به زمان شيداشت و بداري 

دانه مينگ بذور بر عملكرد دو تاريخ كاشت و پراياثر به منظور بررسي ط مزرعه ي در شرا.يكديگر داشتند

تاريخ هاي .  تكرار انجام شد٤ با ٢×٣×٢بصورت فاكتوريل ش يآزماژنوتيپ هاي نخود آن در و اجزاي 

، )لپلي اتيلن گاليكو (اسمو پرايم شامل پرايمينگ يمارهاي، ت فروردين١٥ اسفند و ١٠كاشت شامل 

دو و ) بدون پرايم(  به همراه شاهد)شگاهياج آزمي نتايبر مبنا(  ساعت٢٤ به مدت آب مقطر(م يدروپرايه

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه صفات مورد بررسي تحت تأثير تاريخ كاشت و . بودند ژنوتيپ نخود

مطالعه  .تأثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه نخود معني دار شد. نوع پرايم قرار گرفتند

بطور كلي، تاريخ . شتلكرد دانه با اجزاي عملكرد رابطه مثبت دانشان داد كه عمز ي نهمبستگي صفات

 در گياه آن ءموجب افزايش عملكرد دانه و اجزا) يفنولوژ( كاشت زودتر با افزايش مدت مراحل رشد

 باعث  بذرهمچنين، انتخاب پرايم مناسب با افزايش درصد و سرعت جوانه زني. نخود زراعي گرديد

  .در نهايت عملكرد محصول گرديدتسريع در زمان رسيدگي و 

  

  . نخود عملکرد دانةزمان پرايمينگ، مؤلفه هاي جوانه زدن بذر،،  تاريخ كاشت:هاي كليديواژه

  
  مقدمه

 در (.Cicer arietinum L) حبوبات، از جمله نخود
هاي زراعي مناطق خشك و اي از بوم نظامدامنه گسترده

د يتولده و هاي مختلف كشت شزارها تحت مديريتديم

استقرار ضعيف . (Mishra et al., 1996) کنندمي محصول
دليل خشكي، فقدان آبياري كافي و ه ها در مزارع بگياهچه

شوري يكي از مهمترين مشكالت مناطق نيمه خشك 
باشد بويژه كشورهاي در حال توسعه اين مناطق مي
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(Harris, 1996). Singh & Dlxite (1992) اند بيان داشته
 در كشت زمستانه نخود بدليل افزايش رشد رويشي و كه

هاي رويشي، هاي زايشي توسط اندامتأمين مطلوب مخزن
در  Kamel & Soltani (2000). يابدعملكرد دانه بهبود مي

بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام نخود در استان 
هاي كاشت اول آبان، زنجان نشان دادند كه از بين تاريخ

ترين تاريخ دوم اسفند و نيمه دوم فروردين مناسبنيمه 
شدن  علت بيشتر. كاشت نيمه دوم اسفند ماه بوده است

 ماه نسبت به كشت پاييزه، احتماالًعملكرد در اسفند
هاي هرز در كشت پاييزه خسارت سرما يا گسترش علف

  .بوده است
 اهميت زيادي در بهبود  بذرزنيافزايش سرعت جوانه

 ها و عملكرد گياهان زراعي داردهچهاستقرار گيا
(Alvarado et al., 1987).زني و  افزايش سرعت جوانه
تواند سبب شتاب بيشتر گياهچه استقرار بذر در مزرعه مي

در جذب آب و عناصر غذايي گردد و استفاده بيشتر از نور 
ن، يهمچن .(Finch-savage et al., 2004)د گردخورشيد 
استقرار گياهچه توسط بهبود  هايي در زمينه نوآوري

صورت گرفته كه از مختلف محققين مختلف بر روي بذور 
دهي، خشك كردن، رطوبت يمارهايتتوان آن جمله مي

سرمادهي، شوك دمايي، تاباندن تشعشع، هوادهي، 
تيمارهاي هورموني، استفاده از مواد ايجادكننده پتانسيل 

حقيقي بر روي  در ت.(Bradford, 1995) اسمزي را نام برد
نخود گزارش شده است كه پرايم كردن بذور باعث افزايش 

ها و تعداد بذور در ها، غالفها، گلبيوماس، تعداد شاخه
  كه در مجموع باعث افزايش عملكرد گرديدهگياه شد

(Kaur et al., 2002) .Musa et al. (1999) گزارش زين 
ذور پرايم اند كه تعداد بذر و عملكرد هر گياه در بكرده

در مقايسه با بذور پرايم % ۴شده نخود با آب و مانيتول 
 Harris et al. (2001) ن،يهمچن .نشده بيشتر بوده است

اظهار داشتند كه پرايمينگ سبب شروع زودتر گلدهي در 
لذا، به منظور . گياهان ذرت، نخود و گندم گرديده است

ش بررسي امکان تغيير تاريخ كاشت با استفاده از رو
 ي نخود زراعآن درپرايمينگ بذر بر عملکرد دانه و اجزاء 

  . تحقيق حاضر صورت پذيرفتدر
  

  هامواد و روش
 به منظور تعيين بهترين محلول اسموپرايمينگ از ابتدا

) KNO3(و نيترات پتاسيم PEG) ( بين پلي اتيلن گاليكول

 و ۱۲، ۶ به مدت(ترين طول دوره پرايمينگ بذور و مناسب
ک ي نخود زراعي جم و کورش،  ارقاميبرا) ت ساع۲۴
س يپرد در آزمايشگاه دانشكده علوم زراعي و دامي يبررس

دانشگاه تهران در زمستان  يعي و منابع طبيکشاورز
براي تهيه محلول پلي اتيلن گاليكول  . انجام شد۱۳۸۳

 متفاوت از معادله يهابا غلظت) ۶۰۰۰ با وزن مولكولي(
  .(Burlyn & Kaufman, 1973)زير استفاده گرديد 

  

۱(                   (2.67×10-4)CT + (8.39×10-7)C2T=Ψ  
                           -C (1.18×10-2) – (1.18×10-4) C2   

  : ن رابطهيکه در ا
Ψ = بار(پتانسيل اسمزي(  
C = گرم در ليتر(غلظت(  
T = بودند)سانتيگراد(درجه حرارت .  

بدست ت پتاسيم نيز از رابطه زير  متفاوت نيترايهاغلظت
  .(Singh & Dlxite, 1992) آمد
۲(               CM = C/M 

 : ن رابطهيکه در ا
= CM  موالر/. ۳۵(موالريته نيترات پتاسيم مورد نياز(  

C =گرم در ليتر(ياز مقدار نيترات پتاسيم مورد ن( 
 = Mبودند) گرم۱۱/۱۰۱( نيترات پتاسيم يوزن مولکول .  
  

 مختلف پلي اتيلن گاليكول و يهايين غلظتپس از تع
 از هر يك از محلولم بذور ي، جهت پرانيترات پتاسيم

بذور در  و  به هر ظرف پتري اضافه شدتري ليلي م۷زان يم
 ساعت درون انكوباتور ۲۴ و ۱۲، ۶به مدت  C°۲۵ دماي

قرار گرفتند سپس بذور به ظروف پتري جديد انتقال داده 
 عدد بذر نخود قرار ۲۵پتري ديش  در داخل هر  وشدند

در دماي ناتور ي در داخل ژرميسپش ظروف پترداده شد، 
C°۱۰  شمارش قرار داده شدند و ۸ به مدت يتاريکدر 

 ني ا. انجام شدي متوالده روزانه به طوربذور جوانه ز
بلوك طرح  در قالب ۳×۲×۳آزمايش بصورت فاكتوريل 

راي محاسبه سرعت ب.  سه تكرار انجام شدباكامل تصادفي 
 و ۳هاي از رابطهبي به ترت2زني و شاخص جوانه1زنيجوانه
  .(Verma et al., 2005) استفاده گرديد ۴
۳(                   ∑ (n/t)  GR =  

۴(         
زده جوانه  بذور آل

)1(.....)7()8( 721 nnnGI ×++×+×
=  

  : ن روابطيکه در ا

                                                                                     
1. Germination rate 
2. Germination index 
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GR =زنيسرعت جوانه  
 GI =زنيشاخص جوانه  

 n =ر هر روزتعداد بذور جوانه زده د  
. بودند بعد از کاشتيروزها  = t 

 دو تاريخ يدر آزمايش دوم عمليات كاشت در مزرعه ط
دست و بصورت فاكتوريل ا  ب۱۶/۱/۱۳۸۴ و ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
 پرايمينگ بذور ارقام يبرا.  تكرار انجام شد۴ با ۲×۳×۲

جم و کورش نخود پيش از کاشت از محلول پلي اتيلن 
ه عنوان تيمار برگزيده از ب( ساعت ۲۴ به مدتگاليكول 

با  هيدرو پرايم يبه همراه تيمارها) يمطالعه آزمايشگاه
 استفاده )به عنوان شاهد (و بذور پرايم نشدهآب مقطر 

خاك محل آزمايش لوم رسي بود و کشت در چهار . گرديد
 ۵۰ رديف ةهائي با فاصله پشتيبر رو متر ۴به طول رديف 

 بوته در متر ۵۰کم اتر( متريسانت ۴ن بذور يو فاصلة ب
 و  پس از کاشتآبياري اول بالفاصله. انجام گرفت) مربع

 دوم يآبيار(صورت نشتي انجام شد ه  روز يكبار ب۷سپس 
 ۲۰هاي آخر زمستان و اوايل بهار، تا به دليل بارندگي
وجين در اواسط ارديبهشت ). ر افتاديخأفروردين ماه به ت

رت گرفت، پس از آن  صو)براي هر دو تاريخ كاشت(ماه 
 كيلوگرم در هكتار از ۵۰كود نيتروژن سرك به ميزان 

 (Yazdi-Samadi et al., 2001)منبع كود فسفات آمونيوم 
  در انتهاي فصل رشد براي. مورد استفاده قرار گرفت

گيري صفات تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در اندازه
ن تعداد غالف  بوته برداشت و ميانگي۱۰غالف از هر تيمار 
 از دو رديف مياني هر يبرداشت نهاي. و دانه شمارش شد

كرت و حذف نيم متر حاشيه از دو طرف انجام شد و 
ها و عملكرد بيولوژيك کل و دانه پس از خشک کردن بوته

گيري و  درصد اندازه۱۴ها به ميزان رسيدن رطوبت دانه
وزن . سپس بر حسب كيلوگرم در هكتار محاسبه شدند

 و توزين وزن بذور برحسب يبردارنمونه زار دانه پس ازه
 ۵۰تاريخ گلدهي در هنگام . گرم براي تيمارها بدست آمد

 در هنگام زرد يدرصد گلدهي و تاريخ رسيدن فيزيولوژيک
برداري يادداشت ها براي هر تيمار نيز درصد غالف۹۰شدن
 مربوط به در صد جوانه زدن بذر پس از يها داده.شد
ه ي مورد تجزMinitabافزار نوس توسط نرميل آرک سيتبد
مربوط به صفات هاي داده). ۱جدول( قرار داده شد يامار
  تجزيه و تحليلMSTAT-Cافزار توسط نرمز ي نيزراع
و  LSD ها از آزمونبراي مقايسات ميانگين.  شدنديآمار

  .دانكن استفاده شد

 ر تيمارهايتأثي) ميانگين مربعات( تجزيه واريانس ‐۱جدول 
  مواد استفاده شده براي پرايمينگ بذر بر درصد و سرعت

  هاي مختلف پرايمينگزني ارقام نخود در مدتجوانه
  )LSDها آزمون روش مقايسه ميانگن(

  ميانگين مربعات
  منابع تغييرات  زني بذردرصد جوانه

درجه 
هاي تبديل داده آزادي

 )سينوسآرک(شده 
هاي داده

  تبديل نشده

 سرعت
 زنيجوانه

۳/۳۴  ٢  (r)تكرار   ns ۰/۹۱  ns ۰۱۵/۰  ns 
۰/۱۷۹۰۶  ٢(p)پرايمينگمواد استفاده شده براي ∗∗ ∗∗۷/۲۵۱۳۴∗∗۳/۸۰۷ 

۳/۲۵۰  ٢  (t)مدت پرايمينگ   ns ns ۶/۱۲  ∗۷/۱۱  
(t) × (p)  ٤  ۴/۱۰۷  ns ns ۶/۳۳  ∗۷/۹  

۱/۵۲۷  ١  (v)ارقام نخود   ns ns۸/۶۸۹  ns ۰۳./  
(t) × (v)  ٢  ۵/۲۶۳  ns ns ۸/۵۲۹ ∗۲/۱۴  
(p) × (v)  ٢  ۷/۲۷۵  ns ns ۲/۲۵۹ ns ۳/۱  
(t) × (v) × (p)  ٤  ۴/۳۵۲ ∗ ns ۲/۲۸۶  ns ۷/۱  

 ۹/۱۲۳  ۴/۲۴۳  ۹/۲  ٣٤  (e)خطا 
        ٥٣  کل

  ،%۵معني دار در سطح احتمال : ٭، %۱دار در سطح احتمال معني: ٭٭
ns :باشددار نميمعني.  
  

  نتايج و بحث
  ر بذنددرصد جوانه ز

 ندزدرصد جوانه نتايج تجزيه واريانس مربوط به
   پرايمينگ تفاوتيها نخود نشان داد تيماريرهابذ

ن يهمچن). ۱جدول (داشتند% ۱داري در سطح معني
) نوسيسآرک(ل شده ي تبديهان مربعات دادهيانگيم

نگ يمي پرايمارهاير تيدرصد جوانه زدن بذرها تحت تاث
م بذر، مدت زمان ي پرايهاماريت برهمکنش. بذر قرار داشت

 يداريز تفاوت معني نخود نيهاپينگ و ژنوتيميپرا
اتيلن  پرايم شده با پلييرهابذ). p< 0.05( داشتند
زني بيشتري نسبت داري درصد جوانهبطور معني گاليكول

 در مورد اثر ).۱شكل (نشان دادندبه نيترات پتاسيم 
 بذر يزنانه بر کاهش صد جونيترات پتاسيم يمحلول اسمز

د آن باشد، آنها يمؤ Satvir et al. (2002)د گفته ينخود شا
جاد شده در ي اي اسمزيهاطي محيگزارش نمودند برخ

 بر آنها داشته باشند و ياطراف بذرها ممکن است اثر سم
بين .  جوانه زده را کاهش دهندي بذرهايدرصد نهائ

وت  پرايم شده با آب و نيترات پتاسيم نيز تفايرهابذ
زني داري وجود داشت، در حاليكه بين درصد جوانهمعني
 پرايم شده با آب و پلي اتيلن گاليكول تفاوت يرهابذ

ري كه پرايم نشده و بذ).۱شكل(داري مشاهده نشد معني
زني كمتري از بذرهاي پرايم شده با بودند نيز درصد جوانه

 Malek). ١شكل(آب و پلي اتيلن گاليكول داشتند 
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 پرايم نمود و ٨٠٠٠بذور نخود را با پلي اتيلن  (1992)
 پرايم شده و پرايم يرهازني بذمشاهده كرد كه بين جوانه

  .داري وجود داردنشده تفاوت معني
  

  
 ي مورد استفاده براهر نوع مادي تاثيهانيانگيسه مي مقا‐۱ شکل
 )LSDسه به روشيمقا( بذر نخود يزننگ بر در صد جوانهيميپرا

  

زني  از نظر سرعت جوانه پرايمينگ بذرتيمارهاي
 اثر زمان ).١جدول(داري را ايجاد كردند تفاوت معني

 بر ارقام و زمان ، نوع پرايموزمان و اثر متقابل پرايمينگ، 
 يهانيانگيسه ميمقا .دار بودنديسرعت جوانه زدن معن

ين سرعت  ساعت بيشتر٢٤ مدت  بهها بذر کردنپرايم
  داري بازني را موجب گرديد كه تفاوت معنيجوانه
 ).٢شكل(داشت % ٥ ساعت در سطح ١٢ و ٦هاي زمان
زني بيشتري را پلي اتيلن گاليكول سرعت جوانهن، يهمچن

نسبت به نيترات پتاسيم باعث گرديد كه اين سرعت 
 ساعت پرايمينگ نسبت ٢٤زني باالتر در مدت زمان جوانه

 هم در  مقطرپرايمينگ با آب. اعت بيشتر بود س١٢ و ٦به 
 يباالترزني  سرعت جوانهنگيميمدت پرايمارهايتهمه 

 . و نيترات پتاسيم داشتنسبت به پلي اتيلن گاليكول
Harris (2005)  با انجام آزمايشاتي بر روي نخود نشان

  نخود در آب قبل از كاشت باعثيرهاداد كه خيساندن بذ
  گردد كه به دليل سرعتميافزايش عملكرد % ۵۰

  .باشد شاهد مييرهازني باالتر نسبت به بذجوانه
  عملكرد بيولوژيك

 تاريخ ينتايج تجزيه واريانس نشان داد که تيمارها
ها بر عملکرد نکاشت و پرايمينگ بذور و اثرات متقابل آ

 مقايسه ).۲جدول(داشت ي داري نخود تاثير معنيبيولوژيک
كه گياهان در تاريخ كاشت اول ها نشان داد ميانگين

 عملکرد ).۴جدول(عملكرد بيولوژيك بيشتري را دارا بودند 
 پرايم شده با آب و پلي اتيلن گاليكول کل بيولوژيک نخود

 درصد ۵داري با گياهان پرايم نشده در سطح تفاوت معني

  درصد عملكرد۲۰ و ۲۶كه به ترتيب ) ۳جدول(داشتند 
تيمار  .ند پرايم نشده بوديمارتآنها بيشتر از بيولوژيک 
 باعث افزايش عملكرد بيولوژيكي گياه به بذرها پرايمينگ

نتايج مشابه با  اين .آنها گرديدتر دليل استقرار سريع
 بود که Kaur et al. (2002) انجام شده توسط هايآزمايش

گياهان حاصل از بذور پرايم بيولوژيک نشان داد عملكرد 
در مقايسه با بذور پرايم %) ۴نيتول با آب و ما(شده نخود 

 عملكرد  در تاريخ کاشت اول نيز.نشده بيشتر بوده است
 نسبت به تاريخ کاشت دوم بدست آمد يبيولوژيک بيشتر

  ).۴جدول (
  عملكرد دانه

و %) ۱سطح در( پرايمينگ بذور  واثر تاريخ كاشت
دار  بر عملكرد دانه معني%)۵در سطح (اثرات متقابل آنها 

 درصد ۵۰كشت زودتر عملكرد دانه را حدود ).۲جدول(شد 
در كاشت . )۴جدول (نسبت به كشت دوم افزايش داد

تر شدن فصل رشد و استفاده بيشتر زودتر به علت طوالني
   موجب مواد فتوسنتزي،افزايشاز منابع محيطي و 

ي كه هايدر آزمايش .بدعملكرد دانه افزايش يا د تاگردمي
انجام شد، افزايش  Singh & Dlxite (1992)توسط 

 بود كه اين ۴۰ – ۷۰%نخود و عدس حدود عملکرد دانه 

دليل استقرار زود ه افزايش و ثبات عملكرد گياهان پاييزه ب
و مناسب گياه در بهار و استفاده بهينه از نزوالت جوي و 

 همچنين. بودفرار از تنش خشكي و گرماي آخر فصل 
نيز باعث افزايش عملكرد دانه  رها بذپرايمينگتيمار 

گياهاني كه . )۳جدول  (سبت به گياهان پرايم نشده شدن
 در هر دو تاريخ كاشت ند آنها پرايم شده بودهايبذر

  ).۳شكل(عملكرد دانه بيشتري را دارا بودند 
  

  
  

) ساعت(نگ يمير مدت پراي تاثين هايانگيسه مي مقا‐۲شکل 
  )LSDسه به روش يمقا( بذر نخود يسرعت جوانه زنبر در 
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 ۱۱  ...ارزيابي امکان تغيير تاريخ کاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر : نژاد و همکارانعباس  
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بدون پرايم آب پلي اتيلن

  
 يخ کاشت و نوع ماده مورد استفاده براي اثر تار‐۳شکل 
 LSD)سه به روش يمقا(نگ بر عملکرد نخود يميپرا

  
  تعداد غالف در بوته

هاي كاشت از نظر تعداد غالف در اختالف بين تاريخ
ودن شر بي ب).۲جدول(دار بود  درصد معني۱بوته در سطح 

 در  غالف۵/۲۸ تاريخ كاشت اول با  درتعداد غالف در بوته
 غالف ۳/۲۴ميانگين نسبت به تاريخ كاشت دوم با بوته 

 زمان كاشت بر اجزاي عملكرد تاثير از نشان، )۴جدول(
كمترين تعداد غالف در بوته مربوط به بذور پرايم . دارد

اليكول نشده بود كه با بذور پرايم شده با آب و پلي اتيلن گ
). ۳ و ۲جدول (داشتند % ۵تفاوت معني داري در سطح 

رشد که زني باعث گرديد پرايمينگ با افزايش سرعت جوانه
 تعداد غالف در بوته نيز  و نهايتاًه شدتريطوالنزايشي گياه 
 .Musa et al كه توسطييهادر نتيجه آزمايش. افزايش يابد

 دراحد سطح  انجام شد، افزايش تعداد غالف در و(1999)
   همچنين،.نخود مشاهده شد  پرايم شدهيهابذر

Kaur et al. (2002)  بر روي نخود مشاهده كردند كه پرايم
 در گياه هاها و بذر باعث افزايش تعداد غالفهاكردن بذر

  . گرديد دانهشده كه در مجموع باعث افزايش عملكرد
   و وزن هزار دانهتعداد دانه در غالف

هاي كاشت از نظر تعداد بين تاريخداري تفاوت معني
در (و وزن هزار دانه )  درصد۱در سطح  (دانه در غالف

و بيشترين تعداد ) ۲جدول( وجود داشت ) درصد۵سطح 
 مربوط به تاريخ كاشت اول  و وزن هزار دانهدانه در غالف

تعداد دانه در غالف معموالٌ بعد از ). ۴جدول (ه استبود
 تعيين مي شود و گياهان گرده افشاني يا در حين آن

قرار تري  اين دوره در زمان مناسبي طزودتر كشت شده
 لذا مواد فتوسنتزي آنها بيشتر بوده و تعداد ،رنديگيم

مخازن زايشي آنها براي پذيرش مواد فتوسنتزي افزايش 
نيز نشان داد كه تأخير در  Varshney (1992) .يابدمي

 تيمار .شود ميكاشت باعث كاهش تعداد دانه در غالف
 نشان نداد يداريثير معنأ بر اين صفات تهاپرايمينگ بذر

مشاهده  ۴ جدول ج ارائه شده درينتابا توجه به ). ۲جدول(
نسبت شودكه ميانگين وزن هزار دانه تاريخ كاشت اول مي
  ).۴جدول (شتداري داتاريخ كاشت دوم تفاوت معنيبه 

  فيزيولوژيک ي و رسيدگتا گلدهي از کاشت تعداد روز

داري بين دو تاريخ كاشت نخود از نظر تفاوت معني
 درصد وجود ۱ رسيدگي در سطح  ويده گلتعداد روز تا

 روز تا ۳/۷۷تاريخ كاشت اول با ميانگين  ).۲جدول( داشت
داري با تاريخ كاشت دوم با ميانگين گلدهي تفاوت معني

 تاريخ ،ي در اين بررسهر چند). ۴جدول( داشت ۴/۶۴
 يدگي و رسشت زودتر باعث افزايش تعداد روز تا گلدهيكا

 و داري تاريخ گلدهيمعني  اما بطورگرديد  نخودارقام
برداشت محصول در تاريخ کاشت اول دو هفته نسبت به 

پرايمينگ  يدر تيمارها. ه استدفتا جلو اخ کاشت دوميتار
تر گياه و با آب و پلي اتيلن گاليكول به دليل استقرار سريع

تاريخ  و )۴نمودار ( تاريخ گلدهي،انوپي مراحل نمويك
 .Harris et al ).۳جدول( به تعجيل افتاد گياه يرسيدگ

پرايمينگ سبب شروع زودتر گزارش نمودند که  (2001)
اثر متقابل تاريخ كاشت و  . گرديده است نخودگلدهي در
 بر تعداد روز از  مورد استفاده براي پرايمينگ بذرنوع پرايم
 و همينطور ، درصد۱گياه نخود در سطح   تا گلدهيكاشت

دار بود  درصد معني۵اثر متقابل پرايم و رقم در سطح 
اين مطلب بيانگر آن است كه نه تنها تاريخ  ).۲جدول(

كننده تاريخ گلدهي است بلكه نوع محلول كاشت تعيين
توانند بر روي تعداد روز تا پرايم و عوامل محيطي نيز مي

ارقام نخود مورد همچنين . ر داشته باشندگلدهي تأثي
با يکديگر متفاوت بودند تاريخ گلدهي بررسي از لحاظ 

  ).۲جدول(
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بدون پرايم آب پلي اتيلن

 
 مورد استفاده براي پرايمينگ بر تعداد روز ه اثر نوع ماد‐۴شکل 

  )LSDمقايسه به روش (تا گل دهي ارقام نخود 



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۲

خ كاشت و پرايمينگ بذر بر صفات فنولوژيك، عملکرد دانه و اجزاء آن در اثر تيمارهاي تاري) ميانگين مربعات( تجزيه واريانس ‐۲جدول 
 )LSDها آزمون روش مقايسه ميانگين(ارقام نخود 

  ميانگين مربعات
درجه   منابع تغييرات

عملكرد دانه   آزادي
 )هکتار/کيلوگرم(

عملكرد بيولوژيك 
 )هکتار/کيلوگرم(

تعداد غالف
  در بوته

تعداد دانه 
 در غالف

هزار وزن 
 )گرم(دانه 

تعداد روز 
دهيتا گل

تعداد روز تا 
  رسيدن

۳  ۴۲/۹۷۲۰۴   (r)تكرار ns ۵۱۸۴۸۵ns ۰۱۲/۰  ۷/۷۹٭ ns ۲/۳۷ ns ۶۳/۰ ns ۲/۲۸ ns 
  ۳/۶۴۴۰ ٭٭  ۱۹۸۹٭٭  ۹۲۶۳٭ ۱۵۲/۰ ٭٭ ۷/۲۱۶ ٭٭ ۴۷۷۴۶۶۵۵/ ۴٭٭  ۹۷۰۳۳۶۶٭٭  ۱  (D)تاريخ كاشت 

  ۵/۱۳۹ ٭  ۵/۷ ٭٭  ns ۰۴۵/۰ ns ۱۲۰۶  ۷/۱۵۲٭٭  ۵/۵۷۲۷۲۸۵٭٭  ۱۴۰۶۰۳۱٭٭  ۲  (P)مواد استفاده شده براي پرايمينگ 
(D) × (P)  ۲  ۶/۲۷۵۸۷۱۴٭  ۳/۳۲۴۸۳۱٭  ns۴/۶۶  ۰۲۴/۰  ns ۸/۱۲۶  ۹/۴ ٭٭   ns۸۹/۸  
  ns۰۲۱/۰ ns ۳  ۸/۲۳۲۶٭ ns ۴/۲۳۲۰۷۸۹  ns۱۸  ns ۰۰۵/۰  ۴۹۵۵۰۱٭  ۱ (v)ارقام 

 (D) (v) ×    ۱  ns۱۳۳۶۹۵  ns ۵/۱۷۸۵۸۰۶  ns ۳۸  ns۰۰۱/۰ ns۸/۹۵  ns ۷/۱  ns ۳/۰  
(P) × (v)  ۲  ns۱۳۶۱۵۱  ns ۱۱۶۷۲۵  ns۴/۱۵  ns ۰۰۶/۰ ns۲/۴۴۵  ۸/۱٭    ns۷/۵  
(D) × (v)  × (P)  ۲  ns۳۴۵۵۹  ns ۹/۶۵۱۱۹  ns ۲/۲۲  ns ۰۰۶/۰ ns۷/۷۱۳  ns۰۶/۰  ns۴/۱۹  
  ۳۳  ۹۸۳۴۲  ۶۹۵۹۵۱  ۲۱  ۰/۱۹  ۰۸/۴۰۶  ۴۹/۰  ۵/۲۰ (e)خطا 

   ۹۱/۱۸  ۵۹/۱۶  ۳۷/۱۷  ۳۶/۱۳  ۹۲/۶  ۹۹/۰  ۹۳/۳   (cv%)درصد ضريب تغييرات 
  .باشددار نميمعني:  ns،% ۵معني دار در سطح احتمال : ٭  ،% ۱معني دار در سطح احتمال : ٭٭

  
   مقايسه ميانگين صفات فنولوژيك، عملکرد دانه و اجزاء آن در ارقام نخود تحت اثر تيمار پرايمينگ و بدون پرايمينگ بذر‐۳جدول

  )LSDروش آزمون (
  

  نوع پرايم
دانه عملكرد 

  )هکتار/کيلوگرم(
عملكرد بيولوژيك 

  )هکتار/کيلوگرم(
تعداد غالف 
  در بوته

تعداد دانه 
  در غالف

وزن هزار 
  )گرم(دانه 

تعداد روز 
  دهيتا گل

تعداد روز 
  تا رسيدن

۱۹۱۴a ۴/۵۵۰۲  آب a ۷/۲۶ b ۱/۱ a ۷/۲۹۶ a ۶۶/۷۰ b ۶/۱۱۲ b 
٣/٥٢٢٥ ١٧٢٧a  پلي اتيلن گليکول a ٢٩a ۰/۱ a ٦/٢٨١ b ٣/٧٠ b ٦/١١٤ b 

٤/١٧٣٣  )شاهد (بدون پرايم a ٤٣٥٦a ٦/٢٣ b ۰/۱ a ٦/٢٩٦ a ٦/٧١ a ٤/١١٨ a 
LSD (p < 0.05) ۶/۲۲۵  ٣/٣ ٦٠٠  ۲۹/۰  ٥/١٤  ٥./  ٦/٣  

  
  )LSDروش آزمون(تحت تأثير دو تاريخ كاشت   مقايسه ميانگين صفات فنولوژيك، عملکرد دانه و اجزاء آن در ارقام نخود‐۴جدول

عملكرد دانه   تاريخ کاشت
  )هکتار/کيلوگرم(

عملكرد بيولوژيك 
  )هکتار/کيلوگرم(

شاخص 
  (%)برداشت

تعداد غالف 
  در بوته

تعداد دانه 
  در غالف

وزن هزار 
  )گرم(دانه 

تعداد روز 
  دهيتا گل

تعداد روز 
  تا رسيدن

   a۲۱۰۸ a ۶۰۲۵  a ۳۴  a ۵/۲۸  a ۰۹/۱  a ۳۰۵  a۳/۷۷    a ۷/۱۲۶   اسفند۱۰
   b ۷/۱۲۰۸    b۴۰۳۰  b ۳۰  b ۳/۲۴  b ۹۸/۰  b ۲۷۷    b۴/۶۴    b۶/۱۰۳   فروردين۱۵

  
  

  گيرينتيجه

 تاريخ د کهي مشخص گرد حاضرقيتحقبطور كلي در 
 نسبت به تاريخ كاشت )اواسط اسفندماه( كاشت زودتر

 مورد يهامحلولتيمار  و )ماهاواسط فروردين (بهاره
ا نسبت به شاهد ب بذر مناسبنگ يمي پراياستفاده برا

 باعث افزايش عملكرد  نخودتأثير بر مراحل رشدي گياه
 از درصد و PEG با آب و بذور پرايم شده. آنها گرديد
زني باالتر نسبت به بذور پرايم نشده برخوردار سرعت جوانه

دند، در نتيجه طول دوره رويشي، زايشي و دوره پرشدن بو
 كه تر گرديد و همين امر موجب گرديدها طوالنيندانه در آ

عملكرد دانه و اجزاي عملكرد بيشتري در مقايسه با شاهد 
در تاريخ كاشت بهاره . توليد نمايند) بذور پرايم نشده(

مراحل رشدي گياه و عملكرد محصول طول مدت نخود 
كاهش )  اسفند١٥( نسبت به تاريخ كاشت اواخر زمستان

  PEGبا آب و  هاليكن با انجام تيمار پرايمينگ بذر. داشت

 هاپرايمينگ بذر. افتيش يافزا زنيجوانه   سرعت و صد در
تاريخ كاشت بهاره موجب گرديد كه در  PEGبا آب و 

اثرات نامطلوب تأخير در كشت نخود تا حدودي جبران 
 به هنگام پژوهشلذا، بر اساس نتايج حاصل از اين . گردد

 به شرايط نامناسب جهت كاشت به موقع و تأخير در آن
 روش مديريت زراعي  ازکرد کهتوصيه توان يم كشاورزان

 با آب معمولي يا هابذر پرايمينگ ساده و ارزان قيمت
استفاده ) پلي اتيلن گاليكول(محلول اسموپرايمينگ 

  .نمايند
  

  سپاسگزاري
 دانشگاه تهران و معاون ياز معاونت محترم پزوهش

 و منابع يس کشاورزي پردي و فناوريوهشژمحترم پ
نوع  (ين طرح پژوهشي از ايت ماليما کرج در حيعيطب

  .دي نماي مي قدردان۶/۰۲/۷۱۰۱۰۱۴به شماره ) ششم



 ۱۳  ...ارزيابي امکان تغيير تاريخ کاشت با استفاده از روش پرايمينگ بذر بر : نژاد و همکارانعباس  
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