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 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
   http://jopp.gau.ac.ir  

  

 تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاري تکمیلی بر سرعت سبز شدن، عملکرد و اجزاي

(Cicer arietinum L.)  عملکرد دانه دو رقم نخود 
  

  2محمدعلی ابوطالبیان* و 1بیتا منصوري
  سیناگروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه بوعلی  ریااستاد2 ،سینازراعت دانشگاه بوعلی  ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  22/08/1391تاریخ پذیرش: ؛ 07/09/1389تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 دو عملکرد شدن و سرعت سبز بر تکمیلی آبیاري و مزرعه در اثر پرایمینگ بذر بررسی منظور به  
 هاي کامل تصادفیقالب طرح بلوك صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در مایشی بهآز زراعی، نخود رقم

 در آبیاري ،دهیگل مرحله در (آبیاري آبیاري تکمیلی همدان انجام شد. تیمارهاي در تکرار در سه
 عامل دو ترکیب و اصلی هايکرت ، درتکمیلی)دهی و تیمار بدون آبیاري غالف و دهیگل مراحل

هاي فرعی قرار نشده) در کرت پرایم و آب با شده پرایمینگ (پرایم هاشم) و و رقم نخود (آزاد
گردید  پرایمینگ) تجزیه صورت فاکتوریل (رقم و گرفتند. البته در مورد سرعت سبز شدن طرح به

 در مزرعه پرایمینگ تیمار اعمال که داد نشان انجام شد). نتایج آبیاري شرایط بدون در شدن (سبز
بررسی  صفات مورد داد. در سایر افزایش درصد 31 حدود نخود رقم دو هر در دن راسبز ش سرعت

مربع، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و  تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در متردرصد سبز شدن، (
 در که گردید هاآن در اقتصادي) نیز به جز شاخص برداشت، پرایم کردن سبب افزایش قابل توجهی

آبیاري  چنین رسید. هم درصد 5/13 به نشده پرایم تیمار به نسبت این افزایش اقتصادي لکردعم مورد
 در و بخشید داري بهبودمعنی طور به را مذکور صفات دهیغالف و دهیگل مراحل در ویژه به تکمیلی
  داد.   نشان تکمیلی آبیاري به نسبت بهتري واکنش آزاد رقم ارقام میان مقایسه

  

  نخود عملکرد، سبزشدن، سرعت تکمیلی، آبیاري مزرعه، در پرایمینگ کلیدي:هاي واژه

                                                
  aboutalebian@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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    مقدمه
گیاهی خودگشن و دیپلوئید بـوده و پـس از نخـودفرنگی و لوبیـا،      ).Cicer arietinum L(نخود   

). سـطح کشـت نخـود در    2004گردد (چـو و همکـاران،    اي مهم جهان محسوب می سومین لگوم دانه
باشـد (کـانونی و همکـاران،     هزار تن مـی  400تار و تولید سالیانه آن در حدود هزار هک 650کشور ما 

 بیـانگر نیمه خشک و همچنین اظهار نظر زارعین  خشک و  انجام گرفته در مناطق هاي پژوهش ).2008
ت (هـریس و  اسـ گیاهـان زراعـی   ت که استقرار ضعیف بذر از علل معمول کـم بـودن عملکـرد    اس نآ

تواند سبب شـتاب  ها در مزرعه می ایش سرعت سبز شدن بذر و استقرار گیاهچه. افز)2001همکاران، 
سـازد  ها در جذب آب و عناصر غذایی گردیده و استفاده بیشتر از نور خورشید را ممکن مـی  بیشتر آن

  ). 2004ساواژ و همکاران،  -(فینچ
درصـد سـبز    پایین بودن پتانسیل آب خاك، موجب کاهش سـرعت و  گوناگونبراساس گزارشات   

پرایم شده تنش خشـکی   هاي)، اما این احتمال هست که بذر2001 ،گردد (هریس و همکارانشدن می
زنی و بـه دنبـال آن   ها جلوتر افتاده است. اگر جوانهکمتري را تجربه نمایند، زیرا سبز شدن و رشد آن

ل جـذب رطوبـت از   توسعه ریشه به سرعت انجام شود، احتمال بقاي گیاهچه به علت افزایش احتمـا 
-زنی اعمال مـی شود. پرایم کردن بذر، تیماري است که قبل از جوانهعمق بیشتري از خاك، زیادتر می

هـاي متـابولیکی قبـل از    شود تا فعالیتاي آب جذب بذر میگردد. در طی این تیمار مقدار کنترل شده
در  ). 1999داریس و جـوتزي،  چه از بـذر آغـاز شـود (المـ    زنی و بدون خارج شدن ریشهفرایند جوانه

مطالعات مختلف پرایم کردن از طریق تحریک مراحل اولیه جوانه زنی و قبل از شروع تقسیم سـلولی  
در گیاهچه بذري عامل افزایش سرعت و درصد جوانه زنی معرفـی شـده اسـت (لنتـري و همکـاران،      

رحله مشخص بوده کـه در  ). فرایند جذب آب توسط بذر شامل سه م1997؛ ردفرن و همکاران، 1996
طول مرحله اول و دوم جذب آب، فرایندهاي مهم متابولیکی انجـام شـده و مقـدمات جوانـه زنـی و      

شـود. در  چه ظاهر مـی شود در پایان مرحله دوم و با شروع مرحله سوم ریشه چه آغاز میخروج ریشه
یمـار ادامـه یابـد منجـر بـه      باشد و اگر ایـن ت واقع هدف پرایمینگ جذب آب تا انتهاي مرحله دوم می

هاي بهبود کارکرد زنی در حین اعمال تیمار خواهد شد. استفاده از روش پرایمینگ یکی از روشجوانه
باشد، در واقع تیمار پرایمینـگ باعـث کوتـاه    بذر و افزایش کیفیت بذر در شرایط نامساعد محیطی می

و غیر زنده در مرحله بحرانی اسـتقرار   از عوامل زنده بذرهاشدن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت 
شوند کـه منجـر بـه اسـتقرار     شود، همچنین این تیمارها یکنواختی سبز شدن را موجب میگیاهچه می
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-). در این میان یکی از روش2004،  شود (بسرا و همکارانیکنواخت و بهبود عملکرد در محصول می

-). پرایمینگ مزرعه2008ست (هریس و همکاران، ا 1هاي ارزان پرایم کردن،  پرایمینگ بذر در مزرعه

ایـن   شـود. طـور وسـیعی اسـتفاده مـی     دلیل کم هزینه بودن به باشد که بهاي یکی از انواع پرایمینگ می
ها انجام پـذیر باشـد و لفـظ     تکنیک براي کشاورزان فقیر در نظر گرفته شده که براحتی توسط خود آن

تر پرایمینگ  ن دلیل است تا از دیگر تیمارهاي پیچیده و گرانای به اي (پرایم در مزرعه) پرایمینگ مزرعه
اي، در پرایمینگ مزرعـه  ).2006(هریس،  مانند اسمو و ماتریک پرایمینگ و هاردنینگ بذر متمایز شود

گیرنـد و  براي یک مدت از قبل مشخص شده، در آب معمولی یا نوعی محلول غذایی قرار مـی  هابذر
گردند. این روش به صورت سطحی خشک می ور تسهیل در استفاده و جابجایی بهمنظ قبل از کاشت به

وسیله کشاورزان براي تعدادي از محصوالت مانند گنـدم، نخـود و ذرت بـه کـار گرفتـه شـده اسـت        
)، پرایم کردن بذر در مزرعه با آب بـه  2006به گزارش هریس (). 2008و  2007، و همکاران (هریس

زنی، بهبود اسـتقرار گیاهچـه،   زیادي از جمله افزایش سرعت و درصد جوانه هاي فایدهمدت یک شب 
توانند از ماده غـذایی بهتـر   تسریع گلدهی و رسیدگی و افزایش عملکرد دارد و بذرهاي پرایم شده می

محققان اظهار داشتند پرایمینگ  ها داشته باشند.استفاده کرده و مقاومت باالتري در برابر آفات و بیماري
). 2001جب شروع زودتر گلدهی در گیاهان ذرت، نخود و گندم گردیده است (هریس و همکاران، مو

و سـبز شـدن در گیاهـان     نیز، مبنی بر افزایش سرعت و یکنـواختی جوانـه زنـی    مختلفیهاي گزارش
اي (مائورومیکـال و   و سه گونـه علـف چمنـی علوفـه     )1994، کانوال (ژنگ و همکاران، فرنگی گوجه

 شده است.  ارایه) با استفاده از روش پرایمینگ 1996و، کاواالر

صـورت   عنوان یکی از کشورهاي مهم تولید کننده نخود، عمده کشت این محصـول بـه   در ایران به  
ویژه تنش خشکی انتهاي فصل در زمـان   گیرد، در چنین شرایطی تنش خشکی بهبدون آبیاري انجام می

هاي غیر زیستی محدود کننده عملکرد نخود محسوب ترین تنشها از مهمتشکیل غالف و پر شدن دانه
تنش خشکی، رشد رویشـی و عملکـرد را از طریـق افـت سـطح بـرگ و        ).2003شود (صباغپور،  می

گردد. میزان این کاهش بـه   دهد و این امر منجر به کاهش فتوسنتز جامعه گیاهی می فتوسنتز کاهش می
 ).2002دهـد، بسـتگی دارد (جونگـدي و همکـاران،     خ مـی اي از نمو که تـنش ر  شدت تنش و مرحله

تواند از شدت خسارت تنش بکاهد و عملکرد را بنابراین انجام آبیاري تکمیلی در مرحله غالفدهی، می

                                                
1. On-form seed priming  
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افزایش دهد. آبیاري تکمیلی عملیاتی با کارایی باالست که براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي و 
)، گـزارش  1993پتانسیل باالیی برخوردار است. داهیا و همکـاران ( بهبود معیشت در نواحی خشک از 

کـه   داشت. با توجه به این ها بیشترین عملکرد دانه را در پیکردند که آبیاري در مرحله پر شدن غالف
هـاي زراعـی دارد و   علت مصارف خوراکی و تثبیت نیتـروژن اهمیـت زیـادي در سیسـتم     گیاه نخود به

زنی و سبز شدن ارقام مختلف به خشکی محدود است، این پژوهش با نش جوانهمطالعات در زمینه واک
هاي مختلف آبیـاري  هاي زراعی دو رقم نخود پرایم شده با آب معمولی در رژیمهدف مقایسه ویژگی

  تکمیلی انجام شد.
  

 هامواد و روش
م نخود، آزمایشـی بـه   منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر و آبیاري تکمیلی بر رشد و عملکرد دو رق به  

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سیناي همدان،  1388اي در سال صورت مزرعه
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و  34متر از سطح دریا و عرض جغرافیایی  5/1741با ارتفاع 

بـود. منطقـه    pH 2/7رسـی بـا   دقیقه شرقی انجام شد. بافت خاك مورد آزمایش، لوم  32درجه و  48
لیتر و  میلی 333مورد بررسی از نظر اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک و سرد، با میانگین بارندگی سالیانه 

سـاله   55ترین ماه سال بر اساس آمـار هواشناسـی   گراد در گرم درجه سانتی 24متوسط درجه حرارت 
متر (از بیستم تا اواخر میلی 173ژوهش، قابل ذکر است که میزان بارش طی فصل رشد در این پاست. 

متر و خرداد میلی 5/65ماه،  متر، اردیبهشتمیلی 5/100، 1388متر، فروردین میلی 4  ،1387اسفند سال 
  بود. 1388 نیگراد در ماه فرورد درجه سانتی 7/10 با متوسط دماي متر)میلی 3ماه، 
هاي کامل تصادفی و در سه الب طرح بلوكفاکتوریل در ق -صورت اسپلیت پالت این پژوهش، به  

دهی و هاي آبیاري تکمیلی (دیم، آبیاري در مرحله غالفهاي اصلی تیمارتکرار انجام شد. در کرت
هاي فرعی ارقام نخود (هاشم و آزاد) و تیمارهاي دهی) و در کرتدهی و غالفآبیاري در مراحل گل

یم شده و پرایم نشده قرار داده شد. در تیمار پرایمینگ اپر بذرهاي با دو سطح بذر ايمزرعه پرایمینگ
 23ساعت در آب معمولی و دماي معمول اتاق ( 8مدت  اي، بذرها یک روز قبل از کاشت به مزرعه

ساعت و  5مدت  اي به اي پارچه گراد) خیسانده شدند و پس از قرار گرفتن روي حوله درجه سانتی
؛ رشید و همکاران، 1999(هریس و همکاران، شدند  ها بالفاصله کشت حذف رطوبت سطحی آن

متر در نظر گرفته  سانتی 60متر و فاصله خطوط  3خط کشت به طول  6هر پالت فرعی شامل  .) 2004
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هاي  متر و فاصله میان پالت 4هاي اصلی و تکرارها  متر، بین پالت سانتی 5شد. فاصله بین دو بوته 
بوته در  33با تراکم   1387اسفند سال  28. کاشت در تاریخ متر در نظر گرفته شد سانتی 50فرعی 

عملیات هاي قارچی انجام شد.  متر، پس از ضد عفونی علیه بیماري سانتی 5مربع، عمق کاشت  متر
سازي زمین و تهیه بستر بذر شامل: شخم، دو نوبت دیسک عمود بر هم، تسطیح و ایجاد  آماده

تر و سپس کاشت بذر (یک بذر در هر محل کاشت) بود. مبارزه م سانتی 60هاي کاشت به فاصله  ردیف
صورت دستی انجام گردید. کوددهی نیز طبق نتایج آزمون  هاي هرز در طول فصل رشد و بهبا علف

نظر به صورت نشتی انجام  هاي اصلی موردسازي زمین انجام شد. آبیاري در کرت خاك در زمان آماده
پس از سبز شدن گیري سرعت منظور اندازه ها تقسیم شود. بهدر کرت طور یکسان شد تا مقادیر آب به

ردیف مشخص از هر واحد آزمایشی  شروع سبز شدن هر چهار روز یکبار به مدت چهار هفته در یک
گیري شد اندازه زیر سرعت و درصد سبز شدن روابطشمارش شدند و با استفاده از سبز شده  بذرهاي

  ).1981 (بادسورث و بیولی،
ni / Σ ni di                                                                                                            Σ = سبز شدن سرعت 
ni / N×100                                                                                                          Σ = سبز شدن درصد  

ni : ده در شمارش سبز ش بذرهايتعدادiام di در شمارش  سبز شدن: روزi امN:  کشت  بذرهايتعداد
  شده

  

مربع انجام و عملکرد بیولوژیک، اقتصادي و  در پایان فصل رشد، برداشت در سطحی معادل دو متر  
 صفات کمیلی در موردشاخص برداشت تعیین گردید. با توجه به عدم وجود تیمارهاي آبیاري ت

صورت صورت فاکتوریل (دو فاکتور پرایمینگ و رقم)  به ها آنسبز شدن تجزیه و درصد سرعت 
روش  ها با نیانگیسه میقام و SASافزار آماري  هاي آماري با استفاده از نرم گرفت. تجزیه و تحلیل

  انجام پذیرفت.درصد،  5سطح احتمال  در) LSD(دار  یاوت معنفقل تحدا
  
 

    نتایج و بحث
)، 2و  1 يها شکلو  1جدول  دست آمده از این پژوهش (  طبق نتایج به بذر: سبز شدنو درصد سرعت 

طور قابل  هو هر دو را ب سبز شدن داشته استو درصد داري بر سرعت اعمال تیمار پرایمینگ اثر معنی
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درصد  7/41و  31 بذرهادن سبز ش و درصد سرعت ترتیب در به افزایش این و توجهی افزایش داده است
زنی شان را زودتر آغاز  شاهد جوانه بذرهايپرایم شده نسبت به  بذرهاي. )2و  1هاي  بوده است (شکل
و مدت زمان کمتري در معرض آفات و  کنند از امکانات محیطی استفاده بیشتري میکرده و در نتیجه 

در هاي هرز خواهند داشت.  ي با علفزي قرار خواهند گرفت و قدرت رقابت بیشتر هاي خاك پاتوژن
(مازور  ATP)، دسترسی بیشتر به 1989(براي و همکاران،  DNAهمانندسازي اولیه  شده پرایم بذرهاي

 بذرهايتر جنین در مقایسه با  هاي آسیب دیده بذر و رشد سریع )، بازسازي قسمت1984و همکاران، 
 پرایم نشده بذرهايشود که درصد سبز شدن  مشاهده می 2با توجه به شکل  .گزارش شده استشاهد 

درصد بهبود بخشیده است، این افزایش  7/88درصد بوده است که انجام تیمار پرایمینگ آن را تا  6/62
و  RNAسازي  زوال یافته، افزایش همانند بذرهايي تاثیر مثبت پرایمینگ در بازسازدلیل  تواند به می

DNA   ،این رباشد. د  )2005زنی (ابوطالبیان،   ي جوانه دماي پایه) و کاهش 1989(بري و همکاران 
ثري در ؤتواند عامل م گراد بوده است که می درجه سانتی 7/10ماه  نیز متوسط دماي فروردینپژوهش 

این اثرات بنابررا بهبود بخشیده است.  انجام پرایمینگ آنبوده باشد که  بذرهاکاهش درصد سبز شدن 
تر  که بذرهایی که سریع با توجه به اینست تحت شرایط نامساعد بارزتر گردد. مفید پرایمینگ ممکن ا

تري  طوالنی يفتوسنتز دورهشوند،  در باالي خاك ظاهر می زودترها  هاي آن زنند و گیاهچه  جوانه می
ش ینگ سبب افزایمین، پرایهمچنبیشتري را خواهند داشت.  محصولشانس تولید  بنابرایندارند و 

ون یداسیت پراکسیها فعال مین آنزیگردد که ا یون و آسکوربات میل گلوتاتیدانت از قبیاکس یآنت يها میآنز
). 1997د (هاس و سانگ، نشو یم یزن ش درصد جوانهیکاهش داده و باعث افزا یزن جوانه ید را طیپیل

 سبز شدند نهایی درص و)، که افزایش سرعت سبز شدن 2005ابوطالبیان ( دست آمده با نتایج کار نتیجه به
، اظهار شده پژوهشی دیگردر گیاهچه را در بیشتر ارقام گندم پرایم شده گزارش کردند، مطابقت دارد. 

چند راي گراس  )، وSinapis arvensis، خردل (زنی در سه گونه گیاهی ماشاست که سرعت جوانه
ساعت  9و  6، 8ترتیب  بهزنی   درصد جوانه 50)، پرایم شده، مدت زمان تا Lolium prenne( ساله

زنی  ) سرعت جوانه2006). به گزارش الکوکا و همکاران (2008تر رخ داد (اسنپ و همکاران،  سریع
)، نیز 1997( کامیابد. چوجنوسکی و  نخود در اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ افزایش می بذرهاي

زنی  پنج روز باعث افزایش سرعت جوانه آفتابگردان به مدت سه الی بذرهايگزلرش کردند که پرایمینگ 
نشان دادند که پرایمینگ موجب  )2008( قاسمی گلعذانی و همکارانشود.  ها می و بهبود رشد گیاهچه
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قابل ذکر است که ارقام نخود مورد استفاده در گردد.  شاهد می بذرهايزنی نسبت به  افزایش درصد جوانه
 رعت سبز شدن نشان ندادند.داري از لحاظ ساین آزمایش، تفاوت معنی

گـردد کـه تیمارهـاي آبیـاري تکمیلـی،       ، مالحظـه مـی  1با توجه به جدول : تعداد غالف در متر مربع
درصـد بـر    5پرایمینگ و رقم در سطح یک درصد و اثر متقابل آبیاري تکمیلی در پرایمینگ در سطح 

و غالفدهی) تأثیر بیشـتري بـر   این صفت مؤثر واقع شده است و انجام آبیاري طی دو مرحله (گلدهی 
دار تعـداد   افزایش تعداد غالف در واحد سطح داشت. همچنین پرایم کردن نیـز، سـبب افـزایش معنـی    

رسد پرایم کردن در تلفیق با آبیاري تکمیلی اثـر بسـیار    نظر می ). به6غالف در واحد سطح شد (شکل 
هاي زایشی بیشتري از گیاه  ماالً مریستم)، چرا که توانسته است احت7بیشتري بر این صفت دارد (شکل 

  را به غالف تبدیل نماید. 
) که افزایش تعداد غالف در بوته در گیاه نخـود را  2005این نتایج با مشاهدات کائور و همکاران (  

مـاش، تعـداد    بذرهاي)، نشان دادند که پرایمینگ 2004رشید و همکاران (گزارش نمود مطابقت دارد. 
رسد فراهمی رطوبت قابل دسترسـی، سـبب افـزایش توسـعه      . به نظر میافزایش داد غالف در گیاه را

 گردد که منجـر بـه افـزایش اجـزاي     کانوپی گیاه شده در نتیجه انرژي تشعشعی بیشتري جذب گیاه می
). پـاکوکی و همکـاران   1983شـود (کوکوبـان و واتانابـل،     عملکرد از جمله تعداد غالف در بوته مـی 

نخود را تأیید کردنـد. در   بذرهايمربع  مثبت آبیاري تکمیلی بر افزایش تعداد دانه در متر)، تأثیر 2006(
)، 1مالحظه گردیـد (جـدول    درصد 1داري در سطح مقایسه میان ارقام تحت آزمایش نیز تفاوت معنی

 که رقم آزاد از تعداد غالف بیشتري در واحد سطح برخوردار بود.

تعداد دانه در غالف یکی از اجزاي مهم براي رسیدن به  دانه:تعداد دانه در غالف و وزن صد 
، 1عملکرد اقتصادي مطلوب در نخود است و تحت تأثیر تعداد غالف در گیاه است. با توجه به جدول 

شود که تعداد دانه در غالف تنها تحت تأثیر آبیاري تکمیلی و پرایمینگ قرار گرفته است و  مشاهده می
بر تیمارهاي مذکور تحت تأثیر رقم و اثر متقابل آبیاري در رقم قرار گرفت.  وهوزن صد دانه نیز عال

)، گزارش 2005دهند. کائور و همکاران (تأثیر مثبت پرایمینگ را بر این صفات نشان می 9و  8اشکال 
هیدروپرایمینگ شده، در مقایسه با شاهد باالتر  بذرهايدادند فعالیت مخزن در گیاه نخود حاصله از 

هاي درگیر در متابولیسم ساکارز نظیر ساکارز سینتتاز، ود که این امر از طریق باالتر بودن فعالیت آنزیمب
اینورتازها و ساکارز فسفات سینتتاز مشخص گردید، که در نهایت افزایش وزن صد دانه و عملکرد را 
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)، پرایمینگ بذر 2008) و نیز قاسمی گلعذانی و همکاران (2007به دنبال داشت. هریس و همکاران (
  دانه نخود در واحد سطح دانستند. ترتیب موجب افزایش وزن هزار دانه و تعداد  را به
شود که بیشترین تعـداد دانـه در غـالف و وزن صـد دانـه       دیده می 11و  10 هاي شکلبا دقت در   

دهـی و  ه گـل مربوط به انجام آبیاري طی دو مرحله (گلدهی و غالفدهی) بود. وزن صد دانه در مرحلـ 
باشد. از دالیل کـاهش وزن  ها میگردد. عملکرد دانه تابعی از وزن دانهاوایل شیري شدن دانه تعیین می

توان به  صد دانه در شرایط دیم (تنش کم آبی) نسبت به حالتی که آبیاري تکمیلی انجام شده است، می
اشاره کرد، همچنـین تـنش کـم آبـی،     کند کاهش انتقال مواد از آوند آبکش که مواد اصلی را تأمین می

دهد در نتیجه، خشکی بـه  هاي در حال توسعه کاهش میفتوسنتز و مصرف مواد فتوسنتزي را در برگ
دهـد (بـراون،   ها را به سمت دانه کاهش میطور غیر مستقیم، میزان مواد فتوسنتزي صادر شده از برگ

 خود نشـان دادنـد کـه آبیـاري در مرحلـه     هاي )، در آزمایش2002). مظاهري لقب و همکاران (1971
ها و در نتیجه افزایش وزن دانـه آفتـابگردان   هاي غذایی و پر شدن دانهبندي باعث افزایش اندوخته دانه
باشد کـه در  ناشی از افزایش طول دوره یا سرعت پر شدن می طور عمده بهافزایش وزن دانه گردد. می

نیز تأثیر مثبت آبیاري تکمیلی بـر افـزایش    قات دیگريیقتحاین مورد قدرت مخزن نقش کلیدي دارد. 
ه است (ساکسـنا،  نخود کشت شده در بهار را تأیید کرد بذرهايمربع و وزن صد دانه  تعداد دانه در متر

1990(. 

دهـد بـه نـام     آن نسبت از عملکرد بیولوژیکی که عملکرد اقتصادي را تشـکیل مـی   شاخص برداشت:
د، که معیاري براي نشان دادن درصد انتقال مواد فتوسـنتزي از منبـع بـه    شو شاخص برداشت نامیده می

 وجـود دارد (جـدول   درصد 1داري میان ارقام در سطح نتایج نشان دادند که تفاوت معنیمخزن است. 
). 25/28درصد در برابر  34/32برداشت بیشتري نسبت به هاشم داشت ( ) و رقم آزاد میزان شاخص1

بـا   دار گردیـد، معنی درصد 5آبیاري تکمیلی و پرایمینگ در این شاخص در سطح همچنین اثر متقابل 
شود وقتی آبیاري تکمیلی کمتر باشد (شـرایط دیـم و آبیـاري تنهـا در     ، مالحظه می12توجه به شکل 

مرحله گلدهی)، شاخص برداشت در گیاهان پرایم شده بیشـتر اسـت، امـا در شـرایط دو بـار آبیـاري       
 بـذرهاي تأثیرات مثبت پرایم کـردن   بیانگرهان پرایم نشده بیشتر است. این نتایج شاخص برداشت گیا

)، پرایمینگ، شاخص برداشـت را افـزایش   2006در آزمایشات فاروق و همکاران (باشد.  نخود دیم می
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نخود را بر شاخص برداشت تأیید  بذرهاي)، نیز تأثیر مثبت هیدروپرایم 1389داد. سلیمی و همکاران (
 اند. کرده

دست آمده، عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تیمارهاي پرایمینگ،  مطابق نتایج به عملکرد بیولوژیک:
، مالحظه 3). با توجه به شکل 1 آبیاري تکمیلی و اثر متقابل آبیاري در پرایمینگ قرار گرفت (جدول

پرایم شده  رهايبذگردد که آبیاري تکمیلی در دو مرحله گلدهی و غالفدهی در گیاهان حاصل از می
ست که در  داري باعث افزایش عملکرد بیولوژیک نخود شده است. این در حالیبه صورت معنی

گیاهان پرایم نشده نیز آبیاري در این دو مرحله نسبت به حالت دیم افزایش چشمگیري در این صفت 
ت سبز شدن باالتر این ها به واسطه سرعتر گیاهچهتواند به علت استقرار سریعایجاد کرده است که می

باشد. این نتیجه با نتایج آزمایشات سایر محققان که افزایش عملکرد بیولوژیک گیاهان حاصل از  بذرها
را گزارش کردند، مطابقت دارد (کائور و همکاران،  درصد 4پرایم شده نخود با آب و مانیتول  بذرهاي

 نخود بذرهايعملکرد بیولوژیک  ). پژوهشگران، نشان دادند هیدروپرایمینگ موجب افزایش2005

ماش، عملکرد بیولوژیک را در این گیاه نیز  بذرهايپرایمینگ ) و 2002(فوتی و همکاران،  گرددمی
)، اسموپرایمینگ نیز 2003به گزارش بسرا و همکاران ( ).2004افزایش می دهد (رشید و همکاران، 

)، تأثیر مثبت آبیاري تکمیلی 1990(کانوال گردید. ساکسنا  بذرهايموجب افزایش عملکرد بیولوژیک 
نخود کشت شده در بهار را تأیید کردند. همچنین افزایش  بذرهايبر افزایش عملکرد بیولوژیک 

ر آبیاري تکمیلی در شرایط آب و هوایی مدیترانه اي توسط نخود در اث بذرهايعملکرد بیولوژیک 
  ).2006محققان دیگري نیز گزارش شده است (پاکوکی و همکاران، 

اي محسـوب   هاي اقتصادي در گیاهـان دانـه   ترین شاخص عملکرد دانه یکی از مهم عملکرد اقتصادي:
پرایمینگ بذر و آبیـاري تکمیلـی (در    دار رقم،وجود تأثیر معنی بیانگرگردد. نتایج تجزیه واریانس، می

باشـد  دار مـی ) بـر عملکـرد دانـه معنـی    درصد 5) و اثر متقابل آبیاري و رقم (در سطح درصد 1سطح 
 5/13نیز باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به گیاهان پرایم نشده به میزان  بذرها). پرایمینگ 1(جدول 

تـوان بـه    ناشـی از هیـدروپرایمینگ همچنـین مـی    در توجیه افزایش عملکرد ). 4گردید (شکل  درصد
) و استفاده بیشتر از عناصـر غـذایی، رطوبـت    2005استقرار سریع و مطلوب گیاهان (اشرف و فوالد، 

 بـذرها رسد هیدروپرایمینگ به نظر می). 2005خاك و تشعشع خورشیدي اشاره داشت (سوبدي و ما، 
و میزان فتوسنتز  را افـزایش دهـد    bو  aي کلروفیل تواند در گیاهان، محتواي کل کلروفیل، محتوامی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1392) 2)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش  
 

188 

هـا را افـزایش داده و در   ) و از این طریق قدرت منبع و فراهمی فتواسـیمیالت 2000(روي و سریواتا، 
 بـذرهاي دهد کـه خیسـاندن   گزارشات  نشان مینهایت بهبود بیوماس و عملکرد را در بر داشته باشد. 

زنـی  دلیل سرعت جوانـه  گردد که بهدرصدي عملکرد می 50ایش نخود در آب قبل از کاشت باعث افز
) نشـان  2007). همچنین هریس و همکاران، (2005شاهد بوده است (هریس،  بذرهايباالتر نسبت به 

پرایم شـده   بذرهايو در   درصد 14پرایم شده با آب،  بذرهايدادند که متوسط عملکرد دانه ذرت در 
سـاعت   7مـدت   بـه   لوبیا قرمـز  بذرهايهیدروپرایمینگ یش یافت. افزا درصد 27با روي یک درصد، 

 )،2008نخـود (هـریس و همکـاران،     بذرهاي) و هیدروپرایمینگ 2010(قاسمی گلعذانی و همکاران، 
)، نیز افـزایش  2005کائور و همکاران، ( هاي پژوهشگردد. نتایج موجب افزایش عملکرد اقتصادي می

 رشـید و همکـاران   و )2001( هـریس و همکـاران  کننـد.  ن را تأیید میعملکرد نخود در اثر پرایم کرد
گلرنـگ و آفتـابگردان   گندم، ذرت، ،  شماترتیب بر عملکرد   به ، نیز از تأثیر مثبت پرایم کردن)2004(

   گزارش دادند.
، رقم آزاد عملکرد بیشتري نسبت به هاشم ایجاد کرد و آبیـاري تکمیلـی    آمده دست به جیمطابق نتا  

ر دو مرحله گلدهی و غالفدهی در این رقم نسبت به حالت دیم سبب افزایش عملکرد گردید (شکل د
وري آب  عملکرد محصول تحت شرایط دیم بستگی به بارش ساالنه دارد اما عملکرد دانـه و بهـره  ). 5

اکسنا س). 1997یابد (موئل بور و تولو،  طور مؤثري افزایش می هاي زراعی به مصرفی از طریق مدیریت
ها را در اثر تنش  ) کاهش عملکرد اقتصادي لگوم1993و سینگ () 2000( سریواستاواري و  و )1993(

نخـود   بذرهاي)، نیز نشان دادند که عملکرد اقتصادي 2006رطوبتی تأیید کردند. پاکوکی و همکاران (
ـ  1999یابد. لیپـورت و همکـاران (  در اثر آبیاري تکمیلی افزایش می د کـه کمبـود آب   )، گـزارش کردن

درصـد کـاهش داد و عملکـرد     80تـا   50هـا از  علت کاهش تعداد و اندازه دانه عملکرد اقتصادي را به
دهی بود. آبیـاري تکمیلـی بـه    اقتصادي در حالت دیم، نصف عملکرد در شرایط آبیاري در مرحله گل

ها باعث افـزایش  نهعلت کاهش نسبی تنش رطوبت در دوره پر شددن غالف و در نتیجه بهبود وزن دا
   ). 1997، و همکاران شود (مالهوتراعملکرد دانه تک بوته می
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  درصد سبز شدن اثر تیمار پرایمینگ بر -2 شکل  تیمار پرایمینگ بر سرعت سبز شدن اثر -1 شکل

    
  اقتصادي عملکرد رتیمار پرایمینگ ب اثر -4 شکل  عملکرد بیولوژیک بر آبیاري و پرایمینگ اثر متقابل - 3 شکل

    
  اثر تیمار پرایمینگ بر تعداد غالف در متر مربع -6 شکل  بر عملکرد اقتصادي رقم و آبیاري متقابل اثر -5شکل 
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  گ بر وزن صد دانهاثر تیمار پرایمین -8شکل   مربع غالف در متر تعداد پرایمینگ بر و آبیاري اثرمتقابل - 7شکل 

    
  اثر تیمار آبیاري تکمیلی بر تعداد دانه در غالف - 10شکل   اثر تیمار پرایمینگ بر تعداد دانه در غالف -9شکل 

    
  دانهوزن صد  اثر متقابل آبیاري تکمیلی و رقم بر - 11شکل 

اثر متقابل آبیاري تکمیلی و پرایمینگ بر  -12شکل 
  شاخص برداشت
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  گیري کلی جهنتی
، که با مشاهده شده که اختالف وجود دارددر مورد صفات  انجام آن میان تیمار پرایمینگ و عدم  

سري شرایط  شود که اعمال تیمار هیدروپرایمینگ، یک دست آمده چنین استنباط می توجه به نتایج به
و افزایش  زنی ع جوانهتسری سببوجود آورده که مجموعه این شرایط  متابولیکی مناسب را در بذر به

همچنین پرایمینگ موجب بهبود  .گردیدها  استقرار بهتر و زودتر گیاهچهباعث نتیجه  درصد آن و در
توان در  از این خصوصیت می اجزا مهم عملکردي نظیر تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه گردید.

ن تحمل شرایط نامطلوب رطوبتی، شرایط نامساعد رشدي از جمله شرایط دیم استفاده کرد که پیامد آ
دلیل تأثیر مثبت بر  باشد. آبیاري تکمیلی نیز به هاي هرز و ایجاد عملکرد بهتر می رقابت بهتر با علف

نظر  باشد. بهرشد و توسعه گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد بیولوژیک و اقتصادي در بوته مؤثر می
که در شرایط تنش  شود، در حالیبات عملکرد میرسد فراهمی رطوبت سبب ماندگاري بیشتر و ث می

گردد. در کل در مقایسه هاي غالف دار میرطوبتی تلفات گیاهی افزایش یافته و منجر به کاهش شاخه
توان به توان تولید،  توان رقم آزاد را برتر از هاشم معرفی کرد. در علت برتري این رقم میارقام نیز می

  بیشتر در مقایسه با رقم هاشم اشاره کرد.  تعداد غالف و وزن صد دانه 
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Abstract1 
 In order to investigate the effect of on-farm seed priming and supplementary 
irrigation on the emergence rate and yield of two chickpea cultivars, a field 
experiment was conducted in Hamedan as split plot factorial, in the randomized 
complete block design of three replications. Main plots were representative of three 
supplementary irrigation treatments (irrigation at flowering stage and irrigation at 
flowering and podding stages) and without irrigation treatment (rainfed), while 
subplots included combinations of chickpea cultivars (Azad and Hashem) and 
priming treatments (primed with water and no-primed). Of course the emergence 
rate was analyzed as factorial because of no-irrigation treatments. Results showed 
that emergence rate was increased about 31% in two chickpea cultivars under on-
farm seed priming treatment. In other investigated traits (emergence percentage, 
number of seed per pod, number of pod per area, hundred grains weight, biological 
yield and grain yield) except harvest index, priming caused a considerable increase 
and the economic yield was increased about 13.5% in comparison to no-primed 
plots. Also supplementary irrigation especially at flowering and pudding stages 
improved most of the traits. In comparison of two cultivars, Azad had better 
reaction to supplementary irrigation. It seems that on-farm seed priming by 
improving chickpea stand establishment and yield components plus supplementary 
irrigation at reproductive stages could increase considerable rainfed chickpea 
production. 
 
Keywords: On-farm seed priming; Supplementary irrigation; Emergence rate; 
Yield; Chickpea 
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