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  چكيده

به منظور بررسي اثر پرايمينگ بذر در مزرعه و تاريخ كاشت بر خصوصيات ظهور 
در  ).Phaseolous vulgaris L(رگه قرمز  - چ باقالگياهچه، عملكرد و اجزاي عملكرد لوبياي پا

. كشت دوم بعد از برنج، آزمايشي در مزرعه آزمايشي موسسه تحقيقات برنج رشت انجام شد
هاي كامل تصادفي با سه تكرار  هاي خرد شده بر پايه بلوك طرح آزمايشي مورد استفاده كرت

در كرت اصلي )  شهريور9مرداد و  30 مرداد، 20(بود، كه در آن تاريخ كاشت در سه سطح 
هاي اوره، سولفات  و پرايمينگ در مزرعه در چهار سطح، شامل بدون پرايم، پرايم با محلول

نتايج نشان داد . هاي فرعي قرار گرفتند در كرت،  ساعت5روي و آب معمولي به مدت 
هور گياهچه ويژه پرايم با محلول سولفات روي باعث افزايش سرعت و درصد ظ پرايمينگ به 
 البته درصد ظهور گياهچه در تاريخ كشت سوم نسبت به دو تاريخ كشت ديگر لوبيا گرديد

در تاريخ كشت اول هر سه تيمار پرايمينگ و در تاريخ كشت .  درصد كاهش يافت16حدود 
داري عملكرد را نسبت به شاهد  توانست به طور معني دوم پرايم با محلول سولفات روي 

اما در كشت سوم به دليل كوتاه شدن شديد دوره رشد پرايم بذر نتوانست چنين . افزايش دهد
 سبب كاهش شديد شاخص )در كشت سوم(اثري داشته باشد، ضمن اينكه تاخير در كاشت 

 با محلول سولفات روي به طور كردن پرايم در بين اجزاي عملكرد، .برداشت نيز گرديد
. اما تاخير در كاشت سبب كاهش اين صفت گرديد دانه را افزايش داد داري وزن صد معني

 تعداد دانه در غالف باالترين همبستگي مثبت را با عملكرد نهايي نشان داد در وزن صد دانه و
  .داري بين عملكرد دانه و تعداد غالف در متر مربع مشاهده نشد حالي كه همبستگي معني

  
   ، عملكرد، ظهور گياهچه،ريخ كاشت تا، پرايمينگ بذر در مزرعه، لوبيا:واژه هاي كليدي

  .اجزاي عملكرد                             
  

  مقدمه
از  ).Phaseolous vulgaris L(خاستگاه لوبيا  

آمريكاي مركزي و جنوبي است كه امروزه در همه 
 ,Pyavast(شود  معتدل كشت مي مناطق گرمسير و

رين لوبيا در بين حبوبات در جهان داراي بيشت. )2006
 & Bagheri, 2001; Parsa(سطح زيركشت است 

Bagheri, 2009( . 115000سطح زير كشت آن در ايران 
 2007 هكتار در سال 28189680هكتار و در جهان 
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هاي اين گياه با  دانه .1(FAOSTAT)گزارش شده است
 درصد پروتئين، از نظر ارزش غذايي 22داشتن حدود 

يواني است هاي ح جايگزين خوبي براي پروتئين
)Bagheri, 2001( .توانند در  هاي زودرس بخوبي مي لگوم

 –هاي كشت برنج  گانه از جمله نظام هاي كشت چند نظام
 گندم وارد شده و – ماش سياه، دال عدس - عدس، برنج

 ,Parsa & Bagheri(تاثير مطلوبي بر جاي بگذارند 

2009.(  
ي ا هاي دانه در برنج آبي مناطق گرمسير كاشت لگوم

و كود سبزي چون لوبيا، سويا، عدس و شبدر ايراني به 
 (Schulz et al., 1999)محض برداشت برنج مرسوم است

بر اساس همين تحقيق در اين مزارع كه گياه اصلي . 
 بعد از برداشت برنج  برنج است، كشت هر چه زودتر لگوم

اي  مثال تاخير دوهفته. باشد به نفع لگوم كشت شده مي
هايي مثل  توده در گونه جر به كاهش زيستدر كاشت من

باقال و ماشك شده است، در حالي كه عدس و خلر 
حساسيت كمتري به تاخير در كاشت از خود نشان 

تر  سريع تواند از طريق ظهور پرايم در مزرعه مي. دادند
 افت عملكرد ناشي از تاخير در ،گياهچه و استقرار باالتر

پرايمينگ  ).Farooq et al., 2008(كاشت را جبران كند 
اغلب يك (بذر در مزرعه شامل فرو بردن بذور در آب 

و خشك كردن سطحي و كاشت بذر در همان روز ) شب
 .)Murungu et al., 2004; Clark et al., 2001(باشد مي

زني زودتر،  در واقع اين تيمار ساده مي تواند بر جوانه
ي از گياهان استقرار بهتر و افزايش عملكرد دانه در شمار

 ,.Rashid et al(در شرايط محيطي متفاوت موثر باشد 

دليل منطقي براي سودمندي پرايمينگ بذر در ). 2006
تواند سبب كاهش زمان الزم  مزرعه اين است كه مي

زني بذور شده و به گياهچه نيز اجازه دهد كه  براي جوانه
ر د. et al., 2008) (Farooq دور از شرايط بد خاك برويد 

 ساعت، 8ماش پرايمينگ بذر در مزرعه به مدت 
تري را موجب شد  تر و كامل شدن سريع زني و سبز جوانه

 درصد استقرار بهتر گياه در واحد سطح 45كه در نتيجه 
   .(Rashid et al., 2004)را به دنبال داشت 

تواند باعث افزايش  پرايمينگ بذر در مزرعه مي
استقرار گياهچه، تسريع زني، بهبود  سرعت و درصد جوانه

                                                                                  
1. Faostat.fao.org 

گلدهي و رسيدگي، مقاومت به خشكي، و افزايش 
عملكرد شود، ضمن اينكه بذور پرايم شده از مواد غذايي 

توانند مقاومت بيشتري را در  بهتر استفاده كرده و مي
). Harris., 2006(ها داشته باشند  برابر آفات و بيماري

 هيدرولتيك هاي شدن اوليه آنزيم پرايمينگ سنتز و فعال
 ,.Varier et al(كند   آميالز را تحريك ميβ و αچون 

ها با اكسيداسيون مواد غذايي  كه اين آنزيم، )2010
زدن و ظهور  اي بذر انرژي مورد نياز براي جوانه ذخيره

   ).Gardner, 1999(كنند  گياهچه را تامين مي
هاي  از سوي ديگر كمبود روي در خاك تمام كشور

 White(و در حال توسعه دنيا مرسوم است توسعه يافته 

& Zasoski, 1998 .(مصرفZnO  يا ZnSO4 به ميزان 
هايي   كيلوگرم در هكتار، برطرف كننده مشكل خاك25

در ). Bagheri, 2001(است كه كمبود اين عنصر را دارند
هايي كه داراي اين  كشورهاي توسعه يافته معموال كود

نند و يا حتي گاهي از ك عنصر باشند به خاك اضافه مي
كنند، اما در  پاشي برگي مشكل را حل مي طريق محلول

 Harris et(كشورهاي فقير اين كار كمتر مرسوم است 

al., 2007 .( طبق همين گزارش، پرايمينگ بذر با مقدار
اندكي سولفات روي روشي كم هزينه و موثر براي 
 افزايش عملكرد ذرت مزارع كشاورزاني است كه سرمايه

از نيتروژن هم در پرايم كردن بذور براي . محدودي دارند
ها استفاده مي شود تا در فرايند توليد  تقويت بنيه آن

 Almudaris(زني كمك كند  هاي دخيل در جوانه آنزيم

& Jutzi, 1998 .( بررسي حاضر با هدف ارزيابي تاثير
تاريخ كاشت و پرايمينگ بذر در مزرعه بر عملكرد و 

، بومي )پاچ باقال(رد ژنوتيپ رگه قرمز لوبيا اجزاي عملك
گيالن در رشت به عنوان كشت دوم بعد از برداشت برنج 

  . اجرا گرديد
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه 1389 اين تحقيق در سال زراعي 

پس از . آزمايشي مركز تحقيقات برنج رشت انجام گرفت
 25هايي به عمق و عرض  برداشت برنج زهكش

.  اطراف زمين و بين تكرارها احداث گرديدمتر در سانتي
سازي زمين و كودهي بر اساس آزمون  سپس با آماده

ميزان بارندگي ثبت شده . خاك، كشت بذور انجام گرفت
 سه در طول فصل رشد دردر ايستگاه هواشناسي منطقه 
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 شهريور به ترتيب 9 مرداد و 30 مرداد، 20تاريخ كاشت 
طرح . تر بوده استم ميلي 4/192 و 8/265، 8/241

هاي  هاي خرد شده بر پايه بلوك آزمايشي بكار رفته كرت
هاي اصلي تاريخ  در كرت. كامل تصادفي با سه تكرار بود

و در )  شهريور9 مرداد و 30 مرداد، 20(كاشت 
، )شاهد(هاي فرعي پرايم در چهار سطح بدون پرايم  كرت

لي هاي اوره، سولفات روي و آب معمو پرايم با محلول
هاي اوره و سولفات روي  غلظت محلول. منظور گرديد

 گرم در 35/0 و 6به ترتيب )  درصد24با ميزان روي (
.  ساعت بود5ليتر و مدت زمان پرايم هر سه تركيب 

مدت زمان پرايم كردن و غلظت هاي بكار رفته در 
 از قبل طي يك آزمايش جداگانه با اعمال محلول ها

مختلف محلول هاي اوره و مدت زمان ها و غلظت هاي 
سولفات روي و با توجه به سرعت جوانه زني باالتر 

چون در اين تحقيق از روش پرايم در . انتخاب شدند
مزرعه استفاده شده است لذا بذور پس از خروج از آب يا 
محلول هاي غذايي پس از مدت كوتاهي بدون خشك 

هر كرت . كردن و بازگشت به رطوبت قبلي، كشت شدند
 متر و فاصله خطوط 4 خط كشت به طول 5عي شامل فر

متر در   سانتي10فاصله بين دو بوته .  سانتي متر بود30
 1هاي اصلي و تكرارها  فاصله بين كرت. شد نظر گرفته 

 سانتي متر منظور 50هاي فرعي متر و فاصله بين كرت
 بوته در 34تراكم مورد نظر براي اين آزمايش . گرديد

كود اوره .  سانتي متر بود5كاشت متر مربع و عمق 
 كيلوگرم در هكتار بوده 40استفاده شده براي هر كرت 

طبق آزمون خاك ميزان روي . كه در دو نوبت بكار رفت
 ميلي گرم در كيلوگرم خاك 5/1قابل جذب خاك برابر 

هاي مرداد و شهريور با  آبياري مزرعه در ماه. گزارش شد
در اين آزمايش صفاتي .  روز انجام گرفت7دور آبياري 

نظير سرعت و درصد ظهور گياهچه، عملكرد دانه، 
عملكرد بيولوژيك، تعداد غالف در متر مربع، تعداد دانه 

دانه و شاخص برداشت اندازه گيري  در غالف، وزن صد
براي تعيين سرعت ظهور گياهچه از شروع . شد

 روز در هر كرت، 10زني هر روز به مدت  جوانه
ارج شده در يك خط كاشت مشخص هاي خ گياهچه

شمارش شد و با معكوس كردن متوسط مدت زمان 
گيري  سرعت ظهور گياهچه اندازه) 1فرمول (خروج بذر 

درصد ظهور گياهچه نيز . )Ellis & Roberts,1981(شد

هاي مربوط به آخرين شمارش در  با استفاده از داده
مقايسه با تعداد بذور كاشته شده در يك خط كاشت 

  .يين شدتع
 :1فرمول 

                                              

ni          : تعداد گياهچه ظاهرشده در روز شمارش i ام  
di: تعداد روز پس از كاشت در شمارشiام  

MET1: ميانگين ظهور گياهچه  
 MSTAT-Cو  SASهاي  افزار هاي آماري با نرم تجزيه

 نيز با استفاده از آزمون دانكن در و مقايسات ميانگين
 Excel ها از نرم افزار در رسم نمودار. انجام شد% 5سطح 

   .استفاده شد
  

   و بحث نتايج
  سرعت ظهور گياهچه

برهمكنش تاريخ كاشت و پرايم بر سرعت ظهور  
 ).1جدول (دار بود  گياهچه در سطح يك درصد معني

در تاريخ هاي سولفات روي و اوره  استفاده از محلول
كشت اول و همه تيمارهاي پرايم در تاريخ كشت دوم 
سرعت ظهور گياهچه را افزايش داد، در حالي كه در 
تاريخ كشت سوم سرعت ظهور گياهچه تحت تاثير 

تواند پايين بودن  پرايمينگ قرار نگرفت، كه علت آن مي
. دماي هوا و خشك شدن خاك در اين تاريخ كشت باشد

 در زمان كشت در سه تاريخ به ماكزيمم دماي محيط
گراد   درجه سانتي6/32 و 6/33، 35ترتيب شامل 

 كه در تاريخ كشت سوم بارش  ضمن اين. گزارش شد
در تيمار شاهد نيز سرعت ظهور گياهچه . حدود صفر بود

به نظر . به طور متوالي در سه تاريخ كشت كاهش داشت
يط و دليل اين امر در تاريخ كشت دوم افزايش دماي مح

تر شدن خاك و در تاريخ كشت سوم كاهش  خشك
هاي پرايم به طور  همه تيمار. دماي محيط باشد

داري ظهور گياهچه و استقرار آن را در گياه برنج  معني
اين افراد  همچنين .)Farooq et al., 2006(تغيير دادند 

تر و يكنواخت در بذور  گزارش كردند كه سبز شدن سريع
آميالز در اين α علت افزايش فعاليت پرايم شده برنج به

                                                                                  
1. Mean Emergence Time 
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هاي محلول را براي جنين  باشد كه ميزان قند بذور مي
 فعاليت افزايش اسموپرايمينگ با. دهد افزايش مي

 فسفاتاز اسيد و RNA سنتز افزايش و  ATPaseآنزيم

)Fu et al., 1988 (و پروتئاز آميالز، فعاليت افزايش و 
سرعت  بب بهبود س(Ashraf & Foolad, 2005)ليپاز

  .شد متفاوت گياهي هاي گونه در ظهور گياهچه
  

 

   برهمكنش تاريخ كشت و پرايم بر سرعت ظهور گياهچه لوبيا- 1شكل 

  
  درصد ظهور گياهچه

 برهمكنش پرايم و تاريخ كشت بر اين صفت 
دار نبود، اما اثر اصلي هر كدام از عوامل تيماري بر  معني

دار بود   درصد معنيدرصد ظهور گياهچه در سطح يك
درصد ظهور گياهچه در تاريخ كشت اول و ). 1جدول (

اما در تاريخ . دوم باال بوده و در يك سطح قرار گرفتند
كشت سوم احتماال به دليل كاهش متوسط دماي روزانه، 

با ). الف-2شكل (درصد ظهور گياهچه كاهش يافت 
  ر گ دــاي پرايمينــه  ب، اعمال تيمار-2توجه به شكل 

 در .مقايسه با شاهد درصد ظهور گياهچه را افزايش داد
گندم الوند نيز كاربرد محلول اوره در جريان 
اسموپرايمينگ بذور عامل افزايش درصد ظهور گياهچه 

افزايش ). Aboutalebian, et al. 2009(گزارش شده است
آميالز، βو  αهاي هيدروليتيك چون  فعاليت آنزيم

و استروئاز، ) Varier et al., 2010(ايزوسيترات لياز 
 & Sivritepe( فسفوگليسريد دهيدروژناز -3فسفاتاز، و 

Dourado 1995 (تواند توجيهي  در بذور پرايم شده، مي
  . بر بهبود ظهور گياهچه در اين بذور باشد

 

  اثر تاريخ كاشت بر درصد ظهور گياهچه لوبيا)الف(- 2شكل 
  

   ظهور گياهچه لوبيااثر پرايمينگ بر درصد)ب(- 2شكل 
  

هاي پرايمينگ  در مطالعه حاضر در ميان تيمار
ها  داري را نسبت به ساير تيمار سولفات روي برتري معني

زني نخود نيز موثر گزارش  عنصر روي در جوانه. نشان داد

فلز روي كوفاكتور  .(Sharma et al., 2009)گرديد 
ايش افز. باشد  ميRNA و DNAهاي سنتز كننده  آنزيم

RNA  ريبوزومي)Misra & Dwivedi, 1980 (و DNA 
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 در بذور پرايم شده )Bradford, 1986( ميتوكندريايي
در بذور اسموپرايم شده كلزا نيز  .گزارش شده است

ها افزايش پيدا  گزارش شده است، كه بيان برخي از ژن
  .كند مي

پپتيداز كه  كربوكسي كننده سرين هاي كد از جمله ژن
هاي ذخيره شده در  سبب جابجايي پروتئيناين آنزيم 

فلز روي همچنين ). Varier et al., 2010(شود  بذر مي
شايد .  (Kimura, 1993)باشد میكوفاكتور اين آنزيم نيز 

هاي سولفات روي در بهبود ظهور  بتوان برتري تيمار
شده لوبيا را به نقش عنصر روي در  گياهچه بذور پرايم
  .مرتبط دانستها  ساختمان اين آنزيم

  عملكرد بيولوژيك
 اثر پرايم و تاريخ كاشت در سطح 1 طبق جدول 

يك درصد و برهمكنش هر دو عامل بر عملكرد 
  ه به ــبا توج. دار بود بيولوژيك در سطح پنج درصد معني

  

   20(ت اول ـاريخ كشــشود كه در ت  مشاهده مي3شكل 
 معمولي پرايم با محلول سولفات روي، اوره و آب) مرداد

تاثير قابل توجهي بر اين صفت گذاشته است، كه اين 
موضوع با نتايج مربوط به صفات درصد و سرعت ظهور 

هاي  دهد اما در ديگر تاريخ گياهچه، هماهنگي نشان مي
هاي پرايم بر  كشت با كوتاه شدن فصل رشد تاثير تيمار

در بذور پرايم شده . عملكرد بيولوژيك ناچيز شده است
 درصد افزايش بيوماس نسبت به بذور شاهد 80ماش 

هاي مناطق  در بافت (Rashid et al., 2004)مشاهده شد
شده نخود،  مريستمي گياهان حاصل از بذور پرايم

افزايش فعاليت اسيد اينورتاز گزارش شد، كه سبب 
 ,.Kaur et al)افزايش رشد گياه و افزايش بيوماس گرديد

2005) . (2008) Farooq et alه اثر پرايمينگ بذر در  ب
مزرعه بر افزايش عملكرد دانه و كاه گندم بعد از برنج 

  .اند اشاره كرده

  
  برهمكنش تاريخ كاشت و پرايمينگ بر عملكرد بيولوژيك لوبيا- 3شكل 

  
در مطالعه حاضر به كلي تاخير در كاشت سبب 

   .كاهش بيوماس گرديد

 از كاهش عملكرد علوفه شبدر برسيم و باقال بعد
برنج در اثر تاخير در كاشت گزارش شده است كه اين 

 ,.Schulz et al) درصد بود 50افت عملكرد در باقال تا 

1999).  
  شاخص برداشت

 اثرات اصلي و برهمكنش دو عامل در سطح يك 
). 1جدول (دار بود  درصد بر شاخص برداشت معني

بيشترين مقدار شاخص برداشت در تاريخ كاشت اول و 
هاي اوره و سولفات روي حاصل گرديد و  با محلولپرايم 

تاخير در كاشت به ويژه در كشت سوم شاخص برداشت 
 در سويا نيز تاخير در كاشت به ).4شكل ( را كاهش داد

دليل كوتاه شدن فصل رشد سبب كاهش شاخص 
 گردان  در آفتاب)Calvino et al., 2003(برداشت گرديد 

بب بهبود تسهيم گزارش شد كه پرايم كردن بذور س
ماده خشك به سمت دانه و افزايش شاخص برداشت و 

  ).Hussain et al., 2006(عملكرد دانه گرديد 
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   برهمكنش تاريخ كاشت و پرايمينگ بر شاخص برداشت لوبيا- 4شكل 

  
    ميانگين مربعات صفات بررسي شده لوبيا تحت تاثير پرايمينگ و تاريخ كاشت -1جدول 

    ميانگين مربعات
  منابع تغيير

  
  درجه
  آزادي

  سرعت
   ظهور گياهچه

  درصد 
  ظهور گياهچه

  عملكرد
 بيولوژيك

  شاخص
  برداشت

  عملكرد
  دانه

  تعداد غالف در
  مترمربع

تعداد دانه در 
  غالف

 وزن صددانه

  
  ns000025/0  ns11 /136  ns28/130333  ns1404/0  ns73/30836  ns46/2241  *11583/0  **97/18  2  بلوك
  50/332**  29/2**  84/10072**  11/4832934**  93/879**  6/13627823**  78/502**  011027/0**  2  شتتاريخ كا

  a 4  000037/0  44/ 44 9/182870  96/1  89/17493  41/1251  0192/0  3329/0خطاي 
  ns09/1318  **7069/0  *71/10  48/739737**  1/51**  41/5996070**  96/1962**  00109/0**  3  پرايم

تاريخ 
  پرايم*كاشت

6  **000152/0  ns52 /143 *57/393334  **46/29  **02/185107  ns05/1251  **3659/0  ns70/1  

  b 18  000026/0  75  86/109987  64/2  05/16506  03/820  0314/0  24/2ي خطا
ضريب 
  (%)تغييرات

-  58/2  57/12  34/6  44/8  24/7  07/14  52/5  04/4  

)ns ر در سطح احتمال پنج و يك درصدبه ترتيب غير معني دار، معني دا** و* و(  

  
  عملكرد دانه

 اثر سطوح مختلف پرايمينگ و تاريخ كاشت و 
ها بر عملكرد دانه در سطح يك درصد  برهمكنش آن

در تاريخ كشت اول پرايم با ). 1 جدول(دار بود  معني
هاي سولفات روي، اوره و آب معمولي و در تاريخ  محلول

كشت دوم پرايم با محلول سولفات روي عملكرد دانه را 
به مقدار قابل توجهي افزايش داد و در تاريخ كشت سوم 

رسد به دليل كوتاه شدن دوره رشد و كاهش  به نظر مي
گ فرصت كافي جهت هاي پرايمين شاخص برداشت تيمار

 )2004 (Rashid et al ).5شكل (اند  اثرگذاري نداشته
افزايش عملكرد دانه در بذور پرايم شده ماش نسبت به 

تر گياه نسبت  بذور پرايم نشده را به سبز شدن سريع
هاي حساس گياه زمان كمتري در تماس  داده كه بافت

بيشترين عملكرد . ويروس موزاييك ماش قرار داشتند

نه با انجام پرايم با محلول سولفات روي در تاريخ كشت دا
 كيلوگرم در هكتار و كمترين نيز از 2210اول معادل 

 كيلوگرم در 467شاهد در تاريخ كاشت سوم معادل 
  ).5شكل (هكتار بدست آمد 

 (2010) Ghasemi et alگزارش كردند كه  

 ساعت، 14 و 7هاي لوبيا براي مدت  هيدروپرايم بذر
 چون درصد استقرار گياهچه، سطح سبز، بيوماس صفاتي

  .دهد گياه و عملكرد دانه در واحد سطح را افزايش مي

پرايمينگ بذر نخود با آب افزايش عملكرد دانه،  در
در اين تحقيق . (Kaur et al., 2005)گزارش شد 
هاي متابوليسم ساكاروز   است كه آنزيم همچنين آمده

ر عهده دارند، كه در نقش مهمي در افزايش عملكرد ب
ها مشاهده شده   بذور پرايم شده افزايش ميزان اين آنزيم

افزايش عملكرد بذور پرايم شده سويا نسبت به . است
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تر سبز شدن بذور پرايم شده نيز  شاهد ناشي از سريع
اثر  در عملكرد افزايش. (Arif et al., 2008)گزارش شد 

گزارش شده  نيز نخود و برنج ذرت، در بذر پرايمينگ
  ).Harris et al., 1999(است 

هاي دوم و سوم به علت كاهش طول دوره  در كشت
رويشي و زايشي از تعداد دانه درغالف و وزن صد دانه 

ده، كه موجب كاهش عملكرد شده است ــه شــكاست
   ).5شكل (

   
 لوبيا برهمكنش تاريخ كاشت و پرايمينگ بر عملكرد دانه - 5شكل 

  
د لوبيا در اثر تاخير در كاشت همراه با كاهش عملكر

دانه، شاخص برداشت و وزن خشك  كاهش در وزن صد
انداز ناشي از پايين بودن دماي هوا در زمان پر  سايه

   .)(Acosta et al., 1996شدن دانه گزارش شد 
عدس ناشي از تاخير در كاشت، به علت  افت عملكرد

، تا رسيدن تر شدن دوره رشد است، كه مدت زمان كوتاه
 ,.Turk et al(دهد  به بلوغ را در اين گياهان كاهش مي

هاي  طور تعداد پنجه ها و همين تعداد كل پنجه. )2003
بارور برنج در گياهان شاهد كاهش داشته است در حالي 

هاي عقيم و  كه در گياهان پرايم شده كاهش تعداد پنجه
هاي معيوب، گزارش شد، همچنين گزارش شد كه  دانه

دانه در گياهان حاصل از  تعداد دانه در خوشه و وزن هزار
بذور پرايم شده بيشتر بوده كه اين افزايش در نهايت 

  (Farooq et al, 2006)برنج باال برده است در عملكرد را 

  تعداد غالف در متر مربع. 
 تجزيه واريانس اين صفت نشان داد كه پرايم بذر با 

ف در واحد سطح اثر هاي مختلف بر تعداد غال محلول
نداشت اما اثر تاريخ كاشت بر اين صفت در سطح يك 

 كشت اول  هايدر تاريخ). 1 جدول( دار بود درصد معني
تعداد غالف در متر مربع )  شهريور9 ( و سوم) مرداد20(

. )6شكل  (بود)  مرداد30(بيشتر از تاريخ كشت دوم 

علت احتمالي بيشتر شدن تعداد غالف در كشت سوم 
نسبت به كشت دوم شايد كاهش قابل توجه طول روز در 
كشت سوم باشد زيرا لوبيا گياهي روز كوتاه محسوب مي 

باالتر بودن  البته كه)Majnoun Hosseini, 1994( شود
 دليل   بهاين صفت در كشت سوم نسبت به كشت دوم

 و هاي پاييزي  فصل رشد و برخورد با باراننكوتاه شد
 تعداد سبب كاهش به دانه  شدنيل فرصت براي تبدنبود

در ) 5شكل (و عملكرد نهايي ) 7شكل (دانه در غالف 
  .نسبت به دو تاريخ كشت ديگر گرديدتاريخ كشت سوم 

  تعداد دانه در غالف
 از نظر تعداد دانه در غالف اثر پرايم و تاريخ كاشت 

ها بر تعداد دانه در غالف در سطح يك  و برهمكنش آن
در تاريخ كاشت اول هر ). 1جدول (ود دار ب درصد معني

 پرايم با  سه تيمار پرايم و در تاريخ كشت دوم تيمار
دار اين صفت نسبت به  سولفات روي سبب افزايش معني

هاي  در حالي كه در كشت سوم تيمار. تيمار شاهد گرديد
همبستگي ). 7شكل(پرايم اثري روي اين صفت نداشتند 

 صفت و عملكرد بين اين) =83/0r(مثبت بااليي 
هاي  كاربرد تيمار). 2جدول (مشاهده شده است 

پرايمينگ در مورد  اسموپرايمينگ، هاردنينگ و ماتريك
هايي  كلزا سبب افزايش عملكرد از طريق بهبود شاخصه
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 Afzal(دانه گرديد  چون تعداد دانه در غالف و وزن هزار

et al., 2004.(  همبستگي مثبت بااليي 2طبق جدول ،
دانه مشاهده  تعداد دانه در غالف و وزن صدبين 
  ).=67/0r(گرديد
  

  
 لوبيا اثر تاريخ كاشت بر تعداد غالف در متر مربع -6شكل  

  
  دانه وزن صد

 اثرات ساده تاريخ كاشت و پرايمينگ بذر بر وزن 
دار  دانه به ترتيب در سطح يك و پنج درصد معني صد
ت اول بدست دانه در تاريخ كش بيشترين وزن صد. بود

در بررسي پاسخ عدس به تاريخ ).الف-8شكل (آمد 
كشت، گزارش شد كه تاخير در كاشت سبب كاهش وزن 

   (Turk et al., 2003)دانه در اين گياه شد  هزار

يد تيمار پرايم با  آ  ب بر مي-8طور كه از شكل  همان
 .سولفات روي اثر بيشتري روي اين صفت گذاشت

 يا دوره طول افزايش از ناشي عمدتاً دانه افزايش وزن

مورد قدرت  اين در كه باشد دانه مي پرشدن سرعت

به افزايش ) Kaur et al) 2005مخزن نقش كليدي دارد، 
هاي اينورتاز  آنزيم قدرت مخزن در نتيجه افزايش فعاليت

و ساكارز سينتاز در ديواره غالف گياهان حاصل از بذور 
 موجب پر شدن بهتر اند كه پرايم شده نخوداشاره كرده

در ذرت نيز گزارش شد كه  .شود دانه مي
هيدروپرايمينگ در مقايسه با شاهد متوسط وزن 

 Moradi et) درصد افزايش داد 13دانه را به ميزان  هزار

al., 2009) . 83/0(همچنين همبستگي مثبت باالييr= (
  ).2جدول (دانه و عملكرد دانه مشاهده شد  بين وزن صد

  

  
  لوبيا برهمكنش تاريخ كاشت و پرايمينگ بر تعداد دانه در غالف - 7شكل 
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 لوبيادانه   اثر تاريخ كاشت بر وزن صد-)الف (8شكل

  
  لوبيا دانه  اثر پرايمينگ بر وزن صد-)ب(8شكل 

  
در اين تحقيق سرعت و درصد ظهور گياهچه با 

دار نشان دادند  عملكرد دانه همبستگي مثبت معني
ين اجزاي عملكرد نيز بيشترين در ب). 2جدول (

. همبستگي را با عملكرد، تعداد دانه در غالف نشان داد
دانه  شاخص برداشت نيز با تعداد دانه در غالف و وزن صد

  . دار نشان داد همبستگي مثبت معني
  

   همبستگي بين صفات مورد مطالعه در لوبيا-2جدول
  

  
عملكرد 

  دانه
عملكرد 
  بيولوژيك

د دانه تعدا  تعداد غالف
  در غالف

 وزن صد

  دانه 
شاخص 
  برداشت

ظهور  درصد
  گياهچه

سرعت 
ظهور 
  گياهچه

                1  عملكرد دانه
              1  64/0**  عملكرد بيولوژيك

            ns004/0-  ns25/0  1  تعداد غالف
          ns22/0  1  63/0**  84/0**  تعداد دانه در غالف

        ns08/0-  **68/0  1  53/0**  83/0**  وزن صد دانه
      ns17/0-  **72/0  **79/0  1  34/0*  93/0**  شاخص برداشت

    ns09/0-  **45/0  ns25/0  **46/0  1  40/0*  49/0**  درصد ظهور گياهچه
  ns28/0- **70/0  **80/0 **94/0  **55/0  1  41/0*  89/0**  سرعت ظهور گياهچه

)ns به ترتيب غير معني دار، معني دار در سطح احتمال پنج و يك درصد** و* و(  
    
  گيري كلي نتيجه

 به طور كلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد 
كه كشت لوبيا با استفاده از تكنيك كم هزينه پرايمينگ 

پذير بوده و به   مرداد امكان20بذر در مزرعه در تاريخ 
عنوان راهكاري مناسب جهت توسعه اين گياه در اراضي 

 از و همچنين.  قابل توصيه استگيالنشاليزاري 
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  .تاخير در كاشت بهره بردتوان براي بهبود اثرات منفي  پرايمينگ بذر در مزرعه مي
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