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   چكيده

 نخـود بـذور  جوانـه زنـي   ماده خشـك گياهچـه، درصـد و سـرعت      ميزان توليدپيش تيمار آبي بر مدت زمان اثر  به منظور بررسيمطالعه حاضر 
)Cicer arietinum L. ( تيمـار هـاي    .به مرحله اجرا درآمـد در قالب طرح پايه كامال تصادفي در شرايط كنترل شده نور و دما رقم آزاد

دست آمده ه نتايج ب .بررسي شدند اردر سه تكرساعت  24و  18،  12،  6، )شاهد( صفر آبي پنج سطح مدت زمان پيش تيمار آزمايش شامل
بر توليـد   آبي اثر مدت زمان پيش تيمارولي  معني دار نمي باشدنخود  اثر مدت زمان پيش تيمار آبي بر درصد جوانه زني بذورنشان داد كه 

د ماده خشك گياهچـه  باالترين ميزان تولي همچنين .شد معني داردر سطح يك درصد آماري  ماده خشك گياهچه و سرعت جوانه زني بذور
  .ساعت به دست آمد 18در مدت زمان پيش تيمار آبي و سرعت جوانه زني 

  .جوانه زني، نخود، مدت زمان، پيش تيمار آبي :كليديواژگان 
  

   مقدمه
ي جوانه زني مدت زمان الزم برا. انسان مي باشدتغذيه  منظورداراي ارزش باال به دانه درصد باالي پروتئين نخود زراعي با دارا بودن 

از جمله روش هاي ). 2005باسرا و همكاران، ( مي باشد شرايط ديم به ويژه درو استقرار گياهچه از عوامل مهم و موثر در توليد نخود 
پيش تيمارهاي در اين رابطه . افزايش سرعت جوانه زني و استقرار گياهچه گياهان زراعي، استفاده از پيش تيمارهاي بذر مي باشد

اشرف و فوالد، (، آبي، دمايي، بيولوژيكي و مواد جامد ماتريكي از جمله روش هاي شناخته شده داراي اهميت مي باشند هورموني
در ، افزايش متابوليسم و ATPپيش تيمار آبي روشي ساده و بسيار ارزان مي باشد كه مي تواند باعث افزايش سرعت توليد . )2005
مدت زمان اعمال پيش تيمار آبي، گونه و از جمله در اين رابطه عواملي ). 1997و همكاران، بوبرياك (شود رشد سريع جوانه نتيجه 

مدت زمان اثر  لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي ). 2007عبدالرحماني و همكاران، ( ژنوتيپ گياهي مي تواند حائز اهميت باشد
  .به مرحله اجرا در آمد پيش تيمار آبي بر جوانه زني نخود

  
  ها و روشمواد 

رقم نخود زراعي ديم مناسب مناطق ( رقم آزادپيش تيمار آبي بر جوانه زني نخود مدت زمان اثر  به منظور بررسيمطالعه حاضر 
آبي سطح مدت زمان پيش تيمار  5شامل در قالب طرح پايه كامال تصادفي در شرايط كنترل شده نور و دما ، )معتدل و نيمه گرمسيري

درجه سانتي گراد در ظرف فاقد تبادل  3 ثابت درصد در دماي 12نمونه شاهد با رطوبت تقريبي  .له اجرا درآمددر سه تكرار به مرح
ساعت در  24و  18،  12،  6به مدت زمان  درجه سانتيگراد 17رطوبتي با محيط قرار داده شده و چهار نمونه تيماري ديگر در دماي 

، پس از اعمال پيش تيمار آبي درون عدد بذر نخود 20شامل  تمامي تيمار ها، هر كدامپس س. گرفتندداخل آب مقطر در انكوباتور قرار 
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درجه سانتي گراد داخل انكوباتور قرار گرفته و به صورت  12كاغذ صافي ضخيم پيچيده شده و براي مدت زمان يك هفته در دماي 

ميلي متر و سرعت  2ي با معيار رشد طولي ريشه چه به ميزان درصد جوانه زن. روزانه ميزان جوانه زني بذور مورد بررسي قرار گرفت
پس از گذشت دوره جوانه زني به مدت يك هفته، ريشه چه و . محاسبه شد) 1987(جوانه زني با استفاده از روش اليس و همكاران 

نمونه ها در دماي ه خشك، سپس به جهت تعيين وزن ماد و توزين شده وساقه چه از محل اتصال به بذر در تيمارهاي مختلف جدا 
 MSTATCو  Excelمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي . دشدنساعت در آون خشك  48درجه سانتيگراد به مدت  70

  .انجام شد
  

  نتايج و بحث
رصد د بر آبيپيش تيمار مدت زمان اثر در نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار 

پيش تيمار هورموني بر درصد جوانه زني بذور مدت زمان اثر از تحقيقات انجام شده  برخيدر . جوانه زني بذور نخود مي باشد
لذا احتماال . )2002پازدرا و هوسندل، ( بسيار پايين گزارش شده است ،گياهان مختلف زراعي داراي كيفيت و توانايي باالي جوانه زني

در در اين آزمايش، . مي باشد بررسيبه سبب كيفيت باالي بذر نخود مورد ي دار در اين مرحله از آزمايش عدم وجود اختالف معن
  .درصد بذور در تمامي تيمارهاي آزمايشي جوانه زدند 97مجموع 

اين  ،با توجه به شكل يك. معني دار شددر سطح يك درصد آماري پيش تيمار آبي بر وزن خشك گياهچه مدت زمان اثر 
اين . ، ميزان وزن خشك توليد شده تا يك حد مشخص افزايش مي يابدكه با افزايش مدت زمان پيش تيمارنه به نظر مي رسد گو

به طوري كه با افزايش مدت زمان پيش تيمار آبي، عملكرد ماده خشك افزايش ميزان افزايش از قانون بازدهي نزولي پيروي مي كند 
در شرايط اين حد بحراني اين افزايش . در مدت زمان باالتر تيمار آبي به تدريج كمتر مي شودمي يابد ولي ميزان افزايش عملكرد 

 باالترين ميزان ساعت سبب توليد 18به اين صورت كه پيش تيمار آبي بذور نخود به مدت  ،)1شكل (ساعت مي باشد  18آزمايش 
ميزان توليد ماده خشك در . ن توليد كاهش نشان مي دهداين ميزا ،ساعت 18ماده خشك شده و در مدت زمان كمتر و بيشتر از 

همچنين در شرايط اين آزمايش مي  .)2006فاروق و همكاران، ( گياهچه داراي ارتباط مثبت با افزايش ميزان استقرار گياهچه مي باشد
  .برازش خوبي از مدت زمان پيش تيمار آبي و وزن خشك گياهچه ايجاد نمود Y=0.3112X+22.173توان با استفاده از معادله 

با افزايش مدت زمان پيش تيمار آبي بذور، . سرعت جوانه زني در سطح يك درصد آماري معني دار شداثر پيش تيمار آبي بر 
ن رابطه مبني بر اثر معني دار و مثبت گزارشات مشابهي در اي). 2شكل (ميزان سرعت جوانه زني تا يك حد مشخص افزايش نشان داد 

در اين آزمايش . )2000سون و همكاران، ( پيش تيمار آبي بر سرعت جوانه زني توسط محققين ديگر نيز ارائه شده استمدت زمان 
ده از در شرايط مطالعه حاضر مي توان با استفاهمچنين . ساعت به دست آمد 18باالترين ميزان سرعت جوانه زني در پيش تيمار 

  .برازش خوبي از مدت زمان پيش تيمار آبي و سرعت جوانه زني ايجاد نمود Y=0.0084X+0.3947معادله 
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   ارتباط بين مدت زمان پيش تيمار آبي و سرعت جوانه زني: 2شكل                     وزن خشك گياهچهارتباط بين مدت زمان پيش تيمار آبي و : 1شكل 

  

   كلي گيري نتيجه
پيش تيمار آبي روشي بسيار ارزان، ساده و قابل استفاده مي باشد كه با افزايش سرعت استقرار گياهچه در كشت نخـود مـي توانـد در    

همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در اين آزمايش، مدت زمـان   .كشت ديم را افزايش دهـد شرايط كمبود آب امكان و كيفيت 
  .نخود رقم آزاد پيشنهاد مي شود به منظور افزايش ميزان استقرار گياهچه هايساعت  18آبي پيش تيمار 
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Effect of Seed Hydro-Priming Duration on Germination of Chickpea 
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Abstract 
The aim of this research was to determine the effect of seed hydro-priming duration on germination 
percentage, rate and seedling dry weight of chickpea (Cicer arietinum L.). The experiment was laid 
out in a completely randomized design with chickpea Azad genotype and 5 seed hydro-priming 
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duration treatments in three replications. Hydro-priming treatments were included 6, 12, 18 and 24 
hour durations were compared with zero control. The effect of seed hydro-priming duration wasn't 
significant for seed germination percentage. However, Seed germination rate and seedling dry 
weight were significantly increased with increasing seed hydro-priming duration. The maximum 
germination rate and seedling dry weight were obtained for 18 hour seed hydro-priming duration.  
 
Key word: Hydro-priming, Duration, Germination, Chickpea. 

 
 


