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 چکيده
و بهبود رشد گیاهچه روی بذذر   زنیجوانهافزايش  جهتکه  باشدمیيی بذر آکارافزايش  هایروشپرايمینگ يکی از 

، زراعذی و  زنذی جوانذه پرايمینگ بذر برخصوصیات  محلول و صورتبه تیمارهای مختلف بررسی اثر منظوربه. شودمیانجام 
 صذورت بذه ه آزمايشی در شرايط آزمايشگاه و مزرعه انجام شد. تحقیق در شذرايط آزمايشذگا   قرمزلوبیا هایژنوتیپپروتئین 
هذای کامذل   فاکتوريذل درقالذب طذرح بلذو      صذورت بهتصادفی و در شرايط مزرعه  فاکتوريل در قالب طرح کامالً آزمايش

اجرا شد. عوامذل مذورد بررسذی در شذرايط مزرعذه       1390تهران در سال -جاده ارا 15تصادفی در سه تکرار در کیلومتر 
مقطر، سذولاات روی،  و پنج سطح پرايمینگ شامل شاهد، پرايم با آب D81088شامل سه ژنوتیپ لوبیا گلی، اختر و الين 

طذول ريشذه و    و ريزوبیذوم صذاات   سالیسذیلیک اسیدو ريزوبیوم بود. نتايج نشان داد تیمار بذر با محلول  سالیسیلیکاسید
م در هر سذه ژنوتیذپ   و ريزوبیو با سولاات روی، اسید سالیسلیک شاخص وزنی بنیه گیاهچه را افزايش داد. پرايمینگ بذر

روزانه، ارتااع بوته، تعداد دانذه   زنیجوانهعملکرد دانه را افزايش داد. رقم گلی در صاات سرعت  مقطرآبنسبت به تیمار با 
در غالف، میزان پروتئین دانذه و عملکذرد دانذه نسذبت بذه سذاير ارقذام برتذری نشذان داد. پرايمینذگ بذذر بذا ريزوبیذوم،              

افزايش داد.  درصد6/8و  9/9، 3/10 ترتیببهاات روی در رقم گلی عملکرد دانه را نسبت به شاهد و سول سالیسیلیکاسید
مربوط بذه رقذم    درصد87/23کیلوگرم درهکتار( و درصد پروتئین 3143طور کلی نتايج نشان داد باالترين عملکرد دانه )به

 گلی و پرايم با ريزوبیوم بود.
 

 قرمزلوبیاپرايمینگ بذر، سولاات روی، ريزوبیوم، لیک، سالیسیاسید های کليدی:واژه
 

 1  مقدمه
تذا   50پذروتئین و   درصذد 25تذا   20انواع لوبیا با داشذتن 

کربوهیدرات از نظر ارزش غذايی جايگزين مناسذبی   درصد65
در مقايسذه بذا    کذه طذوری بذه ، باشذد میبرای پروتئین حیوانی 

تذا   10شاسذته ای  برابر و نسبت بذه گیاهذان ن   سهتا  دوغالت 
 & Ghasemi Pirbalutiبرابر پروتئین بیشذتری دارنذد )  20

Golparvar, 2005  از قبیذل پرايمینذگ    هذا روش(. برخذی از
 توانذد مذی ها و کاربرد خارجی قبل و در طذی دوره کشذت   بذر

 & Xing). باشذد  مذثثر يذابی بذه عملکذرد بذاالتر     برای دست

Rajashekar, 1999)  مختلای از  هایروشپرايمینگ بذر به
 Finch-Savage) قبیل هیدروپرايمینگ )خیسذاندن در آب( 

et al., 2004) ، هذای محلذول )خیسذاندن در   اسذموپرايمینگ 
هالوپرايمینذگ )خیسذاندن    ،Omidi et al., 2005)اسمزی( )

و هورمذون   (Subedi & Ma, 2005)نمکذی(   هایمحلولدر 
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 ,.Afzal et al)هذای رشذد(   کننذده پرايمینگ )کاربرد تنظیم

، زنذی جوانذه کردن بذرها درصذد  . با پرايمشودمیانجام  (2008
در محذدوده وسذیعی از شذرايط     زنیجوانهو  زنیجوانهسرعت 

 يابذد مذی و رشد و بنیه گیاهچه بهبود  يابدمیمحیطی افزايش 
(Singhal, 2009  کمبذذود ازت در خذذا  از عوامذذل اصذذلی .)

ين سیسذتم  ترمذثثر . شذود مذی کاهش رشد گیاهذان محسذوب   
کذه   باشدمیکننده ازت مولکولی سیستم ريزوبیوم/لگوم تثبیت

دارد. گزارش شذده اسذت کذه تیمذار      ایويژهاهمیت اقتصادی 
تلقیح ريزوبیوم بر روی ارقام لوبیا باعث افزايش عملکذرد شذد   

(Mbugua et al., 2009; Osman et al., 1996 در .)
 میذزان بذه ش تولیذد  تحقیقی بر روی لوبیا ريزوبیوم باعث افزاي

دانذه افذزايش يافذت و در    100وزن  همچنینگرديد.  درصد12
شاخص سذطح بذرب بذین تیمذار ريزوبیذوم و شذاهد اخذتالف        

 (.Kellman, 2008وجود داشت ) داریمعنی
مصرف ضروری بذرای موجذودات   يکی از عناصر کم ،روی 

آنذزيم  300کوفاکتور بیش از  عنوانبهو  شودمیزنده محسوب 
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. (Gonzalez-Guerrero et al., 2005) کنذذدمذی  شذرکت 
هذذای سذذلولی از بنذذابراين روی در محذذدوده وسذذیعی از فراينذذد

آزاد، انتقال الکترون، بیوسنتز  هایراديکالقبیل دفاع در برابر 
 کندمیپروتئین و اکسین، تکثیر سلولی و رشد زايشی شرکت 

(Xu et al, 2014.)  در گذذزارش نمودنذذد کذذه  محققذذان 
در لیتذر   گذرم میلی1000زمینی پرايمینگ بذور با غلظت مبادا

، رشذد سذاقه،   زنذی جوانذه روی باعث افزايش درصد  نانو اُکسید
 سذولاات  رشد ريشه و شاخص قدرت رشد گیاه در مقايسذه بذا  

 Rahchamandi .(Prasad et al., 2012)روی کالتذه شذد   

et al, (2010)       گزارش نمودنذد کذه پرايمینذگ بذذر بذا روی
اصذلی و فرعذی در گیذاه سذويا      هایساقهجب افزايش تعداد مو

يک ماده شبه هورمونی است کذه بذر    سالیسیلیکاسیدگرديد. 
 هذای واکنشبرخی از خصوصیات فیزيولوژيکی از جمله توسعه 

ضذذدتنش و تسذذريا و از سذذرگیری فراينذذدهای رشذذد، کنتذذرل 
بناش، ءريشه، حااظت در برابر اشعه ماورا وسیلهبهجذب يون 

گلدهی، کاهش نشت يونی،  یجلوگیری از بیوسنتز اتیلن، القا
گذذارد.  می تأثیرهای شو  حرارتی و رشد گیاه تولید پروتئین

 سالیسذیلیک اسذید پرايمینگ بذر رازيانه با  نتايج نشان داد که
منجر به مقاومت گیاهچه در برابر شرايط تنش شوری گرديذد  

(Moradi & Rezvani moghadam, 2009) رايمینذگ  . پ
و  1500، 750صذار،  در سذطوح  با سالیسیلیک اسید  بذر کلزا
وزن ، شذدن ، شاخص سبزشدنبر درصد سبز میکروموالر2250
ای، و خشذک بذرب گیاهچذه، سذطح بذرب حقیقذی و ل ذه        تَر

و  سبزشذدن ، گسذتره  سبزشذدن میانگین روزهذای الزم بذرای   
 بذذود دارمعنذذیارتاذاع سذذاقه گیاهچذذه و وزن مخصذو  بذذرب   

.(Sadeghi et al., 2009)  در آزمايشذذی نشذذان داده شذذد
درصذد   سالیسذیلیک اسذید  مذول میلی يکهای باالتر از غلظت
 ,Mazaheri & Manochehri)کلزا را کاهش داد  زنیجوانه

هذذای آفتذذابگردان بذذا براسذذینو ید،   . پرايمینذذگ بذذذر (2006
جاسذذمونیک اثذذرات مایذذدی روی  سالیسذذلیک و اسذذیداسذذید

هذای آفتذابگردان بذه تذنش سذرما نشذان داد       مقاومت گیاهچه
(Gornik et al., 2014.)  يذذکپرايمینذذگ بذذذر گنذذدم بذذا 

و وزن  وزن تَرارتااع گیاه،  شدتبهسالیسلیک یدر اسموالمیلی
گنذدم را افذزايش    هوايی و سطح برب پذرمم  هایاندامخشک 
(. با توجه به موارد فذو  و اهمیذت   Raifa et al., 2012داد )

رايمینگ در افزايش عملکرد و کیایت محصذول، ايذن   فرايند پ
های مختلذف پرايمینذگ بذذر    تحقیق با هدف بررسی اثر تیمار

، عملکذرد و پذروتئین ارقذام    زنذی جوانذه بر برخی خصوصذیات  
  مورد بررسی قرار گرفت. قرمزلوبیا

 

  

 هاروشمواد و 
کننذده بذر خصوصذیات    بررسذی ترکیبذات پذرايم    منظوربه
آزمايشذی در شذرايط    قرمزلوبیااعی و کیایت ارقام ، زرزنیجوانه

آزمايشگاه و مزرعه اجرا گرديد. آزمايش در شرايط آزمايشذگاهی  
تصادفی با سذه ژنوتیذپ    فاکتوريل در قالب طرح کامالً صورتبه
و تیذپ رشذدی    بوتذه کذم   )ارتاذاع  D81088 ]اليذن  قرمذز لوبیا
رونذده( و رقذم    )ارتااع بوته بلند و تیپ کامالً ای(، رقم گلیبوته

ای([ و مهذار محلذول   اختر )ارتااع بوتذه متوسذط و تیذپ بوتذه    
بذا   بذذرها با محلول سولاات روی، تیمذار   بذرهامقطر، تیمار ]آب
 سذه بذا بذاکتری ريزوبیذوم[ در     بذذرها و تلقیح  سالیسیلیکاسید

ها جهت جلوگیری از رشد و ديشتکرار انجام شد. در ابتدا پتری
 مذدت به بذرها .عاونی شدندب ژاول ضدآزا با نمو عوامل بیماری

عاذونی و بذا   ضذد  پذنج درصذد  دقیقه در هی وکلريذت سذديم   10
بذذار شستشذذو شذذدند، سذذ ا کاغذذذ صذذافی درون  مقطذذر دوآب
عدد 50متر قرار داده شد و تعداد سانتی10ها به قطر ديشپتری
عدد بذر بود( 25ديش حاوی ديش )هر پتریپتریدو  درونبذر 
مقطذذر، ی آبهذذارار گرفذذت، سذذ ا در هذذر ظذذرف محلذذول  قذذ
ر و سذولاات روی بذا   مذوال میلذی 5/0با غلظذت   سالیسیلیکاسید

درصذذد در طذذول دوره آزمذذايش بذذا فاصذذله زمذذانی   3/0غلظذذت 
ساعت اضافه شدند و برای تیمار بذر با ريزوبیوم، ابتدا بذذرها  28
نتقذل  ديش مگرم ريزوبیوم تلقیح و س ا به محیط پتری5/1با 

 Rhizobium Leguminosarum Biovarشذذدند. بذذاکتری 

Phaseoli کننده کودهذای بیولوژيذک   آسیا تولیداز شرکت مهر
يذک هاتذه    مدتبه زنیجوانهتهیه گرديد. جهت محاسبه درصد 

زده شذمارش گرديدنذد. بذا    مرتبه بذذور جوانذه  ساعت يک24هر 
جمذا کذل   زده تا پايذان آزمذايش   شمارش روزانه بذرهای جوانه

از رابطذه زيذر    زنذی جوانذه دسذت آمذد. درصذد    هزده ببذور جوانه
  (.Agrawal, 1991محاسبه گرديد )
ام iزده در روز تعداد کل بذور/تعداد کل بذور جوانه× 100

 نهايی زنیجوانه درصد =
روزانذه   زنذی جوانذه کذه عکذا    روزانذه  زنذی جوانهسرعت  
روزانه حاصل  زنیهجوانبر متوسط  يکو از تقسیم عدد  باشدمی
 .(Maguire, 1962) شودمی

 روزانه زنیجوانهسرعت  = 1روزانه / زنیجوانهمتوسط  

 صذورت بذه گیاهچه عادی 10در پايان روز هاتم، با انتخاب 
کش مدرج مه با استااده از خطتصادفی از هر پتری طول ريشه

 ها در آون باشدن گیاهچهگیری شد. پا از خشکدقت اندازهبه
بذا   هذا آنساعت و تذوزين  24 مدتبهگراد درجه سانتی75دمای 

ترازوی دقیق وزن خشک گیاهچذه مشذخص گرديذد و شذاخص     
-Abdulوزنی بنیه گیاهچه از طريق رابطه زيذر محاسذبه شذد )   

Baki & Anderson, 1973.) 



 

62 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدحبوبات ايرانهاي پژوهش .../ هایبررسی اثر محلول ؛و همکارانطهماسبی 

شاخص  =وزن خشک گیاهچه ×نهايی زنیجوانهدرصد 
  وزنی بنیه گیاهچه

فاکتوريل در قالب طرح  صورتبهرعه تحقیق در شرايط مز
های کامل تصادفی در سه تکرار، در شهرستان ارا  و پايه بلو 

دقیقه شمالی 6 و درجه34مزرعه طهماسبی با عرض جغرافیايی 
دقیقذذه شذذرقی و ارتاذذاع  46 و درجذذه49و طذذول جغرافیذذايی  

اجذرا شذد.    1390متر باالتر از سطح دريا، در سال زراعی 1708
ی خذا   متذر سذانتی 30شروع عملیات کاشت از عمذق   پیش از

( 1برداری شد و بر اسذا  آزمذايش خذا  )جذدول    مزرعه نمونه
منظذذور قبذذل از کاشذذت توصذذیه کذذودی انجذذام شذذد. بذذرای ايذذن

کیلوگرم فسذار از منبذا   100کیلوگرم نیتروژن از منبا اوره، 40
کیلذذذوگرم پتاسذذذیم از منبذذذا  150تري ذذذل و فسذذذااتسذذذوپر
سیم در هکتار در زمین توزيا و با خا  مخلوط شذد.  پتاسولاات
سذر  در دو   صذورت بهکیلوگرم در هکتار نیتروژن 60 همچنین

دهی( در زمین توزيا شذد.  ای و غالفمرحله )دومین سه برگچه
 ]اليذن  قرمذز لوبیذا تیمارهای اين آزمايش شذامل سذه ژنوتیذپ    

D81088 (رقذم گلذ  ایبوتذه بوته کم و تیپ رشذدی   رتااعا ،) ی
رونده( و رقم اختذر )ارتاذاع بوتذه     )ارتااع بوته بلند و تیپ کامالً

([ و پنج سطح پرايمینذگ ]بذدون پذرايم،    ایبوتهمتوسط و تیپ 
مقطذذذر، پذذذرايم بذذذا سذذذولاات روی، پذذذرايم بذذذا پذذذرايم بذذذا آب

و پرايم با باکتری ريزوبیوم[ بودند. پرايم بذذور   سالیسیلیکاسید
ر و سذولاات روی بذا   مذوال میلی5/0با غلظت  سالیسیلیکاسیدبا 

سذاعت در   هشذت  مذدت بذه درصد انجام شذد. بذذور   3/0غلظت 
های فو  خیسانده و س ا بذذور پذرايم شذده در سذايه     محلول

خشک و جهت کشت به مزرعه انتقال داده شذدند. ريزوبیذوم بذا    

سذاعت جهذت تلقذیح بذذر، بذه       يکمحلول شکر تیمار و بعد از 
 متر بود.5×5/2هر کرت مزرعه منتقل گرديد. ابعاد 

 صذورت بذه وسذیله دسذت و   ماه بذه کشت در اواسط خرداد 
 فارو ی و دور آبیاری بذر  صورتبهکاری انجام شد و آبیاری هیرم

بار در نظر گرفتذه شذد. فاصذله    يک روز ششاسا  عرف منطقه 
و عمذق   متذر سذانتی 15، روی رديذف  مترسانتی40ها بین رديف
نظذر گرفتذه شذد. برداشذت محصذول      در  متذر سانتی پنجکشت 

انجام پذذيرفت. در   هادانهمزرعه در زمان رسیدگی فیزيولوژيکی 
متذر از خطذوط میذانی هذر     4/2برداشت نهايی مساحتی معذادل  

 درصد15کرت از سطح خا  برداشت، و عملکرد دانه با رطوبت 
تصادفی از هرکذرت،   صورتبهبوته 10محاسبه گرديد. با انتخاب 

گیذری شذد. پذروتئین    ع بوته و اجزای عملکرد اندازهصاات ارتاا
 شد. گیریاندازههای ارسالی به آزمايشگاه دانه نیز از نمونه

پروتئین دانه از روش کجلدال اسذتااده   گیریاندازهجهت  
سذولاوريک  منظور پذودر نمونذه گیذاهی در اسذید    شد. برای اين

روژن غلیظ در حضور کاتالیست حاوی يون ما هضم شد تا نیت
بوريذک جذذب   اسذید  وسیلهبهبه آمونیا  تبديل شود. آمونیا  

کلريدريک و سذ ا محلذول سذود    های آمونیوم با اسیدشد. يون
کلريذدريک مصذرفی   هر يذک مذول اسذید    ازایشوند. بهتیتر می
گرم نیتروژن در بافت اولیذه وجذود دارد. میذزان پذروتئین از     14

 رابطه زير محاسبه شد.
 پروتئین )درصد(=ن )درصد(نیتروژ×25/6 

 MSTAT-Cافذزار  ها با استااده از نذرم تجزيه آماری داده
ای ها بر اسا  آزمون منذد دامنذه  انجام شد. و مقايسه میانگین

 صورت پذيرفت. دانکن در سطح احتمال پنج درصد
 

 حل اجرای آزمایشخاک م نتایج تجزیه فيزیکی و شيميایی -1جدول
Table 1. Results of soil physical and chemical properties of experimental location 

 

 مس
Cu  

)1-kg (mg 

 منگنز
Mn  

)1-kg (mg 

 روی
Zn  

)1-kg (mg 

 آهن
Fe  

)1-kg (mg 

آلی کربن  

Organic 

Carbon 

 (درصد)

 ازت
Nitrogen 

 (درصد)

 پتاسيم

Potassium 

)1-kg (mg 

 فسفر

Phosphor 

)1-kg (mg 

اسيدیته 

 گل اشباع

pH 

 هدایت

 الکتریکی
)1-m (dS EC 

 عمق
Depth 

(Cm) 

0.4 4.4 0.78 4.8 0.83 0.08 195 8.9 7.7 2.2 0-30 

 

 نتایج و بحث
 نهایی زنیجوانه صددر

بذودن اثذر    دارمعنذی جدول تجزيه واريانا صاات بیذانگر  
. باشذد مذی  يک درصددر سطح احتمال  زنیجوانهارقام بر درصد 
(. 2نبود )جذدول  دارمعنیبر اين صات  های کشتاما اثر محیط

 زنذی جوانذه مقايسه میانگین صاات نشان داد که باالترين درصد 
از  D81088از رقم اختر حاصل شد کذه بذا اليذن     درصد67/94

نشذان ندادنذد. کمتذرين     داریمعنیتااوت  زنیجوانهنظر درصد 

(. 3از رقم گلی حاصل شد )جدول درصد17/87 زنیجوانهدرصد 
 نبود، با وجذود  دارمعنی زنیجوانهکشت بر درصد  هاییطمحاثر 
در تیمذذار حذذاوی  درصذذد94 زنذذیجوانذذهبذذاالترين درصذذد  ،ايذذن
در تیمذار حذاوی سذولاات     درصد89/90مقطر و کمترين آن آب

دست آمده از ه(. نتايج حاصله با نتايج ب3روی دست آمد )جدول
 مقطذر آب هوسذیل بهآزمايشی که نشان داد تیمار بذر مغندرقند 

بذذور گرديذد، مطابقذت دارد     زنذی جوانذه باعث افذزايش درصذد   
.(Hoseini, 2008) در تحقیقذذی بذذر روی کلذذزا،    همچنذذین
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نهذايی گرديذد    زنذی جوانذه پرايمینگ بذر موجب افزايش درصد 
(Afzal et al., 2004) زنذی جوانه. اثر متقابل تیمارها بر درصد 

هذای  در گذروه  یمارهذا ت(، با ايذن وجذود   2نبود )جدول  دارمعنی
نسذبت بذه    D81088مختلف قرار گرفتند. رقم اختر و ژنوتیذپ  

واکنشذی نشذان    زنذی جوانذه مختلف از نظذر درصذد    هایمحلول
مختلف از نظذر ايذن    هایمحلولولی رقم گلی نسبت به  ،ندادند

 زنذی جوانهصات واکنش نشان داد. در رقم گلی بیشترين درصد 
آن از تیمذار سذولاات روی حاصذل    و کمترين  مقطرآباز تیمار 

اين واکنش متااوت ارقام مربذوط   رسدمی نظربه(. 5شد )جدول 
. نتايج ايذن آزمذايش نشذان    باشدمی هاآنهای ژنتیکی به تااوت

مربوط بذه تیمذار    درصد33/83 زنیجوانهداد که کمترين درصد 
 رسذد مذی  نظذر بذه (. 3با سولاات روی در رقم گلی بذود )جذدول  

آور بذر  ی از طريق ناوذ در بذر باعذث تذاثیرات زيذان   سولاات رو
و درنتیجذه درصذد    شذود مذی  زنذی جوانذه های متابولیکی فرايند
 .يابدمیکاهش  زنیجوانه
 
 روزانه زنیجوانهسرعت 

ارقام بذر سذرعت    دارمعنیتجزيه واريانا صاات بیانگر اثر 
 نتذايج (. 2)جذدول  بذود  يذک درصذد  روزانه در سذطح   زنیجوانه
بیشذترين  رقذم گلذی    کذه  ه میانگین صاات نیز نشذان داد مقايس
عدد بذذر در روز(  32/7) کمترينو رقم اختر عدد بذر در روز( 8)

 رسذد مذی  نظربه (.3)جدول را نشان داد روزانه زنیجوانهسرعت 
 توانذد مذی شذیمیايی مختلذف ارقذام     ترکیب صاات آزمايشگاهی

و لذا از ايذن   قرار دهد تأثیرمیزان جذب آب توسط بذر را تحت 
قذرار گیذرد. در ايذن     تذأثیر نیذز تحذت    زنذی جوانهطريق سرعت 

برخذوردار   زنذی جوانهتحقیق هرمند رقم گلی از کمترين درصد 
(. نتايج 4باالتری را نشان داد )جدول  زنیجوانهولی سرعت  ،بود

 D81088نشان داد که رقم اختذر و ژنوتیذپ    تیمارهااثر متقابل 
واکنشذی   زنیجوانهتلف از نظر سرعت مخ هایمحلولنسبت به 
مختلف از نظر  هایمحلولولی رقم گلی نسبت به  ،نشان ندادند

 زنذی جوانذه باالترين میزان سذرعت  اين صات واکنش نشان داد. 
رقذم  در سذولاات روی   تیمذار با  عدد بذر در روز(367/8) روزانه

م رقذ در  مقطذر آب تیمار با عدد بذر در روز(2/7)گلی و کمترين 
در مذاش   De & Kar (1994) (.4 )جذدول  حاصذل شذد  اختذر  

که فراينذد جذذب آب توسذط بذذر بذا      گزارش نمودند در صورتی
آرامذذی صذذورت گیذذرد، در بذذذر  مشذذکل مواجذذه شذذود و يذذا بذذه 

به آرامی انجام خواهنذد شذد و    زنیجوانههای متابولیکی فعالیت
و در نتیجذه سذرعت    شذود مذی خیر انجذام  أبا تذ  مهريشهخروج 
کذه ورود   رسذد مذی  نظذر بذه . از طرفذی  يابدمیکاهش  زنیجوانه
کنترل نشده نیز توسط بذر موجب خسارت و  صورتبه مقطرآب

که با  رسدمی نظربه. شودمی زنیجوانهدر نتیجه کاهش سرعت 

ويذژه  هبذذر بذ   زنذی جوانذه متذابولیکی   هایفرايندپرايمینگ بذر، 
گیرد ر بهتر صورت میمراحل آبنوشی و فعالیت هیدرولیتکی بذ

. در آزمايشی نشان يابدمیافزايش  زنیجوانهلذا سرعت و درصد 
بهتذری   زنذی جوانهداده شد که بذور پرايم شده يونجه از سرعت 

 ,.Lou et al)نسذبت بذه بذذور پذرايم نشذده برخذوردار بودنذد        

پرايمینذگ سذبب افذزايش    اسذمو  . گزارش شده است که(2004
در گیذاه بذرنج گرديذد     زنذی جوانذه  و درصذد  زنذی جوانذه سرعت 

(Basra et al., 2006.)  .که با نتايج اين تحقیق مطابقت دارد 
 

 چهریشهطول  
در  توانذد مذی از جملذه صذااتی اسذت کذه      مذه ريشهطول 

گیری بوته سذالم و مقذاوم نقذش    استقرار مناسب گیاهچه، شکل
دهنذده  مهمی اياا کند. جذدول تجزيذه واريذانا صذاات نشذان     

در  مذه ريشهکشت بر طول  هایمحیطبودن اثر ارقام و اردمعنی
(. نتذايج مقايسذه میذانگین    2)جذدول   باشدمی يک درصدسطح 

( متذر سذانتی 97/5) مهريشهصاات نشان داد که بیشترين طول 
 مذذهريشذذهو کمتذذرين طذذول  D81088ژنوتیذذپ  مربذذوط بذذه

(. اثذر تیمذار   3( مربوط به رقم گلی بود )جذدول مترسانتی46/4)
 مذذهريشذه کشذت نشذان داد کذه بیشذترين طذول       هذای محذیط 

کمترين  و سالیسیلیکاسید( مربوط به تیمار با مترسانتی12/6)
( مربوط به تیمار با سولاات روی بود مترسانتی 99/3) مقدار آن
و 9/17 ترتیببهو ريزوبیوم  سالیسیلیکاسید(. تیمار با 3)جدول

( افزايش مقطرآباهد )را نسبت به ش مهريشهطول  درصد8/13
نشذان داد کذه رقذم     تیمارهذا (. نتايج اثر متقابل 3دادند )جدول 
مختلذف از نظذر    هایمحلولنسبت به  D81088اختر و ژنوتیپ 
ولی رقذم گلذی نسذبت بذه      ،واکنشی نشان دادند مهطول ريشه
مختلذف از نظذر ايذن صذات واکذنش نشذان نذداد.         هذای محلول

( از تیمذذار بذذا  متذذرانتیسذذ41/7) مذذهريشذذهبیشذذترين طذذول  
حاصل شد کمتذرين طذول    D81088در الين  سالیسیلیکاسید
( از تیمار با سولاات روی در رقم اختر مترسانتی45/3) مهريشه

(. محققان در آزمايشی گزارش نمودنذد کذه   3حاصل شد )جدول
دارد  مذه ريشذه بر بهبود طذول   داریمعنیاثر  سالیسیلیکاسید

(Saffari et al., 2008)سالیسیلیکاسیدها نشان داد . بررسی 
ر باعذث افذزايش   موالمیلی1/0و  5/0، 01/0، 05/0های با غلظت
کذه  . از آنجذايی (Allahdadi et al., 2008) شد مهريشهطول 
لذذا   ،شذود مذی های ريشه تولید وسیله سلولبه سالیسیلیکاسید

نقذش  مکمذل   عنذوان بهتواند سالیسیلیک میتیمار خارجی اسید
محوری در تنظیم فرآيندهای فیزيولوژيکی مختلف مثل جذذب  

اياا نمايد که از اين طريق باعذث بهبذود طذول     زنیجوانهيون و 
 .شودمی مهريشه
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 شاخص وزنی بنيه گياهچه 
جدول تجزيه واريانا صذاات نشذان داد اثذر ارقذام و اثذر      

کشذت بذر شذاخص وزنذی بنیذه گیاهچذه در سذطح         هایمحیط
(. مقايسذه میذانگین   2شذد )جذدول   دارمعنی درصديک احتمال 

بیشترين میزان شذاخص   D81088صاات نشان داد که ژنوتیپ 
خود اختصا  داد که با رقم گرم( را به92/5وزنی بنیه گیاهچه )

نشان نداد. کمتذرين میذزان ايذن شذاخص      دارمعنیاختر تااوت 
(. بیشذذترين 3گذرم( متعلذق بذه رقذذم گلذی بذود )جذدول       50/4)

گذرم( مربذوط بذه تیمذار بذا      39/6وزنی بنیذه گیاهچذه )   شاخص

در  Gracia de Salamone (2000)(. 3ريزوبیوم بذود )جذدول  
های همزيست با گیاهان لگوم آزمايشی گزارش نمود که باکتری

های سیتوکنین باعث افزايش تقسذیم  تولید فیتوهورمون دلیلبه
خص سلولی و در نتیجه افذزايش در صذاات وزن گیاهچذه و شذا    

گردند. تیمذار بذا سذولاات روی کمتذرين     وزنی بنیه گیاهچه می
گرم( اثر را در بذر شذاخص وزنذی بنیذه گیاهچذه داشذت.       12/4)

 سالیسذیلیک اسذید و  درصذد 15کاربرد ريزوبیوم اين شذاخص را  
 (.  3نسبت به شاهد افزايش دادند )جدول درصد9/4

 شدهگيریاندازهتجزیه واریانس صفات  -2جدول
Table 2. Analysis of variance measured traits 

   Mean-square  ميانگين مربعات

 شاخص بنيه وزنی گياهچه
Weight seedling vigor index 

 چهریشهطول 

Radicle length 

 روزانه زنیجوانهسرعت 

Germination rate 

 زنیجوانهدرصد 
Germination percentage 

 درجه آزادی
df 

 منبع تغيير
Source of variation 

 (V) رقم 2 220.111 ** **1.802 6.917 ** 7.174 **

** 7.944 ** 7.793 0.141ns ns17.037   3  محیط کشت(M) 

ns 0.659 ns 1.103 0.098ns ns11.37  6 محیط کشت ×رقم) M×(V 

 (e)خطا 24 10.667 0.095 0.711 0.349

 Cv (درصدضريب تغییرات)  3.55 4.07 16.17 10.96

ns**پنج و يک درصد در سطح دارمعنی، داریمعنیعدم  ترتیببه: ، *و 
ns, * and **: not significant, significant at 5% and 1% respectively 

 
 شده گيریاندازهمقایسه ميانگين صفات  -3جدول

Table 3. Mean compared of the measured traits 

 )گرم( شاخص بنيه وزنی گياهچه
Weight seedling vigor index (gr) 

 چهریشهطول 

 متر()سانتی
Radicle length (cm) 

 روزانه )بذر در روز( زنیجوانهسرعت 
 Daily germination rate (seed per day) 

 )درصد(زنیجوانه
Germination (%) 

  تيمارها

Treatments 

 رقم    

5.912 a 5.979 a 7.35b 94.5 a V1 

4.506 b 4.461 c 8a 87.17 b V2 

5.766 a 5.205 b 7.32b 94.67 a V3 
 محیط کشت    

5.407 b 5.023 b 7.38a 94 a M1 

4.12 c 3.997 c 7.67a 90.89 a M2 

5.688 b 6.123 a 7.62a 91.33 a M3 

6.363 a 5.717 ab 7.55a 92.22 a M4 

 محیط کشت× رقم    

5.769 bcde 5.52 bcd 7.33d 94.67 a V1 M1 

4.512 fg 4.533 cde 7.4cd 94 ab V1 M2 

6.797 ab 7.41 a 7.4cd 94 ab V1 M3 

6.569 abc 6.453 ab 7.26d 95.33 a V1 M4 

4.787 ef 4.55 cde 7.63bcd 91.33 abc V2 M1 

3.623 g 4 de 8.36a 83.33 d V2 M2 

4.325 fg 4.563 cde 8.1ab 86 cd V2 M3 

5.288 def 4.723 cde 7.93abc 88 bcd V2 M4 

5.664 cde 5 bcde 7.2d 96 a V3 M1 

4.226 fg 3.45 e 7.26d 95.33 a V3 M2 

5.941 bcd 6.397 ab 7.37cd 94 ab V3 M3 

7.232 a 5.973 abc 7.46cd 93.33 ab V3 M4 

 .هستند دارمعنیفاقد اختالف  پنج درصدای دانکن در سطح احتمال ارا ه شده با حروف مشابه در هر ستون بر اسا  آزمون مند دامنه هایمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 

(=V1 ينال(D81088( ،=V2 ( و )رقم گلی=V3 )رقم اختر- (=M1 مقطرآب( ،)=M2 روی(، ) سولاات=M3 ( و )سالیسیلیکاسید=M4 )ريزوبیوم 



 

65 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدحبوبات ايرانهاي پژوهش .../ هایبررسی اثر محلول ؛و همکارانطهماسبی 

 
نشان داد که هذر سذه    تیمارهامقايسه میانگین اثر متقابل 

مختلف قذرار گرفتنذد. بذاالترين     هایمحلول تأثیرژنوتیپ تحت 
بیذذوم در رقذذم اختذذر،  ی ريزوتیمارهذذامیذذزان ايذذن شذذاخص از  

 D81088ريزوبیذذوم در ژنوتیذذپ  همچنذذینسالیسذذلیک و اسذذید
 تولیذد  ريزوبیوم از طريذق  رسدمی نظربه(. 3حاصل شد )جدول

و  ريشذه  رشذد  بهبذود  سذبب  رشد در محیط کشت محر  مواد
 غذذايی  عناصذر  و آب جذذب  سرعت افزايش آن موجب متعاقب

گیاهچذه   وزن در نتیجه باعث افذزايش طذول ريشذه و    و گرديده
 شده است.
 

 اینتایج مزرعه 

 ارتفاع بوته 
براسا  جدول تجزيه واريانا صاات، اثر ارقام بذر ارتاذاع   

(. 4)جذدول  شذد  دارمعنذی  يذک درصذد  بوته در سطح احتمذال  
بیشذترين ارتاذاع بوتذه     نشذان داد کذه   مقايسه میانگین صذاات 

کمتذذرين ارتاذذاع بوتذذه   از رقذذم گلذذی و (متذذرسذذانتی94/108)
(. اثذر  5)جدول حاصل شد D81088 از الين (مترسانتی91/38)

 دارمعنذی پرايمینگ و اثر متقابل رقم و پرايمینگ بر ارتااع بوته 
را در  تذأثیر سولاات روی بیشترين با  (. پرايمینگ4)جدول نبود

نشذان  افذزايش   درصذد 10ارتااع بوته داشت که نسبت به شاهد 
بذا سذولاات روی در    گزارش شده است که پرايمینذگ بذذر  . داد

 ,.Rahchamandi et al)سويا باعث افزايش ارتااع بوته گرديد 

باعث  تواندمیسولاات روی  ه شدنشان داد . در آزمايشی(2009
 Farajzadeh et)گردد در ذرت ارتااع بوته  درصدی19افزايش 

al., 2008) .کذذه روی از طريذذق شذذرکت در  رسذذدمذذی نظذذربذذه
از طريذق   ويژههبسلولی و  مرخهتنظیم های متابولیکی و فرايند

استیک اسید زمینه رشد طولی سذلول و در  تنظیم سطح ايندول
 ,.Vitosh et al)نمايذد   فذراهم نتیجه افذزايش ارتاذاع بوتذه را    

را  بوتذذذه کمتذذذرين ارتاذذذاع  مقطذذذرآب(. پرايمینذذذگ 1994
ريزوبیذوم   همچنذین (. 5)جذدول  نشذان داد ( متذر سانتی87/59)

و بذذا  نسذذبت بذذه شذذاهد افذذزايش داد درصذذد2/3 ارتاذذاع بوتذذه را
بعد از تیمار سذولاات روی بیشذترين    مترسانتی71/63میانگین 
کذه   رسذد مذی  نظربه (.5)جدولرا بر ارتااع بوته نشان داد  تأثیر

باعث افزايش  های محر  رشدريزوبیوم از طريق تولید هورمون
سذويا و   افزايش طول گیاهچذه در  محققان .شوندارتااع بوته می

ذرت را به تولید جیبرلین توسط باکتری محذر  رشذد نسذبت    
اثر متقابل تیمارها نشان داد .  (Cassana et al., 2009)اندداده

 مربذذوط بذذه (متذذرسذذانتی26/122) کذذه بیشذذترين ارتاذذاع بوتذذه
 بوتذه  رقم گلی و کمتذرين ارتاذاع   در سولاات روی با پرايمینگ

 اليذن  در سالیسذیلیک اسذید  بذا  پرايمینذگ از  (مترسانتی3/37)

D81088 تاذاوت  که با ساير تیمارهذا در ايذن رقذم     حاصل شد
 (.5)جدولنداشت  داریمعنی

 
 تعداد دانه در غالف

ارقام بر تعداد دانذه در غذالف در    تأثیرکه  نتايج نشان داد 
پرايمینذگ و   تذأثیر  ولی ،شد دارمعنی يک درصدسطح احتمال 

 داریمعنذی ر تعداد دانذه در غذالف   اثر متقابل رقم و پرايمینگ ب
رقم گلی بذا   ،هامیانگین(. بر اسا  جدول مقايسه 4)جدول نشد

 خذود بذه بیشترين تعداد دانذه در غذالف را    97/5میانگین تعداد 
عذدد  5/4بذا   D81088و الين 37/5اختصا  داد و رقم اختر با 

 نظذر به(. 5)جدول های بعدی قرار داشتنددانه در غالف در گروه
ر بذه  گذ که علت برتری رقم گلی نسذبت بذه دو رقذم دي    رسدیم

از قبیذل تولیذد کذانوپی بیشذتر، فتوسذنتز      خصوصیات ژنتیکذی  
نشان داد  نتايجگردد. میبربیشتر و تولید دانه در غالف بیشتری 

ريزوبیذوم  بذا   تیمذار  از (عدد43/5تعداد دانه در غالف ) بیشترين
 (Amini et al., 2003) ج. نتايج اين تحقیق با نتايآمد دستبه

بذر   داریمعنذی  تذأثیر باکتری ريزوبیوم  هاینژادکه بیان نمودند 
نمايذد. تیمذار   مطابقذت مذی   ،دارددر بذاقال   تعداد دانه در غذالف 

دانه در غالف و سذولاات روی  26/5با میانگین  سالیسیلیکاسید
 (.5)جذدول  در رتبه های بعذدی قذرار گرفتنذد    23/5با میانگین 
نسذبت بذه    درصذد 6/3تعداد دانذه در غذالف را    ،ريزوبیوم کاربرد

در آزمايشی نشذان داده شذد اثذر پرايمینذگ      .دادشاهد افزايش 
 دارمعنذی باعذث افذزايش    بلبلذی بر لوبیا مشذم  سالیسیلیکاسید

 Shekari et). گرديذد  يک درصدتعداد دانه در غالف در سطح 

al., 2009)       ا بذا  گزارش شذده اسذت کذه پرايمینذگ بذذر لوبیذ
مثبذذت بذذر تعذذداد دانذذه در غذذالف داشذذت   تذذأثیرسذذولاات روی 

(Latifzadeh et al., 2012). ربَريزوبیوم عالوه رسدمی نظربه 
 بهبذود  سبب رشد، محر  مواد تولید با تثبیت نیتروژن، قابلیت

. شذود مذی عملکرد و اجزای عملکرد  افزايش فتوسنتز و درنتیجه
 بذا  پرايمینذگ و  D81088يذن  ال ،اثر متقابل تیمارها بررسی در

. ( تولید نمذود عدد86/5)دانه در غالف بیشترين تعداد  ريزوبیوم
دانذه در غذالف    درقم گلی در اثر متقابل تیمارهذا کذاهش تعذدا   

پرايمینذذگ بذذا  ،و در رقذذم اختذذر را نشذذان دادنسذبت بذذه شذذاهد  
نشذان   63/5ريزوبیوم بهترين عملکرد را با میانگین تعذداد دانذه   

 (.5)جدول داد
 

  درصد پروت ين دانه
هذای  جدول تجزيه واريذانا صذاات نشذان داد اثذر تیمذار     

 پرايمینگ و اثر متقابل تیمارها بر درصد پروتئین دانه در سذطح 
(. مقايسذه میذانگین   4)جذدول  شذد  دارمعنی يک درصد احتمال
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صاات نشان داد باالترين میزان پروتئین مربوط به رقم گلذی بذا   
بذا   D81088 مقذدار مربذوط بذه اليذن    و کمترين  درصد43/19
(. اثذر پرايمینذگ بذر پذروتئین دانذه      5)جدول بود درصد20/18

بذر   درصذد 82/22ست که ريزوبیوم بیشترين اثر را بذا  ابیانگر آن
 درصذد 94/19با  سالیسیلیکاسیدو پرايمینگ  داشتهاين صات 

. های بعدی قذرار گرفتنذد  در رتبه درصد37/8و سولاات روی با 
 و ريزوبیذذوم سالیسذذیلیکاسذذیدبذذا سذذولاات روی، پرايمینذذگ 

پذروتئین دانذه را نسذبت بذه      درصد25/6و  37/3، 8/1 ترتیببه
يکی ازت ژريزوبیوم از طريذق تثبیذت بیولذو    دادند.شاهد افزايش 

باعث  کند. عنصر رویزمینه افزايش میزان پروتئین را فراهم می
بهبذود  باعذث   مذراز و درنتیجذه  پلذی RNA افزايش فعالیت آنزيم

. نتذايج  (Vallee & Falchuk, 1993) شذود مذی پروتئین دانه 
 در ريزوبیوم باعث افذزايش پذروتئین دانذه    محققان نشان داد که

 سالیسذیلیک اسید. (Hemmati & Asadi, 2005)گرديد  لوبیا
 ,.Mohammadi et al) گلرنگباعث افزايش پروتئین در گیاه 

ايشی بر پذروتئین دانذه   استااده از سولاات روی اثر افز و (2011
اثر متقابذل  بررسی . در (Safian et al., 2010)نشان داد ذرت 

ريزوبیذذوم بذذا میذذانگین   بذذا رقذذم گلذذی و پرايمینذذگ  ،تیمارهذذا
 همچنذین را دارا بود.  دانه باالترين میزان پروتئین درصد87/23

 درصد17/23رقم اختر و پرايمینگ ريزوبیوم با متوسط پروتئین 
 بذا میذانگین پذروتئین    با پرايمینگ ريزوبیذوم  D81088الين  و
و  D81088های بعدی قرار گرفتند. الين در گروه درصد42/21

کمتذرين مقذدار پذروتئین     درصد65/15با  مقطرآب با پرايمینگ
ريزوبیذذوم بذذا تثبیذذت نیتذذروژن و  (.5)جذذدول نشذذان داد دانذذه را

 نیذاز را فذراهم  افزايش آن جهت دسترسی گیاه، نیتذروژن مذورد  
 توانذد مذی با سنتز پروتئین و کلروفیل  سالیسیلیکاسید .کندمی

گذذار باشذد. روی در متابولیسذم    تذأثیر بر میزان پذروتئین دانذه   
هذا و پذذروتئین دخالذت داشذذته و از عوامذل اصذذلی    کربوهیذدرات 
 & Kabata-Pendiasدهنذذده دياسذذتازها اسذذت ) تشذذکیل

Pendias, 1999.) 

 
 عملکرد دانه

ج حاصل از تجزيه واريانا صاات اثر ارقام با توجه به نتاي 
شذذد و اثذذر  دارمعنذذی درصذذديذذک بذذر عملکذذرد دانذذه در سذذطح 

را  داریمعنیپرايمینگ تااوت  و متقابل ژنوتیپ پرايمینگ و اثر
(. نتايج مقايسه میذانگین صذاات نشذان داد    4)جدول نشان نداد

کیلذوگرم درهکتذار از رقذم    2934معذادل  دانه  بیشترين عملکرد
(. علت افزايش عملکرد در رقذم گلذی،   5)جدول ی حاصل شدگل

. باشذد مذی  تعذداد دانذه در غذالف    ويژهبه افزايش اجزای عملکرد
باالترين عملکرد از تیمار پرايمینگ ريزوبیوم در رقذم گلذی بذود    

در همذین رقذم در    سالیسیلیکاسیدکه با تیمار سولاات روی و 

 ،ريزوبیذذوم يذذک گذذروه آمذذاری قذذرار گرفتنذذد. پرايمینذذگ بذذا   
، 3/10 ترتیببها سولاات روی عملکرد دانه ر وسالیسیلیک اسید
 & Ashraf .نسبت بذه شذاهد افذزايش دادنذد     درصد6/8 و 9/9

Foolad (2005)    گزارش نمودند که افزايش عملکذرد ناشذی از
تر گیاهان است که تر و مطلوباستقرار سريا دلیلبهپرايمینگ، 
عناصذر غذذايی، رطوبذت خذا  و     بذه اسذتااده بیشذتر از     منجذر 

 ،در آزمايشی بذر روی دو رقذم لوبیذا   گردد. تشعشا خورشید می
ريزوبیذذوم افذزايش عملکذذرد را در هذر دو رقذذم   بذا   تیمذار تلقذذیح 

در آزمايشی  همچنین. (Osman et al., 1996) دنبال داشتهب
آبذی  در شذرايط تذنش کذم    نشان داده شد بلبلیمشمروی لوبیا 

 سالیسذیلیک اسذید میکرومذوالر  2700 غلظتا بذور پرايم شده ب
در . (Shekari et al., 2009)بهتری نشان دادنذد   عملکرد دانه
ر سولاات موالمیلی10پرايمینگ بذر با  ه شدنشان دادآزمايشی 
طذور میذانگین   هر فسذار عملکذرد دانذه را بذ    مذوال میلی50روی +
  .(Abdorrahmani et al., 2009)  افزايش داد درصد41

 ،در رقذم اختذر  نشذان داد کذه    تیمارهذا نتايج اثر متقابذل   
 سالیسذیلیک اسذید ، 4/17دانذه را   پرايمینگ با ريزوبیوم عملکرد

نسبت به شاهد افذزايش دادنذد.    درصد15و سولاات روی  5/15
پرايمینگ با سولاات روی عملکذرد  ، D81088درالين  همچنین
 درصذد 23 ريزوبیذوم  و 1/27، اسید سالیسسذیلیک  3/26دانه را 

مقايسذه میذانگین اثذر متقابذل      .نسبت به شاهد افذزايش دادنذد  
تیمارها نشان داد که بیشترين عملکرد مربذوط بذه رقذم گلذی و     

 کیلذوگرم در هکتذار بذود   3143پرايمینگ ريزوبیوم با میذانگین  
های محذر  رشذد از جملذه ريزوبیذوم از     باکتررايزو. (3)جدول 

ها، نده رشد گیاه مثل اکسینکنطريق تولید و ترشح مواد تنظیم
نمذودن عناصذر   ها و يا از طريذق فذراهم  ها و سیتوکنینجیبرلین
موجذب افذزايش رشذد و     گیاه از جمله نیتذروژن  نیازموردغذايی 

هذای زيسذتی   و مصرف اين باکتری شودمیزراعی  عملکرد گیاه
. باشذذدمذذیتلقذذیح بذذا بذذذر، بهتذذرين روش اسذذتااده  صذذورتبذذه
(Sharma, 2003.)  اليذذننتذذايج نشذذان داد کذذه D81088 بذذا 

کیلوگرم در هکتذار و  2274 عملکرد سالیسیلیکاسیدپرايمینگ 
کیلذوگرم  2006رقم اختر با پرايمینگ سولاات روی عملکذردی  

نمودن سولاات روی با فعال (.5)جدولتولید نمودند در هکتار را 
در  هذا کاتالیز آنذزيم  کننده رشد و سنتز پروتئین وعوامل تنظیم

 گردندداشته و موجب بهبود عملکرد مینقش  گیاههای سیستم
(Kabata-Pendias & Pendias, 1999.) طور کلذی نتذايج   هب

ايذذن تحقیذذق نشذذان داد کذذه پرايمینذذگ بذذذر بذذا سذذولاات روی، 
و ريزوبیوم در هر سه رقم نسذبت بذه تیمذار بذا      سالیسلیکاسید
ارقام مورد بررسذی  عملکرد دانه را افزايش داد. در بین  مقطرآب

روزانه، ارتاذاع بوتذه،    زنیجوانهرقم گلی در صاات تعداد سرعت 
تعداد دانه در غالف، میزان پروتئین دانه، و عملکرد دانه نسذبت  



 

67 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدحبوبات ايرانهاي پژوهش .../ هایبررسی اثر محلول ؛و همکارانطهماسبی 

بذذه سذذاير ارقذذام برتذذری نشذذان داد. بذذاالترين عملکذذرد دانذذه     
مربوط  درصد87/23کیلوگرم درهکتار( و درصد پروتئین 3143)

م با ريزوبیوم بود. پرايمینگ بذر با ريزوبیذوم و  به رقم گلی و پراي

در رقم گلی عملکرد دانه را نسذبت بذه شذاهد     سالیسیلیکاسید
 افزايش دادند. درصد9/9و  3/10 ترتیببه

 
 

 
 شدهگيریاندازهتجزیه واریانس صفات  -4جدول

Table 4. Analysis of variance measured traits 
   (Mean-square ) ميانگين مربعات

 عملکرد دانه
Grain yield 

 پروت ين دانه
Seed protein 

 تعداد دانه در غالف
Number of grain on pod 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 درجه آزادی
df 

 منبع تغيير
Source of variation 

 (V)رقم 2  23909.06** 8.247 **  7.433** **4610770.4

ns 110991.922 ** 55.202 ns0.09  ns .15110 4 پرايمینگ (P) 

ns24034.122  **0.552  ns0.138  ns61.43  8 پرايمینگ×رقم) P×(V 

 (e)خطا 28 56.03 0.061 0.063 110543.871

 Cv (درصدضريب تغییرات)  11.91 4.67 1.32 14.33

ns **درصديک و  درصدپنج  سطح در دارمعنی، داریمعنیعدم  ترتیببه: ، *و 
ns, * and **: not significant, significant at 5% and 1%, respectively 

 
 

 
 شدهگيریاندازهمقایسه ميانگين صفات  -5جدول

Table 5. Mean compared of the measured traits 
 

  عملکرد دانه )کيلوگرم در هکتار(
)1-ha Grain yield (kg 

 )درصد( پروت ين دانه
Seed protein (%) 

 الفتعداد دانه درغ
Number of grain on pod 

 (مترسانتیارتفاع بوته )
Plant height (cm) 

  تيمارها

Treatments 

 رقم    

2166 b 18.02 b 4.5 c 38.91 b V1 

2934 a 19.43 a 5.974 a 108.94 a V2 

1858 c 19.4 a 5.378 b 40.7 b V3 

 پرايمینگ    

2166 a 16.57 e 5.233 ab 61.66 ab P1 

2239 a 17.34 d 5.233 ab 59.87 b P2 

2371 a 18.37 c 5.233 ab 68.53 a P3 

2405 a 19.94 b 5.267 ab 60.46 b P4 

2416 a 22.82 a 5.434 a 63.71 ab P5 

 پرايمینگ× رقم    

2013 c 15.65 k 4.367 h 38.56 c V1 p1 

2140 c 16.67 j 4.317 h 38.26 c V1 p2 

2247 bc 17.89 h 4.55 gh 40.83 c V1 p3 

2274 bc 19.35 f 4.4 h 37.3 c V1 p4 

2153 c 21.42 c 4.867 fg 39.6 c V1 p5 

2828 ab 17.26 i 6.167 a 108 b V2 p1 

2860 ab 17.4 i 6.067 ab 101.96 b V2 p2 

2860 ab 18.68 g 5.967 abc 122.26 a V2 p3 

2982 a 19.95 e 5.867 abcd 101.36 b V2 p4 

3143 a 23.87 a 5.803 abcd 111.1 ab V2 p5 

1656 c 16.81 j 5.167 ef 38.43 c V3 p1 

1718 c 17.95 h 5.123 ef 39.4 c V3 p2 

2006 c 18.55 g 5.433 de 42.5 c V3 p3 

1960 c 20.52 d 5.533 cde 42.73 c V3 p4 

1950 c 23.17 b 5.633 bcd 40.43 c V3 p5 

 .هستند دارمعنیفاقد اختالف  درصدپنج ای دانکن در سطح احتمال با حروف مشابه در هر ستون بر اسا  آزمون مند دامنهشده ارا ه هایمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 

 (=V1 الين(D81088( ،=V2  گلی( و )رقم=V3 )رقم اختر- (P1( ،)بدون پرايم ==P2 مقطرآب( ،)=P3 ( ،)سولاات روی=P4 ( و )سالیسیلیکاسید=P5 )ريزوبیوم 
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Introduction 

Some techniques such as seed priming and exogenous applications before and during cultivation are 

effective on yield. Seed priming is one of the methods in seed enhancement that is used for increasing the   

germination of seeds and improving seedling growth. Seed priming increase seed activity, germination 

percentage, germination rate under different environmental conditions, it also decrease mean germination 

time. Deficit nitrogen is one of the main factors decreasing plant growth. Result showed that seed priming 

with Rhizobium increased grain yield in bean cultivars. Zinc is one of the essential micronutrients for the 

growth and human and animals activities. Zinc can contribute in cellular processes such as defense against 

free radicals, electron transmit, Auxin and protein biosynthesis, cellular reproduction and reproductive 

growth. Salicylic acid is a common plant-produced phenolic compound having key roles such as stomatal 

movement, seed germination, ion absorption, and responses to environmental stresses. The exogenous 

application of SA helped the activation of a range of plant defense genes, increased resistance to infection; 

decreased damages caused by exposure to ultraviolet light and ozone and improved drought tolerance in 

plants. The current paper studies the effect of different solutions and seed priming treatments on germination, 

agronomic and quality characteristics of red bean genotypes. 

 

Materials & Methods 

In order to evaluate the effect of different treatments including solution and seed priming on 

germination, agronomic and protein characteristics at red bean genotypes, an experiment was carried out at 

laboratory and field. The research carried out as factorial experiment based on completely randomized design 

at laboratory and randomized complete block design with three replications in field conditions at 15 Km 

Arak road-Tehran in 2011. Factors were three red bean genotypes including Goli, Akhtar and D81088 and 

five levels of priming including control, distilled water, zinc sulphate, salicylic acid, and Rhizobium 

Leguminosarum Biovar Phaseoli in field conditions. At laboratory conditions, 25 bean seeds were planted in 

Petri dish as on paper. At field, bean seeds were planted 15 cm apart in 5-m rows, with a 40-cm spacing. At 

final harvest 2.4 m2 was harvested from the middle of each plot and the grain yield was evaluated. The data 

were subjected to analysis of variance using MSTAT-C. Means were compared using Duncan's Multiple 

Range Test at P=0.05. 
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Results & Discussion 

Results showed that maximum germination percentage (94.67%) were record for Akhtar cultivar. The 

interaction effect of treatments showed that, the highest germination percentage (94%) was obtained from 

Goli cultivar along with solution of water distilled. 

The effect of cultivar on daily germination rate was significant. The maximum daily germination rate 

(seed per day) was observed from Goli cultivar. Seed treatment with solution of salicylic acid and Rhizobium 

increased radical length and seedling weight vigor index traits. Treatment with salicylic acid and Rhizobium 

increased radical length by 17.9 and 13.8% compared with seed priming with water distilled. It seems that 

salicylic acid by adjusting the physiological process can increase radical length. The maximum seedling 

weight vigor index (6.39 g) was recorded for seed treatment with Rhizobium solution. Rhizobium produced 

cytokinin and therefore can increase cellular division, seedling weight and seedling weight vigor index. The 

maximum number of grain per pod (5.97) was recorded for Goli cultivar. Seed priming with zinc sulfate, 

salicylic acid and Rhizobium increased protein percentage by 1.8, 3.37 and 6.25% compared with control, 

respectively. The interaction effect of treatments showed that, the highest protein percentage (23.87%) was 

obtained from seed priming with Rhizobium in Goli cultivar. Seed priming with zinc sulphate, salicylic acid 

and Rhizobium increased grain yield in three genotypes more than priming with water distilled. Goli cultivar 

was the best in daily germination rate, plant height, and number of grain per pod, seed protein amount and 

grain yield traits; compared to other genotypes. Seed priming with Rhizobium, salicylic acid and zinc 

sulphate increased grain yield by 10.3, 9.9 and 8.6 %, compared to the control, respectively. 

 

Conclusion 
In general, results showed that the maximum of seedling weight vigor index (7.23 g) was record for 

Akhtar cultivar along with seed treatment with Rhizobium solution. The maximum grain yield (3143 kg/ha) 

and protein percentage (23.87%) was observed in Goli cultivar and Rhizobium priming. 
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